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 This research is aimed to study Dvaravati Buddha images and votive tablets 
discovered in the Northeastern part of Thailand with the focus on their related beliefs, 
iconographical aspects and art styles. These researching results are, at the end, employed in 
finding how important this area’s role played as a political and cultural center in the Dvaravati 
period. 

   It is found that the creation of Buddha images and votive tablets in this area was related 
to a merit-making belief of Mahayana and Theravada Buddhism. However, the evidence portrays 
that Theravada was more popular and Mahayana.  

   Their art styles show a close relationship with the Dvaravati art in the middle part of 
Thailand. Nevertheless, some characteristics prominently were derived from Khmer and Indian 
art; some reflect local styles. 

   Dividing art works according to their river basins, the researcher found that Buddha 
images and votive tablets in each basin are different both in beliefs and art styles. This reflects 
that each basin was not subject to one another or any centers. 
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๓๒ 
๓๓ 
๓๓ 
๔๑ 
๔๗ 
๔๗ 
๕๑ 
๕๓ 
๕๕ 
๕๕ 
๕๗ 
๖๐ 
๖๓ 
๗๑ 
๗๒ 
๗๗ 
๗๗ 
๗๙ 
๘๓ 

 
๘๙ 
๙๑ 
๙๑ 
๑๐๒ 
๑๐๒ 
๑๐๓ 
๑๐๕ 
๑๐๕ 
๑๑๐ 
๑๑๐ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฌ 

บทที่ 
พระพุทธรูปนั่งแสดงวิตรรกมุทรา(หรืออภัยมุทรา).......................... 
พระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาท.............................................. 
พระพุทธรูปประทับยืน.................................................................. 
พระแผงแบบพระพุทธรูปปางสมาธิ............................................... 
พระพุทธรูปสลับกับปูชนียวัตถุอ่ืน................................................. 
สถูป............................................................................................. 
รูปบุคคลส่ีกร................................................................................ 

   ๕    การแปลความลัทธินิกาย และความเชื่อในการสรางพระพุทธรูปและพระพิมพ
ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.......................................................... 
การแปลความหมายดานลัทธินิกายของพระพุทธรูปและพระพิมพทวาร

วดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ........................................................ 
รองรอยความคิดพ้ืนเมืองที่สืบทอดมาแตสมัยกอนประวัติศาสตร.... 
การเชื่อมโยงพระพุทธรูปและพระพิมพเขากับพุทธศาสนานิกาย

ตางๆ : ปญหาและหลักฐาน................................................ 
  ความเชื่อเบื้องหลังการสรางพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ.................................................................... 
ขอสังเกตในภาพรวมของความเชื่อในการสรางพระพุทธรูปและพระ

พิมพ........................................................................... 
ความเช่ือในการสรางพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ.......................................................... 
   ๖    การแสดงออกความเปนพระพุทธเจาและประติมานวิทยาในพระพุทธรูปและพระ 

พิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ................................................. 
มหาบุรุษลักษณะและการแสดงออกถึงฐานันดรอันสูงของพระพุทธเจาใน

พระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ........... 
มหาบุรุษลักษณะในคัมภีรพุทธศาสนา........................................... 
มหาบุรุษลักษณะในพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ.......................................................... 
 การแสดงออกถึงฐานันดรอันสูงของพระพุทธเจา........................... 

พุทธประวัติและความหมายทางประติมานวิทยา...................................... 
 พระพุทธรูปกับการแปลความพุทธประวัติ..................................... 
 ภาพสลักพระพุทธรูปบนใบเสมา.................................................. 

 

หนา 
๑๑๒ 
๑๑๒ 
๑๑๓ 
๑๑๕ 
๑๒๑ 
๑๒๒ 
๑๒๓ 

 
๑๒๔ 

 
๑๒๔ 
๑๒๕ 

 
๑๓๐ 

 
๑๔๗ 

 
๑๔๗ 

 
๑๕๔ 

 
๑๖๖ 

 
๑๖๗ 
๑๖๗ 

 
๑๗๑ 
๑๙๘ 
๒๓๑ 
๒๓๑ 
๒๕๒ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ญ 

บทที่ 
พระพิมพ: การแปลความพุทธประวัติและความหมายทางประติมาน 

วิทยา........................................................................................ 
  ๗     พระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รูปแบบและการ 

แปลความถึงลักษณะเฉพาะทางาศิลปกรรม............................................ 
ความสัมพันธกับพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคกลาง.................. 

ภาพรวมของ วัฒนธ ร รมทว า ร ว ดีภ าคกล า งที่ มี ต อภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ........................................................... 

ความสัมพันธของพระพุทธ รูปและพระพิมพทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับทวารวดีภาคกลาง…....................... 

การผสมผสานกับศิลปะเขมร.................................................................. 
ภาพรวมของการอยู ร วมกันของวัฒนธรรมทวารวดีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือกับวัฒนธรรมเขมร............................... 
พระพุทธรูปและพระพิมพภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการ

ผสมผสานศิลปะเขมร.......................................................... 
การกําหนดอายุพระพุทธรูปและพระพิมพ : ปญหาและวิธีการ................. 

ประโยชนและขอจํากัดในการใชหลักฐานลายลักษณอักษรชวย
กําหนดอายุพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดี......................  

การใชรูปแบบศิลปกรรมกําหนดอายุพระพุทธรูปและพระพิมพ
ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ........................................ 

บทบาทของพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอศิลปะอ่ืนๆ.............................................................................. 
บทบาทตอพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคกลาง.................. 
บทบาทตอศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชาและศิลปะเขมรในประเทศ

ไทย.................................................................................. 
บทบาทตอศิลปะยุคหลัง............................................................... 

   ๘     การเสนอแนะเรื่องศูนยกลางและขอบเขตทางการเมืองและวัฒนธรรมจาก
พระพุทธรูปและพระพิมพ....................................................................... 
การศึกษาที่ผานมาเก่ียวกับระบบการปกครองและสถาบันกษัตริย  

ทวารวดี...................................................................................... 
เมืองและชนชั้นปกครอง : หลักฐานจากจารึก.......................................... 

 
 

หนา 
 

๒๗๘ 
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๔๒๒ 
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๔๕๑ 

 
๔๖๑ 

 
๔๘๙ 
๔๘๙ 

 
๔๙๙ 
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๕๒๕ 

 
๕๒๕ 
๕๒๗ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฎ 

บทที่  
 
ระบบเมืองและชนชั้นปกครองในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลาง........ 
ระบบเมืองและชนชั้นปกครองในวัฒนธรรมทวารวดีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอมูลจากจารึก................................ 
ศูนยกลางและขอบเขตทางการเมืองและวัฒนธรรมของเมืองสําคัญในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมองผานพระพุทธรูปและพระพิมพ................. 
ศูนยกลางและขอบเขตทางการเมืองและวัฒนธรรมของพื้นที่ตนลุม

น้ํามูล................................................................................. 
ศูนยกลางและขอบเขตทางการเมืองและวัฒนธรรมของพื้นที่ปลาย

ลุมน้ํามูล........................................................................... 
 ศูนยกลางและขอบเขตทางการเมืองและวัฒนธรรมของพื้นที่ลุมนํ้า

ชี........................................................................................ 
ศูนยกลางและขอบเขตทางการเมืองและวัฒนธรรมของพื้นที่ลุมนํ้า

โขง..................................................................................... 
๙ บทสรุป ....................................................................................................... 
 
บรรณานุกรม........................................................................................................... 
 
ภาคผนวก............................................................................................................... 
             ภาคผนวก ก ที่มาของภาพประกอบ......................................................... 
 
ประวัติผูวิจัย............................................................................................................ 

หนา 
 

๕๒๘ 
 

๕๓๖ 
 

๕๔๒ 
 

๕๔๓ 
 

๕๕๒ 
 

๕๕๙ 
 

๕๖๙ 
๕๗๒ 

 
๕๗๔ 
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 ฏ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่  หนา 
๑ แสดงองคประกอบทางเคมีของประติมากรรมสําริดจากบานฝาย อําเภอ

หนองหงส จังหวัดบุรีรัมย................................................................. 
 

๓๒๘ 
๒ แสดงข อ มู ลส รุปลั กษณะพิ เ ศษของพระ พุทธ รูปทวา รว ดีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่แตกตางไปจากพระพุทธรูปทวารวดีภาคกลาง 
จําแนกตามลุมนํ้า............................................................................. 

 
 

๓๘๐ 
๓ แสดงขอมูลสรุปพระพุทธรูปและพระพิมพที่มีการผสมผสานระหวางศิลปะ

ทวารวดีกับศิลปะเขมร จําแนกตามลุมนํ้า.......................................... 
 

๔๔๘ 
๔ แสดงตัวอยางรูปแบบพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุ

ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓..............................................................  
 

๔๘๐ 
๕ แสดงตัวอยางรูปแบบพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุ

ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๖..............................................................  
 

๔๘๑ 
๖ แสด งตั ว อ ย า ง รู ป แบบพร ะพุ ท ธ รู ปบน ใบ เ สม าทว า ร วดี ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๖........................  
 

๔๘๓ 
๗ แสดงตัวอยางรูปแบบพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุ

ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘...............................................................  
 

๔๘๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฐ 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่   หนา 
๑ พระพุทธไสยาสน วัดธรรมจักรเสมาราม เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา.................................................................................. 
 

๓๔ 
๒ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน จากเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา.................................................................................. 
 

๓๕ 
๓ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน จากเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา.................................................................................. 
 

๓๕ 
๔ พระพุทธรูปหินทรายประทับน่ังหอยพระบาท จากเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา......................................................................... 
 

๓๕ 
๕ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา.................................................................................... 
 

๓๕ 
๖ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา................................................................................... 
 

๓๖ 
๗ พระพุทธรูปสําริดประทับน่ัง จากเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา................................................................................... 
 

๓๖ 
๘ พระพุทธรูปสําริดประทับน่ัง จากเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา.................................................................................... 
 

๓๖ 
๙ แผนหินสลักภาพพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา........................................................................ 
 

๓๖ 
๑๐ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน บานดอนขวาง ตําบลทัพร้ัง อําเภอพระ

ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา............................................................   
 

๓๗ 
๑๑ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน บานดอนขวาง ตําบลทัพร้ัง อําเภอพระ

ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา.............................................................   
 

๓๗ 
๑๒ พระพุทธรูปหินทราย บานดอนขวาง ตําบลทัพร้ัง อําเภอพระทองคํา จังหวัด

นครราชสีมา...................................................................................   
 

๓๘ 
๑๓ พระพุทธรูปสําริดจากจังหวัดนครราชสีมา.................................................... ๓๘ 
๑๔ พระพุทธรูปสําริดจากจังหวัดนครราชสีมา.................................................... ๓๙ 
๑๕ เศียรพระพุทธรูปหินทราย พบจากอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   ๓๙ 
๑๖ เศียรพระพุทธรูปปูนปนจากกูธารปราสาท ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง 

จังหวัดนครราชสีมา......................................................................... 
 

๔๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฑ 

ภาพที่   หนา 

๑๗ ชิ้นสวนพระบาทหินทราย จากวัดจันทึก ตําบลจันทึก อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา........................................................................ 

 
๔๐ 

๑๘ ฐานบัวรับพระพุทธรูป จากวัดจันทึก ตําบลจันทึก อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา.................................................................................... 

 
๔๐ 

๑๙ พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี จากเมืองพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา.................................................................................... 

 
๔๑ 

๒๐ ภาพสลักพระพุทธรูปบนแผนหิน วัดละลมหมอ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา.................................................................................... 

 
๔๑ 

๒๑ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย..  ๔๒ 
๒๒ พระโพธิสัตวสําริด จากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย................   ๔๒ 
๒๓ พระโพธิสัตวสําริด จากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย................   ๔๒ 
๒๔ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน บานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย... ๔๓ 
๒๕ พระพุทธรูปนาคปรกวัดอุทัยมัคคราม เคลื่อนยายจากบานฝาย อําเภอหนอง

หงส จังหวัดบุรีรัมย.......................................................................... 
 

๔๓ 
๒๖ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย จัดแสดงท่ี 

Avery Brundage Collection, City and County of San Francisco.    
 

๔๔ 
๒๗ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย จัดแสดงท่ี 

Denver Art Museum.......................................................................   
 

๔๔ 
๒๘ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย จัดแสดงท่ี 

Denver Art Museum.......................................................................   
 

๔๔ 
๒๙ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย จัดแสดงท่ี 

Denver Art Museum.....................................................................    
 

๔๔ 
๓๐ พระพุทธรูปสําริดประทับนั่ง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย................... ๔๕ 
๓๑ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากบานวังปลัด อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย... ๔๕ 
๓๒ พระพุทธรูปสําริดประทับนั่ง จากบานวังปลัด ตําบลบานแพ อําเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย.................................................................................. 
 

๔๖ 
๓๓ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร จากจังหวัดบุรีรัมย.............................. ๔๖ 
๓๔ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร จากจังหวัดบุรีรัมย.............................. ๔๖ 
๓๕ พระพุทธรูปหินทรายแดงประทับยืน จากบานไผใหญ ตําบลยางโยภาพ 

อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี............................................. 
 

๔๘ 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฒ 

ภาพที่  หนา 
๓๖ พระพุทธรูปหิน วัดพระโรจน บานพระโรจน ตําบลหนองชางใหญ อําเภอ

มวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี....................................................... 
๔๘ 

๓๗ พระพุทธรูปหินทรายแดงประทับน่ัง จากวัดโพธิ์ศรี บานทุงใหญ ตําบลบาน
ใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี........................................... 

 
๔๙ 

๓๘ พระพุทธรูปหินทรายแดงประทับน่ัง จากวัดโพธิ์ศรี บานทุงใหญ ตําบลบาน
ใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี........................................... 

 
๔๙ 

๓๙ พระพุทธรูปหินทรายแดงประทับน่ัง จากวัดโพธิ์ศรี บานทุงใหญ ตําบลบาน
ใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี........................................... 

 
๕๐ 

๔๐ พระพุทธรูปหินทรายแดงประทับน่ัง จากวัดโพธิ์ศรี บานทุงใหญ ตําบลบาน
ใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี........................................... 

 
๕๐ 

๔๑ พระพุทธรูปจากวัดปาวิเวกธรรมชาน อําเภอมวงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี.................................................................................. 

 
๕๐ 

๔๒ พระพุทธรูปจากวัดทุงศรีวิไล อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี.................   ๕๐ 
๔๓ ชิ้นสวนพระพุทธรูปจากวัดทุงศรีวิไล อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี......  ๕๑ 
๔๔ พระพุทธรูปจากบานเปอยหัวดง ตําบลเปอย อําเภอลืออํานาจ จังหวัด

อํานาจเจริญ..................................................................................... 
 

๕๒ 
๔๕ มุมมองดานขางของพระพุทธรูปจากบานเปอยหัวดง ตําบลเปอย อําเภอลือ

อํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ.............................................................. 
 

๕๒ 
๔๖ มุมมองดานขางของพระพุทธรูปจากบานเปอยหัวดง ตําบลเปอย อําเภอลือ

อํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ.............................................................. 
 

๕๒ 
๔๗ พระพุทธรูปประทับน่ังจากวัดดงเฒาเกา บานหนองเรือ ตําบลนาหนองมา 

อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ...................................................... 
 

๕๓ 
๔๘ พระพุทธรูปนาคปรกจากวัดดงเฒาเกา บานหนองเรือ ตําบลนาหนองมา 

อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ...................................................... 
 

๕๓ 
๔๙ ใบเสมาสลักพระพุทธรูป จากวัดบึงขุมเงิน อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๕๔ 
๕๐ ภาพขยายใบเสมาสลักพระพุทธรูป จากวัดบึงขุมเงิน อําเภอเมือง จังหวัด

ยโสธร (จากรูปที่ ๔๙) ................................................................... 
๕๔ 

๕๑ ใบเสมาสลักพระพุทธรูป จากวัดธรรมาราม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร......... ๕๕ 
๕๒ พระใหญทวารวดี วัดบานคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ......... ๕๖ 
๕๓ พระพุทธรูปประทับยืน วัดบานคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ๕๖ 
๕๔ พระพุทธรูปประทับยืน วัดบานคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ๕๗ 
๕๕ พระพุทธรูปประทับยืน วัดบานคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชยัภูมิ ๕๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ณ 

ภาพที่  หนา 
๕๖ หลวงพอหินตั้ง วัดศิลาเขตร ตําบลบานชวน อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัด

ชัยภูมิ.............................................................................................. 
 

๕๗ 
๕๗ พระพุทธรูปไสยาสน ภูเวียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน.........................   ๕๘ 
๕๘ พระพุทธรูปไสยาสน ภูเวียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน.........................   ๕๙ 
๕๙ พระพุทธรูปไสยาสน ภูเวียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน.........................   ๕๙ 
๖๐ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากอําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน............... ๖๐ 
๖๑ พระพุทธม่ิงเมือง  จากเมืองคันธารวิสัย  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัด

มหาสารคาม.................................................................................... 
 

๖๒ 
๖๒ พระพุทธมงคล จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม.. ๖๒ 
๖๓ พระพุทธรูปสําริดประทับนั่ง จากอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม........ ๖๒ 
๖๔ เศียรพระพุทธรูปปูนปน จากอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม..................... ๖๒ 
๖๕ พระพุทธไสยาสนองคลางของภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ.................. ๖๓ 
๖๖ พระพุทธไสยาสนองคบนของภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ.................. ๖๔ 
๖๗ พระพุทธไสยาสนจากภูคาว อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ...................... ๖๕ 
๖๘ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ............................................................................... 
 

๖๖ 
๖๙ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ............................................................................... 
 

๖๖ 
๗๐ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ............................................................................... 
 

๖๖ 
๗๑ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ............................................................................... 
 

๖๖ 
๗๒ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ............................................................................... 
 

๖๖ 
๗๓ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ............................................................................... 
 

๖๗ 
๗๔ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ............................................................................... 
 

๖๗ 
๗๕ พระพุทธรูปประทับนั่งหินทราย จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ............................................................................... 
 

๖๘ 
๗๖ พระพุทธรูปประทับนั่งหินทราย จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ............................................................................... 
 

๖๘ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ด 

ภาพที่  หนา 
๗๗ เศียรพระพุทธรูปปูนปน จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ.......................................................................................... 
 

๖๙ 
๗๘ เศียรพระพุทธรูปปูนปน จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ.......................................................................................... 
 

๖๙ 
๗๙ เศียรพระพุทธรูปปูนปน จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ.......................................................................................... 
 

๖๙ 
๘๐ เศียรพระพุทธรูปปูนปน จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ.......................................................................................... 
 

๖๙ 
๘๑ เศียรพระพุทธรูปปูนปน จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ.......................................................................................... 
 

๖๙ 
๘๒ เศียรพระพุทธรูปปูนปน จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ.......................................................................................... 
 

๖๙ 
๘๓ เศียรพระพุทธรูปปูนปน จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ.......................................................................................... 
 

๗๐ 
๘๔ เศียรพระพุทธรูปปูนปน จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ.......................................................................................... 
 

๗๐ 
๘๕ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน อําเภอกุฉินารายณ จังหวดักาฬสินธุ............ ๗๐ 
๘๖ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด....................... ๗๑ 
๘๗ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากเมืองหงส อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด

รอยเอ็ด.......................................................................................... 
 

๗๑ 
๘๘ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด....................... ๗๑ 
๘๙ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่ง บานดงสิงห อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด... ๗๒ 
๙๐ เศียรพระพุทธรูปหินทราย บานดงสิงห อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด........... ๗๒ 
๙๑ ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ............... ๗๓ 
๙๒ ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ............... ๗๓ 
๙๓ ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ............... ๗๓ 
๙๔ ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ............... ๗๓ 
๙๕ ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ............... ๗๓ 
๙๖ ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ............... ๗๓ 
๙๗ ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ............... ๗๔ 
๙๘ ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ............... ๗๕ 
๙๙ ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ............... ๗๕ 
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ภาพที่   หนา 
๑๐๐ ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ............... ๗๕ 
๑๐๑ ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ............... ๗๕ 
๑๐๒ ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ............... ๗๕ 
๑๐๓ ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ............... ๗๕ 
๑๐๔ ใบเสมาจากอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ.......................................... ๗๖ 
๑๐๕ ใบเสมาจากอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ.......................................... ๗๖ 
๑๐๖ ใบเสมาจากบานกุดโงง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ....................................... ๗๗ 
๑๐๗ ใบเสมาจากอําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ.......................................... ๗๗ 
๑๐๘ พระพุทธรูปหินทราย วัดมหาพรหมโพธิราช บานทาวัด อําเมือง จังหวัด

สกลนคร.......................................................................................... 
 

๗๘ 
๑๐๙ พระพุทธรูปหินทราย วัดมหาพรหมโพธิราช บานทาวัด อําเมือง จังหวัด

สกลนคร.......................................................................................... 
 

๗๘ 
๑๑๐ พระพุทธไสยาสน วัดเชิงดอยเทพรัตน บานทามวง ตําบลหวยยาง อําเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร...................................................................... 
 

๗๘ 
๑๑๑ พระพุทธไสยาสน วัดเชิงดอยเทพรัตน บานทามวง ตําบลหวยยาง อําเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร...................................................................... 
 

๗๘ 
๑๑๒ พระพุทธไสยาสน วัดเชิงดอยเทพรัตน บานทามวง ตําบลหวยยาง อําเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร...................................................................... 
 

๗๙ 
๑๑๓ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากจังหวัดอุดรธานี......................................... ๘๐ 
๑๑๔ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากจังหวัดอุดรธานี......................................... ๘๐ 
๑๑๕ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากจังหวัดอุดรธานี......................................... ๘๐ 
๑๑๖ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน จากจังหวัดอุดรธานี.................................... ๘๐ 
๑๑๗ พระพุทธรูปสําริดประทับนั่ง จากจังหวัดอุดรธานี......................................... ๘๐ 
๑๑๘ พระพุทธรูปสําริดประทับนั่ง จากจังหวัดอุดรธานี......................................... ๘๐ 
๑๑๙ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่งขัดสมาธิเพชร จากจังหวัดอุดรธานี............... ๘๑ 
๑๒๐ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี............ ๘๑ 
๑๒๑ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี............ ๘๑ 
๑๒๒ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี............ ๘๒ 
๑๒๓ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี............ ๘๒ 
๑๒๔ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี............ ๘๒ 
๑๒๕ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี............ ๘๒ 
๑๒๖ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระบาท อําเภอบานผอื จังหวัดอุดรธานี............ ๘๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ถ 

ภาพที่  หนา 
๑๒๗ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี............ ๘๓ 
๑๒๘ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี............ ๘๓ 
๑๒๙ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี............ ๘๓ 
๑๓๐ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน หอพระแกว เวียงจันทน ประเทศลาว.......... ๘๔ 
๑๓๑ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน วัดธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศลาว........ ๘๔ 
๑๓๒ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน หอธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศลาว........ ๘๔ 
๑๓๓ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน วัดธาตุหลวง  เวียงจันทน ประเทศลาว........ ๘๔ 
๑๓๔ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่ง วัดธาตุหลวง  เวียงจันทน ประเทศลาว........ ๘๕ 
๑๓๕ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่ง วัดธาตุหลวง  เวียงจันทน ประเทศลาว........ ๘๕ 
๑๓๖ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่ง วัดธาตุหลวง  เวียงจันทน ประเทศลาว........ ๘๕ 
๑๓๗ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่ง วัดธาตุหลวง  เวียงจันทน ประเทศลาว........ ๘๕ 
๑๓๘ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่ง วัดธาตุหลวง  เวียงจันทน ประเทศลาว........ ๘๕ 
๑๓๙ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่ง วัดธาตุหลวง  เวียงจันทน ประเทศลาว........ ๘๕ 
๑๔๐ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่ง วัดธาตุหลวง  เวียงจันทน ประเทศลาว........ ๘๖ 
๑๔๑ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่ง วัดธาตุหลวง  เวียงจันทน ประเทศลาว........ ๘๖ 
๑๔๒ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่ง วัดธาตุหลวง  เวียงจันทน ประเทศลาว........ ๘๖ 
๑๔๓ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่ง เวียงจันทน ประเทศลาว.............................. ๘๖ 
๑๔๔ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่ง เวียงจันทน ประเทศลาว.............................. ๘๖ 
๑๔๕ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่ง วัดธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศลาว......... ๘๗ 
๑๔๖ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่ง วัดธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศลาว......... ๘๗ 
๑๔๗ พระพุทธรูปหินทรายประทับน่ังนาคปรก วัดศีรษะเกศ เวียงจันทน ประเทศ

ลาว............................................................................... 
 

๘๗ 
๑๔๘ เศียรพระพุทธรูปหินทราย จากวัดธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศลาว...... ๘๗ 
๑๔๙ เศียรพระพุทธรูปหินทราย จากวัดธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศลาว........... ๘๗ 
๑๕๐ เศียรพระพุทธรูปหินทราย จากวัดธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศลาว........... ๘๗ 
๑๕๑ เศียรพระพุทธรูปหินทราย จากวัดธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศลาว........... ๘๘ 
๑๕๒ เศียรพระพุทธรูปหินทราย จากวัดธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศลาว........... ๘๘ 
๑๕๓ ชิ้นสวนพระพุทธรูปหินทราย จากวัดธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศลาว....... ๘๘ 
๑๕๔ แผนเงินดุนนูนจากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม... ๙๑ 
๑๕๕ แผนเงินดุนนูนจากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม... ๙๑ 
๑๕๖ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
๙๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ท 

ภาพที่  หนา 
๑๕๗ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๙๒ 
๑๕๘ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๙๓ 
๑๕๙ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๙๓ 
๑๖๐ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๙๔ 
๑๖๑ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๙๔ 
๑๖๒ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๙๕ 
๑๖๓ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๙๕ 
๑๖๔ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๙๖ 
๑๖๕ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๙๖ 
๑๖๖ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๙๗ 
๑๖๗ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๙๗ 
๑๖๘ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๙๘ 
๑๖๙ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๙๘ 
๑๗๐ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๙๘ 
๑๗๑ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๙๙ 
๑๗๒ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๙๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ธ 

ภาพที่   หนา 
๑๗๓ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูป จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม.................................................................................... 
 

๑๐๐ 
๑๗๔ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูป จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม.................................................................................... 
 

๑๐๐ 
๑๗๕ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูป จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม................................................................................... 
 

๑๐๑ 
๑๗๖ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูป จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม.................................................................................... 
 

๑๐๑ 
๑๗๗ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๑๐๒ 
๑๗๘ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๑๐๒ 
๑๗๙ แผนเงินดุนนูนรูปสถูป จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม................................................................................... 
 

๑๐๓ 
๑๘๐ แผนเงินดุนนูนรูปหมอซอนชั้น จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม......................................................................... 
 

๑๐๓ 
๑๘๑ แผนเงินดุนนูนรูปหมอซอนชั้น จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม......................................................................... 
 

๑๐๓ 
๑๘๒ แผนเงินดุนนูนรูปธรรมจักร จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม.................................................................................... 
 

๑๐๔ 
๑๘๓ แผนเงินดุนนูนรูปธรรมจักร จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม.................................................................................... 
 

๑๐๔ 
๑๘๔ แผนเงินดุนนูนรูปธรรมจักร จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม.................................................................................... 
 

๑๐๔ 
๑๘๕ แผนเงินดุนนูนรูปธรรมจักร จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม.................................................................................... 
 

๑๐๔ 
๑๘๖ พระพิมพปางยมกปาฏิหาริย จากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม.................................................................................... 
 

๑๐๖ 
๑๘๗ พระพิมพปางยมกปาฏิหาริย จากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม.................................................................................... 
 

๑๐๖ 
๑๘๘ พระพิมพปางยมกปาฏิหาริย จากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม.................................................................................... 
 

๑๐๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 น 

ภาพที่  หนา 
๑๘๙ พระพิมพพระพุทธรูปปางสมาธิขนาบขางดวยสถูป เมืองนครจําปาศรี 

อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม..................................................... 
 

๑๐๗ 
๑๙๐ พระพิมพพระพุทธรูปปางสมาธิขนาบขางดวยบุคคล เมืองนครจําปาศรี 

อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม..................................................... 
 

๑๐๗ 
๑๙๑ พระพิมพพระพุทธรูปประทับน่ังปางสมาธิ  เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม......................................................................... 
 

๑๐๘ 
๑๙๒ พระพิมพพระพุทธรูปประทับน่ังปางสมาธิ เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลา

ไสย จังหวัดกาฬสินธุ...................................................................... 
 

๑๐๘ 
๑๙๓ พระพิมพพระพุทธรูปประทับน่ังปางสมาธิ เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลา

ไสย จังหวัดกาฬสินธุ...................................................................... 
 

๑๐๘ 
๑๙๔ พระพิมพพระพุทธรูปประทับน่ังปางสมาธิ เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม.................................................................. 
 

๑๐๙ 
๑๙๕ พระพิมพพระพุทธรูปประทับน่ังปางสมาธิ เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลา

ไสย จังหวัดกาฬสินธุ...................................................................... 
 

๑๐๙ 
๑๙๖ พระพุทธรูปปางสมาธิแวดลอมดวยเคร่ืองสูง เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอ

กมลาไสย จังหวัดกาพสินธุ............................................................... 
 

๑๑๐ 
๑๙๗ พระพุทธรูปประทับน่ังพระหัตถขวาอยูระดับพระอุทรแวดลอมดวยเครื่องสูง 

เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาพสินธุ....................... 
 

๑๑๐ 
๑๙๘ พระพิมพพระพุทธรูปนาคปรก เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม.................................................................................. 
 

๑๑๑ 
๑๙๙ พระพิมพพระพุทธรูปนาคปรก เมืองไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด........ ๑๑๑ 
๒๐๐ พระพิมพพระพุทธรูปนาคปรก เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม.................................................................................... 
 

๑๑๑ 
๒๐๑ พระพิมพพระพุทธรูปนาคปรกพรอมดวยสถูป เมืองนครจําปาศรี อําเภอนา

ดูน จังหวัดมหาสารคาม................................................................... 
 

๑๑๒ 
๒๐๒ พระพิมพพระพุทธรูปนาคปรกภายใตกรอบเปลว เมืองนครจําปาศรี อําเภอ

นาดูน จังหวัดมหาสารคาม............................................................... 
 

๑๑๒ 
๒๐๓ พระพิมพพระพุทธรูปน่ังแสดงวิตรรกมุทรา(หรืออภัยมุทรา) เมืองนครจําปา

ศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม............................................... 
 

๑๑๓ 
๒๐๔ พระพิมพพระพุทธรูปประทับน่ังหอยพระบาท เมืองนครจําปาศรี อําเภอนา

ดูน จังหวัดมหาสารคาม................................................................... 
 

๑๑๓ 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บ 

ภาพที่   หนา 
๒๐๕ พระพิมพพระพุทธรูปยืนขนาบขางดวยแถวพระพุทธรูปน่ัง เมืองนครจําปา

ศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม................................................ 
 

๑๑๔ 
๒๐๖ พระพิมพพระพุทธรูปยืนขนาบขางดวยแถวพระพุทธรูปน่ัง เมืองนครจําปา

ศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม................................................ 
 

๑๑๔ 
๒๐๗ พระพิมพพระพุทธเจาขนาบขางดวยบุคคลคลายพระโพธิสัตว เมืองนคร

จําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม....................................... 
 

๑๑๕ 
๒๐๘ พระพิมพพระพุทธเจาขนาบขางดวยบุคคลประนมมือ เมืองนครจําปาศรี 

อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม..................................................... 
 

๑๑๕ 
๒๐๙ พระพิมพพระพุทธเจาประทับยืนเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม.................................................................................... 
 

๑๑๕ 
๒๑๐ พระพิมพแบบพระแผง เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. ๑๑๖ 
๒๑๑ พระพิมพแบบพระแผง เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. ๑๑๖ 
๒๑๒ พระพิมพแบบพระแผง เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. ๑๑๗ 
๒๑๓ พระพิมพแบบพระแผง เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. ๑๑๗ 
๒๑๔ พระพิมพแบบพระแผง เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. ๑๑๗ 
๒๑๕ พระพิมพแบบพระแผง เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. ๑๑๗ 
๒๑๖ พระพิมพแบบพระแผงทรงสามเหลี่ยม เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม......................................................................... 
 

๑๑๘ 
๒๑๗ พระพิมพแบบพระแผงทรงสามเหลี่ยม เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม......................................................................... 
 

๑๑๘ 
๒๑๘ พระพิมพแบบพระแผงทรงสามเหลี่ยม เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม......................................................................... 
๑๑๙ 

๒๑๙ พระพิมพแบบพระแผงทรงสามเหลี่ยม เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม......................................................................... 

๑๑๙ 

๒๒๐  พระพิมพแบบพระแผงทรงสามเหลี่ยม เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม......................................................................... 

๑๒๐ 

๒๒๑ พระพิมพแบบพระแผงทรงสามเหลี่ยม เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม......................................................................... 

๑๒๐ 

๒๒๒ พระพิมพแบบพระแผงทรงสามเหลี่ยม เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม......................................................................... 

๑๒๑ 

๒๒๓ พระพิมพแบบพระแผงทรงสามเหลี่ยม เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม......................................................................... 

๑๒๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ป 

ภาพที่  หนา  
๒๒๔ พระพิมพพระพุทธรูปสลับกับปูชนียวัตถุอ่ืน เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม......................................................................... 
 

๑๒๒ 
๒๒๕ พระพิมพพระพุทธรูปสลับกับปูชนียวัตถุอ่ืน เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม......................................................................... 
 

๑๒๒ 
๒๒๖ พระพิมพพระพุทธรูปสลับกับปูชนียวัตถุอ่ืน เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม......................................................................... 
 

๑๒๒ 
๒๒๗ พระพิมพรูปสถูป เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม......... ๑๒๓ 
๒๒๘ พระพิมพรูปบุคคลส่ีกร เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. ๑๒๓ 
๒๒๙ เศียรพระโพธิสัตวจากบานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา............. ๑๓๔ 
๒๓๐ พระพิ มพ เ ล า เ ร่ื อ งยมกปาฏิ ห า ริ ย  ( ?)ศิ ลปะทวา รว ดีภาคกลาง 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร...................................................   
 

๑๓๘ 
๒๓๑ ภาพสลักเลาเร่ืองพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริย วัดสุทัศนเทพวราราม ๑๓๘ 
๒๓๒ ใบเสมาสลักภาพคชลักษมีหรืออภิเกษศรี พบจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอ

กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกน....................................................................................... 

 
 

๑๔๒ 
๒๓๓ พระพิมพมีจารึก จากอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน .................................................  
 

๑๕๖ 
๒๓๔ พระพิมพมีจารึก จากอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม................................ ๑๕๖ 
๒๓๕ พระพิมพมีจารึก จากอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม................................ ๑๕๖ 
๒๓๖ พระพิมพมีจารึก จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ.   ๑๕๘ 
๒๓๗ พระพิมพมีจารึก จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ.   ๑๕๙ 
๒๓๘ พระพิมพมีจารึก จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ.   ๑๕๙ 
๒๓๙ พระพิมพมีจารึก จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ.   ๑๖๐ 
๒๔๐ พระพิมพมีจารึก จากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม.... ๑๖๑ 
๒๔๑ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปสําริดจากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัด

บุรีรัมย (รูปที่ ๒๑)........................................................................... 
 

๑๗๔ 
๒๔๒ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปหิน จากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัด

บุรีรัมย (รูปที่ ๒๔) .......................................................................... 
 

๑๗๔ 
๒๔๓ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปสําริด จากบานวังปลัด อําเภอคูเมือง จังหวัด

บุรีรัมย (จากรูปที่ ๓๑) .................................................................... 
 

๑๗๕ 
๒๔๔ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปสําริด จากจังหวัดนครราชสีมา (จากรูปที่ ๑๔)... ๑๗๕ 
๒๔๕ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปหินจากจังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ ๓๓)............... ๑๗๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ผ 

ภาพที่  หนา 
๒๔๖ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปบนแผนเงินดุนนูน เมืองคันธารวิสัย อําเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๕๘)...............................   
 

๑๗๖ 
๒๔๗ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปบนแผนเงินดุนนูน เมืองคันธารวิสัย อําเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๕๙)..............................   
 

๑๗๖ 
๒๔๘ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปบนแผนเงินดุนนูน เมืองคันธารวิสัย อําเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๖๗)..............................   
 

๑๗๗ 
๒๔๙ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปบนแผนเงินดุนนูน เมืองคันธารวิสัย อําเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๗๐)..............................   
 

๑๗๗ 
๒๕๐ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปบนแผนเงินดุนนูน เมืองคันธารวิสัย อําเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๗๔) .............................   
 

๑๗๗ 
๒๕๑ พระเศียรของพระพุทธรูปบนใบเสมา จากอําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัด

ชัยภูมิ (รูปที่ ๑๐๗) ............................. ........................................... 
 

๑๗๙ 
๒๕๒ พระเศียรของพระพุทธรูปสําริด จากวัดธรรมจักรเสมาราม อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา (จากรูปที่ ๒๖)................................................... 
 

๑๘๐ 
๒๕๓ ขมวดพระเกศาของพระพุทธรูปหินจากจังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ ๓๓)........... ๑๘๐ 
๒๕๔ ขมวดพระเกศาของพระพุทธรูปจากวัดมหาพรหมโพธิราช อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร (จากรูปที่ ๑๐๘) ..................................................... 
 

๑๘๑ 
๒๕๕ ขมวดพระเกศาดานขางของพระพุทธรูปจากบานดอนขวาง อําเภอพระ

ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา (จากรูปที่ ๑๐) ......................................   
 

๑๘๓ 
๒๕๖ ขมวดพระเกศาดานหลังของพระพุทธรูปจากบานดอนขวา อําเภอพระ

ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา (จากรูปที่ ๑๐) ...................................... 
 

๑๘๓ 
๒๕๗ พระอุณาโลมของพระพิมพจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ (จากรูปที่ ๑๙๒) ...................................... ........................ 
 

๑๘๔ 
๒๕๘ พระอุณาโลมของพระพุทธรูปบนแผนเงินดุนนูน จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๕๔) .............................. 
 

๑๘๔ 
๒๕๙ พระอุณาโลมของพระพุทธรูปบนแผนเงินดุนนูน จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๖๓) .............................. 
 

๑๘๕ 
๒๖๐ พระอุณาโลมของพระพุทธรูปบนแผนเงินดุนนูน จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๖๘) .............................. 
 

๑๘๕ 
๒๖๑ พระอุณาโลมของพระพุทธรูปบนแผนเงินดุนนูน จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๖๙) .............................. 
 

๑๘๕ 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฝ 

ภาพที่ . หนา 
๒๖๒ พระอุณาโลมแบบลงยันต ของพระพุทธรูปหินจากจังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ 

๓๓) ...................................... ..................................................... 
๑๘๗ 

๒๖๓ พระอุณาโลมของพระพุทธรูปศิลปะนาคปฏฏนัม ประเทศอินเดีย.................. ๑๘๗ 
๒๖๔  พระอุณาโลมของพระพุทธรูปศิลปะสมัยเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา......... ๑๘๗ 
๒๖๕ พระพุทธไสยาสนเห็นไดจากพระพุทธรูปวัดธรรมจักรเสมาราม อําเภอสูง

เนิน จังหวัดนครราชสีมา (จากรูปที่ ๑).............................................. 
 

๑๘๙ 
๒๖๖ ลายกงจักรของพระพุทธรูปหิน จากจังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ ๓๓)................ ๑๙๐ 
๒๖๗ ลายกงจักรของพระพุทธรูปหิน จากจังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ ๓๔)................ ๑๙๑ 
๒๖๘ พระหัตถพระพุทธรูปหินจากจังหวัดนครปฐม.............................................. ๑๙๒ 
๒๖๙ ฉัพพรรณรังสีแบบวงกลมลอมรอบพระเศียร ประดับลวดลายที่ขอบนอกเปน

ลายทรงคลายสามเหลี่ยม จากภาพสลักบนใบเสมา เมืองฟาแดดสง
ยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (จากรูปที่ ๙๔) ...................... 

 
 

๑๙๔ 
๒๗๐ ฉัพพรรณรังสีแบบวงกลมลอมรอบพระเศียร ประดับลวดลายที่ขอบนอกดวย

แผงกนก จากพระพุทธรูปสําริดเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ (จากรูปที่ ๗๒) ...................................................... 

 
 

๑๙๕ 
๒๗๑ ฉัพพรรณรังสีกรอบวงโคงรอบพระองค ตกแตงลวดลายที่ขอบนอกแบบลาย

ทรงสามเหลี่ยม จากภาพสลักบนใบเสมาเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (จากรูปที่ ๙๙)........................................ 

 
 

๑๙๗ 
๒๗๒ หินทรงหกเหลี่ยม จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ.......................................................................................... 
๒๐๔ 

๒๗๓ ลายดอกไมรวง (จากรูปที่ ๑๖๓) ................................................................ ๒๐๖ 
๒๗๔ ลายดอกไมรวง (จากรูปที่ ๑๖๙) ................................................................. ๒๐๖ 
๒๗๕ ลายดอกไมรวง (จากรูปที่ ๑๗๓) ................................................................ ๒๐๖ 
๒๗๖ ลายดอกไมรวง (จากรูปที่ ๒๐๔) ................................................................ ๒๐๗ 
๒๗๗ ลายดอกไมรวง (จากรูปที่ ๒๐๕) ................................................................ ๒๐๗ 
๒๗๘ ลายดอกไมรวง (จากรูปที่ ๒๐๘) ................................................................ ๒๐๗ 
๒๗๙ แผนหินสลักรูปเครื่องสูงที่แวดลอมคชลักษมี จากจังหวัดนครปฐม................ ๒๐๘ 
๒๘๐ พระพุทธรูปประทับเหนือพาหนะ จากจังหวัดนครปฐม................................. ๒๐๘ 
๒๘๑ พระพุทธรูปประทับเหนือพาหนะ จากจังหวัดนครปฐม................................. ๒๐๘ 
๒๘๒ พระพุทธรูปประทับเหนือพาหนะ จากจังหวัดนครปฐม................................. ๒๐๘ 
๒๘๓ ใบเสมาสลักภาพพระพุทธเจา (?) แวดลอมดวยเครื่องสูง จากเมืองฟาแดด

สงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ......................................... 
 

๒๐๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 พ 

ภาพที่  หนา 
๒๘๔ ใบเสมาสลักภาพเรื่องเวสสันดรชาดก จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลา

ไสย จังหวัดกาฬสินธุ....................................................................... 
 

๒๑๕ 
๒๘๕ ใบเสมาสลักภาพชาดกเร่ืองมโหสถ จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลา

ไสย จังหวัดกาฬสินธุ....................................................................... 
 

๒๑๕ 
๒๘๖  ใบเสมาสลักภาพเรื่องวิทูรบัณฑิตชาดก จังหวัดหนองคาย............................ ๒๑๗ 
๒๘๗ เครื่องบูชาบนพระพิมพจากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม (จากรูปที่ ๒๐๔) ......................................................... 
 

๒๑๘ 
๒๘๘ พระพิมพแสดงพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริย จากจังหวัดนครปฐม จัด

แสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร....................................... 
 

๒๑๙ 
๒๘๙ ภาชนะทรงหมอครอบปากดวยกรวย จากแผนหินสลักภาพพระพุทธรูป 

เมืองเสมา (จากรูปที่ ๙) .................................................................. 
 

๒๒๐ 
๒๙๐ เคร่ืองบูชาแบบหมอซอนชั้น (?) บนพระพิมพดินเผาจากเมืองนครจําปาศรี 

อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๒๐๘) .......................... 
 

๒๒๑ 
๒๙๑ บายศรีปากชาม.......................................................................................... ๒๒๔ 
๒๙๒ บายศรีตน................................................................................................ ๒๒๔ 
๒๙๓ กรวย......................................................................................................... ๒๒๔ 
๒๙๔ ใบเสมาจากวัดกลางศรีเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร .......................   ๒๒๖ 
๒๙๕ ใบเสมาจากวัดไตรรงค อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน................................. ๒๒๖ 
๒๙๖ ใบเสมาจากวัดบึงขุมเงิน อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร..................................... ๒๒๗ 
๒๙๗ ใบเสมาจากวัดบึงขุมเงิน อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร..................................... ๒๒๗ 
๒๙๘ ภาพสลักรูปหมอซอนชั้นจากถ้ําเอลโลราที่ ๒๙ ศิลปะอินเดียแบบหลังคุปตะ. ๒๒๘ 
๒๙๙ หมอซอนชั้นใชในพิธีกรรมของชาวอินเดียในปจจุบัน.................................... ๒๒๙ 
๓๐๐ คนเทินหมอซอนชั้นในพิธีแห จากภาพสลักปราสาทพนมรุง......................... ๒๒๙ 
๓๐๑ พระพุทธรูปไสยาสน ถ้ําจาม เขางู อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี...................... ๒๔๔ 
๓๐๒ ตนสาละ ถ้ําจาม เขางู อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี........................................ ๒๔๔ 
๓๐๓ พระพุทธรูปไสยาสน ถ้ําฝาโถ เขางู อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.................... ๒๔๔ 
๓๐๔ ตนสาละ ถ้ําฝาโถ เขางู อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี...................................... ๒๔๔ 
๓๐๕ บุคคลในทาหมอบกราบท่ีเบื้องพระบาทของพระพุทธรูปไสยาสน ภูปอ 

อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ........................................................... 
 

๒๔๕ 
๓๐๖ พระพุทธรูปไสยาสนแบบตะแคงซาย เขาพนมกุเลน ประเทศกัมพูชา............ ๒๔๗ 
๓๐๗ พระพุทธรูปไสยาสน ถ้ําอชันตาที่ ๒๖ ประเทศอินเดีย.................................. ๒๕๑ 
๓๐๘ พระพุทธรูปไสยาสน ถ้ําอชันตาที่ ๒๖ ประเทศอินเดีย.................................. ๒๕๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฟ 

ภาพที่  หนา 
๓๐๙ บุคคลบนใบเสมาที่สันนิษฐานวาเปนเรื่องพระอินทรถวายผลสมอ (จากรูปที่ 

๙๓) ................................................................................................ 
 

๒๖๑ 
๓๑๐ พระอินทรจากชาดกเร่ืองจันทกุมาร............................................................. ๒๖๑ 
๓๑๑ ภาพชาดกเรื่องกุลลวกชาดก...................................................................... ๒๖๑ 
๓๑๒ ฐานรับธรรมจักรสลักภาพพระพุทธเจาแสดงปฐมเทศนา............................... ๒๖๔ 
๓๑๓ พระโพธิสัตวจากใบเสมาเลาเรื่องสรภังคชาดก เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอ

กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (จากรูปที่ ๒๘๓).................................... 
 

๒๗๓ 
๓๑๔ บุคคลทางขวาของพระพุทธเจา บนพระพิมพแบบแหนึ่ง จากเมืองนครจําปา

ศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๒๐๘)......................   
 

๒๘๒ 
๓๑๕ บุคคลทางซายของพระพุทธเจา บนพระพิมพแบบแหนึ่ง จากเมืองนครจําปา

ศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๒๐๘)......................   
 

๒๘๒ 
๓๑๖ บุคคลทางขวาของพระพุทธเจา บนพระพิมพแบบแหนึ่ง จากเมืองนครจําปา

ศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๙๐).......................  
 

๒๘๔ 
๓๑๗ บุคคลทางขวาของพระพุทธเจา บนพระพิมพแบบแหนึ่ง จากเมืองนครจําปา

ศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๙๐).......................  
 

๒๘๔ 
๓๑๘ แผนหินจากจังหวัดราชบุรี จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี.......   ๒๙๖ 
๓๑๙ ภาพสลักจากถ้ําถมอรัตน อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ........................... ๒๙๖ 
๓๒๐ ธรรมจักรหิน วัดธรรมจักรเสมาราม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา......... ๒๙๙ 
๓๒๑ ใบเสมาสลักรูปธรรมจักร ลิง และชาง(?) จากเขาพนมกุเลน ประเทศกัมพูชา. ๓๐๑ 
๓๒๒ ใบเสมาจากวัดสระพัง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน................................... ๓๐๔ 
๓๒๓ ใบเสมาจากบานพันลํา อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ......................... ๓๐๔ 
๓๒๔  ใบเสมาจากวัดดงเฒาเกา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ......................... ๓๐๔ 
๓๒๕ ใบเสมาจากวัดโพธิ์ศรี อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ......................... ๓๐๕ 
๓๒๖ ใบเสมาจากวัดโพธิ์ศรีมงคล บานตาดทอง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร........... ๓๐๕ 
๓๒๗ ใบเสมาจากวัดศรีธรรมาราม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร.............................. ๓๐๕ 
๓๒๘ ใบเสมาจากวัดสุปฏนาราม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี........................ ๓๐๕ 
๓๒๙ ใบเสมาจากวัดศรีธาตุการาม อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร............... ๓๐๕ 
๓๓๐ ธรรมจักรบนแผนเงินดุนนูน (จากรูปที่ ๑๘๒) ............................................. ๓๐๘ 
๓๓๑ ธรรมจักรบนแผนเงินดุนนูน (จากรูปที่ ๑๘๓) .............................................. ๓๐๘ 
๓๓๒ ธรรมจักรบนแผนเงินดุนนูน (จากรูปที่ ๑๘๔) .............................................. ๓๐๘ 
๓๓๓ ธรรมจักรบนแผนเงินดุนนูน (จากรูปที่ ๑๘๕) .............................................. ๓๐๘ 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ภ 

ภาพที่  หนา 
๓๓๔ พระอาทิตยและพระจันทรขนาบธรรมจักรบนแผนเงินดุนนูน  (จากรูปที่ 

๑๘๔) ............................................................................................ 
 

๓๐๘ 
๓๓๕ ธรรมจักรประดับดวยพระอาทิตยเทพ จากจังหวัดนครปฐม จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย........................................... 
 

๓๑๑ 
๓๓๖ ลายเปลวเพลิงลอมรอบธรรมจักร จากจังหวัดนครปฐม จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย........................................... 
 

๓๑๑ 
๓๓๗ พระอาทิตย/พระจันทรบนพระพิมพ จากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๒๐๘) ............................................. 
 

๓๑๓ 
๓๓๘ เหรียญเงินมีรูปพระอาทิตย ศิลปะทวารวดี จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ สมเด็จพระนารายณ........................................................... 
 

๓๑๓ 
๓๓๙ คนแคระเทินหมอปูรณฆฏะและตนไมแหงชีวิต ศิลปะอินเดียแบบอมราวดี..... ๓๑๖ 
๓๔๐ หมอปูรณฆฏะและตนไมแหงชีวิต ศิลปะลังกาแบบอนุราธปุระ...................... ๓๑๖ 
๓๔๑ พระพุทธรูปประทับยืนแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พระนคร.......................................................................... 
 

๓๒๐ 
๓๔๒ พระพุทธรูปประทับยืนแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พระปฐมเจดีย.................................................................... 
 

๓๒๐ 
๓๔๓ พระพุทธรูปประทับยืนแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ อูทอง.............................................................................. 
 

๓๒๐ 
๓๔๔ พระพุทธรูปประทับยืน ศิลปะทวารวดีภาคกลาง ในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พระปฐมเจดีย.................................................................. 
 

๓๒๔ 
๓๔๕ พระพุทธรูปประทับยืน ศิลปะทวารวดีภาคกลาง ในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พระนคร............................................................................ 
 

๓๒๔ 
๓๔๖ เศียรพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีภาคกลาง ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระ

ปฐมเจดีย...................................................................................... 
 

๓๓๒ 
๓๔๗ เศียรพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีภาคกลาง ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระ

ปฐมเจดีย (จากรูปที่ ๓๔๔) ............................................................. 
 

๓๓๒ 
๓๔๘ พระพักตรพระพุทธรูปไสยาสน ถ้ําฝาโถ เขางู อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี..... ๓๓๒ 
๓๔๙ พระพักตรพระพุทธรูปไสยาสน วัดธรรมจักรเสมาราม (จากรูปที่ ๑) ............. ๓๓๓ 
๓๕๐ พระพักตรพระพุทธรูปไสยาสนภูปอ (จากรูปที่ ๖๕) ....................................   ๓๓๓ 
๓๕๑ พระเศียรพระพุทธรูปจากวัดโพธ์ิศรี อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

(จากรูปที่ ๓๕) ................................................................................ 
 

๓๓๔ 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ม 

ภาพที่  หนา 
๓๕๒ พระพักตรพระพุทธรูปทวารวดีภาคกลาง จากจังหวัดลพบุรี ประดิษฐาน ณ 

วัดเบญจมบพิตร............................................................................ 
 

๓๓๕ 
๓๕๓ พระพักตรของพระพุทธรูปจากอําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ 

๑๒)................................................................................................ 
๓๓๕ 

๓๕๔ พระหัตถแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถของพระพุทธรูปทวารดวีภาคกลาง.. ๓๓๖ 
๓๕๕ พระหัตถแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถของพระพุทธรูปทวารดวีภาคกลาง 

(จากรูปที่ ๓๔๑) ............................................................................. 
 

๓๓๖ 
๓๕๖ พระกรดานขางของพระพุทธรูปทวารวดีภาคกลาง (จากรูปที่ ๓๔๑).............. ๓๓๗ 
๓๕๗ พระหัตถแสดงวิตรรกมุทราของพระพุทธรูปหินจากบานฝาย อําเภอหนอง

หงส จังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ ๒๔) ................................................ 
 

๓๓๘ 
๓๕๘ พระกรของพระพุทธรูปหินจากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย 

(จากรูปที่ ๒๔) ............................................................................. 
 

๓๓๘ 
๓๕๙ พระกรแบบใชหินอีกกอหน่ึงมาประกอบของพระพุทธรูปหินจากอําเภอพระ

ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา (จากรูปที่ ๑๐) ...................................... 
 

๓๓๙ 
๓๖๐ พระกรแบบใชหินอีกกอหน่ึงมาประกอบของพระพุทธรูปหินจากอําเภอพระ

ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา (จากรูปที่ ๑๑) ...................................... 
 

๓๓๙ 
๓๖๑ พระหัตถแสดงวิตรรกมุทราของพระพุทธรูปสําริด (จากรูปที่ ๓๐) ................ ๓๓๙ 
๓๖๒ พระหัตถแสดงวิตรรกมุทราของพระพุทธรูปสําริด (จากรูปที่ ๑๔) ................ ๓๓๙ 
๓๖๓ พระหัตถแสดงวิตรรกมุทราของพระพุทธรูปสําริด (จากรูปที่ ๒๘) ................ ๓๓๙ 
๓๖๔ พระหัตถแสดงวิตรรกมุทราของพระพุทธรูปสําริด (จากรูปที่ ๓๑) ................ ๓๓๙ 
๓๖๕ พระพุทธรูปศิลปะทวารวดีภาคกลาง จากวัดรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร.................................. 
 

๓๔๑ 
๓๖๖ ชายสบงและจีวรของพระพุทธรูศิลปะทวารวดีภาคกลาง จากวัดรอ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (จากรูปที่ ๓๖๕) ................................................. 
 

๓๔๑ 
๓๖๗ พระพุทธรูปสําริดจากเมืองอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดแสดง

ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง................................................... 
 

๓๔๒ 
๓๖๘ ชายสบงและจีวรของพระพุทธรูปสําริดจากเมืองอูทอง (จากรูปที่ ๓๖๗) ....... ๓๔๒ 
๓๖๙ พระพุทธรูปสําริดศิลปะทวารวดีภาคกลาง จากพระราชวังสนามจันทร 

จังหวัดนครปฐม จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร......... 
 

๓๔๒ 
๓๗๐ ชายสบงและจีวรของพระพุทธรูปสําริดศิลปะทวารวดีภาคกลาง จาก

พระราชวังสนามจันทร (จากรูปที่ ๓๖๙) ........................................... 
 

๓๔๒ 
๓๗๑ ชายสบงและจีวรของพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีภาคกลาง (จากรูปที่ ๓๔๕)... ๓๔๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ย 

ภาพที่  หนา 
๓๗๒ ชายสบงและจีวรของพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีภาคกลาง จากเมืองอูทอง 

อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี....................................................... 
 

๓๔๓ 
๓๗๓ ชายสบงและจีวรของพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีภาคกลาง จากจังหวัดลพบุรี. ๓๔๓ 
๓๗๔ ชายจีวรของพระพุทธรูปหิน จากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย 

(จากรูปที่ ๒๔) ................................................................................ 
 

๓๔๔ 
๓๗๕ ชายจีวรของพระพุทธรูปหิน จากเมืองเสมา  อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา (จากรูปที่ ๒) ............................................................. 
 

๓๔๔ 
๓๗๖ ชายจีวรของพระพุทธรูปสําริด จากจังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ ๓๐) ................ ๓๔๕ 
๓๗๗ ชายจีวรของพระพุทธรูปสําริด จากจังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ ๓๑) ................ ๓๔๕ 
๓๗๘ ชายจีวรของพระพุทธรูปสําริด จากจังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ ๒๙) ................ ๓๔๖ 
๓๗๙ ชายจีวรของพระพุทธรูปหิน จากจังหวัดอุบลราชธานี (จากรูปที่ ๓๕) ........... ๓๔๖ 
๓๘๐ ชายจีวรของพระพุทธรูปหิน จากอําเภอพระทองคํา จังหวัดอุบลราชธานี 

(จากรูปที่ ๑๐) ................................................................................. 
 

๓๔๖ 
๓๘๑ ชายจีวรของพระพุทธรูปสําริด จากจังหวัดนครราชสีมา (จากรูปที่ ๑๔) ........ ๓๔๗ 
๓๘๒ พระพุทธรูปสําริด ศิลปะลพบุรีแบบนครวัด ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

 พิมาย............................................................................................ 
 

๓๔๗ 
๓๘๓ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบแบบหลวม ศิลปะอินเดียแบบอมราวดี..... ๓๔๘ 
๓๘๔ พระพุทธรูปประทับน่ังขัดสมาธิราบแบบหลวม ศิลปะทวารวดีภาคกลาง ใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร................................................... 
 

๓๔๘ 
๓๘๕ พระพุทธรูปประทับน่ังขัดสมาธิราบแบบหลวม ศิลปะทวารวดีภาคกลาง ใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง....................................................... 
 

๓๔๘ 
๓๘๖ พระพุทธรูปจากเมืองศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ปราจีนบุรี................................................. 
 

๓๔๘ 
๓๘๗ พร ะพุ ท ธ รู ป ศิ ล ป ะ ท ว า ร ว ดี ภ า ค ก ล า ง จ า ก วั ด น า ง กุ ย  จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา......... 
 

๓๔๙ 
๓๘๘ ดานขางของพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีภาคกลางจากวัดนางกุย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา......... 
 

๓๔๙ 
๓๘๙ พระพุทธรูปศิลปะทวารวดีภาคกลาง เมืองอูทอง อําเภออูทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง.................................. 
 

๓๕๐ 
๓๙๐ ฐานบัวแบบที่ ๑ ของพระพุทธรูปจากวัดมหาธาตุ สุโขทัย (จากรูปที่ ๓๔๕)... ๓๕๒ 
๓๙๑ ฐานบัวแบบที่ ๑ ของพระพุทธรูปจากวัดสมอคอน จังหวัดลพบุรี  (จากรูปที่ 

๓๔๑) ........................................................................................... 
 

๓๕๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ร 

ภาพที่  หนา 
๓๙๒ พระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทจากวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม............. ๓๕๓ 
๓๙๓ ฐานบัวแบบที่ ๑ ของพระพุทธรูปประทับน่ังหอยพระบาทจากวัดพระเมรุ 

จังหวัดนครปฐม (จากรูปที่ ๓๙๒) ................................................... 
 

๓๕๓ 
๓๙๔ พระพุทธรูปจากจังหวัดลพบุรี ปจจุบันประดิษฐาน ณ พระระเบียงวัดเบญจม

บพิตร.................................................. ........................................... 
 

๓๕๔ 
๓๙๕ ฐานบัวแบบที่ ๒ ของพระพุทธรูปจากจังหวัดลพบุรี (จากรูปที่ ๓๙๔)............ ๓๕๔ 
๓๙๖ พระพุทธรูปจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ปจจุบันจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ.................................. 
 

๓๕๕ 
๓๙๗ ฐานบัวแบบที่ ๒ ของพระพุทธรูปจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี (จากรูป

ที่ ๓๙๖) ....................................................................................... 
 

๓๕๕ 
๓๙๘ พระ พุทธ รู ปปร ะทั บนั่ ง ห อ ยพร ะบาท  วั ดหน าพ ร ะ เ ม รุ  จั ง หวั ด

พระนครศรีอยุธยา............................................................................ 
 

๓๕๖ 
๓๙๙ ฐานบัวแบบที่ ๓ ของพระพุทธรูปประทับน่ังหอยพระบาท วัดหนาพระเมรุ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จากรูปที่ ๓๙๘) ...................................... 
 

๓๕๖ 
๔๐๐ ฐานบัวแบบที่ ๔ ของพระพุทธรูปหินจากเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

(จากรูปที่ ๓๘๖) ............................................................................ 
 

๓๕๖ 
๔๐๑ พระพุทธรูปหินพบจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  ลพบุรี  จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ................................. 
 

๓๕๖ 
๔๐๒ พระพุทธรูปศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา ใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พนมเปญ................................................. 
 

๓๕๗ 
๔๐๓ ฐานบัวของพระพุทธรูปจากบานไผใหญ อําเภอมวงสามสิบ จังหวัด

อุบลราชธานี (จากรูปที่ ๓๕) ............................................................ 
 

๓๕๘ 
๔๐๔ ฐานบัวของพระพุทธรูปจากบานเปอยหัวดง จังหวัดอํานาจเจริญ (จากรูปที่ 

๔๔) ............................................................................................... 
 

๓๕๘ 
๔๐๕ ฐานบัวพระพุทธรูปจากภาพสลักเมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา (จากรูปที่ 

๙) ............................................................................................... 
 

๓๕๙ 
๔๐๖ ฐานบัวพระพุทธรูปจากวัดพระโรจน จังหวัดอุบลราชธานี (จากรูปที่ ๓๖)...... ๓๕๙ 
๔๐๗ ฐานบัวพระพุทธรูปจากวัดดงเฒาเกา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ (จาก

รูปที่ ๔๗) ....................................................................................... 
 

๓๕๙ 
๔๐๘ ฐานบัวพระพุทธรูปจากวัดโพธิ์ศรี อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (จาก

รูปที่ ๓๗) ....................................................................................... 
 

๓๕๙ 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ล 

ภาพที่  หนา 
๔๐๙ พระพุทธรูปหินจากเมืองศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ.................................. 
 

๓๖๐ 
๔๑๐ เศี ย รพระ พุทธ รูป ดิน เผาจาก เมื อ ง อู ทอง  จั งหวั ด สุพรรณบุ รี  ใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง....................................................... 
 

๓๖๐ 
๔๑๑ ประภามณฑลแบบลอมรอบดวยเปลวเพลิง (จากรูปที่ ๒๘๑) ....................... ๓๖๑ 
๔๑๒ ประภามณฑลแบบลอมรอบดวยเปลวเพลิง (จากรูปที่ ๓๖๗) ....................... ๓๖๑ 
๔๑๓ ประภามณฑลลอมรอบเฉพาะพระเศียรโดยไมมีการประดับตกแตงใดๆ (จาก

รูปที่ ๙๑) ........................................................................................ 
 

๓๖๒ 
๔๑๔ ประภามณฑลลอมรอบเฉพาะพระเศียรโดยไมมีการประดับตกแตงใดๆ (จาก

รูปที่ ๙๒) ....................................................................................... 
 

๓๖๒ 
๔๑๕ ประภามณฑลลอมรอบเฉพาะพระเศียรโดยมีการประดับตกแตงขอบ (จาก

รูปที่ ๙๔) ........................................................................................ 
 

๓๖๒ 
๔๑๖ เศียรพระพุทธรูปปูนปนประดับเจดียจุลประโทน อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม........................................................................................ 
 

๓๖๔ 
๔๑๗ เศียรพระพุทธรูปปูนปนจากพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม.......................... ๓๖๔ 
๔๑๘ เศียรพระพุทธรูปหินจากถ้ําถมอรัตน อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ..........  ๓๖๔ 
๔๑๙ พระพิมพแบบซุมพุทธคยา จากจังหวัดราชบุรี ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

ราชบุรี........................................................................................... 
 

๓๖๕ 
๔๒๐ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ศิลปะอินเดียแบบปาละ....................... ๓๖๖ 
๔๒๑ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรจากจังหวัดบุรีรัมย มุมมองจากดานขาง 

(จากรูปที่ ๓๓) ............................................................................... 
 

๓๖๗ 
๔๒๒ ทาประทับน่ังของพระพุทธรูปจากวัดดงเฒาเกา อําเภอเมือง จังหวัด

อํานาจเจริญ มุมมองดานขาง (จากรูปที่ ๔๗) ................................... 
 

๓๖๙ 
๔๒๓ ทาประทับน่ังของพระพุทธรูปจากวัดดงเฒาเกา อําเภอเมือง จังหวัด

อํานาจเจริญ มุมมองดานขาง (จากรูปที่ ๔๗) ................................... 
 

๓๖๙ 
๔๒๔ มุมมองดานขางของพระพุทธรูปจากวัดโพธิ์ศรี บานทุงใหญ ตําบลบานใหญ 

อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (จากรูปที่ ๓๗) .......................... 
 

๓๗๑ 
๔๒๕ ภาพสลักเลาเร่ืองชาดก จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ.......................................................................................... 
 

๓๗๗ 
๔๒๖ พระพิมพจากวัดนครโกษา  อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ..................................  
 

๓๗๘ 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ว 

ภาพที่  หนา 
๔๒๗ พระพิมพดินเผาจากแหลงโบราณคดีพงตึก อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี.................... 
 

๓๘๔ 
๔๒๘ พระพิมพดินเผาจากบานหนองสรวงนอกเมืองศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัด

เพชรบูรณ........................................................................................ 
 

๓๘๔ 
๔๒๙ พระพิมพจากอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ ราชบุรี............................................................................... 
 

๓๘๖ 
๔๓๐ พระพุทธรูปนาคปรกจากวัดจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร................................................... 
 

๓๘๘ 
๔๓๑ พระพิมพจากจังหวัดนครปฐม จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระ

นคร..............................................................................................   
 

๓๘๙ 
๔๓๒ ภาพสลั ก พุ ท ธป ร ะ วั ติ ต อนยมกปาฏิ ห า ริ ย  จ ากวั ด จี น  จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร.....   
 

๓๙๑ 
๔๓๓ พระพุทธนิรมิตเอ้ือมพระหัตถสัมผัสพระอาทิตยและพระจันทร (จากรูปที่ 

๔๓๒) ....... .................................................................................... 
 

๓๙๑ 
๔๓๔ แผนโลหะจากวัดพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร.................................................. 
 

๓๙๒ 
๔๓๕ แผนโลหะจากวัดพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร.................................................. 
 

๓๙๒ 
๔๓๖ พระพิมพดินเผาแสดงพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริย ? จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร................................................... 
 

๓๙๓ 
๔๓๗ พระอาทิตยและพระจันทรจากพระพิมพดินเผาแสดงพุทธประวัติตอนยมก

ปาฏิหาริย ? (จากรูปที่ ๔๓๖) .......................................................... 
 

๓๙๓ 
๔๓๘ พระพิมพจากวัดนครโกษา  อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ.................................. 
 

๓๙๕ 
๔๓๙ พระพิมพจากเมืองโคกไมเดน อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค จัดแสดง

ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ.............................. 
 

๓๙๕ 
๔๔๐ พระพิมพจากเมืองโคกไมเดน อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค จัดแสดง

ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ.............................. 
 

๓๙๖ 
๔๔๑ พระพิมพจากวัดนครโกษา  อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ.................................. 
 

๓๙๖ 
๔๔๒ ประภามณฑลของพระพุทธรูปไสยาสนองคลางภูปอ อําเภอเมือง จังหวัด

กาฬสินธุ (จากรูปที่ ๖๕) ................................................................. 
 

๔๐๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ศ 

ภาพที่  หนา 
๔๔๓ พระพุทธรูปศิลปะอินเดียแบบคุปตะ........................................................... ๔๐๓ 
๔๔๔ พรพุทธรูปศิลปะอินเดียแบบปาละ............................................................... ๔๐๔ 
๔๔๕ ศาสนสถานกลางเมืองดงเมืองเตย อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร........... ๔๑๒ 
๔๔๖ ศาสนสถานกลางเมืองดงเมืองเตย อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร........... ๔๑๒ 
๔๔๗ ชิ้นสวนองคประกอบสถาปตยกรรม จากเมืองดงเมืองเตย อําเภอคําเขื่อน

แกว จังหวัดยโสธร........................................................................... 
 

๔๑๒ 
๔๔๘ ใบเสมาใกลพระพุทธบาทบัวบาน อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี................. ๔๑๔ 
๔๔๙ ใบเสมาใกลพระพุทธบาทบัวบาน อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี (จากรูปที่ 

๔๔๘) .......................................................................................... 
 

๔๑๔ 
๔๕๐ ใบเสมาใกลพระพุทธบาทบัวบาน อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี................. ๔๑๔ 
๔๕๑ ใบเสมาใกลพระพุทธบาทบัวบาน อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี (จากรูปที่ 

๔๕๐)............................................................................................. 
 

๔๑๔ 
๔๕๒ ใบเสมาใกลพระพุทธบาทบัวบาน อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี................. ๔๑๕ 
๔๕๓ ใบเสมาใกลพระพุทธบาทบัวบาน อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี (จากรูปที่ 

๔๕๒) ............................................................................................. 
 

๔๑๕ 
๔๕๔ ใบเสมาสลักชาดกเร่ืองสุวรรณสาม จากวัดโนนศิลาอาสน อําเภอบานผือ 

จังหวัดอุดรธานี................................................................................ 
 

๔๑๕ 
๔๕๕ ใบเสมาจากวัดสาวสุวรรณ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย........................... ๔๑๖ 
๔๕๖ ใบเสมาสลักภาพเลาเรื่องจากบานคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัด

ชัยภูมิ............................. .............................................................. 
 

๔๑๗ 
๔๕๗ เคร่ืองสูง ภาพสลักจากปราสาทพนมรุง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

บุรีรัมย.......................................................................................... 
 

๔๑๘ 
๔๕๘ เคร่ืองสูง ภาพสลักจากปราสาทพนมรุง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

บุรีรัมย......................................................................................... 
 

๔๑๙ 
๔๕๙ ภาพสลักจากปราสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา ปรากฏเคร่ืองสูงประเภทธง... ๔๒๐ 
๔๖๐ ภาพสลักจากปราสาทบายน ประเทศกัมพูชา ปรากฏเคร่ืองสูงประเภทธง..... ๔๒๐ 
๔๖๑ ภาพสลักจากปราสาทบายน ประเทศกัมพูชา แสดงรูปบุคคลใชเชือกพัน

รางกาย........................................................................................ 
 

๔๒๑ 
๔๖๒ จารึกปากแมน้ํามูล ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จัด

แสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุบลราชธานี................................ 
 

๔๒๒ 
๔๖๓ จารึกจากวัดโพธิ์ศรี ตําบลบานไทย อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี จัด

แสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุบลราชธานี................................ 
 

๔๒๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ษ 

ภาพที่  หนา 
๔๖๔ ฐานของวิหารพระพุทธไสยาสน เมืองโบราณเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา................................................................................... 
 

๔๒๔ 
๔๖๕ เสาลูกมะหวดหินทราย วิหารพระพุทธไสยาสน เมืองโบราณเสมา อําเภอสูง

เนิน จังหวัดนครราชสีมา.................................................................. 
 

๔๒๕ 
๔๖๖ ชิ้นสวนปลายกรอบหนาบัน วิหารพระพุทธไสยาสน เมืองโบราณเสมา 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา.................................................... 
 

๔๒๖ 
๔๖๗ ปลายกรอบหนาบันปราสาทบันทายสรี ประเทศกัมพูชา............................... ๔๒๖ 
๔๖๘ พระพุทธรูปประทับยืน ศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา... ๔๒๙ 
๔๖๙ พระพุทธรูปประทับยืน ศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา... ๔๒๙ 
๔๗๐ ฐานประดิษฐานรูปเคารพ ศิลปะเขมร จากปราสาทหินพิมาย อําเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย....... 
 

๔๓๐ 
๔๗๑ เศียรพระโพธิสัตวจากบานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จัด

แสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร....................................... 
 

๔๓๒ 
๔๗๒ พระพุ ท ธ รู ปนาคปรก  ศิ ลป ะ เ ขมร ใ นปร ะ เทศ ไทย  จั ด แสดง ใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร................................................... 
 

๔๓๙ 
๔๗๓ พระเศียรของพระพุทธรูปบนใบเสมาจากอําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัด

ชัยภูมิ (จากรูปที่ ๑๐๗) ................................................................. 
 

๔๔๒ 
๔๗๔ เศียรพระพุทธรูปศิลปะเขมร จัดแสดงในพิพิธภัณฑกีเมต ประเทศฝรั่งเศส.... ๔๔๓ 
๔๗๕ เศียรพระโพธิสัตว ศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร จากพิพิธภัณฑกรุง

พนมเปญ ประเทศกัมพูชา................................................................ 
 

๔๔๔ 
๔๗๖ ทับหลังจากปราสาทหินพิมาย จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย... ๔๔๕ 
๔๗๗ พระเศียรพระพุทธรูป (จากรูปที่ ๔๗๖) ..................................................... ๔๔๕ 
๔๗๘ พระพุทธรูปศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร จัดแสดงในพิพิธภัณฑกีเมต 

ประเทศฝรั่งเศส............................................................................ 
 

๔๔๖ 
๔๗๙ ฐานพระพุทธรูปจากวัดมหาพรหมโพธิราช อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

(จากรูปที่ ๑๐๘) ............................................................................ 
 

๔๔๗ 
๔๘๐ พระพุทธรูปจากวัดขอย อําเภอบานเซา จังหวัดลพบุรี ประดิษฐานอยูที่วัด

เบญจมบพิตร................................................................................... 
 

๔๕๓ 
๔๘๑ สําเนาพระพิมพรูปพระพุทธเจาประทับนั่งทําปางสมาธิลอมรอบดวย

ประภามณฑล จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ.......................................................................................... 

 
 

๔๕๖ 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ส 

ภาพที่  หนา 
๔๘๒ สําเนาพระพิมพรูปพระพุทธเจาประทับนั่งทําปางสมาธิลอมรอบดวย

ประภามณฑล จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ.......................................................................................... 

 
 

๔๕๖ 
๔๘๓ พระพุทธรูปสําริดประทับยืนจากจังหวัดนราธิวาส......................................... ๔๖๒ 
๔๘๔ พระพุทธรูปศิลปะอินเดียแบบอมราวดี......................................................... ๔๖๓ 
๔๘๕ พระพุทธรูปศรีลังกาแบบอนุราธปุระ............................................................ ๔๖๓ 
๔๘๖ พระพุทธรูปศิลปะชวาภาคกลาง จาก Linden-Museum Stuttgart................. ๔๖๕ 
๔๘๗ พระพุทธรูปศิลปะอินเดียแบบปาละ............................................................. ๔๖๘ 
๔๘๘ ฐานบัวของพระพุทธรูปวัดพระโรจน อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

(จากรูปที่ ๓๖) ................................................................................ 
 

๔๗๐ 
๔๘๙ ฐานปราสาทบากอง ประเทศกัมพูชา.......................................................... ๔๗๐ 
๔๙๐ พระบาทและพระหัตถของพระพุทธรูปจากวัดพอตา (จากรูปที่ ๑๒๔) .......... ๔๗๖ 
๔๙๑ พระบาทและพระหัตถของพระพุทธรูปจากวัดพระโรจน (จากรูปที่ ๓๖) ........ ๔๗๖ 
๔๙๒ พระบาทและพระหัตถของพระพุทธรูปจากบานเปอยหัวดง (จากรูปที่ ๔๔).... ๔๗๖ 
๔๙๓ พระบาทและพระหัตถของพระพุทธรูปจากวัดธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศ

ลาว (จากรูปที่ ๑๓๙) .......................................................................  
 

๔๗๖ 
๔๙๔ พระบาทและพระหัตถของพระพุทธรูปจากวัดธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศ

ลาว (จากรูปที่ ๑๓๗) ...................................................................... 
 

๔๗๖ 
๔๙๕ พระหัตถของพระพุทธรูปจากวัดลูกเขย (จากรูปที่ ๑๒๓) ............................ ๔๗๗ 
๔๙๖ พระหัตถของพระพุทธรูปจากวัดลูกเขย (จากรูปที่ ๑๒๔) ............................ ๔๗๗ 
๔๙๗ พระหัตถของพระพุทธรูปจากวัดธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศลาว (จากรูป

ที่ ๑๓๔) ........................................................................................ 
 

๔๗๗ 
๔๙๘ พระหัตถของพระพุทธรูปจากวัดธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศลาว (จากรูป

ที่ ๑๓๘) ......................................................................................... 
 

๔๗๗ 
๔๙๙ พระหัตถของพระพุทธรูปจากวัดธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศลาว (จากรูป

ที่ ๑๔๐) .......................................................................................... 
 

๔๗๘ 
๕๐๐ พระเพลาของพระพุทธรูปจากวัดลูกเขย (จากรูปที่ ๑๒๕) ............................ ๔๗๘ 
๕๐๑ พระเพลาของพระพุทธรูปจากวัดลูกเขย (จากรูปที่ ๑๒๖) ............................ ๔๗๘ 
๕๐๒ พระพุทธรูปจากถ้ําชาง เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน ประเทศลาว............. ๔๗๙ 
๕๐๓ พระพุทธรูปจากถ้ําชาง เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน ประเทศลาว............. ๔๗๙ 
๕๐๔ พระพุทธรูปศิลปะอินเดียแบบปาละ............................................................. ๔๘๗ 
๕๐๕ ใบเสมาจากดงแมนางเมือง อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค............... ๔๙๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ห 

ภาพที่  หนา 
๕๐๖ พระพุทธรูปคนพบจากอําเภอพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี................................ ๔๙๑ 
๕๐๗ พระโพธิสัตวจากถ้ําถมอรัตน อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ..................... ๔๙๔ 
๕๐๘ พระพุทธรูปจากถ้ําถมอรัตน อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ.................... ๔๙๕ 
๕๐๙ พระพุทธรูปหินจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี........................................ ๔๙๘ 
๕๑๐ ทับหลังจากปราสาทหินพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา.................. ๕๐๐ 
๕๑๑ ทับหลังจากปราสาทหินพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา.................. ๕๐๒ 
๕๑๒ ทับหลังจากปราสาทหินพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา.................. ๕๐๒ 
๕๑๓ พระพุทธรูปประทับยืนแสดงธรรมสองพระหัตถ (จากรูปที่ ๕๑๒) ................. ๕๐๒ 
๕๑๔ ทับหลังจากปราสาทหินพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา.................. ๕๐๒ 
๕๑๕ พระพุทธรูปนาคปรกบนแผนหิน ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร........ ๕๐๔ 
๕๑๖ พระพุทธรูปนาคปรก จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร............ ๕๐๔ 
๕๑๗ แทงหินสลักพระพุทธรูป ใน พิพิธภัณฑกีเมต ประเทศฝรั่งเศส...................... ๕๐๕ 
๕๑๘ พระพุทธรูปนาคปรก จากปราสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา.......................... ๕๐๕ 
๕๑๙ นาคปลายปรายกรอบหนาบันจากปราสาทกูพราหมณจําศีล จังหวัด

นครราชสีมา.................................................................................... 
๕๐๖ 

๕๒๐ พระพุทธไสยาสนวัดโลกยสุทธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศิลปะอยุธยา...... ๕๑๑ 
๕๒๑ ภูพระ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ................................................................. ๕๑๒ 
๕๒๒ ภูพระ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ................................................................. ๕๑๒ 
๕๒๓ ถ้ําพระ ภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี....................................... ๕๑๓ 
๕๒๔ พระพุทธรูปประทับนั่งภายในซุม จากถ้ําพระ............................................... ๕๑๓ 
๕๒๕ พระพุทธรูปประทับยืน จากถ้ําพระ.............................................................. ๕๑๔ 
๕๒๖ พระพุทธรูปประทับนั่งภายในซุม จากถ้ําพระ............................................... ๕๑๕ 
๕๒๗ พระพุทธรูปประทับนั่ง จากถ้ําพระ.............................................................. ๕๑๖ 
๕๒๘ พระพุทธรูปประทับนั่ง จากถ้ําพระ.............................................................. ๕๑๖ 
๕๒๙ พระพุทธรูปปางสมาธิ จากถ้ําพระ............................................................... ๕๑๗ 
๕๓๐ ประติมากรรมบุคคล จากถ้ําพระ................................................................ ๕๑๗ 
๕๓๑ รองรอยพระพุทธรูปประทับยืน จากถ้ําพระ................................................. ๕๑๗ 
๕๓๒ พระพุทธรูปประทับยืน จากถ้ําพระ.............................................................. ๕๑๗ 
๕๓๓ พระพุทธรูปกลุมที่ ๑ จากถ้ําชาง เวียงจันทน ประเทศลาว........................... ๕๒๐ 
๕๓๔ พระพุทธรูปกลุมที่ ๒ จากถ้ําชาง เวียงจันทน ประเทศลาว........................... ๕๒๐ 
๕๓๕ พระพุทธรูปกลุมที่ ๓ จากถ้ําชาง เวียงจันทน ประเทศลาว........................... ๕๒๑ 
๕๓๖ พระบางจากวัดไตรภูมิ อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม.............................. ๕๒๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฬ 

ภาพที่  หนา 
๕๓๗ พระพุทธรูปจากวัดมหาธาตุ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม........................... ๕๒๔ 
๕๓๘ ภาพถายดาวเทียมเมืองโบราณบานตาดทอง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร....... ๕๕๖ 
๕๓๙ เมืองโบราณดงเมืองเตย อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร.......................... ๕๕๗ 
๕๔๐ ภาพถายดาวเทียมเมืองโบราณบานบึงแก อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. ๕๕๘ 
๕๔๑ ภาพถายดาวเทียมเมืองโบราณบานชีทวน  อําเภอเขื่องใน  จังหวัด

อุบลราชธานี................................................................................... 
 

๕๕๘ 
๕๔๒ ภาพถายดาวเทียมเมืองโบราณบานเปอยหัวดง อําเภอลืออํานาจ จังหวัด

อํานาจเจริญ................................................................................... 
 

๕๕๙ 
๕๔๓ ภาพถายดาวเทียมเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ..... ๕๖๔ 
๕๔๔ ภาพถายดาวเทียมเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม... ๕๖๕ 
๕๔๕ ภาพถายดาวเทียมเมืองโบราณบานเชียงเหียน อําเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม................................................................................... 
 

๕๖๖ 
๕๔๖ ภาพถายดาวเทียมเมืองนครจําปาศรี ตั้งอยูที่ อําเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม................................................................................... 
 

๕๖๗ 
๕๔๗ ภาพถายดาวเทียมเมืองคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ........... ๕๖๙ 
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สารบัญลายเสน 
 

ลายเสนที ่  หนา 
๑ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปหินจากจังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ ๒๔๕)...... ๑๗๖ 
๒ ขมวดพระเกศาของพระพุทธรูปจากจังหวัดบุรีรัมย  (จากรูปที่ ๒๕๓)...... ๑๘๐ 
๓ ขมวดพระเกศาของพระพุทธรูปจากวัดมหาพรหมโพธิราช อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร (จากรูปที่ ๒๕๔)............................................... 
 

๑๘๑ 
๔ ขมวดพระเกศาของพระพุทธรูป จากอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

(จากรูปที่ ๖๔) .......................................................................... 
 

๑๘๒ 
๕ ขมวดพระเกศาดานขางของพระพุทธรูปจากบานดอนขวาง อําเภอพระ

ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา (จากรูปที่ ๒๕๕) ............................ 
 

๑๘๓ 
๖ ขมวดพระเกศาดานหลังของพระพุทธรูปจากบานดอนขวาง อําเภอพระ

ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา (จากรูปที่ ๒๕๖) ............................. 
 

๑๘๓ 
๗ พระอุณาโลมแบบลงยันต ของพระพุทธรูปสําริดจากบานวังปลัด อําเภอ

คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ ๒๔๓) ..................................... 
 

๑๘๖ 
๘ พระอุณาโลมแบบลงยันต ของพระพุทธรูปหินจากจังหวัดบุรีรัมย (จาก

รูปที่ ๒๖๒) ............................................................................... 
 

๑๘๗ 
๙ เปลวไฟซึ่งขนาบสองขางพระพุทธเจา บนแผนเงินดุนนูนจากอําเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๗๕) ....................... 
 

๑๘๘ 
๑๐ ลายกงจักรของพระพุทธรูปหิน จากจังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ ๒๖๖)........ ๑๙๐ 
๑๑ ลายกงจักรของพระพุทธรูปหิน จากจังหวัดบุรีรัมย (รูปที่ ๒๖๗)............. ๑๙๑ 
๑๒ ฉัพพรรณรังสีแบบวงกลมลอมรอบพระเศียร ประดับลวดลายที่ขอบนอก

เปนลายเปลวเพลิง จากแผนเงินดุนนูนเมืองคันธารวิสัย อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๗๖) ....................... 

 
 

๑๙๔ 
๑๓ ฉัพพรรณรังสีแบบวงกลมลอมรอบพระเศียร ประดับลวดลายที่ขอบนอก

เปนลายทรงคลายสามเหลี่ยม จากภาพสลักบนใบเสมา เมืองฟา
แดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (รูปที่ ๒๖๙)......... 

 
 

๑๙๔ 
๑๔ ฉัพพรรณรังสีแบบวงกลมลอมรอบพระเศียร ประดับลวดลายที่ขอบนอก

ดวยแผงกนก จากพระพุทธรูปสําริดเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (จากรูปที่ ๒๗๐) ............................. 

 
 

๑๙๕ 
๑๕ ฉัพพรรณรังสีแบบวงกลมลอมรอบพระเศียร ตกแตงพ้ืนที่ภายในดวย

เสนแฉก  จากแผน เ งิน ดุนนูน อํา เภอกันทรวิชั ย  จั งหวัด
มหาสารคาม (รูปที่ ๑๗๔) ......................................................... 

 
 

๑๙๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฮ 

ลายเสนที ่  หนา 
๑๖ ฉัพพรรณรังสีกรอบวงโคงรอบพระองคแบบไมตกแตงขอบนอก บนใบ

เสมาจากวัดบึงขุมเงิน จังหวัดยโสธร (รูปที่ ๔๙-๕๐).................... 
 

๑๙๖ 
๑๗ ฉัพพรรณรังสีกรอบวงโคงรอบพระองค ตกแตงลวดลายที่ขอบนอกแบบ

วงโคง ๓ วงเรียงตัวกัน จากแผนเงินดุนนูนอําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม (รูปที่ ๑๕๔)................................................ 

 
 

๑๙๗ 
๑๘ ฉัพพรรณรังสีกรอบวงโคงรอบพระองค ตกแตงลวดลายที่ขอบนอกแบบ

ลายทรงสามเหลี่ยม จากภาพสลักบนใบเสมาเมืองฟาแดดสงยาง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (จากรูปที่ ๒๗๑) ................... 

 
 

๑๙๗ 
๑๙ ฉัพพรรณรังสีกรอบวงโคงรอบพระองค ตกแตงลวดลายที่ขอบนอกแบบ

แผงกนก จากพระพิมพพบที่เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม (รูปที่ ๑๙๔) ............................................... 

 
 

๑๙๘ 
๒๐ ฉัพพรรณรังสีกรอบวงโคงรอบพระองค ตกแตงลวดลายที่ขอบนอกแบบ

ลายเปลวเพลิง พบจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ (รูปที่ ๑๙๒) .................................................... 

 
 

๑๙๘ 
๒๑ พระพุทธเจาแวดลอมดวยเคร่ืองสูงประเภทตางๆ จากเมืองฟาแดดสง

ยาง (รูปที่ ๙๖) ......................................................................... 
 

๒๐๙ 
๒๒ พระพิมพแวดลอมดวยเครื่องสูงประเภทตางๆ จากเมืองฟาแดดสงยาง 

(จากรูปที่ ๑๙๖) ........................................................................ 
 

๒๑๑ 
๒๓ พระพิมพแวดลอมดวยเครื่องสูงประเภทตางๆ (จากรูปที่ ๑๙๗).............. ๒๑๑ 
๒๔ เคร่ืองสูงเหนือพระเศียรพระเจาสุทโธทนะ (จากรูปที่ ๙๘)...................... ๒๑๖ 
๒๕ เคร่ืองสูงเหนือพระเศียรพระราหุล (จากรูปที่ ๙๘).................................. ๒๑๖ 
๒๖ ภาชนะประเภทพานพรอมดวยเคร่ืองบูชา จากใบเสมาตอนพิมพาพิลาป 

เมืองฟาแดดสงยาง (จากรูปที่ ๙๘)............................................. 
 

๒๑๘ 
๒๗ ภาชนะทรงหมอครอบปากดวยกรวย (จากรูปที่ ๒๘๙)........................... ๒๒๐ 
๒๘ แผนเงินดุนนูนรูปหมอซอนชั้นแผนที่ ๑ จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอ

กันทรสิชัย จังหวัดมหาสารคาม  (จากรูปที่ ๑๘๐)........................ 
 

๒๒๐ 
๒๙ แผนเงินดุนนูนรูปหมอซอนชั้นแผนที่ ๒ จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอ

กันทรสิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๘๑)......................... 
 

๒๒๐ 
๓๐ พระพุทธรูปไสยาสนจากภูเวียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน (จากรูป

ที่ ๕๘)...................................................................................... 
 

๒๕๐ 
๓๑ พระพุทธรูปไสยาสนจากภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ (จากรูปที่ 

๖๕)........................................................................................... 
 

๒๕๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 กก 

ลายเสนที ่  หนา 
๓๒ พระพุทธเจาในอิริยาบถประทับยืนแบบตริภังคหรือดําเนิน พระหัตถขวา

แสดงธรรม (จากรูปที่ ๑๐๔).......................................................   
 

๒๗๒ 
๓๓ พระพิมพปางยมกปาฏิหาริยจากเมืองจําปาศรี พิมพที่ ๑ (จากรูปที่ 

๑๘๖) ..................................................................................... 
 

๒๘๘ 
๓๔ พระพิมพปางยมกปาฏิหาริยจากเมืองจําปาศรี พิมพที่ ๒ (จากรูปที่ 

๑๘๗) ....................................................................................... 
 

๒๘๘ 
๓๕ ใบเสมาสลักภาพธรรมจักร หมูปา(?) และสิงห จากเขาพนมกุเลน 

ประเทศกัมพูชา......................................................................... 
 

๓๐๓ 
๓๖ ธรรมจักรบนแผนเงินดุนนูน (จากรูปที่ ๑๘๒) ....................................... ๓๑๒ 
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๓๘ ธรรมจักรบนแผนเงินดุนนูน (จากรูปที่ ๑๘๔) ....................................... ๓๑๒ 
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๔๐ พระพุทธรูปจากวัดมหาธาตุ สุโขทัย  แสดงกรรมวิธีการทําพระพุทธรูป

ขนาดใหญของทวารวดีภาคกลาง (ปรับปรุงจากรูปที่ ๓๔๕)......... 
 

๓๒๕ 
๔๑ แสดงชายจีวรแบบสมดุลของพระพุทธรูปทวารวดีภาคกลาง (จากรูปที่ 

๓๔๑)........................................................................................ 
 

๓๔๐ 
๔๒ ฐานบัวแบบที่ ๑ ของพระพุทธรูปจากวัดสมอคอน จังหวัดลพบุรี  (จาก

รูปที่ ๓๙๑)............................................................................... 
 

๓๕๓ 
๔๓ ทาประทับนั่งของพระพุทธรูปจากบานเปอยหัวดง ตําบลเปอย อําเภอลือ

อํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ มุมมองดานหนา (จากรูปที่ ๔๔)....... 
 

๓๖๙ 
๔๔ ทาประทับนั่งของพระพุทธรูปจากบานเปอยหัวดง ตําบลเปอย อําเภอลือ

อํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ มุมมองดานขาง (จากรูปที่ ๔๕)........ 
 

๓๖๙ 
๔๕ ทาประทับน่ังของพระพุทธรูปจากวัดดงเฒาเกา อําเภอเมือง จังหวัด

อํานาจเจริญ มุมมองดานหนา (จากรูปที่ ๔๗)............................. 
 

๓๗๐ 
๔๖ ทาประทับน่ังของพระพุทธรูปจากวัดดงเฒาเกา อําเภอเมือง จังหวัด

อํานาจเจริญ มุมมองดานขาง (จากรูปที่ ๔๒๒)...........................   
 

๓๗๐ 
๔๗ ทาประทับน่ัง  พระพุทธรูปจากวัดโพธิ์ศรี บานทุงใหญ ตําบลบานใหญ 

อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน
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๓๗๑ 
๔๘ พระพุทธรูปบนใบเสมา จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
(จากรูปที่ ๙๙)..........................................................................    
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 ขข 

ลายเสนที ่  หนา 
๔๙ เศียรพระพุทธรูปปูนปนจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
(จากรูปที่ ๘๑)..........................................................................    
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๕๐ เศียรพระพุทธรูปปูนปนจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ  จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
(จากรูปที่ ๘๐) .......................................................................... 

 
 

๓๗๒ 
๕๑ จีวรของพระพุทธรูปบนใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
(จากรูปที่ ๙๑) .......................................................................... 

 
 

๓๗๔ 
๕๒ ทาประทับน่ังของพระพุทธรูปจากวัดมหาพรหมโพธิราช อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร (จากรูปที่ ๑๐๙) ............................................... 
 

๓๗๖ 
๕๓ ทาประทับนั่งของพระพุทธรูปจากภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัด

อุดรธานี (จากรูปที่ ๑๒๐)...........................................................   
 

๓๗๖ 
๕๔ รูปบุคคล (พระโพธิสัตว) บนใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอ

กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ปจจุบันรักษาไว ณ วัดโพธิ์ชัยเสมา
ราม (จากรูปที่ ๔๒๕)................................................................ 
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๕๕ พระพุทธรูปจากภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี แสดงพระ

หัตถปางสมาธิแบบซอนกันเฉพาะปลายนิ้วพระหัตถ (จากรูปที่ 
๑๒๓)...................................................................................... 
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๕๖ พระพุทธรูปจากภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี แสดงพระ

หัตถปางสมาธิแบบปลายนิ้วพระหัตถชนกัน  (จากรูปที่ ๑๒๕)..... 
 

๓๗๙ 
๕๗ เครื่องสูงประเภทธง จากใบเสมาเร่ืองสรภังคชาดก วัดโพธิชัยเสมาราม 

เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (จากรูปที่ 
๒๘๓ และปรับปรุงจากภาพลายเสนที่ ๒๑)................................. 

 
 

๔๑๗ 
๕๘ เคร่ืองสูงประเภทธง ภาพสลักจากปราสาทพนมรุง (จากรูปที่ ๔๕๗).......  ๔๑๙ 
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นครราชสีมา (จากรูปที่ ๔๖๔)....................................................   
 

๔๒๔ 
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๖๒ แสดงฐานเจดียแบบทวารวดีที่ทุงเศรษฐี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี..... ๔๒๕ 
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 คค 

ลายเสนที ่  หนา 
๖๔ ปลายกรอบหนาบันปราสาทบันทายสรี ประเทศกัมพูชา (จากรูปที่ 

๔๖๗)........................................................................................   
 

๔๒๗ 
๖๕ ฐานรองรับพระบาทพระพุทธรูปจากวัดจันทึก อําเภอปากชอง จังหวัด
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๖๖ ฐานรองรับพระบาทพระโพธิสัตวจากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัด

บุรีรัมย (จากรูปที่ ๒๒)............................................................... 
 

๔๒๙ 
๖๗ ขนดนาคของพระพุทธรูปนาคปรกวัดดงเฒาเกาอําเภอเมือง จังหวัด
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๖๘ ขนดนาคของพระพุทธรูปนาคปรกวัดอุทัยมัคคารามอําเภอหวยแถลง 
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๔๓๘ 
๖๙ ขนดนาคของพระพุทธรูปนาคปรกบนใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง 

อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (จากรูปที่ ๑๐๑)...................... 
 

๔๓๘ 
๗๐ ขนดนาคของพระพุทธรูปนาคปรกจากเมืองอูทอง อําเภออูทอง จังหวัด
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๔๗๒)...................................................................................... 
 

๔๓๘ 
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๔๔๒ 
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เพชรบูรณ (จากรูปที่ ๕๐๘)........................................................ 
 

๔๙๖ 
๗๘ ชายจีวรของพระพุทธรูปสําริดจากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัด

บุรีรัมย (จากรูปที่ ๒๑)..............................................................   
 

๔๙๖ 
๗๙ 

 
ชายจีวรของพระพุทธรูปหินจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี (จากรูปที่ 

๕๐๙)....................................................................................... 
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 งง 

สารบัญแผนที่ 
 

แผนที่ที ่  หนา 
๑ แสดงขอบเขตภูมิศาสตรของลุมนํ้าตางๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ..... ๑๙ 
๒ แสดงขอบเขตลุม นํ้าตางๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ใช ใน

วิทยานิพนธฉบับนี้................................................................... 
 

๓๓ 
๓ ตัวอยางชุมชนโบราณบริเวณตนลุมน้ํามูลที่คนพบพระพุทธรูปและ

ศิลปกรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ............................... 
 

๕๕๑ 
๔ ตัวอยางชุมชนโบราณบริเวณปลายลุมนํ้ามูลที่คนพบพระพุทธรูปและ

ศิลปกรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ............................... 
 

๕๕๕ 
๕ ตัวอยางชุมชนโบราณบริเวณลุมนํ้าชีที่คนพบพระพุทธรูปและศิลปกรรม
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บทที่  ๑ 
บทนํา  

 
๑. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีประวัติความเปนมาที่ตอเน่ืองยาวนาน 
ดังเห็นไดจากหลักฐานของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตร ซึ่งตั้งชุมชนกระจายตัวไปทั่วภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
    เ ม่ื อ เ ข า สู ส มั ย ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร  ร ะห ว า ง พุ ท ธ ศต ว ร รษที่  ๑๒ -๑๘  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็ยิ่งปรากฏรองรอยชุมชนหรือเมืองโบราณ ซึ่งสะทอนถึงการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษยหนาแนนมากขึ้นไปอีก ชุมชนเหลาน้ีหลายเมืองมีความสัมพันธกับอาณาจักรเขมร
โบราณอยางใกลชิด ความสัมพันธดังกลาวน้ีคงมีทั้งที่เก่ียวของกันเฉพาะดานวัฒนธรรม และมี
ความเก่ียวของทางดานการเมืองดวย ดังเห็นไดจากการคนพบจารึกที่กลาวถึงพระนามของ
กษัตริยเขมรโบราณ ในชวงเวลานี้มีการสรางปราสาทหิน ซึ่งลวนสรางขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดู 
และศาสนาพุทธแบบมหายาน  
    อยางไรก็ตาม ในระยะเวลาที่วัฒนธรรมเขมรแผเขามานี้ บางพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกลับมีวัฒนธรรมที่ตางไป วัฒนธรรมดังกลาวน้ีนักวิชาการนิยมเรียกกันวา 
“ทวารว ดีภาคตะวั นออก เ ฉียง เห นือ ” เหตุ ผลหลั ก ในการ เ รี ยกว า  “ทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” คงเปนเพราะ ศิลปกรรมของวัฒนธรรมนี้สวนใหญสรางขึ้นเนื่องในพุทธ
ศาสนา  คลายคลึงกันกับที่ปรากฏในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลาง และมีรูปแบบทางศิลปกรรม
หลายประการที่สามารถเทียบเคียงกันได  
    แมมีผูศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอยางตอเน่ือง
และยาวนาน แตกระนั้นประเด็นที่สนใจศึกษามักอยูในประเด็นที่จํากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
เชน การศึกษาชุมชนโบราณแหงใดแหงหน่ึง สวนใหญดําเนินการโดยนักโบราณคดีของกรม
ศิลปากร และคณาจารยจากภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ชุมชน
โบราณที่ไดรับการศึกษามักเปนเมืองขนาดใหญที่คนทั่วไปรูจักเปนอยางดี อาทิ เมืองฟาแดดสง
ยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปนตน  

   การศึกษาใบเสมาเปนอีกประเด็นที่มีผูคนควาไวเปนอยางมาก เชน ศรีศักร วัลลิโภ
ดม เนนศึกษาในเรื่องของคติความเชื่อ การกระจายตัวของใบเสมาแบบตางๆ และอรุณศักด์ิ ก่ิง
มณี เนนการแปลความหมายทางดานประติมานวิทยาของภาพเลาเร่ืองบนใบเสมา 

๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒ 

    สําหรับประเด็นการศึกษาพระพุทธรูปซึ่งเปนหนึ่งในหัวขอหลักของวิทยานิพนธเร่ือง
นี้ ยังไมไดรับการศึกษาอยางครอบคลุม มักกลาวถึงในลักษณะของรายงานการสํารวจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานของกรมศิลปากร การกลาวถึงในลักษณะนี้จะเนนใหเห็นถึงภาพรวม 
มักไมมีการวิเคราะหในรายละเอียดมากเทาใด   

   การวิเคราะหโดยละเอียดมักศึกษาเฉพาะกลุมใดกลุมหน่ึงเปนสําคัญ เปนตนวา 
พระพุทธรูปสําริดที่พบจากบานฝาย อําเภอหนองหงส (เดิมอยูในอําเภอลําปลายมาศ) จังหวัด
บุรีรัมย พระพุทธรูปสําริดที่พบรวมกันกับพระโพธิสัตวสําริดภายในปราสาทเขาปลายบัต อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย โดยประเด็นที่มักกลาวถึงกันสําหรับพระพุทธรูปกลุมน้ี คือ ความ
เก่ียวของกับอาณาจักรศรีจนาศะ๑ อีกองคหนึ่งที่มีการกลาวถึงบอยคร้ัง คือ พระพุทธรูปนาคปรก
หินทราย พบจากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งปจจุบันอยูที่วัดอุทัยมัคคาราม 
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา   

   อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวา พระพุทธรูปเหลาน้ีมักไดรับการกลาวถึงในฐานะที่เปนสวน
หน่ึงของศิลปะทวารวดี หรือไดรับอิทธิพลจากศิลปะทวารวดีภาคกลางเปนสําคัญ๒

 โดยประเด็น
ของความเปนทองถิ่น สกุลชางพ้ืนเมือง หรือความสัมพันธใกลชิดกับศิลปะอ่ืนๆมีใหเห็นใน
ปริมาณที่นอยกวา๓ 

   พระพุทธรูปจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหลาน้ีจึงยังคงมีประเด็นสําคัญๆที่ยังมิได
รับการศึกษามากนัก ซึ่งเชื่อไดวาหากไดรับการศึกษาโดยละเอียดจะชวยทําใหภาพของ
ศิลปวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระจางชัดขึ้นอีกมาก โดยในเบื้องตนน้ีเห็นวา
แงมุมของพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปนประเด็นสําคัญ และยังไมไดรับ
การศึกษาเทาที่ควร มีตัวอยางดังน้ี 

    ๑. ความเกี่ยวของสัมพันธระหวางพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
พระพุทธรูปทวารวดีภาคกลาง  

                                                 
    ๑ บทความท่ีกลาวถึงเรื่องดังกลาวนี้มีตัวอยางเชน จิรา จงกล, “ประติมากรรมสําริดพบใหมจาก

บุรีรัมย และอาณาจักรศรีจนาศะ,” ใน ศรีจนาศะ รัฐอิสระท่ีราบสูง (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕), ๒๑-๓๐. ; 
และ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “ประติมากรรม ๔ รูป ท่ีคนพบใหมภายในประเทศไทย,” ใน ทองอารยธรรม  
การคนควาเกี่ยวกับโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกาวหนา, ๒๕๔๐), ๑๙๙-๑๒๒.   

   ๒ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งท่ี ๙ (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร 
พริ้นติ้ง กรุพ จํากัด, ๒๕๓๔), ๕. 

   ๓ ตัวอยางงานท่ีกลาวถึงพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฐานะท่ีเปนพระพุทธรูป
ทองถ่ิน และเนนรายละเอียดความสัมพันธกับศิลปะอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากศิลปะทวารวดีภาคกลางนั้น มี
ตัวอยางเชน ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ : 
เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๔๖-๑๔๙. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓ 

    ๒. ความเก่ียวของสัมพันธระหวางพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
พระพุทธรูปศิลปะอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะเขมร  

    ๓. เอกลักษณของพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแตละลุมนํ้า   
    ๔. อิทธิพลของพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สงใหพระพุทธรูป

ศิลปะอ่ืนๆ 
    ๕. ความสัมพันธและความตางระหวางพระพุทธรูปลอยตัวและพระพุทธรูปที่สลักบน

ใบเสมา 
    ๖. ศูนยกลางที่เปนแมแบบในการทําพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
    ๗ .  ศ า สน า แ ล ะ ค ว า ม เ ชื่ อ ที่ ป ร า ก ฏ อ ยู ใ น พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ท ว า ร ว ดี ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
     
    หากศึกษาพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเนนการตอบคําถาม

หลักทั้ง ๗ ขอเบื้องตน จะสามารถเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับพระพุทธรูป ตลอดจนสังคมและ
วัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดเปนอยางดี  

   สําหรับพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดคนพบตามเมืองโบราณสมัย
ทวารวดีหลายเมือง เชน เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เมืองคันธารวิสัย 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
เปนตน พระพิมพที่พบมีหลายรูปแบบ บางพิมพไดพบในภาคกลางดวย แตสวนใหญไมเคยพบ
ในภูมิภาคใดมากอน  

   แมมีผูกลาวถึงพระพิมพเหลาน้ีแลว แตกระน้ันก็จํากัดอยูที่การจัดกลุมรูปแบบเทาน้ัน 
และมักศึกษาเฉพาะแหลงใดแหลงหน่ึง โดยเฉพาะพระพิมพดินเผาจากเมืองนครจําปาศรี 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม๔ สําหรับการแปลความดานประติมานวิทยานั้นมีผู
ทําการศึกษาอยูบาง แตกระน้ันก็จํากัดเฉพาะพิมพใดพิมพหน่ึงเทาน้ัน๕ การศึกษาทั้งระบบมี
จํานวนนอยมากซึ่งหนึ่งในน้ันไดแกวิทยานิพนธเร่ือง “การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณ

                                                 
   ๔ ตัวอยางงานท่ีดีในการศึกษาพระพิมพดินเผาจากเมืองนครจัมปาศรี ดูรายละเอียดไดใน; สถาพร 

ขวัญยืน, “การขุดแตงโบราณสถานที่อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม,” ศิลปากร, ๒๔, ๒ (พฤษภาคม 
๒๕๒๓) : ๗๑-๘๗. ; และ มยุรี วีระประเสริฐ, “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีท่ีพบที่นาดูน จังหวัดมหาสารคาม
,” ใน ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร
, ๒๕๓๑. เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการรับชาติฝรั่งเศสไทยครั้งท่ี ๑), ๗๕-๑๒๓.  

   ๕ ดูรายละเอียดของตัวอยางงานประเภทนี้ไดใน ; ธีระพงษ จตุรพาณิชย, “พระพิมพกันทรวิชัย นา
ดูน ฟาแดดสงยาง เมืองไพร พุทธศิลปทวารวดี,” เมืองโบราณ ๒๖, ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๓) : ๙๔-๙๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔ 

สมัยทวารวดีในลุมแมน้ําชีตอนกลาง กรณีศึกษาจากพระพิมพดินเผา” โดย วิริยา อุทธิเสน๖ ใน
เบื้องตนน้ีจึงเห็นวาพระพิมพเหลาน้ียังคงมีประเด็นคําถามที่ไมกระจางอีกหลายประการ เปนตน
วา   

    ๑. พระพิมพเหลาน้ีสรางขึ้นเนื่องในพุทธศาสนานิกายใด  
    ๒. มูลเหตุเบื้องหลังในการสรางพระพิมพเหลาน้ีขึ้น   
    ๓. ความสัมพันธกับพระพิมพจากดินแดนอ่ืนๆ  
    ๔. เอกลักษณเฉพาะตนที่ตางไปจากพระพิมพแหลงอ่ืนๆ  
    
หากศึกษาพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเนนการตอบคําถามหลักทั้ง 

๔ ขอเบื้องตน จะสามารถเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได
เปนอยางดี  

   จากตัวอยางประเด็นการศึกษาในเบื้องตนที่กลาวถึงน้ี นาจะแสดงใหเห็นวา
พระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีแงมุมใหมๆใหศึกษาเพิ่มเติม 
ซึ่ ง จะส งผลโดยตรงต อความ รู ความเข า ใจ ในวัฒนธรรมที่ เ รียกว า  “ทวารว ดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” อยางแนนอน    
    

๒. ความมุงหมายและวตัถุประสงคของการศึกษา 
   ๑. เพ่ือศึกษาวาพระพุทธรูปและพระพิมพพิมพเหลาน้ีสรางขึ้นภายใตพุทธศาสนา
แบบใด  

    ๒. เพ่ือศึกษาวาพระพุทธรูปและพระพิมพเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับ
ดินแดนอ่ืนๆ ทั้งในดานความเชื่อ ลัทธิศาสนา ประติมานวิทยา และรูปแบบศิลปกรรม  
    ๓. เพื่อศึกษาวาพระพุทธรูปและพระพิมพเหลาน้ีมีเอกลักษณเฉพาะตน ที่ตางไปจาก
ดินแดนอ่ืนอยางไร ทั้งในดานความเชื่อ ลัทธิศาสนา ประติมานวิทยา และรูปแบบศิลปกรรม  
    ๔. การวิเคราะหรวมกับหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ือสะทอนใหเห็นภาพโดยรวมของสังคมและ
วัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
    ๕. นําขอสรุปที่ไดจากการศึกษาพระพุทธรูปและพระพิมพ เสนอแนะเกี่ยวกับเมืองที่
เปนศูนยกลางทางการเมืองการปกครองและทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
 

                                                 
    ๖ วิริยา อุทธิเสน, “การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมแมน้ําชีตอนกลาง 

กรณีศึกษาจากพระพิมพดินเผา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕ 

๓. สมมติฐานของการศึกษา  
    พระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธอยาง
ใกลชิดกับศิลปะทวารวดีภาคกลาง แตในขณะเดียวกันก็มีความเปนทองถิ่นและเอกลักษณ
เฉพาะตน และมีประเด็นที่สัมพันธกับศิลปะอ่ืนๆ เชน ศิลปะอินเดีย ศิลปะเขมรในประเทศไทย 
เปนตน  

   นอกจากนี้พระพุทธรูปภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบในบริเวณตางกัน เชน ตนแมน้ํา
มูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปลายแมน้ํามูล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ยังมีประเด็นทองถิ่นของแตละพื้นที่ ซึ่งทําใหพระพุทธรูปมีลักษณะที่แตกตางกันเองดวย  

   แมตอมาวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคอยๆถูกแทนที่โดย
วัฒนธรรมใหม คือ เขมร ลานชาง ทวารูปแบบบางประการของพระพุทธรูปทวารวดีก็ยังคงสืบ
ทอดมายังพระพุทธรูปเขมรหรือลานชาง   
 

๔. ขอบเขตการศึกษา 
 ๑ .  ศึ กษ าพ ร ะพุ ท ธ รู ป แล ะพ ร ะพิ มพ ที่ เ รี ย ก กั น ว า ท ว า ร ว ดี ที่ พ บ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาว 
 ๒.  ศึกษาเฉพาะพระพุทธรูปและพระพิมพที่ทราบแหลงที่มา และจัดแสดงหรือเก็บ
รักษาในคลังของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และศาสนสถานตางๆ  
 

๕. ข้ันตอนการศึกษา 
 ๑. เก็บขอมูลภาคเอกสาร โดยทําการศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
พระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวัฒนธรรมทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศึกษาโดยนักวิชาการทานตางๆ  
 ๒. เก็บขอมูลภาคสนาม โดยสํารวจขอมูลพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงพระพุทธและพระพิมพอ่ืนๆที่เก่ียวของ และสํารวจศิลปกรรม
รวมถึงแหลงโบราณคดีอ่ืนๆ 
 ๓. วิจัย  
 ๔. วิเคราะห สรุปผล และเสนอผลการวิจัยออกมาในรูปเลมวิทยานิพนธ  
 

๖. วิธีการศึกษา 
 ๑. ทบทวนการศึกษาที่ผานมาเก่ียวกับวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยเนนที่การศึกษาพระพุทธรูปและพระพิมพ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖ 

 ๒. คนควาขอมูลจากแหลงตางๆ ทั้งเอกสารวิชาการ แหลงโบราณคดี แหลงศิลปกรรมที่
เก่ียวของ เพ่ือตรวจสอบแนวความคิดของนักวิชาการทานตางๆ และเสนอประเด็นใหม 
 ๓. สรุปผลการศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ ๒ 
วัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
๑. คําจํากัดความและบรบิทการใชคําวา “ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

๑.๑ คําจํากัดความ “ทวารวดีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” 
    คําวา “ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ใชเรียกกลุมของศิลปะหรือวัฒนธรรมที่พบ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหวางราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ หรือหลังจากน้ันเล็กนอย ซึ่งมี
เอกลักษณในภาพรวมตางไปจากศิลปะหรือวัฒนธรรมแบบเขมรที่แผ เขามายังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเวลาท่ีคาบเกี่ยวกันนี้ คําน้ีประกอบขึ้นจากคําสองคํา คือ “ทวารวดี” 
กับ “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ทั้งน้ีมูลเหตุที่เรียกศิลปะหรือวัฒนธรรมกลุมน้ีโดยมีคําวา “ทวาร
วดี” คงเปนเพราะมีลักษณะหลายประการที่คลายคลึงกันกับศิลปะหรือวัฒนธรรมจากภาคกลาง 
ซึ่งเรียกกันวา “ศิลปะทวารวดี” หรือ “วัฒนธรรมทวารวดี” นั่นเอง    

   การอธิบายถึงกลุมศิลปะหรือวัฒนธรรมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุมน้ีวา “ทวาร
วดี” หรือ “ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เปนที่นิยมมานานแลว อยางไรก็ตามการใหคํา
นิยามอยางเปนกิจจะลักษณะกลับยังไมมีทานใดกลาวถึงมากนัก แตกระนั้นก็ดูเหมือนวาจะเปน
ที่รูกันในหมูนักวิชาการวา “ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีลักษณะแบบใด 
   จากการพิจารณางานวิชาการตางๆแลวเห็นไดคอนขางชัดวา โดยทั่วไปศิลปะหรือวัฒนธรรม
ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะแตกตางไปจากศิลปะหรือวัฒนธรรมที่แผมาจากประเทศ
กัมพูชา หรือที่เรียกกันวาศิลปะลพบุรีหรือศิลปะเขมรในประเทศไทย๑ ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวได
แพรหลายเปนอยางมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กอใหเกิดการสรางงานศิลปะจํานวนมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปราสาทท่ีสรางขึ้นจากอิฐหรือหิน เทวรูปหรือพระพุทธรูป  ซึ่งลวนแลวแต
แสดงความเก่ียวของสัมพันธกับวัฒนธรรมจากประเทศกัมพูชาอยางใกลชิด แมวาจะพบ
หลักฐานของพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาแบบมหายานอยูบาง แตกระนั้นศาสนาหลัก
ของวัฒนธรรมกลุมน้ีคือศาสนาพราหมณ แตศิลปะหรือวัฒนธรรมที่เรียกวา “ทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” นั้น จะไมมีการสรางศิลปกรรมตามแบบอยางจากประเทศกัมพูชา และจะ
เก่ียวของกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่งพุทธศาสนาแบบเถรวาทเปนหลัก 

                                                 
   ๑ แมในภาพรวมจะแตกตางไปจากศิลปะและวัฒนธรรมจากประเทศกัมพูชา แตในรายละเอียดและ

ในบางพื้นท่ีสะทอนใหเห็นถึงการผสมผสานกันระหวางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งสองกลุม ซึ่งประเด็นดังกลาวนี้
จะกลาวถึงตอไปขางหนา   

๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    ดังน้ันเม่ือมีความแตกตางไปจากศิลปะหรือวัฒนธรรมจากประเทศกัมพูชาแลว จึง
จําเปนตองกําหนดชื่อเรียกใหแตกตางออกไป ซึ่งเม่ือดูภาพรวมของศิลปะและวัฒนธรรมแลว
พบวา มีหลายอยางที่ละมายคลายคลึงกันกับศิลปะและวัฒนธรรมจากทวารวดีทางภาคกลาง 
เชน ลักษณะของพระพุทธรูป การนับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทเปนหลัก ทําใหนักวิชาการ
นิยมเรียกวา “ทวารวดี” หรือ “ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ตามไปดวย  

   แมวาในงานของนักวิชาการระยะแรก เชน สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ หรือ 
ยอรช เซเดส จะมีประเด็นการกลาวถึงศิลปะทวารวดีที่พบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่พบจากจังหวัดนครราชสีมาหรือบุรีรัมย วาเก่ียวของกับอํานาจทางการเมือง
ของอาณาจักรทวารวดีก็ตาม๒ แตปจจุบันการเรียกชื่อดังกลาวน้ีมิไดมีเจตนาที่จะสื่อความ
หมายถึงเรื่องการเมือง วา อาณาจักรทวารวดีที่อยูภาคกลางจะมีอํานาจทางการเมืองกวางใหญ
ไพศาลแผขยายมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากแตภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีเมืองหรือ
อาณาจักรที่เปนศูนยกลางในภูมิภาคของตนเชนกัน เชน  

 
   ทางทิศตะวันออกศิลปะทวารวดีก็ไดแผขยายไปไกลจนถึงดินแดนแถบ

จังหวัดเพชบูร (เมือศรีเทพ) จังหวัดกาฬสินธุ (เมืองฟาแดดสูงยาง) และจังหวัด
ปราจีนบุรี (ดงศรีมหาโพธิ) ตลอดจนกระทั่งลงไปทางทิศใต (ที่เมืองไชยา จังหวัดสุ
ราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราชฯลฯ) การท่ีศิลปะทวารวดีไดแผขยาย
ออกไปไกลเชนนี้ ก็มิไดหมายความวา ดินแดนอันกวางขวางเหลานั้นตกอยู
ภายใตการปกครองของอาณาจักรเพียงอาณาจักรเดียว จากเหตุการณทางดาน
ประวัติศาสตรซึ่งเราอาจทราบไดจากดินแดนตางๆเหลานี้ โดยเฉพาะจากเมือง
ลําพูนและแหลมมลายู ทําใหเราไมอาจคิดไดวา “ศิลปทวารวดี” เปนศิลปของ
อาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งโดยเฉพาะ หากแตเปนการแสดงถึงวัฒนธรรมแบบ
หนึ่งที่แพรหลายดวยการเผยแพรของพระภิกษุสงฆไปตามทางคมนาคมของ
ชาวบานซึ่งมีมากอนแลว๓  

 
   การท่ีเราพบศิลปะทวารวดีแผไพศาลไปทั่วดินแดนสยามประเทศยอม

เปนองคพยานวาในสมัยเมื่อพันส่ีรอยกวาปมานี้มีบานเมืองอันไดรับความเจริญทั้ง

                                                 
   ๒ อานรายละเอียดใน สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดียสยาม (มปท. : 

โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๙. พิมพเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ เจาจอมมารดาชุม รัชกาลท่ี ๔ ปขาล 
พ.ศ. ๒๔๖๙), ๙๑.  ; และ ยอช เซเดส, โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร (มปท. : โสภณพิ
พรรฒธนากร, ๒๔๗๑), ๓๐ 

   ๓ จอง บัวเซอลีเย, “ศิลปทวารวดี ตอนที่ ๑,” ทรงแปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ศิลปากร 
๑๑,๕ (มกราคม ๒๕๑๑) : ๓๖-๓๗.   

๘ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙ 

ศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาจากอินเดีย เจริญรุงโรจนอยูทั่วไปในดินแดนแหลม
ทอง นครนอยใหญไมตํ่ากวาสิบนครเหลานี้คงครองความสําคัญทัดเทียมกัน ตางก็
อยูคนละถิ่น ยอมแตกตางทั้งเชื้อชาติและพื้นฐานทางวัฒนธรรม ดังเชนนครทาง
ภาคอีสาน นิยมสรางใบเสมาขนาดใหญสูงทวมหัวทําดวยศิลาทั้งแทง จําหลัก
เรื่องราวจากชาดกในพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันเราไมพบในกลุมนครทางภาค
กลางเลย๔  

 
   ศิลปะ ณ เมืองฟาแดดสูงยางนี้ เปนศิลปะแบบทวารวดี แตมิใช

หมายความวา ที่นี่คือสวนหนึ่งของอาณาจักรทวารวดีอันปรากฏในบันทึกของพระ
ถังซําจั๋งนั้น อาณาจักรทวารวดีที่กลาวถึงในบันทึกควรจะอยูลุมแมน้ําเจาพระยา
โดยตรง สวนเมืองฟาแดดสูงยางเปนอาณาจักรอีกแหงหนึ่งซึ่งอยูรวมสมัยกันและ
ตองเปนอาณาจักรเกาแกซึ่งไดรับคติความเชื่อบางอยางตกทอดมาจากบรรพบุรุษ
ในดินแดนแถบลุมแมน้ําชีนี้๕   

 
  ดังน้ันปจจุบันการเรียกศิลปะและวัฒนธรรมกลุมน้ีวา “ทวารวดี” หรือ “ทวารวดี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มักเรียกโดยอิงรูปแบบวาคลายกับทวารวดีภาคกลาง 
มากกวาที่จะสื่อความหมายถึงอํานาจทางการเมืองจากทวารวดีภาคกลางที่มีเหนือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
  อน่ึง แมโดยทั่วไปจะยอมรับกันวาทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเกี่ยวของ
สัมพันธทางศิลปกรรมกับทวารวดีภาคกลางก็ตาม แตก็มีนักวิชาการบางทานตั้งขอสังเกตวา 
เหตุที่ศิลปะทวารวดีภาคกลางกับศิลปะทวารวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความคลายคลึงกัน
นาจะมาจากการที่ตางก็ไดรับเอาศิลปะคุปตะและหลังคุปตะของอินเดียมาใชในงานของตน
มากกวา๖ อยางไรก็ตาม จากการคนควาที่จะนําเสนอตอไปเห็นวาแนวคิดน้ีเปนไปไดนอยกวา
ขอเสนอวารับผานมาจากทวารวดีภาคกลาง   
 
 
 

                                                 
   ๔ ประยูร อุลุชาฎะ [น. ณ ปากนํ้า], “ศิลปะท่ีสืบตอจากทวารวดี,” ใน ศิลปะโบราณในสยาม 

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๗), ๑๐๙. 
   ๕ ประยูร อุลุชาฎะ [น. ณ ปากน้ํา], “ศิลปะท่ีเมืองฟาแดดสูงยาง,” ใน ศิลปะโบราณในสยาม 

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๗), ๑๓๒-๑๓๓. 
   ๖ สงวน รอดบุญ, “อันเนื่องมาจาก “แบบศิลปะในประเทศไทย,” เมืองโบราณ ๔,๓ (เมษายน – 

มิถุนายน ๒๕๒๑) : ๓๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐ 

๑.๒ บริบทการกลาวถึง “ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
   นักวิชาการมักกลาวถึงศิลปะและวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน ๒ 

บริบท คือ บริบทที่เก่ียวของสัมพันธจนเกือบจะเปนเน้ือเดียวกันกับทวารวดีจากภาคกลาง และ
บริบทที่เปนลักษณะทองถิ่นที่ตางไปจากศิลปะและวัฒนธรรมอ่ืนๆ รายละเอียดของแตละบริบท
มีดังนี้  
 
    ๑.๒.๑ การกลาวถึงในบริบทที่เก่ียวของกับทวารวดีภาคกลาง สําหรับการ
กลาวถึงในบริบทที่เก่ียวของกับทวารวดีภาคกลางราวกับวาเปนศิลปะและวัฒนธรรมกลุม
เดียวกัน มีตัวอยางใหเห็นมากมาย โดยเฉพาะงานวิชาการประเภทใหภาพรวมเก่ียวกับศิลปะใน
ประเทศไทย มักกลาวถึงศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอเน่ืองหรือเปนบท
เดียวกันกับศิลปะทวารวดีภาคกลาง ซึ่งเห็นไดตั้งแตงานของนักวิชาการรุนแรกๆ เชน สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ หรือ ยอรช เซเดส เปนตนวา  

 
    ในเรื่องแบบอยางพระพุทธรูปสมัยทวารวดีประหลาดอยูขอหนึ่งที่มี
พระพุทธรูปลักษณอยางเดียวกัน สรางแพรหลายไปจนถึงมณฑลนครราชสีมา 
ที่ลําน้ํามูลตําบลหนึ่งเรียกวาวงปลัด อยูในทองที่อําเภอผไทสง ในลําน้ําตรงนั้น
มักงมพบพระพุทธรูปหลอขนาดยอม เปนพระนั่งสมาธิบาง พระยืนบาง ลักษณ
เปนพระพุทธรูปอยางเดียวกับแบบทวารวดีที่ไดกลาวมา สันนิษฐานวาที่ตรงนั้น
แตเดิมเห็นจะเปนบานหลอ หรือวัดเกาอยูในสมัยเมื่อรับพระพุทธสาสนาไปจาก
กรุงทวารวดี กงจักรที่วาพบในแขวงจังหวัดนครราชสีมาก็นาจะเปนของเนื่องตอ
สมัยกัน๗       

 
       พิพิธภัณฑสถานฯ จึงรวบรวมพระพุทธรูปและเทวรูปที่มีลักษณะคลาย
ลักษณะรูปสมัยคุปตะ เปนจําพวกหนึ่ง (แตเชื่อวาเปนของที่ทําในประเทศนี้) 
และตั้งชื่อเรียกวา สมัยทวารวดี เพราะเหตุที่จะกลาวตอไปนี้ คือ  
    เมื่อราว พ.ศ. ๑๑๕๐ จดหมายเหตุจีนกลาวไวอยางชัดเจนวา มี
ราชอาณาจักรอันใหญชื่อ “ทวารวดี” อยูในตอนแหลมระหวางเมืองศรีเกษตร 
(พมา) และเมืองอิศานบุรี (เขมร) เขตตแดนของอาณาจักรทวารวดี ซึ่งมีแจงอยู
ในจดหมายเหตุจีนดังนี้ ตรงกับเขตตแดนที่ผูเที่ยวหาของโบราณเคยคนพบรูป
ซึ่งมีลักษณะคลายลักษณะของรูปครั้งสมัยคุปตะ (คือต้ังแตมณฑลนครราชสีมา
ขางตวันออกถึงเมืองไชยาขางตวันตกเฉียงใต) 

                                                 
   ๗ สมเด็จฯ กรมดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดียสยาม, ๙๑.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑ 

       จําพวกรูปสมัยทวารวดีอันมีในพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร มี
พระพุทธรูป ๒ องค แลพระเศียรพระพุทธรูปศิลาที่ไดมาจากอยุธยา (รูปที่ ๒, 
๓, ๖) กับพระพุทธรูปสัมฤทธิที่ขุดไดจากมณฑลนครราชสีมา (รูปที่ ๔, ๕)๘    

 
นอกจากนักวิชาการสองทานขางตนแลว ยังเห็นลักษณะของงานประเภทนี้ไดในงาน

ของนักวิชาการรุนตอมาอีกหลายๆทาน เชนงานของ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ไดกลาวถึง
ศิลปะและวัฒนธรรมกลุมน้ีในหนังสือ “คําบรรยายเรื่องศิลปในประเทศไทย” โดยจัดรวมใหอยูบท
เดียวกันกับศิลปะทวารวดี ความวา  

 
   ศิลปทวารวดีแพรหลายอยูในภาคกลางของประเทศไทย เปนตนวาที่

จังหวัดนครปฐม ที่อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรีขึ้นไป
จนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทางภาคใตก็มีบาง๙ 

 
    ในหนังสือ “ศิลปะในประเทศไทย” ซึ่งปรับปรุงมาจาก “คําบรรยายเร่ืองศิลปใน
ประเทศไทย” ก็ยังคงเนนย้ําถึงประเด็นดังกลาวน้ีเชนกัน และยังคงจัดรวมไวในบทศิลปะทวาร
วดี แตไดเพ่ิมเติมขอมูลบางอยางขึ้น ความวา  
 

   ศิลปะทวารวดีแพรหลายอยูในภาคกลางของประเทศไทย เปนตนวา
ที่จังหวัดนครปฐม ที่อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสิงหบุรี จังหวัด
ลพบุรี และจังหวัดราชบุรีขึ้นไปจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย เชนที่เมืองฟาสูงยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ ไดคนพบใบเสมาศิลาสลัก
เปนพระพุทธรูป พุทธประวัติ และชาดกตางๆ...  ทางภาคใตก็มีบาง๑๐ 

 
    ลักษณะดังกลาวน้ียังคงพบไดในงานผลงานของวิชาการทานอ่ืนๆ เปนตนวา ศักด์ิชัย 
สายสิงห ในหนังสือเร่ือง “ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย” 
ความวา 
 

                                                 
   ๘ ยอช เซเดส, โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร, ๓๐ 
   ๙ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, คําบรรยายเรื่องศิลปในประเทศไทย (พระนคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๐๖), ๗.  
   ๑๐ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งท่ี ๙ (กรุงเทพฯ : อมรินทร พริ้นต้ิง 

กรุพ จํากัด, ๒๕๓๔), ๙.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒ 

       ในที่นี้จะขอกลาวถึงงานศิลปกรรมแบบทวารวดีในภาคอีสาน
เทาที่พอประมวลได เพื่อสรางภาพรวมใหเห็น โดยแบงเปน ๒ ชวง
ระยะเวลาใหญๆ คือ ชวงแรกนั้นเปนสมัยทวารวดีอยางแทจริง (รวมสมัย
กับทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย) ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๕ ซึ่ง
จะรวมสมัยกับศิลปะขอมสมัยกอนเมืองพระนคร... กับอีกชวงระยะเวลา
หนึ่งเปนแบบทวารวดีทองถิ่นอีสาน ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๖๑๑  

 
    ขอความที่แสดงมาขางตนแสดงใหเห็นเปนอยางดีวา นักวิชาการมักจะกลาวถึงศิลปะ
และวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุมน้ีใหอยูในเนื้อหาหรือบริบทที่เดียวกันกับทวาร
วดีภาคกลาง ทั้งน้ีเพราะมีรูปแบบและคติที่สามารถเทียบเคียงกันไดนั่นเอง อยางไรก็ตามไมได
หมายความวานักวิชาการทานตางๆเหลาน้ันจะมองไมเห็นความแตกตางระหวางศิลปะและ
วัฒนธรรมจากทั้งสองแหง หรือคิดวาศิลปะและวัฒนธรรมทั้งสองเปนหนวยเดียวกันอยางสิ้นเชิง
เสมอไป เชน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงกลาวถึงศิลปกรรมที่เมืองฟาแดดสงยางวามี
ลักษณะหลายอยางตางไปจากศิลปะทวารวดีทางภาคกลาง แตพระองคก็ยังทรงเรียกศิลปะ
เหลานี้วาทวารวดีหรือทวารวดีทองถิ่น๑๒ หรือศักด์ิชัย สายสิงห ไดแสดงความเห็นวา
พระพุทธรูปปูนปนจากเมืองฟาแดดสงยางบางองคแสดงความเปนทองถิ่นชัดเจน๑๓  
 

   ๑.๒.๒ การกลาวถึงในบริบทที่เปนลักษณะทองถ่ินซึ่งตางไปจากศิลปะและ
วัฒนธรรมอ่ืนๆ ในบางครั้งการกําหนดเรียกโบราณวัตถุที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เหลาน้ีวา “ทวารวดี” หรือ “ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ดูเหมือนวาตองการสื่อใหเห็นถึง
ลักษณะเฉพาะอันตางไปจากวัฒนธรรมเขมรซึ่งแพรหลายในชวงเวลานั้นเปนสําคัญ หรือกลาว
อีกอยางคือ เม่ือมีรูปแบบหรือคติอันตางไปจากที่นิยมในวัฒนธรรมเขมรแลวก็มักจะถูกจัดให
เปนทวารวดี แมวารูปแบบหรือคตินั้นจะตางไปจากทวารวดีภาคกลางก็ตาม พระพุทธรูปหลาย
องคที่ถูกจัดใหเปนทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อยูในเง่ือนไขดังกลาวนี้ดวย และที่สําคัญ
คือ หินตั้งหรือใบเสมา ซึ่งเปนเอกลักษณเดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตไมนิยมในภาค
กลาง การเรียกใบเสมาเหลาน้ีวา “ทวารวดี” จึงไมใชตองการสื่อถึงความสัมพันธกับภาคกลาง 
หากแตมีมิติที่ตองการยํ้าใหเห็นวาไมใช “เขมร” มากกวา   

                                                 
    ๑๑ ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ : 
เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๘๙-๙๐. 

   ๑๒ M.C. Subhadradis Diskul, “Mueng Fa Daed An Ancient Town in Northeast Thailand,” 
Artibus Asia Vol. XIX, 3/4 : 364. 

    ๑๓ ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, ๑๔๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓ 

    ดวยเหตุที่ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตน อันตาง
ออกไปทั้งจากทวารวดีภาคกลางและเขมรเปนอยางมาก ทําใหบางครั้งการเรียกชื่อศิลปะหรือ
วัฒนธรรมกลุมนี้ใชคําวา “วัฒนธรรมพื้นเมือง” หรือชื่ออ่ืนที่ใหความหมายเดียวกันนี้แทน เชน
งานของ ศรีศักร วัลลิโภดม ดังนี้   
 

   ดินแดนอิสานจะไดรับอิทธิพลในทางศิลปและวัฒนธรรมจากขอม
อยางมากดังกลาวก็หาไดกลายเปนแบบอยางของขอมทั้งหมดไม หากเปน
การนําเอามาผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมืองของตนเอง โดยเหตุนี้จึงยังมี
ลักษณะที่เปนของตนเองอยู๑๔    

 
   เสมาหิน ซึ่งเปนของมีมาในสมัยกอนลพบุรี... ถาพูดถึงความ

แพรหลายระหวางเสมาหินกับปราสาทขอมในดินแดนภาคอิสานแลว เสมาหิน
มีพบทั่วไปจนอาจจะกลาวไดวา เปนลักษณะแบบอยางวัฒนธรรมของอิสาน
โบราณ๑๕

  
 

   วัฒนธรรมที่แพรหลายจากภาคกลางนั้น  เรียกในที่นี้ ว า เปน
วัฒนธรรมทวารวดีที่เห็นชัดไดแกลักษณะศิลปกรรมซึ่งเปนของเนื่องในพุทธ
ศาสนา ไดเขามาผสมกับวัฒนธรรมทองถิ่นเดิมของอีสาน ทําใหเกิดคติการ
สรางเสมาหินปกตามเนินดินขึ้น๑๖

   
     
    จากที่กลาวมาทั้งหมดจึงเห็นไดวา การเรียกศิลปะและวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหวางราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ วา “ทวารวดี” หรือ “ทวาร
วดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีบริบทที่สําคัญอยางนอย ๒ ประการ คือ เพื่อแสดงความ
เก่ียวของเชื่อมโยงไดกับศิลปะและวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลาง และเพื่อแสดงถึงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือแยกใหเห็นความแตกตาง
ไปจากแบบอยางที่เก่ียวของกับอาณาจักรกัมพูชาสมัยโบราณน่ันเอง  

 
 
 

                                                 
   ๑๔ ศรีศักร วัลลิโภดม, “เสมาอิสาน,” เมืองโบราณ ๑,๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๑๘) : ๘๙. 
   ๑๕ เร่ืองเดียวกัน, ๙๐. 
   ๑๖ ศรีศักร วัลลิโภดม, “อิสานระหวางพุทธศตวรรษท่ี ๑๒-๑๖,” เมืองโบราณ ๓,๑ (ตุลาคม-

ธันวาคม ๒๕๑๙) : ๔๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔ 

 ๒. ความเหมาะสมและปญหาของคําวา “ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
   สิ่งหนึ่งที่เปนขอถกเถียงในแวดวงการศึกษาประวัติศาสตรศิลปะไทยคือ การแบงยุค

ศิลปะในประเทศไทย สวนใหญจะนิยมการแบงยุคโดยใชชื่อรัฐหรืออาณาจักรเปนชื่อเรียก เปน
ตนวา ศิลปะลานนา ศิลปะสุโขทัย ศิลปะอยุธยา เปนตน ทําใหชื่อที่ไมไดอยูในระบบดังกลาว 
ไดแก ศิลปะแบบเทวรูปรุนเกา ศิลปะอูทอง ศิลปะลพบุรี ถูกตั้งคําถามวาถูกตองเหมาะสม
เพียงใด ซึ่งตอมาเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหนักวิชาการบางทานเสนอใหเรียกชื่อศิลปะในประเทศ
ไทยออกตามชนชาติ เชน ศิลปะมอญ ศิลปะเขมร ศิลปะกลุมชนภาคใต ศิลปะไทย เปนตน๑๗ 
หรือแมกระทั่งใหแบงยุคสมัยออกตามลัทธิศาสนาที่นับถือกันในสมัยนั้น๑๘   

   หากพิจารณาถึงชื่อยุคสมัยหรือแบบของศิลปะในประเทศไทยในกลุมที่ยังคงมีปญหา 
คือ เทวรูปรุนเกา อูทอง ลพบุรี จะเห็นถึงความแตกตางไปจากช่ือเรียกอ่ืนเชน สุโขทัย ลานนา 
อยุธยา ทั้งนี้ชื่อเรียกในกลุมหลังเปนชื่อของอาณาจักรที่มีตัวตนอยูจริงในประวัติศาสตร มี
ศูนยกลางที่ชัดเจนการใชชื่ออาณาจักรเหลาน้ีมาเปนชื่อของยุคสมัยหรือแบบศิลปกรรมจึงทําให
เห็นภาพไดวาเกิดขึ้นในพื้นที่ใดและชวงเวลาใด สงผลใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในกลุม
นักวิชาการหรือแมแตบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งตางไปจากชื่อเทวรูปรุนเกา อูทอง ลพบุรี ซึ่งเปนชื่อ
สมมุติไมผูกติดกับชื่อหนวยทางการเมืองใดๆ จึงกอใหเกิดความสับสนไดทั้งในเรื่องของแบบ
ศิลปะ ขอบเขตพื้นที่ และอายุเวลา ขึ้นอยูกับการนิยามของนักวิชาการแตละทาน เปนตนวา 
ศิลปะแบบเทวรูปรุนเกาตามที่หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงจัดเอาไว บางทานก็จัดใหอยูใน
กลุมศาสนาพราหมณของศิลปะทวารวดี ศิลปะอูทองในความหมายของ น. ณ ปากน้ํา ก็จะตาง
ไปจากในความหมายของหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล  หรือสันติ เล็กสุขุม เปนตน  
    สําหรับคําเรียก “ศิลปะทวารวดี” นั้น โดยท่ัวไปใชไดผลดีกับศิลปะที่พบในภาคกลาง
ของประเทศไทย ทั้งนี้เพราะมีบันทึกของภิกษุจีนที่กลาวถึงการมีตัวตนอยูจริงของอาณาจักร
แหงน้ีในภาคกลางของไทย จึงเปนชื่อที่สื่อไดทั้งขอบเขตพื้นที่และระยะเวลาไดดีพอสมควร แต
กระน้ันศักราชการสถาปนาหรือแตกสลายอยางชัดเจนก็ไมสามารถทราบไดแนชัด ดังน้ันเม่ือนํา
ชื่อน้ีไปเรียกศิลปะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งไมสามารถชี้ชัดลงไปไดวาเมืองใดควรเปน
ศูนยกลาง มีอํานาจแผขยายไปกวางไกลเพียงใด และชื่อด้ังเดิมของเมืองหรืออาณาจักรเหลาน้ี
คืออะไร จึงทําใหเกิดความกระจางหรืองายตอการศึกษาไดพอๆกับความสับสนคลุมเครือ ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

                                                 
   ๑๗ อานความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวนี้ใน พิริยะ ไกรฤกษ, แบบศิลปในประเทศไทย คัดเลือก

จากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวนภูมิภาค (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๐), ๑๑-๑๙. 
   ๑๘ อานความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวนี้ใน พิริยะ ไกรฤกษ, “การปรับเปล่ียนยุคพุทธศิลปใน

ประเทศไทย,” เมืองโบราณ ๒๕,๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๔๒) : ๑๐-๓๖.; และ พิริยะ ไกรฤกษ, อารย
ธรรมไทย พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๔๔)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕ 

 
๒.๑ ความกระจางจากคําเรียก “ทวารวดี” หรือ“ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

   ประเด็นที่คําเรียก “ทวารวดี” หรือ “ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” สื่อความ
หมายถึงศิลปะและวัฒนธรรมกลุมน้ีไดกระจางคือ ทําใหเกิดภาพขึ้นมาไดในทันทีวากําลัง
หมายถึงศิลปะหรือวัฒนธรรมในพุทธศาสนาแบบเถรวาท ที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหวางราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖๑๙ โดยมีรูปแบบทางศิลปกรรมคลายกับทวารวดีทางภาค
กลาง และตางไปจากแบบแผนศิลปะหรือวัฒนธรรมที่มาจากประเทศกัมพูชา  
    การระบุเรียกวา “ทวารวดี” หรือ “ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ทําใหเกิดความ
เขาใจถึงลักษณะสังคมและวัฒนธรรมในสมัยนี้ไดดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการเนนใหเห็นถึง
ความตางทางดานสังคมและวัฒนธรรมจากแบบแผนของกัมพูชาสมัยโบราณ และยังส่ือถึงการ
แผขยายของอาณาจักรกัมพูชาสมัยโบราณไดวาไมไดทําใหลักษณะทองถิ่นของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหายไปในทันทีทันใด หากแตยังคงอยูควบคูกันไประยะหนึ่งกอน    
 
๒ .๒  ความสับสนและคลุมเครือจากคํา เรียก  “ทวารวดี” หรือ“ทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 

   สําหรับประเด็นคําเรียก “ทวารวดี” หรือ“ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ที่
กอใหเกิดความสับสนและคลุมเครือเชน ทําใหบางทานเขาใจวาอาณาจักรทวารวดีที่อยูทางภาค
กลางไดแผขยายอํานาจทางการเมืองมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนเจาของศิลปะหรือ
วัฒนธรรมแบบนี้ทั้งหมดทั้งๆที่ความเปนจริงไมควรเปนเชนน้ัน ดังความเห็นของ พิริยะ ไกร
ฤกษ ซึ่งแสดงความกังขาในการเชื่อมโยงประเด็นดังกลาวน้ี ความวา  

 
    การคนพบประติมากรรมแบบนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย (ดูรูปที่ ๖) และจังหวัด
นครราชสีมาแลว (ดูรูปที่ ๒๒) ประติมากรรมจากเมืองฟาแดดสงยางในจังหวัด
ก าฬ สิน ธุ  ( ดู รู ปที่  ๒๓ )  จั ด เ ป นป ร ะ ติ ม าก ร รมก ลุ ม สํ า คั ญ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ฉะนั้นการที่จะกลาววา อาณาจักรทวารวดีมีอํานาจทาง
การเมือง แผไปทั่วดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบันนั้น จึงเปนการไม
สมเหตุสมผลอยางยิ่ง การท่ีจะรวมเรียกประติมากรรมทั้งหมดดังกลาวเขาไว
ภายใตชื่อ “ทวารวดี” จะยิ่งเปนการกาวไปสูจุดบอด๒๐    

                                                 
   ๑๙ ตามความเปนจริงศิลปะและวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือคงมีการนับถือศาสนา

ตางๆอยางผสมผสาน ท้ังพุทธเถรวาท พุทธมหายาน พราหมณ และความเชื่อพ้ืนเมือง แตหากพิจารณาใน
ภาพรวมก็ปฏิเสธไมไดเลยวา พุทธศาสนาเถรวาทเปนความเชื่อหลักท่ีนับถือกัน  

   ๒๐ พิริยะ ไกรฤกษ, แบบศิลปในประเทศไทย คัดเลือกจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวนภูมิภาค, 
๑๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖ 

 
   นอกจากนี้ยังทําใหเกิดความเขาใจผิดวาศิลปะและวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลางกับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแบบแผนเปนแบบเดียวกันทั้งหมด ทั้งที่ในความเปนจริงมีประเด็นที่
แตกตางกันอยางมาก เชน การทําหินตั้งหรือใบเสมาหิน ซึ่งเปนสิ่งที่พัฒนาขึ้นภายในทองถิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนเอกลักษณที่ภาคกลางไมนิยม  

   ความเขาใจผิดอีกประการหนึ่งของการเรียก “ทวารวดี” หรือ “ทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” คือ มักเกิดภาพหรือมุมมองวาทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับศิลปะ
หรือวัฒนธรรมที่มาจากประเทศกัมพูชาอยูกันคนละพื้นที่และไมมีความเกี่ยวของกัน ทั้งที่ใน
ความเปนจริงพบวาศิลปะบางชิ้นหรือชุมชนบางพ้ืนที่ปรากฏการผสมผสาน หรือการอยูรวมกัน
ของวัฒนธรรมทั้งสอง เปนตนวา พระพุทธรูปและพระโพธิสัตวสําริดจาก บานฝาย อําเภอหนอง
หงส จังหวัดบุรีรัมย (รูปที่ ๒๑-๒๓) พระพุทธรูปและพระโพธิสัตวสําริดจากปราสาทเขาปลายบตั 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย โดยพระพุทธรูปมีแบบอยางทั่วไปตามแบบศิลปะทวารวดี 
ในขณะที่พระโพธิสัตวมีแบบอยางตามศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร๒๑  

   อีกตัวอยางหนึ่งที่แสดงการอยูรวมกันของวัฒนธรรมทั้งสองไดแก เมืองโบราณดง
เมืองเตย อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร ซึ่งพบจารึกอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต กลาวถึง
กษัตริยผูมีพระนามวา พระศรีมานปรวรสนะ ไดครองเมืองที่มีชื่อวา ศังขปุระ และเอยถึงบุคคล
หนึ่งที่ไดรับขนานนามวา ศรีธรรมเสนะ การลงทายชื่อวา “เสนะ” ทําใหนึกถึงชื่อจิตรเสน ซึ่งเปน
พระนามเดิมของพระเจามเหนทรวรมัน กษัตริยเขมรในยุคกอนเมืองพระนคร ดังน้ันเมือง
โบราณแหงน้ีอาจมีความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งกับอาณาจักรกัมพูชาสมัยโบราณก็ได๒๒ 
นอกจากน้ีภายในเมืองยังมีปราสาทอิฐแบบเขมรกอนเมืองพระนครดวย ซึ่งเปนการย้ําถึงศิลปะ
และวัฒนธรรมจากเขมรเปนอยางดี ทวาขณะเดียวกันก็พบหินตั้งหรือใบเสมาในวัฒนธรรมทวาร
วดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนจํานวนมาก ซึ่งจํานวนหนึ่งปกอยูบริเวณปราสาทเขมร
สมัยกอนเมืองพระนคร (รูปที่ ๔๔๕)  

                                                 
    ๒๑ พระพุทธรูปและพระโพธิสัตวสําริดท้ังสองกลุมนี้มีผูศึกษาคนควาไวมากพอสมควร 

ตัวอยางเชน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “ประติมากรรมสัมฤทธิ์จากอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย,” ใน 
ทองอารยธรรม การคนควาเกี่ยวกับโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธุรกิจกาวหนา, 
๒๕๔๐), ๑๙๖-๑๙๘.; และ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “ประติมากรรม ๔ รูป ท่ีคนพบใหมภายในประเทศไทย
,” ใน ทองอารยธรรม การคนควาเกี่ยวกับโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธุรกิจกาวหนา, 
๒๕๔๐), ๑๙๙-๒๐๒. 

   ๒๒ สมเดช ลีลามโนธรรม, “การศึกษาการพัฒนาการของชุมชนเมืองโบราณดงเมืองเตย บานสง
เปอย ตําบลสงเปอย อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๘), ๓๗-๓๘.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๗ 

   ตัวอยางสุดทายที่จะยกมากลาวในที่นี้คือ อิทธิพลการแตงกายแบบเขมรสมัยเมือง
พระนครที่ปรากฏบนบุคคลจากใบเสมากลุมวัดพระพุทธบาทบัวบาน และวัดโนนศิลาอาสน 
อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี๒๓ (รูปที่ ๔๔๘-๔๕๔) 

    จากที่ยกมาขางตนน้ีจึงเปนหลักฐานที่แนชัดวา ศิลปะและวัฒนธรรมทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับศิลปะและวัฒนธรรมเขมรไดอยูรวมกัน ตลอดจนผสมผสานกันจน
บางคร้ังแยกออกจากกันไมได 

   อนึ่ง ยังมีประเด็นเพิ่มเติมอีกวา การจัดกลุมโบราณสถานวัตถุที่พบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยเครงครัดกับกรอบวาตองจัดกลุมใหอยูใน “ทวารวดี” หรือ “เขมร” นั้น  
บางครั้งยังคงคลุมเครือและยากที่จะวินิจฉัยที่จะจัดใหอยูในศิลปะแบบใด ตัวอยางเชน
พระพุทธรูปและพระโพธิสัตวสําริดจากจังหวัดบุรีรัมยที่กลาวถึงขางตน ทั้งๆที่พบอยูรวมกันและ
มีแนวโนมที่เชื่อไดวาทําขึ้นโดยคนทองถิ่น แตพระพุทธรูปกลับจัดใหอยูในศิลปะทวารวดี 
ในขณะที่พระโพธิสัตวถูกจัดใหอยูในศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร หรือกรณีพระพุทธรูปหิน
ทรายขัดสมาธิเพชรจากจังหวัดบุรีรัมย (รูปที่ ๓๓) จัดแสดงอยู ในหองศิลปะทวารวดี 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ปายบรรยายก็ระบุวาเปนศิลปะทวารวดีเชนกัน แตขณะที่
บางทานกําหนดใหเปนศิลปะเขมร๒๔  

 
   จึงเห็นไดวา “ทวารวดี” หรือ “ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ซึ่งนํามาใช

เรียกศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุมที่ไมใชศิลปะและวัฒนธรรม
จากประเทศกัมพูชา มีทั้งขอดีที่ถูกตองเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็มีขอเสียที่กอใหเกิด
ความเขาใจผิดข้ึนได อยางไรก็ตามคําน้ีไดนํามาใชเรียกอยางเนิ่นนานมาแลว จน
คอนขางเปนที่รูกันในหมูนักวิชาการและบุคคลทั่วไป แมแตนักวิชาการสาขาอื่นๆ เชน 
นักอานจารึก เปนตน ก็ยังคงใชชื่อนี้๒๕ ชื่อเรียกน้ีจึงยังคงเหมาะสมมากที่สุดในปจจุบัน 

                                                 
   ๒๓ อานรายละเอียดเกี่ยวกับใบเสมากลุมนี้ไดใน สุวิทย ชัยมงคล, อรุณศักด์ิ กิ่งมณี และ กัลญาณี 

กิจโชติประเสริฐ, ใบเสมากลุมพระพุทธบาทบัวบาน อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
, ๒๕๔๑) 

   ๒๔ พิริยะ ไกรฤกษ, ประวัติศาสตรศิลปในประเทศไทย ฉบับคูมือนักศึกษา (กรุงเทพฯ : อมรินทร
การพิมพ, ๒๕๒๘), ๘๒. 

   ๒๕ นักวิชาการดานจารึกทําการศึกษาจารึกท่ีเปนภาษามอญในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออนุโลม
เรียกจารึกในกลุมนี้วา “มอญ” หรือ “ทวารวดี” เพราะยังไมสามารถหาคําอ่ืนท่ีดีกวามาแทนได แตท้ังนี้ตอง
เขาใจเง่ือนไขวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพ้ืนท่ีท่ีพบจารึกมอญไมจําเปนตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
มอญหรือทวารวดีในพ้ืนท่ีอื่นๆ นอกจากนี้จารึกภาษามอญที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีความแตกตาง
ไปจากที่พบในพ้ืนท่ีอื่นๆ อานรายละเอียดใน อุไรศรี วรศะริน , “จารึกภาษามอญบางหลักในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, (กรุงเทพฯ : 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘ 

เพราะไมสามารถหาชื่ออ่ืนมาแทนไดอยางเหมาะสม เพียงแตวาการเรียกชื่อดังกลาวคง
ตองใชอยางระมัดระวังและเขาใจถึงเงื่อนไขตางๆดวย 
 

๓. การกระจายตัวของวฒันธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    หลักฐานที่สําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันตางไปจาก
วัฒนธรรมอ่ืนๆคือ หินตั้งหรือใบเสมา ซึ่งพบไดโดยทั่วไป มีมากมายหลายขนาดและหลาย
รูปทรง ทําทั้งจากหินทราย ศิลาแลง ใบเสมาจึงนับไดวาเปนเอกลักษณของทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไดดีที่สุด  

   เม่ือเปนเชนนี้ใบเสมาจึงถือเปนหลักฐานในการตรวจสอบการแพรกระจายของ
วัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ ที่ใดพบหินตั้งหรือใบ
เสมาที่นั่นยอมมีความเกี่ยวของทางใดทางหนึ่งกับวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
    หากแบงพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกเปนลุมนํ้าจะแบงไดเปน ลุมนํ้าโขง ลุมนํ้า
ชี และลุมนํ้ามูล แตละลุมน้ํามีพ้ืนที่ครอบคลุมในบริเวณที่ตางกัน ลุมนํ้าโขงครอบคลุมพ้ืนที่
ตอนบนของภาค ประกอบดวยจังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร ลุมนํ้าชีครอบคลุมพ้ืนที่ตอนกลางของภาค ประกอบดวยจังหวัดชัยภูมิ หนองบัวลําภู 
ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด และสวนหนึ่งของยโสธร สวนลุมนํ้ามูลครอบคลุม
พ้ืนที่ตอนลางของภาค ประกอบดวยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ และสวนหนึ่งของยโสธร (แผนที่ที่ ๑) ทั้งสามลุมน้ําน้ีลวนพบหินตั้ง
หรือใบเสมาทั้งสิ้น จึงกลาวไดในเบื้องตนวา วัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได
กระจายแพรหลายไปทั่วทั้งภาค  
 

                                                                                                                                            
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑. เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศสไทย คร้ังท่ี ๑), 
๕๐๒.     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙ 

 
แผนที่ที่ ๑ แสดงขอบเขตภูมิศาสตรของลุมนํ้าตางๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

   อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงรายละเอียดกลับพบวาแตละลุมนํ้าพบการกระจายตัว
ของหินตั้งหรือใบเสมาในปริมาณและความหนาแนนที่แตกตางกัน กลาวคือ ลุมน้ําชีและลํานํ้า
สาขาหรือตอนกลางของภาค และตอนปลายของลุมน้ํามูลในพื้นที่ตอนบนของจังหวัด
อุบลราชธานี พบปริมาณและความหนาแนนของหินตั้งหรือใบเสมาเปนอยางมาก ในขณะที่ลุม
น้ําโขงหรือตอนบนของภาคพบในปริมาณที่นอยลงมา และลุมนํ้ามูลหรือตอนลางของภาคในเขต
จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และตอนลางของอุบลราชธานี พบใบเสมาในปริมาณและความ
หนาแนนนอยที่สุด๒๖ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะพ้ืนที่นี้ไดรับเอาวัฒนธรรมจากประเทศกัมพูชามาเปน
แบบแผนของตนมากกวาก็เปนได 
    เปนที่นาสังเกตวาลุมนํ้าชีหรือตอนกลางของภาค และตอนปลายของลุมนํ้ามูล ซึ่งพบ
ความหนาแนนของหินตั้งหรือใบเสมาไดมากท่ีสุดน้ัน เปนพ้ืนที่ที่มีเมืองโบราณสมัยทวารวดี
ขนาดใหญๆอยูอยางหนาแนนเชนกัน เมืองที่มีเสนผาศูนยกลางประมาณ ๑ กิโลเมตรหรือ
มากกวาน้ันมีตัวอยางเชน  

                                                 
๒๖ ศรีศักร วัลลิโภดม, “เสมาหิน การสํารวจและศึกษาการสืบเนื่องของประเพณีปกหินตั้งในสังคม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” เมืองโบราณ ๑๑,๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๘) : ๑๒, ๑๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๐ 

- เมืองโบราณบานคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ  
    - เมืองโบราณดงเมืองแอม ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  
    - เมืองโบราณที่บานเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
    - เมืองคันธารวิสัย ตําบลคันธารราษฎร อําเภอกันธรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
    - เมืองนครจําปาศรี ตําบลสันตรัตน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  
    - เมืองฟาแดดสงยาง ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
    - เมืองไพร บานเมืองไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
    - เมืองโบราณบานตาดทอง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
    - เมืองโบราณดงเมืองเตย บานสงเปอย อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
    - เมืองโบราณบานเปอยหัวดง ตําบลเปอย อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ 
 
    แมวาจะพบเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระจายตัวไปตาม

สวนตางๆของภาคมากมายหลายเมืองแลวก็ตาม แตเปนที่นาเสียดายวายังมีเร่ืองราวอีกมากที่
ยังไมทราบ เชน นามดั้งเดิมของเมืองเหลาน้ี ศูนยกลางที่แทจริงน้ันควรเปนเมืองใด เปนตน ซึ่ง
เรื่องราวเหลาน้ีเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหภาพของวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กระจางชัดขึ้นอีกมาก 

    อน่ึง เปนที่นาสังเกตวาวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังแพรออกไป
ยังพ้ืนที่อ่ืนๆอีก ดังไดพบหลักฐานใบเสมาทวารวดีในภาคกลางประเทศไทย ประเทศพมา และ
ในประเทศกัมพูชา จากหลักฐานที่สามารถตรวจสอบไดในปจจุบันเห็นไดวา ภาคกลางของ
ประเทศไทยพบใบเสมาในพื้นที่ดงแมนางเมือง ตําบลบางตาหงาย อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค๒๗ (รูปที่ ๕๐๕) บานโคกไมเดน ตําบลทานํ้าออย อําเภอพยุหคีรี จังหวัด

                                                 
    ๒๗ มานิต วัลลิโภดม, รายงานการตรวจโบราณสถานที่ดงแมนางเมือง ตําบลบางตาหงาย อําเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ตุลาคม ๒๔๙๙ (กรุงเทพ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ๒๕๙๙), รูปท่ี ๑ 
อางถึงใน พิริยะ ไกรฤกษ, “ศิลปะโบราณวัตถุพบท่ีจังหวัดนครสวรรคกอนพุทธศตวรรษที่ ๑๙,” ใน 
นครสวรรค : รัฐกึ่งกลาง รายงานการสัมมนาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค 
(กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูนครสวรรค, ๒๕๒๘), ๑๑๐-๑๑๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๑ 

นครสวรรค๒๘ สําหรับประเทศพมามีรายงานการคนพบใบเสมาที่กัลยาณีสีมา เมืองสะเทิม
(Thaton)๒๙ สวนประเทศกัมพูชามีรายงานการคนพบใบเสมาที่เขาพนมกุเลน๓๐ 

 
๔. การศึกษาที่ผานมาเก่ียวกับพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
    เน่ืองดวยเนื้อหาของวิทยานิพนธฉบับน้ีเก่ียวของทั้งกับพระพุทธรูปและพระพิมพ 
ดังน้ันในสวนนี้จึงขอกลาวถึงการศึกษาคนควาที่ผานมาของทั้งพระพุทธรูปและพระพิมพ ตาม
รายละเอียดดังนี้   

 
๔.๑ พระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการศึกษาที่ผานมา  

    พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงกวางใหญไพศาลนั้นไดพบพระพุทธรูปทวารวดี
กระจายตัวอยูทั่วไป แตกระน้ันหากพิจารณาในรายละเอียดพบวาบางพื้นที่มีการคนพบอยาง
หนาแนน ในขณะที่บางพ้ืนที่พบอยางเบาบางมาก ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนน้ี ทําให
พระพุทธรูปในพ้ืนที่ซึ่งพบหนาแนนไดรับการศึกษาไวมาก ในขณะท่ีพ้ืนที่ซึ่งพบหลักฐานเบา
บางไดรับการศึกษาไวนอยมาก  

    พ้ืนที่ที่คนพบพระพุทธรูปแบบทวารวดีอยางหนาแนนไดแก บริเวณตนลํานํ้ามูล หรือ
พ้ืนที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย ดังน้ันพระพุทธรูปในกลุมน้ีจึงไดรับการศึกษาไว
มากและครอบคลุมในหลายๆประเด็น ขณะที่พระพุทธรูปแบบทวารวดีที่พบจากพ้ืนที่อ่ืนๆไดรับ
การศึกษาคนควาไวนอยกวาและประเด็นตางๆก็ยังไมครอบคลุม โดยสวนใหญเปนเพียงแค
รายงานการสํารวจเทาน้ัน 
     ในการทบทวนการศึกษาที่ผานมาพบวาประเด็นที่นิยมศึกษามีดวยกันดังนี้  
     - การศึกษาในประเด็นความสัมพันธกับศิลปะทวารวดีภาคกลาง  
     - การศึกษาเอกลักษณเฉพาะของศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     - การศึกษาทางดานคติความเชื่อและประติมานวิทยา  
     - การศึกษาเพ่ือเชื่อมโยงเขากับอาณาจักร 

                                                 
    ๒๘ มานิต วัลลิโภดม, รายงานการขุดคนและสํารวจท่ีดงแมนางเมือง ตําบลบางตาหงาย อําเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค กุมภาพันธ ๒๕๑๐ (กรุงเทพ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ๒๕๑๐), หนา 
๘. อางถึงใน  พิริยะ ไกรฤกษ, “ศิลปะโบราณวัตถุพบท่ีจังหวัดนครสวรรคกอนพุทธศตวรรษที่ ๑๙,”, ๑๑๑. 

    ๒๙ Piriya Krairiksh. “Semas with Scenes from the Mahanipana-Jatakas in the National 
Museum at Khon Kaen.” In Art and archaeology in Thailand, 35-66. Bangkok : Fine Art Department, 
1974. 

    ๓๐ J. Boulbet et B. Dagens, “Les Sites Archeologiques de la region du Bhnam Gulen 
(Phnom Kulen),” Art Asiatiques, 27 (1973) : 3-130.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๒ 

 
     ๔.๑.๑ การศึกษาในประเด็นความสัมพันธกับศิลปะทวารวดีภาคกลาง ตามท่ี
กล า ว ไปแล ว ในส วนของ  คํ า จํ า กั ดความและบ ริบทการ ใช คํ า ว า  “ทวารว ดีภาค
ตะวันออกเ ฉียง เหนื อ ” ว า  นักวิ ชาการหลายท าน มักกล าวถึ งศิ ลปะทวารว ดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอเน่ืองไปกับศิลปะทวารวดีภาคกลาง สะทอนใหเห็นถึงทัศนะวาศิลปะ
จากพ้ืนที่ทั้งสองนี้มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แนวความคิดดังกลาวน้ีเห็นไดตั้งแต ยอรช เซ
เดส สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เรื่อยมาจนถึงนักวิชาการปจจุบัน  
     นอกจากนี้นักวิชาการบางทาน เชน สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ยังไดแปล
ความการเชื่อมโยงสัมพันธดังกลาวไปถึงเรื่องอํานาจทางการเมืองของอาณาจักรทวารวดีภาค
กลางที่แผขึ้นมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ จังหวัด
นครราชสีมาและบุรีรัมย อยางไรก็ตาม ในปจจุบันโดยสวนใหญเชื่อวาความสัมพันธทางแบบ
ศิลปะดังกลาวคงเปนเรื่องของการเผยแผวัฒนธรรมศาสนามากกวา ไมไดมีความเก่ียวของกับ
อํานาจทางการเมืองของอาณาจักรทวารวดีที่อยูภาคกลางแตอยางใด  
    ตามที่กลาวมาแลววา พระพุทธรูปที่พบจากจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมยมักไดรับ
การกลาวถึงบอยคร้ังกวาที่พบจากพื้นที่อ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุมพระพุทธรูปสําริดที่พบรวมกันกับ
พระโพธิสัตวสมัยกอนเมืองพระนคร องคสําคัญที่กลาวถึงบอยคร้ังไดแก กลุมพระพุทธรูปซึ่งพบ
จากกรุของปราสาทเขาปลายบัต อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย และพระพุทธรูปจากบาน
ฝาย ตําบลไทยสามัคคี อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย (รูปที่ ๒๑, ๒๗-๓๐) พระพุทธรูปกลุมน้ี
ไดรับการศึกษาไวแลวในหลายประเด็นซ่ึงรวมไปถึงประเด็นความสัมพันธกับภาคกลางดวย 
      เอ็มมา ซี บังเกอร (Emma C. Bunker) ไดแสดงทัศนะตอพระพุทธรูปที่พบจากอําเภอ
ประโคนชัยวาอาจเปนพระพุทธรูปที่นํามาจากภาคกลางก็เปนได๓๑ โดยสังเกตไดจากการทํา
วิตรรกมุทราสองพระหัตถแบบทวารวดีภาคกลาง นอกจากนี้ขนาดของพระหัตถและพระบาท
ใหญผิดแปลกออกไปจากพระหัตถและพระบาทของพระโพธิสัตวซึ่งพบอยูรวมกัน๓๒ 
         พระพุทธรูปนาคปรกศิลาจากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย (รูปที่ ๒๕) 
ปจจุบันอยูที่ วัดอุทัยมัคคาราม ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนคราชสีมา เปนอีกองค
หน่ึงที่ไดรับการกลาวถึงในฐานะที่เกี่ยวของกับศิลปะทวารวดีภาคกลาง ซึ่งหมอมเจาสุภัทรดิศ 
ดิศกุล ทรงประทานความเห็นวา เปนศิลปะทวารวดีอยางแทจริง๓๓  
                                                 

   ๓๑ Emma C. Bunker, “Pre-Angkor Period Bronzes from Pra Kon Chai,” Archives of Asian 
Art, no. 25 (1971-1972) : 67.  

   ๓๒ Emma C. Bunker, “The Prakhon Chai Story : Facts and Fiction,” Arts of Asia 32,2 
(March – Apirl 2002) : 113.  

    ๓๓ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “พระพุทธรูปนาคปรกศิลาท่ีคนพบใหมในศิลปะทวารวดี,” ใน 
โบราณคดีนครราชสีมา (พระนคร : คณะโบราณคดี, ๒๕๑๑), ๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๓ 

     สําหรับพระพุทธรูปที่พบจากพ้ืนที่อ่ืนๆมักกลาวถึงรวมๆวาเปนอยูในสมัยทวารวดี 
แตยังไมไดวิเคราะหในรายละเอียดมากนัก ทั้งน้ีเพราะสวนใหญเปนเพียงรายงานการสํารวจ
โบราณสถานวัตถุ 
 
     ๔ . ๑ . ๒  ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ลั ก ษณ เ ฉ พ า ะ ข อ ง ศิ ล ป ะ ท ว า ร ว ดี ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่กลาวถึงไปแลวใน บริบทการกลาวถึง  “ทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” วา นักวิชาการเห็นพองกันถึงลักษณะทองถิ่นของศิลปะทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งตางไปจากศิลปะและวัฒนธรรมทวารวดีจากภูมิภาคอ่ืนๆ 
      สําหรับลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ันก็มีการ
กลาวถึงไวคอนขางมากเชนกัน แตทั้งน้ีก็ยังคงจํากัดเปนพิเศษเฉพาะกลุมใดกลุมหน่ึง และมัก
เปนบทความสั้นๆ ทั้งน้ีพระพุทธรูปสําริดจากจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมยยังคงไดรับการ
กลาวถึงมากที่สุดเชนเดิม โดยมีนักวิชาการแสดงความเห็นวา พระพุทธรูปจากประโคนชัยจัดวา
เปนพระพุทธรูปแบบทวารวดี แตก็มีลักษณะแตกตางไปจากพระพุทธรูปที่พบกันในภาคกลาง๓๔ 
หรือ ในดานแบบอยางศิลปนั้นเราไมอาจจะกลาวไดวา พระพุทธรูปจากบานฝายเปนศิลปของ
อาณาจักรทวารวดีทีเดียวนัก๓๕  
    ความเห็นของเอ็มมา ซี. บังเกอร ซึ่งแมวาจะยอมรับถึงอิทธิพลจากพระพุทธรูปทวาร
วดีภาคกลางที่มีตอพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามที่กลาวถึงไวแลวขางตน 
แตก็ยอมรับวาลักษณะของพระพุทธรูปบางองคแสดงใหเห็นถึงรูปแบบเฉพาะของพื้นที่นี้ไดเปน
อยางดี๓๖ ลักษณะทองถิ่นอันโดดเดนประการหนึ่งที่ของเอ็มมา ซี. บังเกอร เสนอ คือ การท่ี
พระพุทธรูปเหลาน้ีคนพบรวมกันกับพระโพธิสัตวแบบเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร๓๗   

                                                 
    ๓๔ อุไรศรี วรศะริน, “ประติมากรรมสําริดชิ้นเอกพบใหม (จากบานฝาย) ของพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พระนคร,” ใน ประติมากรรมสําริดชิ้นเอก พบใหมจากบุรีรัมย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๖. 
พิมพเปนเอกสารประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษ ณ พระท่ีนั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระ
นคร ๒๕๑๖), ๔๕-๔๖.  

    ๓๕ เร่ืองเดียวกัน, ๔๖. 
    ๓๖ Emma C. Bunker, “The Prakhon Chai Story : Facts and Fiction,” Arts of Asia : 116. 
    ๓๗ Emma C. Bunker, “Pre-Angkor Period Bronzes from Pra Kon Chai,” Archives of Asian 

Art : 68. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๔ 

    นักวิชาการบางทานตั้งขอสังเกตวา พระพุทธรูปสําริดจากจังหวัดบุรีรัมยเหลาน้ีบาง
องคไดนําเอาลักษณะของศิลปะเขมรเขามาผสมผสาน กอใหเกิดลักษณะเฉพาะของทวารวดี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น เชน ทําพระมัสสุ และทําสบงแบบมีแถบหนานาง เปนตน๓๘ 
     สําหรับการกลาวถึงความเปนทองถิ่นของพระพุทธรูปจากพ้ืนที่อ่ืนๆของภาคนั้น มี
ใหเห็นบาง เชน พระพุทธรูปจากเมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล 
ทรงประทานความเห็นวาพระพุทธรูปที่สลักบนใบเสมาบางแผนแสดงใหเห็นถึงลักษณะทองถิ่น
ชัดเจน เชน บางองคทําพระบาทคอนขางหยาบซึ่งผิดกับที่พบจากนครปฐม แสดงใหเห็นถึงฝมือ
ชางที่มีอยูอยางจํากัด๓๙ หรือพระพุทธรูปปูนปนจากเมืองฟาแดดสงยางบางองคตามทัศนะของ 
ศักด์ิชัย สายสิงห เห็นวามีความเปนทองถิ่นอยางมาก เชน พระโอษฐที่แสดงอาการย้ิม และ
ปลายพระโอษฐทั้งสองขางตวัดขึ้นอยางมาก รวมทั้งหางพระเนตรที่ชี้ขึ้นเล็กนอย๔๐   

    สําหรับพระพุทธรูปจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไดรับการศึกษาไวนอย ยัง
ขาดทั้งการศึกษาทางดานรูปแบบ รวมทั้งการกําหนดอายุที่ชัดเจน สวนใหญกลาวถึงในแบบของ
การรายงานการสํารวจมากกวาการวิเคราะหอยางละเอียด   
      

    ๔.๑.๓ การศึกษาทางดานคติความเชื่อและประติมานวิทยา ในภาพรวมของ
ศิลปะและพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน เชื่อกันวาเกิดขึ้นภายใตคติความ
เชื่อของพุทธศาสนาแบบเถรวาท แตสําหรับพระพุทธรูปสําริดที่พบจากจังหวัดบุรีรัมยนี้อาจสราง
ขึ้นเนื่องในพุทธศาสนามหายานได ทั้งน้ีเพราะไดมีการคนพบรวมกันกับพระโพธิสัตวสําริด
นั่นเอง๔๑   
     อยางไรก็ตาม บางทานเสนอวาพระพุทธรูปสําริดที่พบอาจสรางขึ้นเนื่องในพุทธ
ศาสนาเถรวาทก็เปนได เพราะเปนพระพุทธรูปแบบเดียวกันกับทวารวดีภาคกลาง ซึ่งนับถือ
พุทธศาสนาเถรวาทเปนหลัก ในขณะที่พระโพธิสัตวเปนเรื่องของพุทธศาสนามหายาน สะทอน
ใหเห็นถึงการอยูรวมกันของพุทธศาสนาท้ังสองนิกายในบริเวณแถบจังหวัดบุรีรัมยสมัยน้ันเปน
อยางดี๔๒    

                                                 
    ๓๘ ศิริพจน เหลามานะเจริญ, “ประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัย : หลักฐานศิลปกรรมเริ่มแรก

ของสมัยประวัติศาสตรในท่ีราบสูงโคราช,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรศิลปะ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖), ๓๔-๓๗. 

    ๓๙ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “เมืองฟาแดด,” ศิลปากร ๑,๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๐) : ๕๖-๕๗. 
    ๔๐ ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, ๑๔๗. 
    ๔๑  อุไรศรี วรศะริน, “ประติมากรรมสําริดชิ้นเอกพบใหม (จากบานฝาย) ของพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พระนคร,” ใน ประติมากรรมสําริดชิ้นเอก พบใหมจากบุรีรัมย, ๔๓. 
    ๔๒ ฉวีวรรณ วิริยะบุศย, “ประติมากรรมสําริดจากบานฝาย อ.ลําปลายมาศ,” ใน ประติมากรรม

สําริดชิ้นเอก พบใหมจากบุรีรัมย, ๒๖-๒๗.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๕ 

     สําหรับการแปลความทางประติมานวิทยาวาเปนพระพุทธรูปที่แสดงเรื่องราวตอนใด
นั้น มักกระทําเฉพาะกับพระพุทธรูปแบบใดแบบหนึ่ง ไมครอบคลุมใหเห็นภาพรวมทั้งหมดของ
ภูมิภาค โดยแบบของพระพุทธรูปที่มีการเชื่อมโยงเขากับพระพุทธประวัติจํากัดเฉพาะแต
พระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ พระพุทธรูปนาคปรก และพระพุทธรูปไสยาสน  

    พระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ เรียกกันวาปางเสด็จลงจากสวรรคชั้น
ดาวดึงส เขาใจวาการเรียกเชนน้ีเปนระบบการเรียกที่เกิดขึ้นจากการแปลความภาพสลักจาก
เมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งทําพระพุทธเจาขนาบขางดวยบุคคล (รูปที่ ๙๑) และ
กลุมพระพุทธรูปที่เรียกกันวา พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี ซึ่งทําพระพุทธเจาประทับบน
พาหนะและขนาบขางดวยบุคคลทางซายและขวา (รูปที่ ๒๘๐-๒๘๒) หลังจากน้ันการเรียก
พระพุทธรูปแสดงอิริยาบถดังกลาวนี้วาปางเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงสจึงไดรับความนิยม
อยางแพรหลาย รวมไปถึงพระพุทธรูปจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวย 

    สวนพระพุทธรูปนาคปรกนั้น สืบเน่ืองจากพระพุทธรูปแบบน้ีพบไดนอยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การแปลความทางประติมานวิทยาจึงอยูในลักษณะของการศึกษา
พระพุทธรูปองคใดองคหน่ึง ไดแก พระพุทธรูปจากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย 
ซึ่งเชื่อวาสรางขึ้นตามพุทธประวัติภายหลังการตรัสรู พญานาคมุจลินทมาปกปกรักษาพระพุทธ
องคใหพนจากพายุฝน๔๓ 
     สําหรับพระพุทธรูปไสยาสนที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงไดแก พระพุทธรูป
จากเมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๑) พระพุทธรูปจากภูปอ ภูคาว จังหวัดกาฬสินธุ (รูป
ที่ ๖๕-๖๗) และภูเวียง จังหวัดขอนแกน (รูปที่ ๕๗-๕๙) ไดรับการแปลความวาเปนพุทธประวัติ
ตอนปรินิพพาน๔๔ 

    การแปลความหมายที่นาสนใจไดแก พระพุทธรูปที่สลักบนใบเสมา เน่ืองดวย
วัตถุประสงคของภาพสลักเหลาน้ีตองการเลาเร่ืองพระพุทธประวัติ ทําใหการแปลความทางประ
ติมานวิทยาสะดวกและมีหลักฐานรองรับมากกวาการแปลความพระพุทธรูปลอยตัว ที่นาสนใจ
คือ พบการทําพระพุทธประวัติแบบพิเศษที่ไมพบในพระพุทธรูปลอยตัวสมัยน้ัน เชน พระพุทธ
ประวัติตอนอนิมิสเจดีย๔๕ (รูปที่ ๔๙-๕๐) และตอนเสด็จโปรดพระนางพิมพา (รูปที่ ๙๘) เปนตน 
 

                                                 
    ๔๓ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “พระพุทธรูปนาคปรกศิลาท่ีคนพบใหมในศิลปะทวารวดี,” ใน 

โบราณคดีนครราชสีมา, ๓๐-๓๑. 
     ๔๔ เกสรา จาติกวนิช, “พุทธประวัติในประติมากรรมทวารวดี,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕), ๒๓-๒๖. 
    ๔๕ อานรายละเอียดใน อรุณศักด์ิ กิ่งมณี, “ใบเสมาสลักภาพพุทธประวัติ “อนิมิสเจดีย” จาก

จังหวัดยโสธร,” เมืองโบราณ ๒๗,๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๔) : ๖๘-๗๓.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๖ 

     ๔.๑.๔ การศึกษาเพื่อเชื่อมโยงเขากับอาณาจักร คําถามสําคัญประการหนึ่งของ
ศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ อาณาจักรหรือหนวยทางการเมืองใดเปนเจาของ
ศิลปกรรมกลุมน้ี เปนที่นาเสียดายวาเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีจํานวนมากมายนับรอย
เมืองเกือบทั้งหมดไมรูชื่อด้ังเดิม แมวาขอมูลจากจารึกจะทําใหทราบถึงชื่อเมืองบางเมืองได แต
ก็มีเปนจํานวนนอยมาก และเมืองเหลาน้ันก็มิอาจม่ันใจไดวาตั้งอยูที่ใดแน ดังนั้นการเชื่อมโยงวา
ศิลปกรรมเหลาน้ีเปนของอาณาจักรหรือหนวยทางการเมืองที่มีชื่อวาอะไรยังคงเปนคําถาม
สําคัญอยู  
     เมืองสําคัญที่ปรากฏชื่อในชวงเวลานี้คือ ศรีจนาศะ แมวายังหาขอยุติไมไดแนชัดวา
ศูนยกลางควรตั้งอยูที่ใด แตนักวิชาการสวนใหญเห็นพองไปในทางเดียวกันวาควรอยูในแอง
โคราช ซึ่งก็คือพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย ดวยเหตุนี้จึงมีนักวิชาการตั้งคําถามวา
พระพุทธรูปและพระโพธิสัตวสําริดจากพ้ืนที่นี้นาจะเปนศิลปกรรมของอาณาจักรศรีจนาศะได
หรือไม 
     ปญหาวาศิลปกรรมเหลาน้ีควรเปนของอาณาจักรศรีจนาศะหรือไมนั้น ยังไมมี
หลักฐานใดมาสนับสนุนใหม่ันคงยิ่งขึ้น แตในขณะเดียวกันก็ไมมีหลักฐานใดที่จะลมลางความ
เปนไปไดดังกลาว แตอยางนอยที่สุดหลักฐานพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวสําริดที่พบนี้ยอม
แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งทางวัฒนธรรมของบานเมืองในพ้ืนที่นี้ ซึ่งกลาวอยางกลางๆก็คือ
บานเมืองใดบานเมืองหนึ่งที่ชวงหนึ่งอยูในกลุมเจนละบกนั่นเอง๔๖ 
     สําหรับการเชื่อมโยงพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากพื้นที่อ่ืนเขา
กับอาณาจักรใดอาณาจักรหน่ึงนั้น ยังไมมีทานใดกลาวถึงไวอยางละเอียด ทั้งน้ีเพราะคงเปน
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการไมรูศูนยกลางและชื่อด้ังเดิมของบานเมืองเหลาน้ัน  
          
๔.๒ พระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการศึกษาที่ผานมา  

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการคนพบพระพิมพในวัฒนธรรมทวารวดีอยางหนาแนน
และมีการบันทึกไวอยางเปนทางการเพียงพ้ืนที่ลุมนํ้าชี หรืออีกนัยหนึ่งก็คือตอนกลางของภาค
เทาน้ัน มิไดพบกระจายไปทั่วเฉกเชนเดียวกันกับพระพุทธรูป โดยเมืองสําคัญที่พบพระพิมพ
จํานวนมากไดแก เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เมืองคันธารวิสัย อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ และ
เมืองไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด พระพิมพจากเมืองตางๆเหลาน้ีมักไดรับการศึกษาไป
พรอมๆกัน ดังนั้นในการแบงหัวขอเพ่ือกลาวถึงการศึกษาที่ผานมาจึงไมใชระบบการแบงตาม
พ้ืนที่ หากแตจะใชประเด็นที่ศึกษาเปนเกณฑสําคัญ ดังนี้  

                                                 
    ๔๖ ศิริพจน เหลามานะเจริญ, “ประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัย : หลักฐานศิลปกรรมเริ่มแรก

ของสมัยประวัติศาสตรในท่ีราบสูงโคราช,”, ๔๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๗ 

    - การศึกษาเพ่ือจัดกลุมรูปแบบ 
    - การศึกษาเปรียบเทียบกับพระพิมพจากแหลงอ่ืนๆ 
    - การศึกษาทางดานความหมายและคติความเชื่อ  
    - การศึกษาในดานอ่ืนๆ  
    อนึ่ง เน้ือหาในสวนที่เก่ียวของกับพระพิมพนี้ไดกลาวรวมไปถึงแผนเงินดุนนูนซึ่งพบ
จากอุมญาคู เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดวย ทั้งน้ีแมวาวัสดุที่ใชทํา
แตกตางกัน แตวัตถุประสงคในการสรางตลอดจนรูปแบบตางๆสามารถเทียบเคียงกับพระพิมพ
ได ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่ใกลชิดกัน ดังนั้นเพื่อใหไดผลการศึกษาที่สมบูรณจึงเห็นวา
ควรศึกษาไปพรอมกัน 
  
    ๔.๒.๑ การศึกษาเพ่ือจัดกลุมรูปแบบ การคนพบพระพิมพพรอมกันเปนจํานวน
มากเกิดขึ้นไมบอยคร้ังนัก แตสิ่งหนึ่งที่แนนอนก็คือพระพิมพเหลาน้ีมักมีมากมายหลากหลาย
รูปแบบ ดังน้ันสิ่งแรกที่ผูศึกษาตองทําคือการจัดกลุมรูปแบบพระพิมพที่พบ อยางไรก็ตาม 
จํานวนกลุมหรือรายละเอียดในแตละกลุมน้ัน ผูศึกษาแตละทานอาจจัดแบงแตกตางกันไป ขึ้นอยู
วาผูศึกษาทานนั้นๆใชเกณฑใด  

   การคนพบพระพิมพจํานวนมากและมีความหลากหลายทางดานรูปแบบครั้งหนึ่ง
ไดแก พระพิมพซึ่งพบจากเนินโบราณสถานหางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองนครจําปา
ศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และแผนเงินดุนนูนซึ่งพบจากโบราณสถานที่เรียกวา 
อุมญาคู เมืองคันธาระวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
    พระพิมพจากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน ซึ่งนิยมเรียกกันวาพระพิมพแบบนาดูน 
ไดรับการจัดกลุมเปนคร้ังแรกโดย สถาพร ขวัญยืน ซึ่งเปนนักโบราณคดีควบคุมการดําเนินงาน
ขุดแตงโบราณสถานที่พบพระพิมพนี้ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยในครั้งน้ีไดจัดแบงพระพิมพที่พบ
ออกเปน ๓๙ แบบ๔๗ ในขณะท่ี มยุรี วีระประเสริฐ ซึ่งเปนผูศึกษาในลําดับตอมาไดจัดแบงพระ
พิมพที่พบครั้งน้ีออกเปน ๒๑ แบบ บางแบบยังแบงเปนกลุมยอยๆไดอีก๔๘ 
     สวนการศึกษาพระพิมพจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
โดย ผาสุข อินทราวุธ จัดแบงไวทั้งสิ้น ๗ รูปแบบ๔๙   

                                                 
    ๔๗ สถาพร ขวัญยืน, “การขุดแตงโบราณสถานที่นาดูน จังหวัดมหาสารคาม,” ศิลปากร ๒๔,๒ 

(พฤษภาคม ๒๕๒๓) : ๗๖. 
    ๔๘ มยุรี วีระประเสริฐ, “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีท่ีพบท่ีนาดูน จังหวัดมหาสารคาม,” ใน 

ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๓๑. เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศสไทย ครั้งท่ี ๑), ๗๘-๙๕. 

    ๔๙ ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนเมืองโบราณฟาแดสงยาง (นครปฐม : สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔), ๔๘-๔๙.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๘ 

    สําหรับแผนเงินดุนนูนจากอุมญาคู เมืองคันธาระวิสัย อําเภอกันทรวิชัย ไดรับการจัด
กลุมโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล โดยทานจําแนกกลุมแผนเงินเหลาน้ีออกเปน ๑๐ กลุม โดย
กลุมที่ ๑ – ๗ ดุนนูนภาพพระพุทธเจาที่แตกตางกันไปในรายละเอียด สวนกลุมที่ ๘ ไดแก
เทวดาหรือเจานายชั้นสูง กลุมที่ ๙ ไดแกเจดีย กลุมที่ ๑๐ ไดแกธรรมจักร๕๐  
    เปนที่นาสังเกตวาการจัดกลุมแตละคร้ังมักกําหนดเฉพาะพระพิมพที่พบจากแหงใด
แหงหน่ึงเทาน้ัน มิไดจัดกลุมเปนภาพรวมทั้งภูมิภาค ทั้งน้ีคงเนื่องจากที่ผานมามักเนนศึกษา
เฉพาะแหงใดแหงหนึ่งเทาน้ันน่ันเอง การจัดกลุมเปนภาพรวมทั้งภูมิภาคปรากฏขึ้นเม่ือ พ.ศ. 
๒๕๔๖ โดย วิริยา  อุทธิเสน นําพระพิมพที่พบจากแหลงตางๆไดแก เมืองนครจําปาศรี อําเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  เมืองฟา
แดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ และเมืองไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด มา
จัดกลุมรวมกัน โดยแบงออกมาทั้งสิ้น ๘ กลุม แตละกลุมยังจําแนกยอยออกไปไดอีก การแบงน้ี
ใชเกณฑความแตกตางในอิริยาบถและมุทราของพระพุทธรูป ตลอดจนจํานวนพระพุทธรูปเปน
หลัก๕๑ 
 
    ๔.๒.๒ การศึกษาเปรียบเทียบกับพระพิมพจากแหลงอ่ืนๆ จากการตรวจสอบผล
การศึกษาของนักวิชาการทานตางๆพบวา  การเปรียบเทียบพระพิมพทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับพระพิมพจากแหลงอ่ืนๆเปนประเด็นสําคัญอยางหน่ึงที่ตองกลาวถึง 
ตัวอยางงานที่สําคัญมีดังนี้  
    วิทยานิพนธของ วิริยา  อุทธิ เสน  ไดแสดงให เห็นวาพระพิมพทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแสดงความเกี่ยวของกับพระพิมพทวารวดีภาคกลาง โดยบางแบบมี
องคประกอบที่คลายคลึงกับที่พบในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลาง เชน ทําพระพุทธเจาประทับ
ตรงกลางขนาบขางดวยเจดีย บางแบบมีลักษณะเหมือนกันจนเขาใจวานาจะทําขึ้นจากพิมพ
เดียวกัน เชน ทําพระพุทธเจาแวดลอมดวยเคร่ืองสูง สําหรับพระพิมพจากหริภุญชัยก็มี
องคประกอบคลายคลึงกันเชนกัน แตมูลเหตุที่เหมือนกันนั้นอาจไมจําเปนตองเก่ียวของกัน
โดยตรง เพียงแตไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลางมาเหมือนกันก็เปนได สวนพระ

                                                 
    ๕๐ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “แผนเงินสมัยทวารวดี ซึ่งขุดคนพบที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม,” ใน ทองอารยธรรม การคนควาเกี่ยวกับโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
ธุรกิจกาวหนา, ๒๕๔๐), ๒๒๔-๒๒๘.   

    ๕๑ วิริยา อุทธิเสน, “การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมแมน้ําชีตอนกลาง 
กรณีศึกษาจากพระพิมพดินเผา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖), ๔๖-๕๕.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๙ 

พิมพจากภาคใตก็อาจมีความเกี่ยวของกันดวย เชน การทําพระพิมพแบบที่มีพระพุทธรูปจํานวน
มาก หรือที่เรียกวาพระแผง หรือการทําพระพุทธเจาขนาบดวยเจดีย เปนตน๕๒   
    มยุรี วีระประเสริฐ ซึ่งศึกษาพระพิมพจากอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ไดเสนอ
ขอสรุปในทิศทางที่คอนขางตรงกันวา พระพิมพเหลาน้ีมีความเปนทวารวดีทองถิ่นคอนขางมาก 
ขณะเ ดียวกัน ก็แสดงให เ ห็นถึ ง อิทธิพลจากทวารว ดีภาคกลาง ซ่ึ งแผ ขยายสู ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพรอมกับพุทธศาสนาเถรวาท อยางไรก็ตาม ลักษณะบางประการก็ยังคง
แสดงใหเห็นถึงความเก่ียวของกับอินเดีย ตลอดจนวัฒนธรรมเขมรทั้งเขมรสมัยกอนเมืองพระ
นครและสมัยเมืองพระนคร๕๓  
    สําหรับแผนเงินดุนนูนจากอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม หมอมเจาสุภัทรดิศ 
ดิศกุล แสดงความเห็นวา เปนอิทธิพลจากวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลางซึ่งขึ้นมาพรอมกับการ
เผยแผพุทธศาสนาเถรวาท ขณะเดียวกันก็มีความเปนทองถิ่นดวย บางอยางเปนลักษณะที่มีมา
กอนในศิลปะอินเดีย ทั้งแบบอมราวดี คุปตะ หลังคุปตะ ตลอดจนแบบปาละ๕๔    
 
    ๔.๒.๓ การศึกษาทางดานความหมายและคติความเชื่อ จากการตรวจสอบ
การศึกษาที่ผานมาพบวา การแปลความทางดานความหมายหรือประติมานวิทยาจะทําเฉพาะ
กับพระพิมพบางแบบ ซึ่งเปนพิมพที่สามารถระบุไดอยางชัดเจนวาหมายถึงพุทธประวัติตอนใด 
คือ พิมพที่เลาเร่ืองพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริย ในขณะท่ีพิมพอ่ืนๆไมไดรับการแปล
ความหมายมากนักยกเวนพิมพที่ทําพระพุทธรูปหลายองคเรียงกัน ไดรับการแปลความกันวา
หมายถึงอดีตพุทธเจา๕๕  

   เหตุที่การแปลความหมายไมสามารถทําไดกับทุกพิมพมีสาเหตุอยางนอยสองประการ 
คือ รายละเอียดไมเพียงพอตอการแปลความ และผูสรางพระพิมพไมไดมีเจตนาใหหมายถึงพุทธ
ประวัติตั้งแตแรก อยางไรก็ตาม แมวาจะไมสามารถระบุถึงพุทธประวัติตอนใดได แตก็ยังมีความ
พยายามแปลความในดานอ่ืนๆ เชน พระพุทธเจาที่ปรากฏในพระพิมพควรเปนพระสัมมาสัม
พุทธเจาตามคติพุทธศาสนาเถรวาทหรือมหายาน๕๖ 

                                                 
   ๕๒ วิริยา อุทธิเสน, “การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมแมน้ําชีตอนกลาง 

กรณีศึกษาจากพระพิมพดินเผา”, ๗๗-๘๙. 
   ๕๓ มยุรี วีระประเสริฐ, “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีท่ีพบท่ีนาดูน จังหวัดมหาสารคาม,” ใน 

ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, ๙๖. 
   ๕๔ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “แผนเงินสมัยทวารวดี ซึ่งขุดคนพบท่ีอําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม,” ใน ทองอารยธรรม การคนควาเกี่ยวกับโบราณคดีในประเทศไทย, ๒๒๔-๒๒๘. 
   ๕๕ วิริยา อุทธิเสน, “การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมแมน้ําชีตอนกลาง 

กรณีศึกษาจากพระพิมพดินเผา”, ๕๖-๗๖. 
   ๕๖ เร่ืองเดียวกัน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๐ 

    สําหรับการแปลความทางดานความเช่ือวาสรางขึ้นเนื่องในนิกายใดน้ัน นักวิชาการมี
ความเห็นสอดคลองกันวาควรสรางขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาแบบเถรวาท ขณะเดียวกันก็มี
รองรอยความคิดของพุทธศาสนาแบบมหายานอยูดวย๕๗ นอกจากน้ีดานหลังพระพิมพบางองค
ปรากฏจารึกอยูดวย ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึงคติความเชื่อที่แฝงอยูเบื้องหลังการสรางพระ
พิมพเหลาน้ีเปนอยางดี โดยจารึกเหลาน้ีสะทอนใหเห็นความเชื่อวา พระพิมพสรางขึ้นมาเพื่อ
เปนการบุญอยางหนึ่ง๕๘  
    การคนควาทางดานความเชื่อที่นาสนใจอีกประเด็นปรากฏในวิทยานิพนธของเสรี   
เสริฐสนิท ซึ่งวิเคราะหความเชื่อของสังคมปจจุบันที่มีตอพระพิมพจากอําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม ไดขอสรุปวาผูคนในสังคมปจจุบันที่นับถือบูชาพระพิมพเหลาน้ีเน่ืองจากเหตุผล ๕ 
ประการ คือ พุทธคุณทางดานแคลวคลาดปลอดภัย พุทธคุณทางดานคงกระพันชาตรี พุทธคุณ
ทางดานเมตตามหานิยม พุทธคุณทางดานโชคลาภ และพุทธคุณทางดานปาฏิหาริยตอคนที่ขาด
ความศรัทธา๕๙ 
                  
    ๔.๒.๔ การศึกษาในดานอ่ืนๆ นอกจากการศึกษาวิเคราะหใน ๓ ประเด็นขางตน
แลว ยังมีการศึกษาในแงมุมอ่ืนๆอีก แตกระน้ันยังไมเปนที่แพรหลายมากนักเม่ือเทียบกับ
ประเด็นตางๆท่ีกลาวถึงขางตน  
    การวิเคราะหที่นาสนใจ คือ การศึกษาวิเคราะหถึงองคประกอบในเนื้อพระพิมพ ซึ่งที่
ผานมาทําการศึกษาเพียงพระพิมพจากอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งไดผลวาประกอบ
ขึ้นจากดินเหนียว ทราย กรวด ศิลาแลง แกลบขาว บางองคมีเมล็ดขาวอยูดวย พระพิมพเหลาน้ี
ใชกรรมวิธีการเผาแบบกลางแจง๖๐     

 
     จากที่กลาวมาจึงเห็นไดวา การศึกษาพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังมิไดครอบคลุมในหลายพ้ืนที่ และยังมีหลายประเด็นที่กลาวถึง

                                                 
   ๕๗ วิริยา อุทธิเสน, “การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมแมน้ําชีตอนกลาง 

กรณีศึกษาจากพระพิมพดินเผา”, ๙๐. ; และ มยุรี วีระประเสริฐ, “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีท่ีพบท่ีนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม,” ใน ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, ๙๖.    

   ๕๘ อุไรศรี วรศะริน, “จารึกภาษามอญบางหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน ดินแดนไทยจาก
ยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, ๕๑๓. 

   ๕๙ เสรี เสริฐสนิท, “การศึกษาพระพิมพดินเผากรุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา(เนนสังคมศาสตร) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
๒๕๔๐), ๑๑๔-๑๒๑. 

   ๖๐ สถาพร ขวัญยืน, “การขุดแตงโบราณสถานที่นาดูน จังหวัดมหาสารคาม,” ๘๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๑ 

ไมชัดเจน สงผลใหภาพสังคมและวัฒนธรรมสมัยน้ันไมกระจางในหลายๆประเด็น ซึ่ง
เร่ืองราวตางๆเหลาน้ีเปนส่ิงที่จะวิเคราะหในบทตอๆไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ ๓  
พระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  

แหลงที่พบและตัวอยางทีใ่ชในการศึกษา  
 

    สําหรับเน้ือหาในบทนี้จะกลาวถึงขอมูลเบื้องตนของพระพุทธรูปทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ใชเปนตัวอยางในการศึกษา โดยจะแยกกลาวถึงเปนพื้นที่ แตละพ้ืนที่จะ
ยกตัวอยางพระพุทธรูปองคสําคัญซ่ึงจะนําไปใชแปลความในดานตางๆตอไป   

   การแยกกล า วถึ งพระ พุทธ รูปออกตามกลุ ม พ้ื นที่ นั้ น  เ น่ื อ งจากว าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความกวางใหญมาก หากไมมีการแบงพระพุทธรูปออกตามพื้นที่ที่พบจะ
กอใหเกิดความสับสนในการลําดับเน้ือหาขอมูล ประกอบกับไมสามารถใชชื่อบานเมืองหรือ
อาณาจักรที่ เปนผูสรางพระพุทธรูปเหลานั้นมาเปนตัวแบงได ในที่นี้ จึงเห็นวาควรแบง
พระพุทธรูปออกตามภูมิศาสตร โดยใชลุมน้ําเปนเกณฑแบง  

   อยางไรก็ตาม ขอบเขตของลุมน้ําที่ใชในวิทยานิพนธเลมน้ีจะมีขอบเขตที่ตางไปบาง
จากที่นักภูมิศาสตรกําหนดบาง ทั้งนี้เพ่ือใหเหมาะสมกับการลําดับเน้ือหาขอมูลตลอดจนการ
วิเคราะหในประเด็นตางๆ    

   ลุมน้ําตางๆที่ใชในวิทยานิพนธฉบับน้ีมีความหมายถึงพ้ืนที่ของจังหวัดตางๆดังน้ี 
บริเวณลุมนํ้ามูลตอนตนไดแก จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร บริเวณลุมนํ้าชีไดแก 
จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ และรอยเอ็ด บริเวณลุมนํ้ามูลตอนปลาย ไดแก 
จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ บริเวณลุมนํ้าโขงไดแก จังหวัดเลย 
หนองบัวลําภู หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร (แผนที่ที่ ๒) 
 

๓๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
แผนที่ที่ ๒ แสดงขอบเขตลุมน้ําตางๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใชในวิทยานิพนธฉบับนี้  

  
 

๑. พระพุทธรูปที่พบบริเวณลุมนํ้ามูลตอนตน  
   พ้ืนที่ตนลํานํ้ามูลอันหมายถึงจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร มีเมืองโบราณ

ในวัฒนธรรมทวารวดีกระจายตัวมากพอสมควร จึงพบพระพุทธรูปจํานวนคอนขางมาก มีทั้งที่
สมบูรณและเปนเศษชิ้นสวน ดังน้ันจะเลือกเฉพาะพระพุทธรูปที่อยูในสภาพสมบูรณเปนสําคัญ 
สําหรับพระพุทธรูปบางองคที่เปนเพียงเศษชิ้นสวนหากมีประเด็นนาสนใจเปนพิเศษก็จะกลาวถึง
เชนกัน  

   อน่ึง จากการสํารวจขอมูลพบวา พระพุทธรูปทวารวดีอีสานคนพบมากในจังหวัด
นครราชสีมาและบุรีรัมย ขณะจังหวัดสุรินทรไมมีตัวอยางพระพุทธรูปที่สําคัญเปนตัวแทนให
ศึกษา   
  
๑.๑ พระพุทธรูปจากจังหวัดนครราชสีมา  
    ๑.๑.๑ พระพุทธรูปจากเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน เมืองโบราณแหงน้ีมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง เพราะคนพบโบราณสถานวัตถุหนาแนน พระพุทธรูปจํานวนมากไดพบจากเมือง
โบราณแหงนี้  

๓๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๔ 

    ตัวอยางสําคัญที่สุด คือ พระพุทธรูปไสยาสน วัดธรรมจักรเสมาราม (รูปที่ ๑) 
ประดิษฐานอยูภายในอาคารขนาดความกวาง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร องคพระมีความยาว
จากพระเศียรถึงพระบาทประมาณ ๑๓.๓๐ เมตร หันพระเศียรไปทางทิศใต พระพักตรหันไป
ทางทิศตะวันออก สรางโดยการใชหินทรายหลายกอนมาเรียงตอกันแมกระทั่งพระพักตร 
ดานหลังของพระพุทธรูปมีการกออิฐเสริมเปนบางสวน มีรองรอยของปูนขาวฉาบทับ๑  
    การศึกษาที่ผานมาเก่ียวกับพระพุทธรูปองคนี้เปนไปอยางแพรหลาย แรกเร่ิมมีผูตั้ง
ขอสังเกตวานาจะเปนพระพุทธรูปประทับยืนที่ลมลง๒ แตตอมาเม่ือมีการขุดคนขุดแตงทาง
โบราณคดีจึงไดขอสรุปวาเปนพระพุทธรูปไสยาสนอยางแทจริง 
 

 

รูปที่ ๑ พระพุทธไสยาสน วัดธรรมจักรเสมาราม เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
 
    เมืองโบราณแหงนี้ยังคนพบพระพุทธรูปอีกหลายองค เชน พระพุทธรูปหินทรายซึ่ง
พระครูอโศกวุฒิกร วัดแกนทาว ไดรวบรวมและมอบแกกรมศิลปากร ปจจุบันจัดแสดงอยูใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย (รูปที่ ๒-๔) พระพุทธรูปสําริดคนพบจากการขุดแตงวัด
ธรรมจักรเสมาราม (รูปที่ ๕-๘) ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย 
พระพุทธรูปสลักบนแผนหินซึ่งอาจทําหนาที่แบบใบสมาทวารวดีอีสาน ไมสามารถระบุจุดที่พบ
ชัดเจน (รูปที่ ๙) ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ มหาวีรวงศ  

                                          
   ๑ ทนงศักด์ิ หาญวงศ, “พระนอนวัดธรรมจักรเสมาราม,” ศิลปากร ๓๔,๖ (๒๕๓๔) : ๗๕.  
   ๒ คงเดช ประพัฒนทอง, “โบราณคดีอัตนัยในจังหวัดนครราชสีมา,” ใน โบราณคดีนครราชสีมา 

(พระนคร : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๑), ๔๐-๔๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๕ 

  

รูปที่ ๒ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน จากเมือง
เสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

รูปที่ ๓ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน 
จากเมืองเสมา  อําเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา 

 

 
รูปที่ ๔ พระพุทธรูปหินทรายประทับน่ังหอยพระ
บาท  จากเมืองเสมา  อําเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา 

รูปที่ ๕ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จาก
เ มื อ ง เ ส ม า  อํ า เ ภ อ สู ง เ นิ น  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๖ 

  

รูปที่ ๖ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากเมือง
เสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

รูปที่ ๗ พระพุทธรูปสําริดประทับนั่ง จาก
เ มื อ ง เ ส ม า  อํ า เ ภ อ สู ง เ นิ น  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา 

  

รูปที่ ๘ พระพุทธรูปสําริดประทับนั่ง จากเมือง
เสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

รูปที่ ๙ แผนหินสลักภาพพระพุทธรูป
ประทับน่ัง จากเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๗ 

 
    ๑.๑.๒ บานดอนขวาง ตําบลทัพร้ัง อําเภอพระทองคํา คนพบพระพุทธรูปหิน
ทราย ๓ องค ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ มหาวีรวงศ สององคแรกสภาพ
คอนขางสมบูรณ พระหัตถและพระบาทเทาน้ันที่ชํารุดสูญหาย (รูปที่ ๑๐-๑๑) องคที่สามเหลือ
เฉพาะสวนบนของพระวรกาย (รูปที่ ๑๒)  
 

  

รูปที่ ๑๐ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน 
บานดอนขวาง ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา   

รูปที่ ๑๑ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน บาน
ดอนขวาง ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา   

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๘ 

 
 

รูปที่ ๑๒ พระพุทธรูปหินทราย บานดอนขวาง 
ตํ าบลทัพ ร้ั ง  อํ า เภอพระทองคํ า  จั งหวัด
นครราชสีมา   

รูปที่  ๑๓  พระพุทธรูปสํา ริดจากจังหวัด
นครราชสีมา  

 
    ๑.๑.๓ แหลงอ่ืนๆ จังหวัดนครราชสีมาไดพบพระพุทธรูปทวารวดีอีสานอีกจํานวน
มาก ตัวอยางที่สําคัญมีดังนี้  
    ๑. พระพุทธรูปสําริดขนาดเล็กองคหน่ึงพบจากจังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๑๓) จัด
แสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร นาจะเปนพระพุทธรูปที่นําเขามาจากภายนอก 
เพราะลักษณะตางไปจากพระพุทธรูปอ่ืนๆที่ทําในพ้ืนที่อยางมาก แตเทียบไดกับพระพุทธรูป
ศิลปะอมราวดี๓   
    ๒. พระพุทธรูปสําริดปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (รูปที่ 
๑๔) 
    ๓. เศียรพระพุทธรูปหินทราย พบจากอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ 
๑๕) ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  
 

                                          
   ๓ ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ : 

เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๔๐-๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๙ 

  

รูปที่ ๑๔ พระพุทธรูปสําริดจากจังหวัด
นครราชสีมา  

รูปที่ ๑๕ เศียรพระพุทธรูปหินทราย พบจาก
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   

 
    ๔. เศียรพระพุทธรูปปูนปนจากกูธารปราสาท ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย (รูปที่ ๑๖) บางทาน
เห็นวาเศียรพระพุทธรูปองคนี้มีลักษณะทองถิ่นเปนอยางมาก๔   
    ๕. พระบาทและฐานบัวทําจากหินทราย สภาพแตกเปนชิ้นๆ พบที่วัดจันทึก ตําบลจัน
ทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๑๗-๑๘) เปนชิ้นสวนพระพุทธรูปอีกชิ้นหนึ่งซ่ึงมี
ความสําคัญมาก ปจจุบันเก็บรักษาไวในคลังของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย  

   พระบาทและฐานบัวทําจากหินคนละกอน สามารถแยกออกจากกันได ทั้งสอง
สวนประกอบเขาดวยกันโดยเดือยยาวซ่ึงยื่นออกมาจากฐานเขียงรองรับพระบาท สวนนี้จะ
ประกอบเขากับชองสี่เหลี่ยมกลางฐานบัว ที่นาสนใจเปนอยางยิ่งคือฐานบัวดังกลาวน้ีมีจารึก
ภาษาสันสกฤต อักษรปลลวะ ซึ่งแปลวา พระเทวี (มเหสี) ของเจาแหงทวารวดี ทรงบัญชาให
พระธิดาสรางพระรูปของพระตถาคตนี้ไว๕    

 

                                          
   ๔ ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, หนา ๑๔๕. 

   
๕ กรรณิการ วิมลเกษม และจิรพัฒน ประพันธวิทยา, “ชื่อทวารวตีในจารึกวัดจันทึก,” ใน สังคมและ

วัฒนธรรมในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๒), ๓๘๘-๓๙๐.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๐ 

 

รูปที่ ๑๖ เศียรพระพุทธรูปปูนปนจากกูธารปราสาท ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา 

 

  

รูปที่ ๑๗ ชิ้นสวนพระบาทหินทราย จาก
วัดจันทึก ตําบลจันทึก อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 

รูปที่ ๑๘ ฐานบัวรับพระพุทธรูป จากวัดจันทึก 
ตําบลจันทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 
    ๖. พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีจากเมืองพิมาย อําเภอพิมาย (รูปที่ ๑๙) ปจจุบัน
จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๑ 

   พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีองคนี้มีรูปแบบโดยรวมเหมือนกับที่พบในศิลปะ
ทวารวดีภาคกลางทั่วไป คือ ทําพระพุทธเจาประทับยืนตรง ขนาบขางดวยบุคคลถือแส มีตัว
พนัสบดีเปนพานหะ บริเวณเหนือขอพระบาทเล็กนอยมีรูกลมเจาะทะลุ  
     เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววาพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีนี้เปนเอกลักษณ
ของศิลปะทวารวดีภาคกลาง ดังน้ันการคนพบพระพุทธรูปองคนี้ที่เมืองโบราณพิมายจึงสะทอน
ใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธกันระหวางพ้ืนที่ทั้งสองไดเปนอยางดี 
    ๗ .  พระพุทธรูปสลักบนแผนหินพบจากวัดละลมหมอ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา (รูปที่ ๒๐) แผนหินนี้ดูเหมือนวามีรูปแบบในทํานองเดียวกันกับใบเสมาหรือหินตั้ง
ทวารวดีอีสาน 
     

  

รูปที่ ๑๙ พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี 
จากเ มืองพิมาย  อํ า เภอพิมาย  จั งหวัด
นครราชสีมา  

รูปที่ ๒๐ ภาพสลักพระพุทธรูปบนแผนหิน วัด
ละลมหมอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 
๑.๒ พระพุทธรูปจากจังหวัดบุรีรัมย  
    ๑ .๒ .๑  บานฝาย  อําเภอหนองหงส  เ มืองโบราณบานฝายเปนแหลงที่พบ
พระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือองคสําคัญๆหลายองค เดิมทีบานฝายขึ้นอยูกับ
อําเภอลําปลายมาศ ตอมาไดแบงสวนการปกครองใหมมาขึ้นตออําเภอหนองหงส  
    พระพุทธรูปสําคัญที่พบจากบานฝาย ไดแก พระพุทธรูปประทับยืนตรงแสดงวิตรรก
มุทราสองพระหัตถทําจากสําริด (รูปที่ ๒๑) ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พระนคร คนพบเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๓ ในคราวเดียวกันน้ันไดพบพระโพธิสัตวตามนิกายมหายาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๒ 

แบบศิลปะเขมรกอนเมืองพระนครอีก ๒ องค (รูปที่ ๒๒-๒๓) หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล 
ประทานความเห็นวานาจะสรางขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ นอกจากน้ีรายละเอียดบางประการก็
แตกตางไปจากพระพุทธรูปทวารวดีโดยทั่วไป เชน ขมวดพระเกศาแหลมเล็ก มีอุณาโลมที่พระ
นลาฏ๖  

 

   

รูปที่ ๒๑ พระพุทธรูปสําริด
ประทับยืน  จากบานฝาย 
อําเภอหนองหงส  จังหวัด
บุรีรัมย   

รูปที่ ๒๒ พระโพธิสัตวสําริด 
จากบานฝาย อําเภอหนองหงส 
จังหวัดบุรีรัมย   

รูปที่ ๒๓ พระโพธิสัตวสําริด 
จากบานฝาย  อําเภอหนอง
หงส จังหวัดบุรีรัมย   

 
   นอกจากพระพุทธรูปประทับยืนทําจากสําริดองคดังกลาวขางตนแลว ที่บานฝายแหง

นี้ยังไดพบพระพุทธรูปประทับยืนตรงแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถทําจากหินทรายดวย 
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (รูปที่ ๒๔) และพระพุทธรูปนาคปรก
ทําจากหิน ปจจุบันเก็บรักษาไว ณ วัดอุทัยมัคคาราม อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา (รูป
ที่ ๒๕)  

   หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงกลาวถึงพระพุทธรูปนาคปรกองคนี้ไวอยางละเอียด  
พระองคทรงเห็นวาเปนพระพุทธรูปนาคปรกแบบทวารวดีอยางแทจริง โดยหนาตาของนาคจะ

                                          
   ๖ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “ประติมากรรม ๔ รูป คนพบใหมในประเทศไทย,” ใน ทองอารย

ธรรม การคนควาเกี่ยวกับโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธุรกิจกาวหนา, ๒๕๔๐), ๒๐๑-
๒๐๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๓ 

คลายลิง พระพักตรเปนแบบทวารวดีระยะตนเพราะยังไมปรากฏลักษณะพื้นเมือง ลักษณะบาง
ประการเปนตนวาขมวดพระเกศาเวียนทางขวา การครองจีวรเปนแบบพระพุทธรูปอินเดียแบบ
คุปตะ สวนทาประทับนั่งขัดสมาธิราบเปนแบบพระพุทธรูปอินเดียแบบอมราวดี ถือวาเปน
พระพุทธรูปนาคปรกที่เกาแกที่สุดองคหนึ่งในประเทศไทย๗    

 

  

รูปที่ ๒๔ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน 
บานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย  

รูปที่ ๒๕ พระพุทธรูปนาคปรกวัดอุทัยมัคคราม 
เคลื่อนยายจากบานฝาย  อําเภอหนองหงส 
จังหวัดบุรีรัมย  

 
    ๑.๒.๒ อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย มีการคนพบพระพุทธรูปสําริดที่สมบูรณ
อีกจํานวนหนึ่งรวมกันกับพระโพธิสัตวตามคติของนิกายมหายาน ทั้งหมดน้ีพบภายในกรุของ
ปราสาทในศิลปะเขมรหลังหนึ่ง ซึ่งเชื่อวาเปนปราสาทเขาปลายบัต แตเปนที่นาเสียดายที่
พระพุทธรูปเหลาน้ีมิไดอยูภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเลย พระพุทธรูปเหลาน้ีมี
ลักษณะรวมกัน คือ ประทับยืนตรงแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ (รูปที่ ๒๖-๒๙)  
 

                                          
   ๗ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “พระพุทธรูปนาคปรกศิลาท่ีคนพบใหมในศิลปะทวารวดี,” ใน 

โบราณคดีนครราชสีมา, ๒๖-๒๘.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๔ 

  

รูปที่ ๒๖ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย จัดแสดงที่ Avery 
Brundage Collection, City and County of 
San Francisco.    

รูปที่ ๒๗ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย จัดแสดงท่ี Denver 
Art Museum.    

 

  

รูปที่ ๒๘ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย จัดแสดงที่ Denver 
Art Museum.    

รูปที่ ๒๙ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย จัดแสดงที่ Denver 
Art Museum.    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๕ 

    ๑.๒.๓ แหลงอ่ืนๆ พระพุทธรูปองคสําคัญซ่ึงพบจากจังหวัดบุรีรัมย ยังมีตัวอยางที่
นาสนใจดังตอไปน้ี  
    ๑. พระพุทธรูปสําริดประทับนั่งจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย (รูปที่ 
๓๐) คนพบจากพื้นที่อําเภอลําปลายมาศ 
    ๒. พระพุทธรูปสําริดประทับยืน แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ มีอุณาโลมกลางพระ
นลาฏ พบจากบานวังปลัด ตําบลบานแพ อําเภอคูเมือง จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พระนคร (รูปที่ ๓๑) 
    ๓. พระพุทธรูปสําริดประทับน่ัง จากบานวังปลัด ตําบลบานแพ อําเภอคูเมือง (รูปที่ 
๓๒) ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร พระพุทธรูปองคนี้สมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพนิพนธไวในหนังสือตํานานพระพุทธเจดียวา พบในลํานํ้ามูล ซึ่งใน
บริเวณนี้มักงมพบพระพุทธรูปสําริดยืนบาง นั่งบาง พระองคจึงทรงสันนิษฐานตอไปวาพ้ืนที่ตรง
นี้อาจเคยเปนวัดเกาในชวงที่รับเอาวัฒนธรรมทวารวดีเขามาก็เปนได๘   
 

  

รูปที่ ๓๐ พระพุทธรูปสําริดประทับน่ัง อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย  

รูปที่ ๓๑ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จาก
บานวังปลัด อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย  

 

                                          
   ๘ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดียสยาม (ม.ป.ท. : โสภณพิพรรฒธนากร, 

๒๔๖๙. พิมพเน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ เจาจอมมารดาชุม รัชกาลท่ี ๔ พ.ศ. ๒๔๖๙), ๙๑.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๖ 

    ๔. พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ๒ องค พบในจังหวัดบุรีรัมย มีลักษณะที่
เหมือนกันเกือบทุกประการ องคแรกสภาพสมบูรณกวา จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พระนคร (รูปที่ ๓๓) องคที่สองพระเศียรหักหาย จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย 
(รูปที่ ๓๔)     
 

 

รูปที่ ๓๒ พระพุทธรูปสําริดประทับนั่ง จากบานวังปลัด ตําบลบานแพ อําเภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย  

 

  

รูปที่ ๓๓ พระพุทธรูปประทับน่ังขัดสมาธิ
เพชร จากจังหวัดบุรีรัมย  

รูปที่ ๓๔ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร 
จากจังหวัดบุรีรัมย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๗ 

๒. พระพุทธรูปที่พบบริเวณลุมแมนํ้ามูลตอนปลาย 
    พระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบในบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนปลาย
นี้ มีตัวอยางสําคัญอยูในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ  
 
๒.๑ พระพุทธรูปจากจังหวัดอุบลราชธานี  
    แหลงที่พบพระพุทธรูปทวารวดีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มีดังนี้   
    ๒.๑.๑ ชุมชนโบราณที่อําเภอมวงสามสิบ อําเภอนี้มีชุมชนโบราณสําคัญแหงหน่ึง 
คือ ชุมชนโบราณบานไผใหญ ตําบลยางโยภาพ ไดคนพบพระพุทธรูปหินทรายแดงประทับยืน
จากชุมชนแหงน้ี (รูปที่ ๓๕) ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุบลราชธานี  
    พระองคประทับยืนบนฐานบัวคว่ําบัวหงายในผังสี่เหลี่ยม อยูในอิริยาบถตริภังค
เล็กนอย พระหัตถทั้งสองขางหักหายไป เขาใจวาคงทําวิตรรกมุทราทั้งสองพระหัตถ พระพักตร
เปนแบบพระพุทธรูปทวารวดีทั่วไป กลาวคือ พระเนตรเหลือบต่ํา เปลือกพระเนตรอูม พระ
นาสิกใหญ พระโอษฐหนา นักวิชาการบางทานกําหนดอายุพระพุทธรูปองคนี้ไวที่พุทธศตวรรษที ่
๑๒-๑๓๙ 
    อําเภอมวงสามสิบยังไดพบพระพุทธรูปอีกองคหนึ่งซ่ึงอยูในสภาพสมบูรณมาก คือ 
พระพุทธรูปหินประทับนั่งจากวัดพระโรจน บานพระโรจน ตําบลหนองชางใหญ (รูปที่ ๓๖) พระ
พุทธองคครองจีวรหมคลุม ประทับน่ังขัดสมาธิราบบนฐานบัวคว่ําบัวหงาย ทําปางสมาธิ พระ
พักตรตามแบบอยางของพระพุทธรูปทวารวดีทั่วไป คือ พระเนตรเหลือบต่ํา พระขนงตอเปนปก
กา พระนาสิกและพระโอษฐใหญ  
 

                                          
   
๙ กรมศิลปากร, เมืองอุบลราชธานี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๒. พิมพเนื่องในวโรกาส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุบลราชธานี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๓๒), ๑๔๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๘ 

  

รูปที่ ๓๕ พระพุทธรูปหินทรายแดงประทับ
ยืน จากบานไผใหญ ตําบลยางโยภาพ 
อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

รูปที่ ๓๖ พระพุทธรูปหิน วัดพระโรจน บานพระ
โรจน ตําบลหนองชางใหญ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 
    ๒.๒.๒ ชุมชนโบราณที่อําเภอเข่ืองใน  ชุมชนโบราณที่อยูในอําเภอน้ีซึ่งคนพบ
พระพุทธรูปทวารวดี คือ ชุมชนโบราณบานทุงใหญ ตําบลบานใหญ ไดพบพระพุทธรูปหินทราย
แดงจากวัดโพธิ์ศรี ปจจุบันจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุบลราชานี (รูปที่ ๓๗) 
พระองคประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัวคว่ําบัวหงาย พระหัตถแมจะไมสมบูรณแตจาก
ตําแหนงที่เห็นเชื่อไดวาทําปางสมาธิ พระเศียรหักหาย เปนที่นาสังเกตวาตั้งแตสวนพระอุระ 
พระอุธร และพระหัตถ ไมอยูในสภาพที่ควรจะเปน กลาวคือ พ้ืนผิวตัดเรียบเปนหนากระดาน 
เขาใจวาอาจเกิดจากความหนาของวัสดุที่นํามาสรางนอยเกินไป 
    วัดโพธิ์ศรีในปจจุบันยังคงมีพระพุทธรูปที่เขาใจวาทําขึ้นในชวงทวารวดีอีกหลายองค 
สภาพคอนขางชํารุดเพราะความชื้นและการหลุดรอนของเนื้อหิน ทําใหรายละเอียดตางๆลบ
เลือน (รูปที่ ๓๘-๔๐) 
    ในพ้ืนที่อําเภอมวงสามสิบและอําเภอเข่ืองในยังไดพบชิ้นสวนพระพุทธรูปอีกจํานวน
หนึ่ง เปนตนวา สวนลางของพระพุทธรูปจากวัดปาวิเวกธรรมชาน อําเภอมวงสามสิบ (รูปที่ ๔๑) 
ชิ้นสวนพระพุทธรูปจากวัดทุงศรีวิไล บานชีทวน ตําบลชีทวน อําเภอเขื่องใน (รูปที่ ๔๒-๔๓) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๙ 

บางทานตั้งขอสังเกตวาอาจเปนพระพุทธรูปทวารวดี๑๐ แตดวยสภาพที่ชํารุดจึงไมสามารถสรุป
ไดแนชัดวาทําขึ้นในชวงทวารวดีจริงหรือไม 
 

  

รูปที่ ๓๗ พระพุทธรูปหินทรายแดงประทับน่ัง 
จากวัดโพธิ์ศรี บานทุงใหญ  ตําบลบานใหญ 
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

รูปที่ ๓๘ พระพุทธรูปหินทรายแดงประทับ
นั่ง จากวัดโพธ์ิศรี บานทุงใหญ ตําบลบาน
ใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

                                          
    

๑๐ กรมศิลปากร, เมืองอุบลราชธาน,ี ๑๐๕.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๐ 

  

รูปที่ ๓๙ พระพุทธรูปหินทรายแดงประทับนั่ง จาก
วัดโพธิ์ศรี บานทุงใหญ ตําบลบานใหญ อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

รูปที่ ๔๐ พระพุทธรูปหินทรายแดงประทับ
นั่ง จากวัดโพธ์ิศรี บานทุงใหญ ตําบลบาน
ใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 

  

รูปที่ ๔๑ พระพุทธรูปจากวัดปาวิเวกธรรม
ชาน อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

รูปที่ ๔๒ พระพุทธรูปจากวัดทุงศรีวิไล อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๑ 

 
รูปที่ ๔๓ ชิ้นสวนพระพุทธรูปจากวัดทุงศรีวิไล อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี   

 
๒.๒ พระพุทธรูปจากจังหวัดอํานาจเจริญ  
    แหลงที่พบพระพุทธรูปทวารวดีในจังหวัดอํานาจเจริญมีดังนี้  
    ๒.๒.๑ บานเปอยหัวดง ตําบลเปอย อําเภอลืออํานาจ หมูบานแหงน้ีเปนชุมชน
โบราณขนาดใหญ พบหลักฐานวฒันธรรมทวารวดีจํานวนมากโดยเฉพาะหินตั้งหรือใบเสมา  
    สําหรับพระพุทธรูปที่พบอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ ประทับน่ังปางสมาธิ (รูปที่ 
๔๔-๔๖) สรางจากหินทราย ครองจีวรหมคลุม ประทับนั่งบนฐานบัวคว่ําบัวหงายในอิริยาบถ
คลายขัดสมาธิราบ แตโดยทั่วไปทาน่ังขัดสมาธิราบจะทําพระชงฆขวาทับพระชงฆซาย เห็นฝา
พระบาทขางขวาวางเหนือพระชงฆหรือพระชานุซาย ในขณะที่พระบาทซายจะอยูใตพระชงฆ
หรือพระชานุขวา แตพระพุทธรูปองคนี้กลับทําฝาพระบาทขวาอยูใตพระชานุซาย และฝาพระ
บาทซายอยูใตพระชานุขวา ซึ่งถือวาเปนอิริยาบถประทับนั่งที่แปลก ขอเรียกในที่นี้วาทาประทับ
นั่งขัดสมาธิแบบซอนฝาพระบาท พระหัตถทําปางสมาธิ กายวิภาคคอนขางผิดสวนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งชวงลางของพระวรกาย เห็นไดจากตําแหนงของพระเพลาซ่ึงอยูในระนาบเดียวกันกับ
อุทร ทั้งที่ตามความเปนจริงแลวพระเพลาจะตองยื่นพนออกมาดานหนาอีก ที่เปนเชนนี้อาจเปน
เพราะวาหินที่นํามาสรางมีความหนาไมมากก็เปนได ความบางของหินทําใหตองทําฝาพระหัตถ
หันออกดานหนาดวย พระเศียรเดิมหักหายไปแลว ชาวบานจึงปนพระเศียรใหมขึ้นแทน  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๒ 

   

รูปที่ ๔๔ พระพุทธรูปจากบาน
เปอยหัวดง ตําบลเปอย อําเภอ
ลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ 

รูปที่ ๔๕ มุมมองดานขาง
ของพระพุทธรูปจากบาน
เป อย หัวดง  ตํ าบล เป อย 
อําเภอลืออํานาจ  จังหวัด
อํานาจเจริญ 

รูปที่ ๔๖ มุมมองดานขาง
ของพระพุทธรูปจากบาน
เป อย หัวดง  ตํ าบล เป อย 
อําเภอลืออํานาจ  จังหวัด
อํานาจเจริญ 

 
    ๒.๒.๒ บานหนองเรือ ตําบลนาหนองมา อําเภอเมือง บริเวณบานหนองเรือมี
รองรอยหลักฐานวัฒนธรรมทวารวดีอยูที่วัดดงเฒาเกา ไดแก ใบเสมาซึ่งพบจํานวนมาก 
นอกจากนี้ยังคนพบพระพุทธรูปทวารวดี ๒ องค  
    พระพุทธรูปองคแรกประดิษฐานอยูดานหลังอุโบสถ (รูปที่ ๔๗) ครองจีวรหมคลุม   
ประทับน่ังบนฐานบัวคว่ําบัวหงายในอิริยาบถคลายขัดสมาธิราบ แตเชนเดียวกับพระพุทธรูป
จากบานเปอยหัวดง คือ ขัดสมาธิแบบซอนฝาพระบาท โดยฝาพระบาทขวาอยูใตพระชานุซาย 
และฝาพระบาทซายอยูใตพระชานุขวา พระหัตถทําปางสมาธิแบบหันฝาพระหัตถออก พระเศียร
ปนขึ้นใหม มีผูสันนิษฐานวาพระเศียรเดิมไดนําไปตอไวกับพระพุทธรูปนาคปรกอีกองคหนึ่งที่อยู
ในวัดน้ีเชนกัน๑๑ ขอสันนิษฐานดังกลาวขางตนมีความเปนไปไดมาก เพราะตามปกติพระเศียร
ของพระพุทธรูปนาคปรกจะเชื่อมตอเปนชิ้นเดียวกันกับพังพานนาคที่ปรกเหนือพระเศียร แต
เศียรของพระพุทธรูปนาคปรกองคนี้กลับไมปรากฏพังพานนาคเลย ดังน้ันเดิมทีพระเศียรน้ีคงจะ
เปนของพระพุทธรูปที่อยูหลังอุโบสถนั่นเอง  

                                          
   ๑๑ กรมศิลปากร, เมืองอุบลราชธาน ี, ๑๐๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๓ 

   สําหรับพระพุทธรูปนาคปรกท่ีพบจากวัดดงเฒาเกา (รูปที่ ๔๘) มีลักษณะคือ ทําจาก
หินทราย ประทับน่ังบนขนดนาคสองชั้น มีเดือยตอย่ืนทางดานลาง อยูในอิริยาบถขัดสมาธิคลาย
พระพุทธรูปจากบานเปอยหัวดงและพระพุทธรูปจากวัดดงเฒาเกาองคแรก คือ ซอนฝาพระบาท 
แตตางกันตรงที่พระชงฆซายวางอยูเหนือพระชงฆขวา ในขณะที่พระพุทธรูปสององคดังกลาว
ทําพระชงฆขวาวางเหนือพระชงฆซาย พระหัตถทําปางสมาธิ พระเศียรและพังพานนาคหัก
หายไปแลว ที่เห็นในปจจุบันเขาใจวานําเอาพระเศียรของพระพุทธรูปอีกองคหนึ่งมาตอไว 

 

  

รูปที่ ๔๗ พระพุทธรูปประทับนั่งจากวัดดงเฒา
เกา บานหนองเรือ ตําบลนาหนองมา อําเภอ
เมือง จังหวัดอํานาจเจริญ  

รูปที่ ๔๘ พระพุทธรูปนาคปรกจากวัดดงเฒา
เกา บานหนองเรือ ตําบลนาหนองมา อําเภอ
เมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

 
๒.๓ พระพุทธรูปจากจังหวัดยโสธร  
    ตัวอยางพระพุทธรูปทวารวดีที่สําคัญจากจังหวัดยโสธรปรากฏอยูในลักษณะภาพสลัก
บนใบเสมา ๒ แผน แผนแรกอยูที่วัดบึงขุมเงิน บานขุมเงิน ตําบลเขื่องคํา อําเภอเมือง สลักภาพ
พระพุทธเจาประทับยืน พระหัตถทั้งสองไขวกันในระดับใตพระอุระเล็กนอย ใกลกันน้ันมีตนพระ
ศรีมหาโพธิ์และบัลลังก (รูปที่ ๔๙-๕๐) จากองคประกอบขางตนเชื่อไดวาภาพสลักน้ีเลาพุทธ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๔ 

ประวัติตอนอนิมิสเจดีย อันเปนเหตุการณในสัปดาหที่สองภายหลังตรัสรู พระพุทธองคทรง
ทอดพระเนตรบัลลังกอันเปนสถานที่ซึ่งตรัสรูโดยไมกระพริบพระเนตรตลอดสัปดาห๑๒ 
    ใบเสมาอีกแผนหนึ่งอยูที่วัดธรรมาราม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ทําพระพุทธเจา
ประทับน่ังขัดสมาธิราบ ทําปางสมาธิ อยูบนบัลลังกภายใตตนพระศรีมหาโพธิ์ (รูปที่ ๕๑) 
 

  

รูปที่ ๔๙ ใบเสมาสลักพระพุทธรูป จากวัดบึง
ขุมเงิน อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร  

รูปที่ ๕๐ ภาพขยายใบเสมาสลักพระพุทธรูป 
จากวัดบึงขุมเงิน อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
(จากรูปที่ ๔๙) 

 

                                          
   ๑๒ อรุณศักด์ิ กิ่งมณี, “ใบเสมาสลักภาพพุทธประวัติ “อนิมิสเจดีย” จากจังหวัดยโสธร,” เมือง

โบราณ ๒๗, ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๔) : ๗๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๕ 

 

รูปที่ ๕๑ ใบเสมาสลักพระพุทธรูป จากวัดธรรมาราม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
 

๓. พระพุทธรูปที่พบบริเวณลุมนํ้าชี  
    เขตลุมน้ําชีซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุม จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ และ
รอยเอ็ด พบพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวนมาก มีทั้งที่ทําจากหินทราย 
สําริด และปูนปน พระพุทธรูปเหลาน้ีพบไดตามเมืองโบราณหลายแหง เชน เมืองฟาแดดสงยาง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เมืองโบราณบานคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัด
ชัยภูมิ เปนตน  
    ตัวอยางพระพุทธรูปจากชุมชนโบราณสําคัญ มีดังนี้  
 
๓.๑ พระพุทธรูปจากจังหวัดชัยภูมิ  
    ๓.๑.๑ บานคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค ชุมชนโบราณบานคอนสวรรคถือเปน
ชุมชนในวัฒนธรรมทวารวดีที่สําคัญมาก โบราณวัตถุอันโดดเดนไดแก ใบเสมาซึ่งพบจํานวน
มาก หลายใบสลักภาพเลาเร่ืองเหมือนกับใบเสมาที่พบจากเมืองโบราณในเขตลุมนํ้าชี  
    พระพุทธรูปจากเมืองโบราณบานคอนสวรรค ปจจุบันอยูที่วัดบานคอนสวรรค จํานวน
ทั้งสิ้น ๔ องค องคใหญที่สุดชาวบานเรียกกันวา พระใหญทวารวดี (รูปที่ ๕๒) ทําจากหินทราย 
รายละเอียดตางๆขององคพระเห็นไมชัดเจน ทั้งน้ีเขาใจวายังอยูในขั้นของการโกลน เห็นไดจาก
พ้ืนผิวที่ยังขรุขระ ยังไมไดขัดแตงใหเรียบ แตจากสวนที่เหลืออยูก็เพียงพอที่จะกลาววาเปน
พระพุทธรูปประทับยืนตรง พระหัตถขวาวางอยูเหนือพระอุระ ไมเห็นรายละเอียดวาแสดงปางใด 
แตมีแนวโนมวาจะเปนปางประทานอภัยมากที่สุด พระหัตถซายหอยลงแนบชิดพระวรกาย สวน
อีก ๓ องคมีขนาดเล็กลงมา ทําจากหินทรายเชนกัน (รูปที่ ๕๓-๕๕) พระเศียรไดรับการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๖ 

ปฏิสังขรณใหมหมดทุกองค ประทับยืนตรง พระหัตถขวาวางคว่ําอยูเหนือพระอุทร พระหัตถ
ซายหอยลงแนบพระวรกาย 
    ๓.๑.๒ แหลงอ่ืนๆ พระพุทธรูปจากแหลงอ่ืนๆในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ควรกลาวถึง 
ไดแก โกลนพระพุทธรูปยืนจากบานหินตั้ง ตําบลบานชวน อําเภอบําเหน็จณรงค ชาวบานเรียก
กันวา หลวงพอหินตั้ง (รูปที่ ๕๖) ปจจุบันรักษาไวในวัดศิลาเขตร 
 

  

รูปที่ ๕๒ พระใหญทวารวดี  วัดบานคอน
สวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 

รูปที่ ๕๓ พระพุทธรูปประทับยืน วัดบานคอน
สวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๗ 

  

รูปที่ ๕๔ พระพุทธรูปประทับยืน วัดบานคอน
สวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 

รูปที่ ๕๕ พระพุทธรูปประทับยืน วัดบานคอน
สวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

รูปที่ ๕๖ หลวงพอหินตั้ง วัดศิลาเขตร ตําบลบานชวน อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 
 
๓.๒ พระพุทธรูปจากจังหวัดขอนแกน  
    ๓.๒.๑ ภูเวียง อําเภอชุมแพ ภูเวียงเปนภูเขาหินทราย มีพระพุทธรูปไสยาสนสลักอยู
บนเพิงผายอดเขา สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ ๖๒๐ เมตร องคพระสลักนูนต่ําอยู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๘ 

บนผาหินทราย มีความยาว ๓.๘๐ เมตร (รูปที่ ๕๗-๕๙) ตะแคงขวาตามแบบสีหไสยาสน พระ
เศียรหนุนดวยพระกรและพระหัตถขวา หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ๑๓  จึงหันพระพักตรไปทาง
ทิศตะวันตก ใกลๆกันในระดับต่ํากวาพระเศียรเล็กนอยพบจารึก ๒ บรรทัด อักษรหลังปลลวะ 
และนาจะเปนภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ทําใหสามารถกําหนดอายุ
พระพุทธรูปไวในชวงเวลานี้ดวย จารึกอานตามบรรทัดไดวา บรรทัดที่ ๑ “ราผาจยา” บรรทัดที่ 
๒ “วิทยา” แปลไดเพียงคําศัพทไมเปนประโยควา บรรทัดที่ ๑ “ใหพูด” บรรทัดที่ ๒ “ความรู” ๑๔  
 
    ๓.๒.๒ แหลงอ่ืนๆ พระพุทธรูปสําคัญจากจังหวัดขอนแกนที่ควรกลาวถึง ไดแก 
พระพุทธรูปสําริดจากอําเภอมัญจาคีรี (รูปที่ ๖๐) ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ขอนแกน แสดงถึงรูปแบบของพระพุทธรูปยืนแบบทวารวดีทั่วไป คือ ประทับยืนตรง 
แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ ครองจีวรหมคลุม 
 

 
รูปที่ ๕๗ พระพุทธรูปไสยาสน ภูเวียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน   

 

                                          
   
๑๓ อมรา ศรีสุชาติ, ศิลปะถํ้าสมัยประวัติศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, ๒๕๓๕), ๕๖-๕๗.  
   ๑๔ เร่ืองเดียวกัน, ๕๗-๕๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๙ 

 
รูปที่ ๕๘ พระพุทธรูปไสยาสน ภูเวียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน   
 

 
รูปที่ ๕๙ พระพุทธรูปไสยาสน ภูเวียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๐ 

 

รูปที่ ๖๐ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จากอําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  
 

๓.๓ พระพุทธรูปจากจังหวัดมหาสารคาม  
    ๓.๓.๑ เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย เมืองโบราณแหงน้ีถือวามีความสําคัญ
มาก เพราะมีขนาดใหญ สะทอนถึงความสําคัญไดเปนอยางดี เมืองน้ีพบพระพุทธรูปสําคัญ ๒ 
องค ทั้งคูอยูในอิริยาบถประทับยืน องคแรกเรียกกันวา พระพุทธม่ิงเมือง ประดิษฐาน ณ วัด
สุวรรณาวาส อีกองคหนึ่งเรียกวา พระพุทธมงคล ประดิษฐาน ณ วัดพุทธมงคล  
    พระพุทธม่ิงเมือง (รูปที่ ๖๑) สรางดวยหินทราย ไดรับการปฏิสังขรณในหลายๆสวน
โดยเฉพาะอยางยิ่งพระเศียรซึ่งเปนของใหมทั้งหมด พระองคประทับยืนตรง ครองจีวรหมเฉียง 
พระหัตถขวาวางอยูบนพระอุทร พระหัตถซายหอยลงแนบชิดพระวรกาย จีวรดานลางตกแตง
ดวยลวดลายลอไปตามแนวของรัดประคดและแถบหนานาง  
    สําหรับพระพุทธมงคล (รูปที่ ๖๒) สรางจากหินทรายและไดรับการปฏิสังขรณใน
หลายๆสวนเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งพระเศียรซึ่งเปนของใหม พระองคประทับยืนตรง ครอง
จีวรหมเฉียง สังฆาฏิยาวจรดพระเพลา พระหัตถอยูในอิริยาบถเดียวกันกับพระพุทธม่ิงเมือง คือ 
พระหัตถขวาวางอยูบนพระอุทร พระหัตถซายหอยลงแนบชิดพระวรกาย  
    นักวิชาการบางทานเห็นวาพระพุทธรูปทั้งสององคนาจะสรางขึ้นในสมัยทวารวดี แต
ในที่นี้เห็นวานาจะทําขึ้นในสมัยหลังจากที่วัฒนธรรมทวารวดีไดเสื่อมถอยแลว (รายละเอียดจะ
วิเคราะหตอไปภายหนา)   
    ๓.๓.๒ แหลงอ่ืนๆ ในพื้นที่ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไดคนพบ
พระพุทธรูปสําริดที่สําคัญมากที่สุดองคหน่ึง (รูปที่ ๖๓) ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๑ 

แหงชาติ พระนคร พระองคสวมเครื่องประดับ ประทับน่ังขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ําบัวหงาย
ซึ่งรองรับดวยสิงห ๔ ตัว พระหัตถอยูในทาธรรมจักรมุทรา ทางดานซายและขวามีรูปสตรีดาน
ละ ๑ คน ดานหลังของพระพุทธเจามีประภามณฑลและพนักบัลลังก เหนือขึ้นไปมีฉัตรกางกั้น
อยู ศาสตราจารยยอรช เซเดส สันนิษฐานวารูปน้ีอาจจะไดแกพระโพธิสัตวเมตไตรยะ แตทั้งน้ี
ทานก็มิไดม่ันใจมากนัก๑๕ ในขณะที่ศาสตราจารยชอง บวสเซอริเยร อธิบายแตเพียงวาเปน
พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงปางประทานธรรม๑๖ แตสิ่งที่แนชัดก็คือ พระพุทธรูปองคนี้มิไดทํา
ขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนแน บางทานเห็นวานาจะเปนของที่ทําขึ้นในชวาภาค
กลางประเทศอินโดนีเซีย๑๗ หรือศรีวิชัย๑๘ แตบางทานเห็นวาลักษณะตางๆแสดงใหเห็นถึง
ความเกี่ยวของกับศิลปะปาละของประเทศอินเดียมากกวา๑๙  
    ที่อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พบพระเศียรพระพุทธรูปองคหน่ึงสภาพคอนขาง
สมบูรณ (รูปที่ ๖๔) ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รอยเอ็ด  
 

                                          
๑๕ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย สมัยศรีวิชัย ในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ,” ใน ทองอารยธรรม การคนควาเกี่ยวกับโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธุรกิจ
กาวหนา, ๒๕๔๐), ๑๕๓-๑๕๕. 

   ๑๖ Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture, trans. by James Emmon (New York : 
Weatherhill, 1975), 93-96 

   ๑๗ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย สมัยศรีวิชัย ในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ,” ใน ทองอารยธรรม การคนควาเกี่ยวกับโบราณคดีในประเทศไทย, ๑๕๔. 

   ๑๘ Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture, 93-96. 
   ๑๙ A.J. Bernet Kimpers, The bronzes of Nalanda and Hindu-Javanese art (Leiden : Late 

E.J. Brill, 1933), 57. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๒ 

  

รูปที่ ๖๑ พระพุทธม่ิงเมือง จากเมืองคันธาร
วิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๖๒ พระพุทธมงคล จากเมืองคันธารวิสัย 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 

  

รูปที่ ๖๓ พระพุทธรูปสําริดประทับน่ัง จาก
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๖๔ เศียรพระพุทธรูปปูนปน จากอําเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๓ 

๓.๔ พระพุทธรูปจากจังหวัดกาฬสินธุ 
    ๓.๔.๑ ภูปอ อําเภอเมือง ภูปอเปนภูเขาหินทราย มีพระพุทธรูปไสยาสนสลักอยู ๒ 
องค องคแรกอยูสูงจากระดับพ้ืนดินโดยรอบประมาณ ๕ เมตร องคที่สองสูงจากพ้ืนดินโดยรอบ
ประมาณ ๘๐ เมตร๒๐  
    พระพุทธรูปไสยาสนบนภูปอองคแรกสลักบนแผนหินที่อยูใตเพิงผา ยาว ๓.๓๐ เมตร 
(รูปที่ ๖๕) พระองคตะแคงขวาตามแบบสีหไสยาสน พระเศียรหันไปสูทิศเหนือ พระพักตรจึงหัน
สูทิศตะวันตก หนุนพระเศียรดวยพระกรและพระหัตถขวา มีประภามณฑลลอมรอบพระเศียร
และพระวรกาย ฉากหลังสลักเปนผาปูลาดรองพระองค มีผาหนาหนุนพระเศียรและพระบาท 
เบื้องพระบาทมีรองรอยคลายภาพบุคคลน่ังซบหนา พระพุทธรูปองคนี้บางทานกําหนดอายุไวที่
พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔๒๑ รอบๆพระพุทธไสยาสนมีขอความจารึก ทวาไมสามารถอานไดเพราะ
ถูกทาทับดวยสีจนลบเลือน   
    พระพุทธรูปไสยาสนบนภูปอองคที่สองซ่ึงอยูเหนือขึ้นไป สลักบนอยูใตเพิงผา (รูปที่ 
๖๖) ยาว ๕.๒๐ เมตร องคพระประทับตะแคงขวาตามแบบสีไสยาสนอยูบนตั่งเตียง พระเศียร
หันไปทางเหนือคอนมาทางตะวันตกเล็กนอย พระพักตรหันสูทิศตะวันตก หนุนพระเศียรดวย
พระกรและพระหัตถขวา ดานหลังลงไปเหมือนมีทบผารองรับอีกที พระบาทมีทบผารองรับไว
ดวยเชนกัน บางทานกําหนดอายุไวที่ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ ทั้งน้ีเพราะมีการ
ผสมผสานเขากับพุทธลักษณะอันออนชอยของพระพุทธรูปสุโขทัย เชน พระพักตรอันออนหวาน 
พระรัศมีเปนเปลวไฟ๒๒  
 

 

รูปที่ ๖๕ พระพุทธไสยาสนองคลางของภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  

                                          
   ๒๐ อมรา ศรีสุชาติ, ศิลปะถํ้าสมัยประวัติศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๖๘. 
   ๒๑ เร่ืองเดียวกัน, ๗๐. 
   ๒๒ เร่ืองเดียวกัน, ๗๐-๗๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๔ 

 

 
รูปที่ ๖๖ พระพุทธไสยาสนองคบนของภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
 
    ๓.๔.๒ ภูคาว อําเภอสหัสขันธ ภูคาวเปนภูเขาหินทรายขนาดไมใหญมากนัก บน
เขาลูกน้ีปรากฏพระพุทธรูปไสยาสน ๑ องค สลักอยูใตเพิงผา (รูปที่ ๖๗) มีความยาว ๒.๐๙ 
เมตร อยูในอิริยาบถตะแคงซาย พระเศียรหันไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พระพักตรหันไปทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ที่นาสังเกตคือไมมีขมวดพระเกศาและพระอุษณีษะ ดานลางภาพสลักเปน
ผิวหินเรียบดูแลวคลายตั่ง  
    ดวยความแตกตางจากพระพุทธรูปไสยาสนทั่วไป ทั้งในดานอิริยาบถตะแคงซาย การ
ไมมีขมวดพระเกศาและพระอุษณีษะ ทําใหบางทานสันนิษฐานวานาจะเปนรูปพระสาวกเปนตน
วาพระโมคคัลลานะมากกวา สําหรับการกําหนดอายุนั้น บางทานเช่ือวานาจะอยูในราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๒-๑๔๒๓ อยางไรก็ตาม ชายจีวรเหนือพระอังสาคลายกับพระพุทธรูปไสยาสนองค
บนของภูปอซ่ึงมีอายุอยูในชวงหลังแลว (ดังแสดงเหตุผลตอไปภายหนา) 
 

                                          
   

๒๓ เร่ืองเดียวกัน, ๖๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๕ 

 
รูปที่ ๖๗ พระพุทธไสยาสนจากภูคาว อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ  

 
    ๓.๔.๓ เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย เมืองโบราณแหงน้ีมีการคนพบ
พระพุทธรูปจํานวนมาก ทั้งพระพุทธรูปลอยองค พระพุทธรูปนูนสูงหรือนูนต่ํา ตลอดจนภาพ
สลักพระพุทธรูปบนใบเสมา 
    พระพุทธรูปลอยองคหลายองคจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ใน
สวนของพระพุทธรูปประทับยืนน้ัน แมวาจะมีรายละเอียดบางประการจะชํารุดไปบาง แตก็เพียง
พอที่จะกลาวไดวาสวนใหญเปนพระพุทธรูปประทับยืนตรง แสดงวิตรรกมทุราสองพระหัตถ 
ครองจีวรหมคลุม (รูปที่ ๖๘-๗๐) บางองคยังเห็นฐานรองรับพระบาทที่อยูในผังกลม (รูปที่ ๗๑) 
บางองคมีประภามณฑลลอมรอบพระเศียร (รูปที่ ๗๒-๗๓) สวนอีกองคหน่ึงน้ันประทับยืนแบบ
ตริภังคเล็กนอย ครองจีวรหมเฉียง พระหัตถขวาทําปางประทานอภัย พระหัตถซายกําชายจีวร 
(รูปที่ ๗๔) พระพุทธรูปที่พบจากเมืองฟาแดดสงยางนี้อาจกลาวไดวามีลักษณะโดยทั่วไปเปน
แบบทวารวดีภาคกลาง๒๔  
 

                                          
   ๒๔ ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, ๑๔๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๖ 

รูปที่ ๖๘ พระพุทธรูปสําริด
ประทับยืน จากเมืองฟาแดด
สงยา ง  อํ า เภอกมลา ไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ  

รูปที่ ๖๙ พระพุทธรูปสําริด
ประทับยืน จากเมืองฟาแดด
สงยาง  อํ า เภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ 

รูปที่ ๗๐ พระพุทธรูปสําริด
ประทับยืน จากเมืองฟาแดด
สงยา ง  อํ า เภอกมลา ไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ  

 

  
รูปที่ ๗๑ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จาก
เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ 

รูปที่ ๗๒ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จาก
เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๗ 

  

รูปที่ ๗๓ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จาก
เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ 

รูปที่ ๗๔ พระพุทธรูปสําริดประทับยืน จาก
เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ 

 
   สําหรับพระพุทธรูปประทับ น่ังลอยองคที่สํ าคัญนั้น  องคหน่ึง จัดแสดงอยู ใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ทําจากหินทราย (รูปที่ ๗๕) พระองคประทับน่ังขัดสมาธิ
ราบบนฐานหนากระดาน พระหัตถทําปางมารวิชัย พระเศียรหักหายไปแลว อีกองคหน่ึงเปน
ชิ้นสวนพระพุทธรูป ทําจากหินทราย อยูในอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางสมาธิ (รูปที่ 
๗๖) เก็บรักษาไวในวัดโพธิ์ชัยเสมาราม  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๘ 

  
รูปที่ ๗๕ พระพุทธรูปประทับนั่ง
หินทราย จากเมืองฟาแดดสงยาง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 

รูปที่ ๗๖ พระพุทธรูปประทับน่ังหินทราย จากเมืองฟา
แดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 

 
    ยังไดพบพระพุทธรูปปูนปนซ่ึงใชประดับศาสนสถานอีกจํานวนหนึ่ง สวนใหญแตกหัก
ไมสมบูรณ สวนหนึ่ง จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน (รูปที่ ๗๗-๘๔) 
รายละเอียดของในแตละพระพักตรแตกตางกันออกไป แตกระน้ันในภาพรวมยังแสดงใหเห็นถึง
ความเปนทวารวดีอยูพอสมควร เปนตนวา พระเนตรโปน พระขนงตอเปนปกกา อยางไรก็ตาม
ลักษณะอันเปนเอกลักษณของทองถิ่นก็ปรากฏใหเห็น เชน พระขนงเปนสันนูนขึ้นอยางชัดเจน 
แยมพระโอษฐ ปลายพระโอษฐตวัดสูงขึ้น หางพระเนตรบางครั้งสูงขึ้นเล็กนอย๒๕ 
 
 

                                          
   ๒๕ เร่ืองเดียวกัน, ๑๔๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๙ 

รูปที่ ๗๗ เศียรพระพุทธรูปปูน
ปน  จากเมืองฟาแดดสงยาง 
อํ า เ ภอกมลา ไสย  จั ง ห วั ด
กาฬสินธุ 

รูปที่ ๗๘ เศียรพระพุทธรูป
ปูนปน  จากเมืองฟาแดดสง
ยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ 

รูปที่ ๗๙ เศียรพระพุทธรูป
ปูนปน จากเมืองฟาแดดสง
ย า ง  อํ า เ ภ อ ก ม ล า ไ ส ย 
จังหวัดกาฬสินธุ 

 

รู ป ที่  ๘ ๐  เ ศี ย ร
พระพุทธรูปปูนปน  จาก
เ มื อ ง ฟ า แ ด ด ส ง ย า ง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ 

รูปที่ ๘๑ เศียรพระพุทธรูปปูน
ปน  จากเมืองฟาแดดสงยาง 
อํ า เ ภ อ ก ม ล า ไ ส ย  จั ง ห วั ด
กาฬสินธุ 

รูปที่ ๘๒ เศียรพระพุทธรูปปูน
ปน  จากเมืองฟาแดดสงยาง 
อํ า เ ภ อ กม ล า ไ ส ย  จั ง ห วั ด
กาฬสินธุ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๐ 

  

รูปที่ ๘๓ เศียรพระพุทธรูปปูนปน จากเมือง
ฟาแดดสงยาง  อําเภอกมลาไสย  จังหวัด
กาฬสินธุ 

รูปที่ ๘๔ เศียรพระพุทธรูปปูนปน จากเมือง
ฟาแดดสงยาง  อําเภอกมลาไสย  จังหวัด
กาฬสินธุ 

 
    ๓.๔.๔ อําเภอกุฉินารายณ ไดพบพระพุทธรูปลอยองคที่นาสนใจองคหน่ึง (รูปที่ 
๘๕) ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ทําจากหินทรายแดง สภาพ
ชํารุดคอนขางมาก พระเศียร พระกร ตลอดจนพระบาทหักหายไปหมดแลว แตกระน้ันก็ยังมี
ความสําคัญอยู เพราะมีขนาดคอนขางสูงใหญ    
 

 

รูปที่ ๘๕ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๑ 

๓.๕ พระพุทธรูปจากจังหวัดรอยเอ็ด 
    สําหรับในเขตจังหวัดรอยเอ็ดมีตัวอยางพระพุทธรูปประทับยืนทําจากสําริด พบในเขต
อําเภอเมือง (รูปที่ ๘๖) ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รอยเอ็ด พระพุทธรูป
องคนี้ประทับยืนตรง แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ ครองจีวรหมคลุม มีความคลายคลึงกับที่
พบในทวารวดีภาคกลาง อาจมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕๒๖ อีกองคซึ่งมีลักษณะ
เดียวกันหากแตไมสมบูรณเทาพบที่เจดียในเมืองหงส อําเภอจตุรพักตรพิมาน (รูปที่ ๘๗)  
    ที่นาสนใจยิ่งคือ พระพุทธรูปสําริดแบบอมราวดีหรืออนุราธปุระพบจากอําเภอเมือง 
จังหวัดรอยเอ็ด (รูปที่ ๘๘) ปจจุบันเปนสมบัติของเอกชน พระพุทธรูปประทับยืนตรง พระหัตถ
ขวาแสดงปางประทานอภัย พระหัตถซายอยูในทากฏกมุทราหรือกํามือหลวมๆ ครองจีวรหม
เฉียง มีชายจีวรหนาจากขอบลางพาดผานขอพระกรซาย ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึง
อิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบอมราวดีหรือศิลปะลังกาแบบอนุราธปุระ๒๗ ซึ่งตางไปจาก
พระพุทธรูปทวารวดีอ่ืนๆอยางชัดเจน พระพุทธรูปองคนี้จึงนาจะเปนของนําเขามาจากภายนอก
ภูมิภาค 
 

   

รูปที่ ๘๖ พระพุทธรูปสําริด
ประทับยืน จากอําเภอเมือง 
จังหวัดรอยเอ็ด  

รูปที่ ๘๗ พระพุทธรูปสําริด
ประทับยืน  จากเมืองหงส 
อํ า เ ภ อ จตุ รพั ก ต ร พิ ม าน 
จังหวัดรอยเอ็ด  

รูปที่ ๘๘ พระพุทธรูปสําริด
ประทับยืน จากอําเภอเมือง 
จังหวัดรอยเอ็ด 

                                          
   ๒๖ สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, เมืองรอยเอ็ด (กรุงเทพฯ : สํานักโบราณคดี

และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๑), ๓๗. 
   ๒๗ เร่ืองเดียวกัน, ๓๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๒ 

 
    บานดงสิงห อําเภอจังหาร พบพระพุทธรูปสําคัญ ๒ องค องคแรกทําจากหินทราย อยู
ในอิริยาบถประทับน่ัง (รูปที่ ๘๙) ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รอยเอ็ด 
พระองคประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานหนากระดาน ทําปางสมาธิ ครองจีวรหมคลุม พระเศียร
หักหายไปแลว  องคที่สองเหลือเฉพาะพระเศียร  (รูปที่  ๙๐ )  ปจจุบันจัดแสดงอยู ใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รอยเอ็ด ลักษณะในภาพรวมชํารุดเปนอยางมาก สวนลางของพระ
พักตรแตกหักไปหมดแลว เหลือใหเห็นเพียงพระเนตรและพระขนง ที่นาสนใจคือกลางพระ
นลาฏมีรูเล็กๆ คงสําหรับฝงอัญมณีหรือหินมีคาเพ่ือสื่อความหมายถึงอุณาโลม  
 

  

รูปที่ ๘๙ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่ง 
บานดงสิงห อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 

รูปที่ ๙๐ เศียรพระพุทธรูปหินทราย บานดง
สิงห อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 

 
๓.๖ ภาพสลักพระพุทธรูปบนใบเสมา 
    เน่ืองจากพ้ืนที่ลุมนํ้าชีไดคนพบใบเสมาจํานวนมาก ในจํานวนนี้มีที่สลักภาพเลาเร่ือง
หลายใบ จนอาจกลาวไดวาเปนลักษณะเดนของศิลปะทวารวดีเขตลุมน้ําชี  
    เมืองโบราณที่คนพบภาพเลาเร่ืองพุทธประวัติบนใบเสมาจํานวนมาก ไดแก เมืองฟา
แดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ โดยจําแนกเปนกลุมตามลักษณะพระพุทธรูปได
ดังนี้   
    ๑. พระพุทธเจาประทับยืนตรงและแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ เชน พระพุทธรูป
ที่กลาวกันวาเลาเร่ืองพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส (รูปที่ ๙๑) ปจจุบันจัด
แสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๓ 

    ๒. พระพุทธเจาประทับยืนคลายอาการตริภังคและแสดงวิตรรกมทุราดวยพระหัตถ
ขวา พบจํานวนมาก ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน และเก็บรักษาไว
ที่วัดโพธิ์ชัยเสมาราม (รูปที่ ๙๒-๙๗)  

  

 

รูปที่ ๙๑ ใบเสมาจากเมือง
ฟาแดดสงยาง อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ  

รูปที่  ๙๒  ใบ เสมาจาก
เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 

รูปที่ ๙๓ ใบเสมาจากเมืองฟา
แดดสงยาง  อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ 

 

   

รูปที่ ๙๔ ใบเสมาจากเมือง
ฟาแดดสงยาง อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ 

รูปที่ ๙๕ ใบเสมาจากเมือง
ฟาแดดสงยาง อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ 

รูปที่ ๙๖ ใบเสมาจากเมืองฟา
แดดสงยาง  อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๔ 

 

 

รูปที่ ๙๗ ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
 
    ๓. พระพุทธเจาประทับน่ังหอยพระบาท มีตัวอยางที่สําคัญไดแก ใบเสมาเลาเร่ือง
พุทธประวัติตอนโปรดพระนางพิมพา จากเมืองฟาแดดสงยาง (รูปที่ ๙๘) ปจจุบันจัดแสดงอยูใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
    ๔. พระพุทธเจาประทับน่ังขัดสมาธิ โดยสวนใหญพระหัตถขวาแสดงวิตรรกมทุรา 
พระหัตถซายวางเหนือพระเพลา เปนลักษณะที่พบไดทั่วไป (รูปที่ ๙๙-๑๐๐) ใบสมาเหลาน้ี
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน เปนที่นาสังเกตวาอิริยาบถนี้ใชกับ
พระพุทธรูปนาคปรกดวย (รูปที่ ๑๐๑-๑๐๒)  
    ๕. พระพุทธเจาประทับน่ังขัดสมาธิ พระหัตถทําคลายปางปฐมเทศนาหรือธรรมจักร
มุทรา ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน (รูปที่ ๑๐๓) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๕ 

   

รูปที่ ๙๘ ใบเสมาจากเมืองฟา
แดดสงยาง  อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ 

รูปที่ ๙๙ ใบเสมาจากเมืองฟา
แดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ 

รูปที่ ๑๐๐ ใบเสมาจาก
เ มื อ ง ฟ า แ ด ด ส ง ย า ง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ 

 

   
รูปที่ ๑๐๑ ใบเสมาจากเมือง
ฟาแดดสงยาง อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ 

รูปที่ ๑๐๒ ใบเสมาจากเมือง
ฟาแดดสงยาง  อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ 

รูปที่ ๑๐๓ ใบเสมาจากเมือง
ฟาแดดสงยาง อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ 

 
    สําหรับเมืองโบราณอื่นๆในเขตลุมน้ําชีก็ไดพบใบเสมาสลักภาพพระพุทธเจาอยูบาง 
เชน ใบเสมาจากอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ใบหนึ่งสันนิษฐานวาเลาเรื่องพุทธประวัติ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๖ 

ตอนโปรดองคุลิมาล พระพุทธเจาประทับยืน พระหัตถขวาทําวิตรรกมทุรา (รูปที่ ๑๐๔) อีกใบ
หนึ่งเปนพุทธประวัติตอนนาคปรก (รูปที่ ๑๐๕)  
    บานกุดโงง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เปนแหลงที่พบใบเสมาจํานวนมาก ในจํานวน
นี้มีการสลักเปนภาพเลาเรื่องดวย ใบหน่ึงดูคลายพระพุทธเจากําลังทําทาคลายปางปฐมเทศนา
หรือธรรมจักรมุทรา (รูปที่ ๑๐๖) 
    ใบเสมาจากอําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ เปนตัวอยางพิเศษอยางยิ่ง กลาวคือ 
สลักพระพุทธรูปปางสมาธิเพียงองคเดียว โดยพระองคมีขนาดใหญเต็มใบ ไมมีองคประกอบ
แวดลอมอ่ืนๆ (รูปที่ ๑๐๗) ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย 

  

  

รูปที่ ๑๐๔ ใบเสมาจากอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ  รูปที่ ๑๐๕ ใบเสมาจากอําเภอ
กุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๗ 

  

รูปที่ ๑๐๖ ใบเสมาจากบานกุดโงง อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ 

รูปที่ ๑๐๗ ใบเสมาจากอําเภอเกษตรสมบูรณ 
จังหวัดชัยภูมิ 

 
๔. พระพุทธรูปที่พบบริเวณลุมนํ้าโขง  

        พ้ืนที่ลุมนํ้าโขงอันไดแกจังหวัดเลย หนองบัวลําภู หนองคาย อุดรธานี สกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร มีพระพุทธรูปสําคัญที่ใชเปนตัวอยางในการศึกษาในเขตจังหวัด
สกลนคร และอุดรธานี อยางไรก็ตาม พระพุทธรูปเหลาน้ียังมีปญหาในการกําหนดอายุอยู บาง
องคอาจสรางขึ้นภายหลังจากที่วัฒนธรรมทวารวดีไดเส่ือมลงแลวก็ได แตจะขอกลาวถึงไวใน
สวนน้ีเพ่ือเปนขอมูลในเบื้องตนกอน สวนการวิเคราะหในรายละเอียดในเรื่องกําหนดอายุจะ
กลาวถึงในบทอ่ืน    

   อนึ่ง ไดพบพระพุทธรูปทวารวดีในดินแดนประเทศลาวดวย โดยเฉพาะภายในนคร
เวียงจันทน เน้ือหาในสวนนี้จึงจะกลาวถึงพระพุทธรูปที่พบในประเทศลาวดวย  
    
๔.๑ พระพุทธรูปจากจังหวัดสกลนคร 
    ในเขตจังหวัดสกลนครไดพบพระพุทธรูปหินทรายที่สมบูรณมากองคหน่ึง ปจจุบันอยู
ที่วัดมหาพรหมโพธิราช บานทาวัด อําเมือง จังหวัดสกลนคร (รูปที่ ๑๐๘) พระองคประทับ
นั่งขัดสมาธิราบ ทําปางสมาธิ ครองจีวรหมเฉียง ภายในวัดเดียวกันยังไดพบชิ้นสวนพระพุทธรูป
อีกองคหน่ึง ประทับน่ังปางสมาธิบนฐานหนากระดาน พระชงฆไขวกันแบบกากบาท (รูปที่ 
๑๐๙)  
    ไดพบพระพุทธไสยาสนในจังหวัดสกลนครดวย โดยอยูที่วัดเชิงดอยเทพรัตน บานทา
มวง ตําบลหวยยาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (รูปที่ ๑๑๐-๑๑๒) พระพุทธรูปสลักนูนอยู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๘ 

ภายใตเพิงผาหินทราย ประทับนอนแบบสีหไสยาสน รองรับดวยดอกบัว หันพระเศียรไปทางทิศ
ตะวันตก หันพระพักตรไปทิศใต อยางไรก็ตาม พระพุทธรูปองคนี้อาจสรางขึ้นในระยะหลังลงมา
จากที่วัฒนธรรมทวารวดีไดเส่ือมถอยไปแลว 
 

  
รูปที่ ๑๐๘ พระพุทธรูปหินทราย วัด
มหาพรหมโพธิราช  บานทาวัด  อํา เ มือง 
จังหวัดสกลนคร 

รูปที่ ๑๐๙ พระพุทธรูปหินทราย วัด
มหาพรหมโพธิราช บานทาวัด อําเมือง จังหวัด
สกลนคร 

 

รูปที่ ๑๑๐ พระพุทธไสยาสน วัดเชิงดอยเทพ
รัตน บานทามวง ตําบลหวยยาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 

รูปที่ ๑๑๑ พระพุทธไสยาสน วัดเชิงดอยเทพ
รัตน บานทามวง ตําบลหวยยาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๙ 

 
รูปที่ ๑๑๒ พระพุทธไสยาสน วัดเชิงดอยเทพรัตน บานทามวง ตําบลหวยยาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 
 
๔.๒ พระพุทธรูปจากจังหวัดอุดรธานี 
    พระพุทธรูปทวารวดีทั้งหินและสําริดจํานวนมากคนพบที่จังหวัดอุดรธานี ตัวอยาง
สําคัญไดแก  
    ๑. พระพุทธรูปสําริดประทับยืน แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ ครองจีวรหมคลุม 
(รูปที่ ๑๑๓-๑๑๔) ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  
    ๒. พระพุทธรูปสําริดประทับยืน แสดงวิตรรกมุทราดวยพระหัตถขวา ครองจีวรหม
เฉียง ยืนในอาการตริภังคเล็กนอย (รูปที่ ๑๑๕) ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พระนคร  
    ๓. พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน สภาพชํารุด (รูปที่ ๑๑๖) ปจจุบันจัดแสดงอยูใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน  
    ๔. พระพุทธรูปสําริดประทับน่ังขัดสมาธิแบบไขวพระชงฆ (รูปที่ ๑๑๗) ปจจุบันจัด
แสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร เปนทาน่ังแบบเดียวกันกับพระพุทธรูปจากวัด
มหาพรหมโพธิราช แตตางกันที่พระพุทธรูปองคนี้ทําพระหัตถขวาในปางแสดงธรรมหรือวิตรรก
มุทรา สวนพระหัตถซายหักหายไปแลว   
    ๕. พระพุทธรูปสําริดประทับน่ังขัดสมาธิราบ (รูปที่ ๑๑๘) ปจจุบันจัดแสดงอยูใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน  
    ๖. พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่งขัดสมาธิเพชร (รูปที่ ๑๑๙) ปจจุบันจัดแสดงอยูใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๐ 

   

รูปที่ ๑๑๓ พระพุทธรูปสําริด
ป ร ะ ทั บ ยื น  จ า ก จั ง ห วั ด
อุดรธานี 

รูปที่ ๑๑๔ พระพุทธรูปสําริด
ป ร ะ ทั บ ยื น  จ า ก จั ง ห วั ด
อุดรธานี 

รูปที่ ๑๑๕ พระพุทธรูปสําริด
ป ร ะ ทั บ ยื น  จ า ก จั ง ห วั ด
อุดรธานี 

 

   
รูปที่ ๑๑๖ พระพุทธรูปหิน
ทรายประทับยืน จากจังหวัด
อุดรธานี 

รูปที่ ๑๑๗ พระพุทธรูปสําริด
ประทับนั่ง จากจังหวัดอุดรธานี 

รูปที่  ๑๑๘  พระพุทธรูป
สําริดประทับนั่ง จากจังหวัด
อุดรธานี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๑ 

 
รูปที่ ๑๑๙ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่งขัดสมาธิเพชร จากจังหวัดอุดรธานี 
 
    อนึ่ง บนภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ไดพบพระพุทธรูปหินทรายหลาย
องค มีทั้งที่สมบูรณและแตกหักเปนเศษเล็กเศษนอย พระพุทธรูปกลุมน้ีปจจุบันจัดรวมกันไวใต
เพิงผาที่เรียกวาวัดพอตาและวัดลูกเขย มีทั้งที่ทําประทับน่ังขัดสมาธิแบบไขวพระชงฆ (รูปที่ 
๑๒๐-๑๒๒) ขัดสมาธิราบ (รูปที่ ๑๒๓-๑๒๗) ขัดสมาธิเพชร (รูปที่ ๑๒๘-๑๒๙) ตลอดจน
ชิ้นสวนอ่ืนๆ เม่ือผนวกกับหลักฐานอ่ืนๆอาจทําใหกลาวไดวา ภูพระบาทเปนศูนยกลางสําคัญ
ทางดานวัฒนธรรมพุทธศาสนาและพุทธศิลปในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี โดยรายละเอียดการ
วิเคราะหจะกลาวถึงในบทตอๆไป     

 

รูปที่ ๑๒๐ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระ
บาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี  

รูปที่ ๑๒๑ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระ
บาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๒ 

  

รูปที่ ๑๒๒ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระบาท 
อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

รูปที่ ๑๒๓ พระพุทธรูปหินทราย จากภู
พระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

  
รูปที่ ๑๒๔ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระ
บาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

รูปที่ ๑๒๕ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระ
บาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๓ 

  

รูปที่ ๑๒๖ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระ
บาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

รูปที่ ๑๒๗ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระ
บาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

  
รูปที่ ๑๒๘ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระบาท 
อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

รูปที่ ๑๒๙ พระพุทธรูปหินทราย จากภูพระ
บาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

 
๔.๓ พระพุทธรูปจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
    พระพุทธรูปศิลปะทวารวดีไดพบในประเทศลาวจํานวนหนึ่ง มีทั้งที่ทําเปนพระพุทธรูป
ประทับยืน ประทับน่ัง และเศษชิ้นสวน ทั้งหมดทําขึ้นจากหินทราย สวนหนึ่งเก็บรักษาไวที่วัด
ธาตุหลวง หอพระแกว และวัดสีสะเกด นครเวียงจันทน หลายองคมีอายุรวมสมัยกับวัฒนธรรม
ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย แตบางองคก็อาจจะสรางหลังจากน้ันลงมา การ
วิเคราะหในประเด็นการกําหนดอายุจะกลาวถึงอีกคร้ังในบทตอๆไป  
     สําหรับพระพุทธรูปประทับยืนมีตัวอยางใหเห็นจากพระพุทธรูปจากหอพระแกว 
ประทับยืนตรงบนฐานหนากระดานสูง ครองจีวรหมคลุม พระกรที่ตอย่ืนออกมาไดสูญหายไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๔ 

แลว (รูปที่ ๑๓๐) ภายในวัดธาตุหลวงยังพบพระพุทธรูปประทับยืนที่นาสนใจอีก ๓ องค องค
แรกสภาพทั่วไปสึกกรอนอยางมากจนไมเห็นรายละเอียด แตประเด็นที่นาสนใจคือมีแผนหลัง
ขนาดใหญ (รูปที่ ๑๓๑) สวนอีก ๒ องคประทับยืนตรง พระกรขวาสูญหายเน่ืองจากใชหินอีก
กอนมาตอเปนพระกร สวนพระกรซายทิ้งลงแนบพระวรกาย (รูปที่ ๑๓๒-๑๓๓)   
 

  

รูปที่ ๑๓๐ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน 
หอพระแกว เวียงจันทน ประเทศลาว 

รูปที่ ๑๓๑ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน 
วัดธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศลาว 

 

  

รูปที่ ๑๓๒ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน 
หอธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศลาว 

รูปที่ ๑๓๓ พระพุทธรูปหินทรายประทับยืน วดั
ธาตุหลวง  เวียงจันทน ประเทศลาว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๕ 

    พระพุทธรูปประทับน่ังแบงไดเปน พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ สวนใหญทํา
ปางสมาธิ (รูปที่ ๑๓๔-๑๔๔) บางองคทําปางมารวิชัย (รูปที่ ๑๔๕) บางองคทําปางแสดงธรรม 
(รูปที่ ๑๔๖) และบางองคทําปางนาคปรก (รูปที่ ๑๔๗)  
 

รูปที่ ๑๓๔ พระพุทธรูปหิน
ทรายประทับ น่ั ง  วัดธาตุ
หลวง  เวียงจันทน ประเทศ
ลาว 

รูปที่  ๑๓๕  พระพุทธรูปหิน
ทรายประทับนั่ง วัดธาตุหลวง  
เวียงจันทน ประเทศลาว 

รูปที่ ๑๓๖ พระพุทธรูปหิน
ทรายประทับน่ัง วัดธาตุหลวง  
เวียงจันทน ประเทศลาว 

 

  

รูปที่ ๑๓๗ พระพุทธรูปหิน
ทรายประทับน่ัง วัดธาตุหลวง 
เวียงจันทน ประเทศลาว 

รูปที่ ๑๓๘ พระพุทธรูปหิน
ทรายประทับนั่ง วัดธาตุหลวง  
เวียงจันทน ประเทศลาว 

รูปที่ ๑๓๙ พระพุทธรูปหิน
ทรายประทับน่ัง วัดธาตุหลวง  
เวียงจันทน ประเทศลาว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๖ 

 

รูปที่  ๑๔๐  พระพุทธ รูปหิน
ทรายประทับน่ัง วัดธาตุหลวง  
เวียงจันทน ประเทศลาว 

รูปที่  ๑๔๑  พระพุทธรูปหิน
ทรายประทับนั่ง วัดธาตุหลวง  
เวียงจันทน ประเทศลาว 

รูปที่ ๑๔๒ พระพุทธรูป
หินทรายประทับ น่ัง  วัด
ธาตุหลวง   เวียง จันทน 
ประเทศลาว 

 

  
รูปที่ ๑๔๓ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่ง  
เวียงจันทน ประเทศลาว 

รูปที่ ๑๔๔ พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่ง 
เวียงจันทน ประเทศลาว 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๗ 

  

รูปที่  ๑๔๕  พระพุทธรูปหิน
ทรายประทับน่ัง วัดธาตุหลวง  
เวียงจันทน ประเทศลาว 

รูปที่ ๑๔๖พระพุทธรูปหินทราย
ป ร ะ ทั บ น่ั ง  วั ด ธ า ตุ ห ล ว ง  
เวียงจันทน ประเทศลาว 

รูปที่ ๑๔๗ พระพุทธรูป
หินทรายประทับนั่งนาค
ป ร ก  วั ด ศี ร ษ ะ เ ก ศ  
เวียงจันทน ประเทศลาว 

 
    สําหรับเศษชิ้นสวนพระพุทธรูปเก็บรักษาไวมากที่วัดธาตุหลวง สวนที่เก็บไวมากที่สุด
ไดแกพระเศียร เกือบทั้งหมดแสดงใหเห็นถึงลักษณะของพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีทั่วไป (รูปที่ 
๑๔๘-๑๕๑) แตบางเศียรอาจมีอายุหลังลงมาจากนั้น (รูปที่ ๑๕๒) นอกจากน้ียังมีสวนพระ
วรกายอีก ๑ องค (รูปที่ ๑๕๓)     
 

รูปที่ ๑๔๘ เศียรพระพุทธรูป
หินทราย  จากวัดธาตุหลวง 
เวียงจันทน ประเทศลาว  

รูปที่ ๑๔๙ เศียรพระพุทธรูป
หินทราย  จากวัดธาตุหลวง 
เวียงจันทน ประเทศลาว 

รูปที่ ๑๕๐ เศียรพระพุทธรูป
หินทราย  จากวัดธาตุหลวง 
เวียงจันทน ประเทศลาว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๘ 

 

รู ป ที่  ๑ ๕ ๑  เ ศี ย ร
พระพุทธรูปหินทราย จากวัด
ธ า ตุ ห ล ว ง  เ วี ย ง จั น ท น 
ประเทศลาว 

รูปที่ ๑๕๒ เศียรพระพุทธรูป
หินทราย  จากวัดธาตุหลวง 
เวียงจันทน ประเทศลาว 

รู ป ที่  ๑ ๕ ๓  ชิ้ น ส ว น
พระพุทธรูปหินทราย จากวัด
ธาตุหลวง เวียงจันทน ประเทศ
ลาว 

 
    จากที่กลาวมาตั้งแตตนของบทน้ี จะเห็นไดวาพระพุทธรูปในวัฒนธรรมทวาร
วดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบกระจายไปทั่วทุกลุมนํ้า แตความหนาแนนแตกตางกัน
ออกไปบาง นอกจากนี้ยังมีรูปแบบหลากหลาย ซึ่งประเด็นตางๆทั้งดานประติมานวิทยา 
ความเชื่อ รูปแบบ หรืออ่ืนๆ จะกลาวถึงในบทตอๆไป   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ ๔  
พระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : แหลงที่พบและตัวอยางที่ใชในการศึกษา  

 
   พระพิมพในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไป

กวาพระพิมพในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลางและพระพิมพในวัฒนธรรมศรีวิชัย บริเวณที่พบ
พระพิมพสวนใหญอยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งเปนพื้นที่ของลุมแมน้ําชี 
พ้ืนที่เหลาน้ีมีเมืองโบราณสมัยทวารวดีกระจายตัวอยูเปนจํานวนมาก สําหรับเมืองโบราณที่มี
รายงานการคนพบพระพิมพจํานวนมากประกอบดวยเมืองตอไปน้ี  

   ๑.เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  
๒.เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

   ๓.เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  
   ๔.เมืองไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด  
 
   พระพิมพจากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พบเปนจํานวน

มากเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๓ สถานที่พบคือโบราณสถานซึ่งหางออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมืองนครจําปาศรีประมาณ ๑ กิโลเมตร พบพระพิมพทั้งสมบูรณและไมสมบูรณประมาณ 
๑,๐๐๐ ชิ้น ถือวาเปนการคนพบพระพิมพที่มีจํานวนมากที่สุด การศึกษาครั้งแรกเกี่ยวกับพระ
พิมพกลุมน้ีโดย สถาพร ขวัญยืน ไดจําแนกพระพิมพออกเปนแบบตางๆถึง ๓๙ พิมพ๑ ตอมา 
พ.ศ. ๒๕๓๑ มยุรี วีระประเสริฐ ไดทําการศึกษาพระพิมพกลุมน้ีอีกคร้ังหน่ึง ไดจําแนกพระพิมพ
เหลาน้ีออกเปน ๒๑ กลุม๒  

   สําหรับพระพิมพจากเมืองอ่ืนๆที่พบจากการดําเนินงานทางโบราณคดี เม่ือเทียบกับ
การพบจากเมืองนครจําปาศรีถือวามีจํานวนไมมาก เชน เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ การคนพบที่สําคัญคือเม่ือราว พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๑๑ ซึ่งดําเนินการขุดแตง
โบราณสถานจํานวน ๑๔ หลัง พบพระพิมพจากการขุดแตงโบราณสถานหมายเลข ๑ หมายเลข

                                          
   ๑ สถาพร ขวัญยืน, “การขุดแตงโบราณสถานที่อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม,” ศิลปากร, 

๒๔,๒ (พฤษภาคม  ๒๕๒๓) : ๗๖-๘๑. 
    ๒ มยุรี วีระประเสริฐ, “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีท่ีพบท่ีนาดูน จังหวัดมหาสารคาม,” ใน 
ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๓๑. เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศสไทย ครั้งท่ี ๑), ๗๘-๙๕.  

๘๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๐ 

๖ หมายเลข ๗ หมายเลข ๙ หมายเลข ๑๐ หมายเลข ๑๒ และหมายเลข ๑๓๓  ตอมา ผาสุข 
อินทราวุธ ไดจัดรูปแบบของพระพิมพที่พบจากเมืองฟาแดดสงยางเหลาน้ีไววามีทั้งหมด ๗ 
พิมพ๔  

   การคนพบที่สําคัญของเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไดแก 
การคนพบภาชนะดินเผาบรรจุแผนเงินดุนนูนจํานวน ๖๖ แผน พรอมดวยพระพิมพ ๑ องค โดย
พบเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๕ ภายใตโบราณสถานที่เรียกวาอุมญาคู ทานแรกที่ทําการศึกษาแผนเงินดุน
นูนเหลาน้ี คือ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ในครั้งนั้นทานไดเนนการศึกษาไปในเชิงจัดกลุม
รูปแบบ โดยแบงกลุมแผนเงินดุนนูนออกตามลักษณะของภาพดุนนูนเปน พระพุทธรูปแบบ
ตางๆตามอิริยาบถและมุทรา เทวดา เจดีย ธรรมจักร๕  

   พระพิมพที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับการศึกษาแงมุมตางๆมาบางแลว
จากนักวิชาการทานตางๆ สําหรับการจัดกลุมนั้นเปนที่นาสังเกตวามักกระทําเฉพาะพระพิมพ
จากแหลงใดแหลงหน่ึงเปนสําคัญ มิไดจัดกลุมใหเห็นในภาพรวมของทั้งภูมิภาค การจัดกลุม
แบบหลังนี้ใหไดเพียงในงานของ วิริยา อุทธิเสน ซึ่งไดนําเอาพระพิมพที่พบจาก เมืองนครจําปา
ศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ และเมืองไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด มาจัดแบงกลุมออกเปน ๘ กลุม แตละกลุมยังแบงยอยไดอีกหลายแบบ๖ แตการจัดกลุม
ของวิริยาคร้ังนี้มิไดรวมเอาแผนเงินดุนนูนไวดวย  

   เพ่ือความสะดวกในการทําความเขาใจ และเชื่อมโยงประเด็นวิเคราะหตางๆของ
วัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะกลาวถึงในบทตอๆไป จึงจะไมจัดกลุมออก
ตามแหลงที่พบ หากแตจะจัดกลุมตามรูปแบบ ซึ่งบางพิมพอาจแพรกระจายไปในหลายๆแหลงก็
ได    

   นอกจากนี้จะกลาวถึงแผนเงินดุนนูนที่พบจากเมืองคันธารวิสัยดวย เพราะแมวาวัสดุ
จะไมใชดินเผาและกรรมวิธีการผลิตมิไดใชแมพิมพก็ตาม แตแผนเงินดุนนูนเหลานี้ ก็มี
แนวความคิดและรูปแบบที่เทียบไดกับพระพิมพอยูนั่นเอง 

                                          
   
๓ หวัน แจมวิมล, รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถาน เมืองฟาแดดสูงยาง บานเสมา 

ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (เอกสารอัดสําเนา), ๑-๔๕. 
    ๔ ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ (นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔), ๔๘-๔๙. 
    ๕ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “แผนเงินสมัยทวารวดีซึ่งขุดพบท่ีอําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม,” โบราณคดี ๕,๓ (สิงหาคม ๒๕๑๗) : ๒๒๕-๒๒๘. 

    
๖ วิริยา อุทธิเสน, “การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมแมน้ําชีตอนกลาง 

กรณีศึกษาจากพระพิมพดินเผา,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖), ๗๗-๘๙.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๑ 

๑. แผนเงินดุนนูน 
   แผนเงินดุนนูนที่ศึกษาคร้ังน้ีทั้งหมดคนพบจากโบราณสถานที่เรียกวาอุมญาคู เมือง

คันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๕ ปจจุบันจัดแสดงอยูใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน  

   แผนเงินชิ้นสําคัญสามารถแบงเปนแบบยอยๆตามลักษณะของปูชนียวัตถุที่ปรากฏได
ดังนี้  
 
๑.๑ พระพุทธรูป 
    ๑.๑.๑  พระพุทธรูปยืนแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ แผนเงินที่ดุนนูนเปน
พระพุทธรูปยืนแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถที่สมบูรณมี ๒ แผน แผนแรกอยูในสภาพ
คอนขางสมบูรณ (รูปที่ ๑๕๔) ยังคงเห็นพระพุทธรูปไดเต็มองค พระองคประทับยืนตรงแบบสม
ภังค แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ พระพักตรเหลี่ยม พระเนตรเหลือบต่ํา พระขนงตอเปนปก
กา ครองจีวรหมคลุม บางแนบพระวรกายคลายผาเปยกนํ้า มองเห็นรัดประคดและแถบหนานาง
ไดอยางชัดเจน ชายจีวรตกลงมาในลักษณะกรอบ กรอบดานนอกซึ่งหมายถึงจีวรดานหลังตก
เปนเสนตรงทั้งสองขาง สวนกรอบดานในซึ่งหมายถึงจีวรดานหนาตกลงเปนวงโคง มี
ประภามณฑลลอมรอบพระวรกายโดยสังเกตไดจากลายวงโคงสามวงที่ดุนนูนรอบพระองคเปน
ระยะ  

   แผนที่ ๒ อยูใสภาพไมสมบูรณ (รูปที่ ๑๕๕) สวนพระเศียรและพระบาทหักหายไป
แลว จากสวนที่เหลือเผยใหเห็นการยืนตรงแบบสมภังค แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ ครอง
จีวรเรียบแนบพระวรกาย มองเห็นแถบรัดประคดและแถบหนานางชัดเจน  

  

รูปที่ ๑๕๔ แผนเงินดุนนูนจากเมืองคันธาร
วิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

รูปที่ ๑๕๕ แผนเงินดุนนูนจากเมืองคันธาร
วิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๒ 

 
   ๑.๑.๒ พระพุทธรูปประทับน่ังแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ แผนเงินที่ดุนนูน

พระพุทธรูปประทับนั่งแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถมีทั้งส้ิน ๒ แผน โดยแผนที่ ๑ (รูปที่ 
๑๕๖) อยูในสภาพสมบูรณกวา พระพุทธองคประทับน่ังขัดสมาธิราบ ครองจีวรหมเฉียง เรียบ
และบางแนบพระวรกาย ประภามณฑลกลมลอมรอบพระเศียร ซึ่งพ้ืนที่ภายในไมไดตกแตงดวย
ลวดลายใดๆ แตขอบนอกสุดตกแตงเปนลายเปลวเพลิง นอกจากนี้ยังพอเห็นเคาโครงวาลอม
เปนกรอบตั้งแตพระอังสาจนถึงพระกรดวย  
    สวนแผนเงินอีกแผนหนึ่ง (รูปที่ ๑๕๗) สภาพไมสมบูรณเทาแผนแรก พระพุทธองค
ครองจีวรเรียบ บางแนบพระวรกาย มีชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถันซาย ประภามณฑลกลม
ลอมรอบพระเศียร ซึ่งพ้ืนที่ภายในตกแตงดวยเสนตรงที่พุงออกจากพระเศียร นอกจากนี้ยังพอ
เห็นเคาโครงวาลอมเปนกรอบตั้งแตพระอังสาจนถึงพระกรดวย 
    พระพุทธรูปประทับนั่งแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถเชนน้ีเปนสิ่งพิเศษ เพราะปกติ
มุทราดังกลาวน้ีจะนิยมใชสําหรับพระพุทธรูปยืน๗ 
 

  

รูปที่  ๑๕๖  แผนเ งินดุนนูนพระพุทธรูป
ประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๑๕๗ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับ
นั่ง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

 

                                          
 ๗ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “แผนเงินสมัยทวารวดีซึ่งขุดพบท่ีอําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม,” โบราณคดี ๕,๓ (สิงหาคม ๒๕๑๗) : ๒๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๓ 

 
   ๑.๑.๓ พระพุทธรูปประทับน่ัง พระหัตถขวาแสดงวิตรรกมุทรา พระหัตถซายกํา

ชายจีวรพระพุทธรูปในกลุมน้ีมีจํานวนมากที่สุด ถึง ๑๐ แผน แตละแผนแตกตางกันใน
รายละเอียดบาง ทั้งน้ีคงเน่ืองจากฝมือชางเปนสําคัญ รายละเอียดแตละแผนมีดังนี้  
 แผนที่ ๑ พระพุทธรูปประทับน่ังบนบัลลังก(?) ขัดสมาธิราบแบบไขวพระชงฆ (รูปที่ 
๑๕๘) พระพักตรสงบ ขมวดพระเกศาใหญเวียนเปนวงกนหอย พระหัตถขวาแสดงวิตรรกมุทรา 
และพระหัตถซายหงายขึ้นกําชายจีวร ครองจีวรหมเฉียง บางแนบพระวรกาย ประภามณฑล
กลมลอมรอบพระเศียร พ้ืนที่ภายในประภามณฑลไมประดับลวดลายใด แตขอบนอกประดับ
ดวยลายเปลวเพลิงเปนระยะ 
 แผนที่ ๒  พระพุทธรูปประทับนั่งบนบัลลังก(?) ขัดสมาธิราบแบบทิ้งฝาพระบาทท้ังสอง
ขางลงดานลาง (รูปที่ ๑๕๙) พระพักตรสงบ ขมวดพระเกศาใหญเวียนเปนวงกนหอย พระหัตถ
ขวาแสดงวิตรรกมุทรา และพระหัตถซายหงายขึ้นกําชายจีวร ครองจีวรหมเฉียง บางแนบพระ
วรกาย มีประภามณฑลกลมไมประดับลวดลายลอมรอบพระเศียร  
 

  

รูปที่ ๑๕๘ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับ
นั่ง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๑๕๙ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับ
นั่ง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

 
 แผนที่ ๓ สภาพชํารุดไมสมบูรณ (รูปที่ ๑๖๐) พระพักตรสงบ มีอุณาโลม ขมวดพระ
เกศาใหญเวียนเปนวงกนหอย มีประภามณฑลกลมไมมีลวดลายประดับลอมรอบพระเศียร ครอง
จีวรหมเฉียง บางแนบพระวรกาย เปนที่นาสังเกตวาขอบจีวรที่พาดผานบั้นพระองคกับพระอัง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๔ 

สามีลักษณะคลายรูปตัว S พระหัตถขวาแสดงวิตรรกมุทรา และพระหัตถซายหงายขึ้นกําชาย
จีวร พ้ืนที่วางเหนือพระอังสาทั้งสองขางมีลวดลายดุนนูนอยู เขาใจวาเปนลายเปลวเพลิง   
 แผนที่ ๔ พระพุทธรูปประทับน่ังขัดสมาธิราบ (รูปที่ ๑๖๑) พระพักตรสงบ มีอุณาโลม 
ขมวดพระเกศาใหญเวียนเปนวงกนหอย ประภามณฑลกลมลอมรอบพระเศียร ประดับดวย
เสนตรงที่พุงออกจากพระเศียรสูขอบนอกของประภามณฑล ครองจีวรหมเฉียง บางแนบพระ
วรกาย พระหัตถขวาแสดงวิตรรกมุทรา และพระหัตถซายหงายขึ้นกําชายจีวร เหนือพระอังสา
ขวาดุนนูนเปนดอกไมรวง  
 

  

รูปที่ ๑๖๐ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับ
นั่ง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่  ๑๖๑  แผนเ งินดุนนูนพระพุทธ รูป
ประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 
   แผนที่ ๕ สวนลางหักหายไปแลว (รูปที่ ๑๖๒) พระพักตรสงบ พระเนตรปด พระขนง

โคงตอกัน ขมวดพระเกศาใหญเวียนเปนวงกนหอย ครองจีวรหมเฉียง เรียบและบางแนบพระ
วรกาย แลเห็นรัดประคดที่ดุนนูนเปนเสนนูน พระหัตถขวาแสดงวิตรรกมุทรา และพระหัตถซาย
หงายขึ้นกําชายจีวร 
    แผนที่ ๖ พระพุทธองคครองจีวรหมเฉียง เรียบและบางแนบพระวรกาย (รูปที่ ๑๖๓) 
จีวรที่พาดผานบั้นพระองคกับพระอังสามีลักษณะคลายรูปตัว S พระพักตรสงบ ดวงพระเนตร
เหลือบต่ํา มีอุณาโลม ขมวดพระเกศาใหญเวียนเปนวงกนหอย มีอุษณีษะและรัศมีอยางชัดเจน 
ประภามณฑลกลมลอมรอบพระเศียร ประดับดวยเสนตรงที่พุงออกจากพระเศียรสูขอบนอกของ
ประภามณฑล มีรองรอยของเสนกรอบวงโคงที่ลอมพระวรกาย โดยเริ่มตั้งแตพระอังสา พระ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๕ 

หัตถขวาแสดงวิตรรกมุทรา และพระหัตถซายหงายขึ้นกําชายจีวร พ้ืนที่วางเหนือพระอังสาทั้ง
สองขางดุนนูนเปนดอกไม 
 

  

รูปที่  ๑๖๒  แผนเ งินดุนนูนพระพุทธรูป
ประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๑๖๓ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับ
นั่ง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

 
   แผนที่ ๗ พระพุทธองคประทับน่ังขัดสมาธิ (รูปที่ ๑๖๔) พระพักตรคอนขางกลม พระ

เนตรเหลือบต่ํา พระขนงโคงตอกัน มีรองรอยพระประภามณฑลกลมลอมพระเศียร พ้ืนที่ภายใน
ประดับดวยเสนตรงพุงจากพระเศียรไปสูขอบนอกของประภามณฑล ครองจีวรหมเฉียง มีริ้วนูน
เปนระยะ บางแนบพระวรกาย พระหัตถขวาแสดงวิตรรกมุทรา และพระหัตถซายหงายขึ้นกํา
ชายจีวร พ้ืนที่วางเหนือพระอังสาขวาประดับดวยลวดลาย 
    แผนที่ ๘ พระพุทธองคประทับน่ังขัดสมาธิราบ พระบาทหอยลงทางดานลาง พระ
หัตถขวาแสดงวิตรรกมุทรา สวนพระหัตถซายเห็นไมชัดเจน แตเขาใจวาเปนการยึดชายจีวร 
(รูปที่ ๑๖๕) ครองจีวรหมเฉียง บางแนบพระวรกาย ไมมีริ้ว มีชายสังฆาฏิแบบพับซอนยาวจรด
พระนาภี พระพักตรคอนขางกลม ขมวดพระเกศาใหญเวียนเปนวงกนหอย ประภามณฑลลอม
อบพระวรกายในลักษณะคลายวงโคงสามวง วงแรกลอมพระเศียร อีกสองวงลอมรอบตั้งแตพระ
อังสาทั้งสองขางไปจนถึงพระเพลา พ้ืนที่วางเหนือพระอังสาขวามีลายดุนนูนอยู หากสมบูรณคง
มีลักษณะเหมือนแผนที่ ๙ คือ ลายเปลวเพลิง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๖ 

  

รูปที่ ๑๖๔ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับ
นั่ง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่  ๑๖๕  แผนเ งินดุนนูนพระพุทธรูป
ประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 
    แผนที่ ๙ มีลักษณะที่เทียบเคียงไดกับพระพุทธรูปในแผนเงินดุนนูนแผนที่ ๘ (รูปที่ 
๑๖๖) แตสภาพสมบูรณกวา พระพุทธองคประทับน่ังขัดสมาธิราบ พระบาทหอยลงทางดานลาง 
พระหัตถขวาแสดงวิตรรกมุทรา สวนพระหัตถซายเห็นไมชัดเจน แตเขาใจวาเปนการยึดชายจีวร 
ครองจีวรหมเฉียง บางแนบพระวรกาย ไมมีริ้ว มีชายสังฆาฏิแบบพับซอนยาวพระนาภี พระ
พักตรคอนขางกลม ขมวดพระเกศาใหญเวียนเปนวงกนหอย ประภามณฑลลอมรอบพระวรกาย
ในลักษณะคลายวงโคงสามวง วงแรกลอมพระเศียร อีกสองวงลอมรอบตั้งแตพระอังสาทั้งสอง
ขางไปจนถึงพระเพลา พ้ืนที่วางเฉียงพระอังสามีลายดุนนูนรูปเปลวเพลิงประดับอยู 
    แผนที่ ๑๐ พระพุทธองคประทับน่ังขัดสมาธิราบ พระหัตถขวาแสดงวิตรรกมุทรา 
สวนพระหัตถซายเห็นไมชัดเจน แตเขาใจวาเปนการยึดชายจีวร (รูปที่ ๑๖๗) ครองจีวรหมเฉียง 
บางแนบพระวรกาย ไมมีริ้ว พระพักตรคอนขางกลม ขมวดพระเกศาใหญเวียนเปนวงกนหอย 
ประภามณฑลลอมรอบพระเศียร ทําขอบนอกเปนเปลวไฟ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๗ 

  

รูปที่ ๑๖๖ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับ
นั่ง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๑๖๗ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับ
นั่ง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

 
   ๑.๑.๔ พระพุทธรูปประทับน่ัง พระหัตถขวาแสดงวิตรรกมุทรา พระหัตถซาย

วางเหนือพระเพลา แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปในกลุมนี้มีทั้งส้ิน ๓ แผน (รูปที่ ๑๖๘-๑๗๐) 
แผนที่ ๑ และ๒ มีลักษณะโดยรวมคลายคลึงกันเปนอยางมาก พระพุทธองคประทับนั่งขัดสมาธิ 
พระหัตถขวาแสดงวิตรรกมุทรา พระหัตถซายวางหงายเหนือพระเพลา ครองจีวรหมเฉียงใน
ลักษณะรูปตัว S บางแนบพระวรกาย ไมมีริ้ว แลเห็นรัดประคดชัดเจน พระพักตรสงบ พระเนตร
เหลือบต่ํา มีอุณาโลม ขมวดพระเกศาใหญเวียนเปนวงกนหอย ประภามณฑลลอมรอบพระ
วรกายในลักษณะคลายวงโคงสามวง วงแรกลอมพระเศียร อีกสองวงลอมรอบตั้งแตพระอังสาทั้ง
สองขางไปจนถึงพระเพลา พ้ืนที่วางเฉียงพระอังสาดุนนูนรูปดอกไมรวง  
 สําหรับแผนเงินแผนที่ ๓ (รูปที่ ๑๗๐) มีรายละเอียดตางไปจากสองแผนแรกเล็กนอย 
กลาวคือ จีวรหมเฉียงมิไดอยูในรูปตัว S แตตัดโคงจากบั้นพระองคขวาไปยังพระอังสาซาย 
ประภามณฑลลอมรอบเฉพาะพระเศียร ตกแตงลายเปลวเพลิงที่ขอบนอกของประภามณฑล  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๘ 

  

รูปที่ ๑๖๘ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูป
ประทับนั่ง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๑๖๙ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับนั่ง 
จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

 

 
รูปที่ ๑๗๐ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับนั่ง จากเมืองคันธารวสิัย อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 
 

   ๑.๑.๕ พระพุทธรูปประทับน่ัง พระหัตถขวาวางเหนือพระเพลา พระหัตถซาย
แสดงวิตรรกมุทรา แผนเงินที่ดุนนูนเปนพระพุทธรูปในแบบดังกลาวน้ีมีอยู ๑ แผน (รูปที่ 
๑๗๑) พระพุทธองคประทับน่ังขัดสมาธิ พระพักตรกลมอยางชัดเจน มีประภามณฑลกลม
ลอมรอบพระเศียร ครองจีวรหมเฉียง บางแนบพระวรกาย ไมมีริ้ว แลเห็นรัดประคดอยางชัดเจน 
พระหัตถขวาวางเหนือพระเพลา พระหัตถซายแสดงวิตรรรกมุทรา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๙ 

 
   ๑.๑.๖ พระพุทธรูปประทับน่ัง แสดงปางสมาธิ  พระพุทธองคประทับนั่งบนบัลลังก

เหลี่ยม (รูปที่ ๑๗๒) ทําทาขัดสมาธิแบบที่ไมพบบอยนัก กลาวคือ ขัดสมาธิแบบไขวพระชงฆ
โดยพระชงฆขวาอยูหนาพระชงฆซาย พระชานุทั้งสองขางชันขึ้น คอนขางคลายกับทาน่ังแบบ
โยคาสนะ ก่ึงกลางพระชงฆขวามีเสนตรงดุนนูน อาจจะหมายถึงการทําพระชงฆโปนตามที่
เรียกวาแขงคม พระหัตถทําปางสมาธิ ครองจีวรหมเฉียง บางแนบพระวรกาย เรียบไมมีริ้ว พระ
พักตรกลม ขมวดพระเกศาเวียนเปนวงกนหอย มีอุษณีษะและรัศมี ประภามณฑลลอมรอบพระ
วรกายในลักษณะคลายวงโคงสามวง วงแรกลอมพระเศียร อีกสองวงลอมรอบตั้งแตพระอังสาทั้ง
สองขางไปจนถึงพระเพลา    

 

  

รูปที่ ๑๗๑ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับ
นั่ง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่  ๑๗๒  แผนเ งินดุนนูนพระพุทธรูป
ประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 
   ๑.๑.๗ พระพุทธรูปที่จําแนกมุทราไมได แผนเงินในกลุมน้ีอยูใสภาพชํารุดจนไม

สามารถทราบถึงมุทราได มีทั้งส้ิน ๖ แผน ดังนี้  
 แผนที่ ๑ และ๒ เหลือเฉพาะสวนพระเศียรและตอนบนของพระอุระ (รูปที่ ๑๗๓-๑๗๔) 
ในภาพรวมมีลักษณะที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ พระพักตรสงบ พระเนตรเหลือบ ขมวดพระเกศา
ใหญเวียนเปนวงกนหอย มีอุษณีษะและรัศมี ประภามณฑลกลมลอมรอบพระเศียร โดยตกแตง
พ้ืนที่ภายในดวยเสนตรงที่พุงจากพระเศียรไปยังขอบนอกของประภามณฑล และมีรองรอยของ
กรอบประภามณฑลวงโคงที่ลอมรอบพระวรกายตั้งแตพระอังสาเปนตนไป พ้ืนที่วางดานขาง
พระเศียรดุนนูนเปนรูปดอกไมรวง เฉพาะแผนที่ ๑ ดุนนูนเปนลายเปลวเพลิงดวย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๐ 

 
 

  

รูปที่ ๑๗๓ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูป จาก
เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

รูปที่ ๑๗๔ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูป จาก
เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

 
   แผนที่ ๓ เหลือใหเห็นตั้งแตสวนพระเศียรจนถึงพระโสณี (รูปที่ ๑๗๕) พระหัตถขวา

แสดงวิตรรกมุทรา สวนพระหัตถซายหักหายไปแลว ครองจีวรหมเฉียง บางแนบพระวรกาย ไม
มีริ้ว ชายจีวรรูปตัว S พาดผานพระอุระ พระพักตรสงบ ขมวดพระเกศาใหญเวียนเปนวงกนหอย 
มีประภามณฑลกลมลอมรอบพระเศียร พ้ืนที่วางเหนือพระอังสาทั้งสองขางดุนนูนรูปเปลวเพลิง 
    แผนที่ ๔ เหลือเฉพาะพระเศียรและสวนบนของพระวรกาย (รูปที่ ๑๗๖) พระพักตร
กลม พระเนตรเหลือบต่ํา ขมวดพระเกศาใหญเวียนเปนวงกนหอย ประภามณฑลกลมรอบพระ
เศียรขอบนอกสุดประดับดวยลายเปลวเพลิง ครองจีวรหมเฉียง บางแนบพระวรกาย ไมมีริ้ว 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๑ 

  
รูปที่  ๑๗๕  แผนเ งินดุนนูนพระพุทธ รูป
ประทับน่ัง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๑๗๖ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับ
นั่ง จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

 
   แผนที่ ๕ พระเศียรและพระกรขวาหักหายไปแลว (รูปที่ ๑๗๗) พระองคประทับ

นั่งขัดสมาธิราบโดยพระชงฆขวาวางทับพระชงฆซาย ปลายทั้งสองขางพระบาทหอยลง ระหวาง
พระบาททั้งสองดุนนูนเปนรอยลงโคงอาจหมายถึงชายจีวรรูปวงโคงก็เปนได ครองจีวรหมเฉียง
เปนรูปตัว S บางแนบพระวรกาย แลเห็นรัดประคดแถบใหญ ไมมีริ้ว พระหัตถขวาแสดงวิตรรก
มุทรา มีรอยดุนนูนเปนเสนวงโคงจากพระอังสาขวาไปยังพระชานุขวา นาจะหมายถึงกรอบ
ประภามณฑลน่ันเอง   
    แผนที่ ๖ เหลือเฉพาะสวนลางของพระวรกายเทาน้ัน (รูปที่ ๑๗๘) พระองคประทับ
นั่งขัดสมาธิราบ พระชงฆซายวางบนพระชงฆซาย ปลายพระบาททั้งสองขางหอยลง ระหวาง
พระบาททั้งสองดุนนูนเปนรอยวงโคงอาจหมายถึงชายจีวรรูปวงโคงก็เปนได ยังคงเห็น
รัดประคดแถบนูนใหญอยางชัดเจน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๒ 

รู ป ที่  ๑ ๗ ๗  แ ผ น เ งิ น ดุ น นู น
พระพุทธรูปประทับนั่ง จากเมืองคัน
ธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

รูปที่ ๑๗๘ แผนเงินดุนนูนพระพุทธรูปประทับนั่ง จาก
เ มื อ ง คั น ธ า ร วิ สั ย  อํ า เ ภ อกั นท ร วิ ชั ย  จั ง ห วั ด
มหาสารคาม 

 
๑.๒ สถูป 

   แผนเงินดุนนูนเปนรูปสถูปมีทั้งสิ้น ๑ แผน (รูปที่ ๑๗๙) สถูปประกอบดวยสวนระฆัง
กลมที่ประดับประดาดวยลวดลายตางๆ ถัดไปเปนสวนยอดที่ประกอบดวยแกนปลองไฉนที่
ประดับประดาดวยลวดลาย ถัดขึ้นไปเปนเสนนูนตามแนวนอนซอนชั้นขึ้นไป คงหมายถึงปลอง
ไฉนหรือฉัตรที่ซอนชั้นกัน 
 
๑.๓ หมอซอนชั้น 
    แผนเงินที่ดุนนูนเปนรูปหมอซอนชั้นมี ๒ แผน แตละแผนมีรายละเอียดแตกตางกัน
ไปบาง ดังนี้  

   แผนที่ ๑ (รูปที่ ๑๘๐) หมอซอนกัน ๓ ชั้น ระหวางหมอทั้งสองดุนนูนเปนรูปคลาย
ใบไม สวนยอดเปนกรวยแหลม มีรูปเปลวเพลิงขนาบสองขางสถูป 
    แผนที่ ๒ (รูปที่ ๑๘๑) หมอซอนกัน ๓ ชั้น ที่ปากของหมอแตละใบมีลักษณะคลาย
ใบไมงอกออกมา ตอเน่ืองจากหมอใบบนเปนยอดกรวยแหลม ขนาบสองขางสถูปดุนนูนเปนลาย
ดอกไมรวง  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๓ 

   
รูปที่ ๑๗๙ แผนเงินดุนนูนรูป
สถูป  จากเมืองคันธารวิสัย 
อํ า เภอกันทรวิชั ย  จั งหวัด
มหาสารคาม 

รูปที่ ๑๘๐ แผนเงินดุน
นูนรูปหมอซอนชั้น จาก
เมืองคันธารวิสัย อําเภอ
กั น ท ร วิ ชั ย  จั ง ห วั ด
มหาสารคาม 

รูปที่ ๑๘๑ แผนเงินดุนนูนรูปหมอ
ซอนชั้น  จากเมืองคันธารวิสัย 
อํ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย  จั ง ห วั ด
มหาสารคาม 

 
๑.๔  ธรรมจักร 

   ธรรมจักรดุนนูนบนแผนเงินแยกไดเปน ๒ แบบหลักๆตามลักษณะของสวนที่รองรับ
ดังนี้ 
    ๑.๔.๑ ธรรมจักรรองรับดวยเสาและหมอ ธรรมจักรในกลุมน้ีมีทั้งสิ้น ๓ แผน 
ลักษณะรวมกันคือ ประกอบดวยฐานสี่เหลี่ยม ถัดขึ้นไปเปนหมอนํ้าและลําตัวเสาที่มีสวนยอด
มวนออกทั้งสองขางคลายกับหัวเสาแบบไอโอนิค องคธรรมจักรตั้งอยูบนสุดซ่ึงประกอบดวย ดุม 
กํา กง ขอบนอกของกงประดับดวยเสนตั้งคลายแฉกรัศมีที่แผออกไป (รูปที่ ๑๘๒-๑๘๔)   
    แมวามีลักษณะรวมคลายกันแตรายละเอียดบางประการตางกันออกไปบาง 
นอกจากนี้ยังเปนที่นาสังเกตวาธรรมจักรแผนหนึ่ง (รูปที่ ๑๘๔) ทําสองขางของธรรมจักรมี
วงกลมที่มีเสนตรงคลายแฉกรัศมีแผออกโดยรอบ 
    ๑.๔.๒ ธรรมจักรรองรับดวยเสาตรง ธรรมจักรในกลุมน้ีพบเพียง ๑ แผน (รูปที่ 
๑๘๕) ประกอบดวยฐานและลําตัวเสาที่ตั้งตรง ไมมีหมอรองรับที่โคน ตกแตงลําตัวเสาดวยเสน
ขีดตามแนวนอน เสารองรับองคธรรมจักรที่มีลายเปลวเพลิงลอมรอบ สองขางของธรรมจักรดุน
นูนเปนวงกลมไลเลียงกันโดยลางสุดเปนดอกไม   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๔ 

  

รูปที่ ๑๘๒ แผนเงินดุนนูนรูปธรรมจักร จาก
เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

รูปที่ ๑๘๓ แผนเงินดุนนูนรูปธรรมจักร จาก
เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

 

  

รูปที่ ๑๘๔ แผนเงินดุนนูนรูปธรรมจักร จาก
เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

รูปที่ ๑๘๕ แผนเงินดุนนูนรูปธรรมจักร จาก
เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๕ 

๒. พระพิมพดินเผา  
    พระพิมพที่พบจากเมืองโบราณตางๆที่กลาวไวแลวในตอนตนของบท สามารถ
จัดแบงออกเปนกลุมตามความแตกตางของพระพุทธรูปที่ประทับเปนประธานไดดังนี้  
 
๒.๑ พระพุทธรูปประทับน่ังปางสมาธ ิ

   ๒.๑.๑ พิมพยมกปาฏิหาริย พระพิมพในกลุมน้ีเห็นไดอยางชัดเจนวาทําขึ้นตามพุทธ
ประวัติตอนพระพุทธเจาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย แบงไดเปน ๒ พิมพ (รูปที่ ๑๘๖-๑๘๘) พบ
จากเมืองนครจําปาศรี  อํา เภอนาดูน  จั งหวัดมหาสารคาม  ปจ จุบัน จัดแสดงอยู ใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน รายละเอียดดังนี้ 
    พิมพที่ ๑ (รูปที่ ๑๘๖) อยูในทรงส่ีเหลี่ยม ตรงกลางเปนพระพุทธเจาทําปางสมาธิ  มี
ประภามณฑลลอมในลักษณะวงโคงสามวง ลอไปตามสวนโคงของพระเศียร พระอังสา พระกร 
จนไปจรดพระเพลา เฉพาะกรอบประภามณฑลรอบพระเศียรเทาน้ันที่มีการตกแตงเปนแผง
คลายเปลวเพลิง พระองคประทับน่ังขัดสมาธิราบบนบัลลังกทรงสูงที่มีพนักพิง ถัดออกไปทั้งสอง
ขางประดับดวยลายไขปลาที่มีสวนปลายคลายดอกไมรวง และรูปบุคคลดานละ ๑ คน บุคคลทั้ง
สองนาจะเปนบุคคลชั้นสูงเพราะวาสวมเครื่องทรงอยางมาก แตเปนที่นาสังเกตวาบุคคลทางดาน
ซายของพระพุทธองคนั้นมีหนาอกอวบนูนซึ่งแสดงวาเปนสตรี ในระดับพระเศียรของพระพุทธ
องคและเหนือขึ้นไปเปนกลุมพระพุทธรูปที่มีขนาดยอมกวาพระพุทธรูปองคกลางเล็กนอย มี
จํานวนทั้งสิ้น ๕ องค สององคอยูในอิริยาบถไสยาสน สององคอยูในอิริยาบถประทับยืนและยก
พระหัตถสัมผัสวงกลมที่อยูตรงมุมดานบน อีกหน่ึงองคประทับนั่งขัดสมาธิทําปางสมาธิ มีบุคคล
นั่งยองและนั่งคุกเขาพนมมือไหวอยู ระหวางพระพุทธรูปเหลาน้ีมีใบมะมวงและผลมะมวงแทรก
เปนระยะๆ 
    พิมพที่ ๒ (รูปที่ ๑๘๗-๑๘๘) อยูในทรงสี่เหลี่ยม ตรงกลางเปนพระพุทธเจาทําปาง
สมาธิ มีประภามณฑลกลมลอมรอบพระเศียรโดยการตกแตงเปนแผงคลายเปลวเพลิงที่ขอบ
นอก พระองคประทับน่ังขัดสมาธิราบบนบัวคว่ําบัวหงายที่วางอยูบนบัลลังกทรงสูงและมีพนักพิง 
เปนที่นาสังเกตวาสวนลางของบัลลังกประดับดวยวงกลม สองขางของพระพุทธองคในระดับที่ต่ํา
กวามีรูปบุคคลขนาบอยู บุคคลทางขวาของพระพุทธองคอาจเปนบุรุษ ในขณะที่บุคคลทาง
บุคคลทางซายอาจเปนสตรีเพราะมีหนาอกที่อวบนูนชัดเจน บุคคลทั้งสองคงเปนบุคคลชั้นสูง
เพราะสวมเครื่องทรงอยางมากมาย นอกจากนี้ยังนั่งบนฐานสี่เหลี่ยมดวย เปนที่นาสังเกตวาฐาน
ของบุคคลทางขวาของพระพุทธองคอยูในระดับที่สูงกวาบุคคลทางดานซาย ในระดับพระเศียร
ของพระพุทธองคและเหนือขึ้นไปเปนกลุมพระพุทธรูปที่มีขนาดยอมกวาพระพุทธรูปองคกลาง
เล็กนอยจํานวนทั้งสิ้น ๕ องค สององคอยูในอิริยาบถไสยาสน สององคอยูในอิริยาบถประทับยืน
และยกพระหัตถสัมผัสวงกลมที่อยูตรงมุมดานบน อีกหน่ึงองคประทับน่ังขัดสมาธิทําปางสมาธิ มี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๖ 

บุคคลนั่งคุกเขาพนมมือไหวอยู ระหวางพระพุทธรูปเหลาน้ีมีใบมะมวงและผลมะมวงแทรกเปน
ระยะๆ 
 

 

รูปที่ ๑๘๖ พระพิมพปางยมกปาฏิหาริย จากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม 
 

  
รูปที่ ๑๘๗ พระพิมพปางยมกปาฏิหาริย จาก
เมืองนครจําปาศรี  อํา เภอนาดูน  จั งหวัด
มหาสารคาม 

รูปที่ ๑๘๘ พระพิมพปางยมกปาฏิหาริย จาก
เมืองนครจําปาศรี  อําเภอนาดูน  จังหวัด
มหาสารคาม  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๗ 

 
   ๒.๑.๒ พระพุทธรูปปางสมาธิขนาบขางดวยสถูป พบตัวอยางจากเมืองนครจําปา

ศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
ทําพระพุทธองคประทับน่ังขัดสมาธิราบบนฐานภายใตรมไมใหญ ซึ่งคงหมายถึงตนโพธิ์ 
พระองคทําปางสมาธิ มีประภามณฑลลอมรอบพระเศียร (รูปที่ ๑๘๙) สองขางขนาบดวยสถูป  

 
       ๒.๑.๓ พระพุทธรูปปางสมาธิขนาบขางดวยบุคคล พบตัวอยางจากเมืองนคร
จําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (รูปที่ ๑๙๐) และเจดียหมายเลข ๑๐ เมืองฟาแดดสง
ยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ๘ ดานหลังของพระพิมพจากเมืองฟาแดดสงยางมีจารึก
ภาษามอญ ๒ บรรทัด๙ ทําพระพุทธองคประทับน่ังภายใตตนโพธิ์ในอิริยาบถขัดสมาธิเพชรบน
บัลลังกสูงที่มีพนักพิง  ประภามณฑลแบบวงโคงสามวงลอมรอบพระเศียรและพระวรกาย สอง
ขางมีบุคคลยืนพนมมือหันหนาเขาหาพระพุทธองค บุคคลทั้งสองสวมเครื่องแตงกายที่ตางกัน 
กลาวคือ บุคคลทางดานขวาของพระพุทธองคสวมผานุงสั้น สวนอีกบุคคลหน่ึงสวมผานุงยาว 
เหนือศีรษะของทั้งสองมีสถูปขนาดเล็ก  

  

รูปที่ ๑๘๙ พระพิมพพระพุทธรูปปางสมาธิ
ขนาบขางดวยสถูป เมืองนครจําปาศรี อําเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๑๙๐ พระพิมพพระพุทธรูปปางสมาธิ
ขนาบขางดวยบุคคล เมืองนครจําปาศรี อําเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

                                          
   ๘ หวัน แจมวิมล, รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถาน เมืองฟาแดดสูงยาง บานเสมา 

ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (เอกสารอัดสําเนา), ๓๒. 
   ๙ ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ (นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔), ๔๘.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๘ 

   ๒.๑.๔ พระพุทธรูปปางสมาธิโดยไมมีสิ่งใดแวดลอม พระพุทธรูปในกลุมน้ีมีพิมพ
ที่แตกตางกัน ๔ พิมพ (รูปที่ ๑๙๑-๑๙๕) ตามรายละเอียดดังนี้ 
    พิมพที่ ๑ (รูปที่ ๑๙๑) พบจากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
พระพุทธองคประทับน่ังบนฐาน ลักษณะการน่ังเปนแบบขัดสมาธิแบบขัดพระชงฆ คลายทาน่ัง
โยคาสนะแตวาไมชันเทา ทําปางสมาธิ  
    พิมพที่ ๒ (รูปที่ ๑๙๒) พบจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
พระพุทธองคประทับน่ังบนบัวคว่ําบัวหงายในอิริยาบถขัดสมาธิราบ ทําปางสมาธิ ครองจีวรหม
เฉียง เรียบไมมีริ้ว มีชายสังฆาฏิยาวพาดผานจากพระอังสาซายจนถึงบริเวณพระนาภี 
ประภามณฑลลอไปตามเสนรอบนอกของพระพุทธองค โดยประกอบขึ้นจากวงโคง ๓ วง 
ลอมรอบพระเศียร พระอังสา พระกร ไปจรดพระเพลา ขอบนอกตกแตงดวยลายเปลวเพลิง 
    พิมพที่ ๓ (รูปที่ ๑๙๓) พบจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  
พระพุทธองคประทับน่ังบนบัวคว่ําบัวหงายในอิริยาบถขัดสมาธิเพชร ทําปางสมาธิ ครองจีวรหม
เฉียงโดยระบายสีแดงที่จีวรดวย ประภามณฑลลอมรอบพระพุทธองคโดยลอไปตามเสนรอบ
นอกพระวรกาย ขอบนอกตกแตงดวยลวดลาย 

    

   
รู ป ที่  ๑ ๙ ๑  พ ร ะ พิ ม พ
พระพุทธรูปประทับน่ังปาง
สมาธิ   เมืองนครจําปาศรี 
อํ า เ ภ อ น า ดู น  จั ง ห วั ด
มหาสารคาม 

รู ป ที่  ๑ ๙ ๒  พ ร ะ พิ ม พ
พระพุทธรูปประทับน่ังปาง
สมาธิ  เ มืองฟาแดดสงยาง 
อํ า เภอกมลาไสย  จั งหวั ด
กาฬสินธุ 

รู ป ที่  ๑ ๙ ๓  พ ร ะ พิ ม พ
พระพุทธ รูปประทับ น่ังปาง
สมาธิ  เ มืองฟ าแดดสงยาง 
อํ า เ ภอกมล า ไ สย  จั ง ห วั ด
กาฬสินธุ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๙ 

พิมพที่ ๔ (รูปที่ ๑๙๔-๑๙๕)  พบจากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม (รูปที่ ๑๙๔) และเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (รูปที่ 
๑๙๕) และพระพุทธองคประทับน่ังบนดอกบัวในอิริยาบถขัดสมาธิเพชร ทําปางสมาธิ 
ประภามณฑลลอไปตามเสนรอบนอกของพระพุทธองค โดยประกอบขึ้นจากวงโคง ๓ วง 
ลอมรอบพระเศียร พระอังสา พระกร ไปจรดพระเพลา ขอบนอกตกแตงดวยลวดลาย เปนที่นา
สังเกตวาขอบนอกของพระพิมพก็มีรูปทรงที่ลอไปตามกรอบประภามณฑล 

 

  

รูปที่ ๑๙๔ พระพิมพพระพุทธรูปประทับน่ัง
ปางสมาธิ เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๑๙๕ พระพิมพพระพุทธรูปประทับน่ัง
ปางสมาธิ เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ 

 
   ๒.๑.๕ พระพุทธรูปปางสมาธิแวดลอมดวยเครื่องสูง พบจากเมืองคันธารวิสัย 

อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ (รูปที่ ๑๙๖) ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน พระพุทธองค
ประทับน่ังภายใตรมไม โดยน่ังในอิริยาบถขัดสมาธิราบบนบัลลังกเหลี่ยมที่มีพนักพิง พระหัตถ
ทําปางสมาธิ ประภามณฑลลอไปตามเสนรอบนอกของพระพุทธองค โดยประกอบขึ้นจากวงโคง 
๓ วง ลอมรอบพระเศียร พระอังสา พระกร ไปจรดพระเพลา เฉพาะประภามณฑลที่ลอมพระ
เศียรเทาน้ันที่ตกแตงขอบนอกดวยลวดลาย แวดลอมพระพุทธองคเปนเครื่องสูง ๕ ชิ้น 
ประกอบดวย จามร ๒ คัน บังแทรกหรือบังสูรย ๒ คัน และฉัตรซึ่งกางก้ันเหนือพระเศียร 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๐ 

๒.๒ พระพุทธรูปประทับน่ังพระหัตถขวาอยูระดับพระอุทร  
   พระพิมพแบบน้ีพบจากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และ

เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาพสินธุ (รูปที่ ๑๙๗) พระพุทธองคประทับน่ัง
ภายใตรมโพธิ์ โดยทําอิริยาบถขัดสมาธิราบบนบัลลังกเหลี่ยมที่มีพนักพิง พระหัตถอยูใน
อิริยาบถที่คอนขางแปลก กลาวคือ พระหัตถขวาหงายขึ้นในระดับพระอุทร พระดัชนีและพระ
อังคุฐจีบเปนวง พระหัตถซายหงายขึ้นวางเหนือพระเพลา ประภามณฑลลอมรอบพระเศียรโดย
ตกแตงขอบนอกดวยลายเปลวเพลิง แวดลอมพระพุทธองคทั้งสองขางเปนเคร่ืองสูง ไดแก จามร 
๒ คัน  บังแทรกหรือบังสูรย ๒ เลม เคร่ืองสูงไมทราบชนิด ๒ อัน และฉัตรกางกั้นเหนือพระ
เศียร นอกจากนี้ยังมีบุคคลดานละ ๓ คนทําทานมัสการพระพุทธองคดวย  

 

  

รูปที่ ๑๙๖ พระพุทธรูปปางสมาธิแวดลอม
ดวยเครื่องสูง เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาพสินธุ 

รูปที่ ๑๙๗ พระพุทธรูปประทับน่ังพระหัตถ
ขวาอยูระดับพระอุทรแวดลอมดวยเครื่องสูง 
เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาพสินธุ 

 
๒.๓ พระพุทธรูปนาคปรก 

   พระพุทธรูปนาคปรกแบงไดเปน ๓ กลุมหลัก ดังนี้ 
    ๒.๓.๑ พระพุทธรูปนาคปรกโดยไมมีองคประกอบอ่ืน พระพุทธรูปนาคปรกโดย
ไมมีองคประกอบอ่ืนแวดลอม (รูปที่ ๑๙๘-๒๐๐) หากพิจารณาในรายละเอียดพบวามีทั้งส้ิน ๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๑ 

พิมพ๑๐ ลักษณะรวมกันของทั้งสามพิมพ ไดแก พระพุทธองคประทับนั่งขัดสมาธิบนขนดนาค 
และมีเศียรนาคจํานวน ๗ เศียรปกพระพุทธองคไว สามพิมพทําปางสมาธิ หน่ึงพิมพทําพระ
หัตถขวาวางเหนือพระเพลา พระหัตถซายวางเหนือพระชานุ๑๑ พบจากเมืองนครจําปาศรี 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และเมืองไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด  
 

   

รู ป ที่  ๑ ๙ ๘  พ ร ะ พิ ม พ
พระพุทธรูปนาคปรก เมือง
นครจําปาศรี  อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๑๙๙ พระพิมพ
พระพุทธรูปนาคปรก เมือง
ไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

รู ป ที่  ๒ ๐ ๐  พ ร ะ พิ ม พ
พระพุทธรูปนาคปรก  เมือง
นครจําปาศรี  อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 

 
    ๒.๓.๒ พระพุทธรูปนาคปรกพรอมดวยสถูป พระพิมพแบบน้ีมีลักษณะคือ สถูป
ตั้งอยูตรงกลาง ขนาบขางดวยพระพุทธรูปนาคปรก เหนือขึ้นไปเปนพระพุทธรูปขนาบขางดวย
สถูป (รูปที่๒๐๑) พบจากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน  

   ๒.๓.๓ พระพุทธรูปนาคปรกภายใตกรอบเปลว พระพุทธรูปนาคปรกประทับนูนอยู
กลางแผนดินเผาที่มีฐานสูงไวสําหรับตั้ง ขอบนอกเปนเปลว (รูปที่ ๒๐๒) พบจากเมืองนครจําปา
ศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 

 

                                          
 ๑๐ ดูภาพประกอบใน วิริยา อุทธิเสน, “การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุม
แมน้ําชีตอนกลาง กรณีศึกษาจากพระพิมพดินเผา,” , ๑๖๒-๑๖๔ และ ๑๖๗-๑๖๘. 
 

๑๑ เร่ืองเดียวกัน, ๖๖-๖๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๒ 

  

รูปที่ ๒๐๑ พระพิมพพระพุทธรูปนาคปรก
พรอมดวยสถูป เมืองนครจําปาศรี อําเภอนา
ดูน จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๒๐๒ พระพิมพพระพุทธรูปนาคปรก
ภายใตกรอบเปลว เมืองนครจําปาศรี อําเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 
๒.๔ พระพุทธรูปประทับน่ังแสดงวิตรรกมุทรา(หรืออภัยมุทรา) 

   พระพิมพแบบนี้มีลักษณะคลายกับพระพิมพกลุม ๒.๓.๓ (พระพุทธรูปนาคปรก
ภายใตกรอบเปลว) กลาวคือ กดประทับพระพุทธองคตรงกลางแผนดินเผาที่มีฐานสูงไวสําหรับ
ตั้ง พระพุทธเจาอยูในอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถขวาแสดงวิตรรกมุทรา(หรืออภัย
มุทรา) พระหัตถซายวางบนพระเพลา ขอบนอกของแผนดินเผาขูดขีดเปนเสนตรง (รูปที่ ๒๐๓) 
พบจากเมืองนครจําปาศรี  อํา เภอนาดูน  จั งหวัดมหาสารคาม  ปจ จุบัน จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
 
๒.๕ พระพุทธรูปประทับน่ังหอยพระบาท 
    พระพิมพแบบน้ีพบจากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พระ
พิมพอยูในทรงส่ีเหลี่ยม (รูปที่ ๒๐๔) ตรงกลางเปนพระพุทธเจาประทับน่ังหอยพระบาทอยูบน
บัลลังกที่มีพนักพิง พระหัตถทั้งสองขางแสดงวิตรรกมุทรา พระเศียรลอมรอบดวยประภามณฑล
ที่ตกแตงดวยเสนตรง เม็ดไขปลา และเปลวไฟ เบื้องหลังเปนตนโพธิ์เห็นไดจากก่ิง กาน และใบ 
ดานลางของบัลลังกเปนกลุมภาชนะซึ่งเขาใจวาคงเปนของบูชาพระพุทธองค บริเวณมุมดานบน
ทั้งสองขางปรากฏวงกลมที่มีแฉก เขาใจวาคงเปนพระอาทิตยกับพระจันทร พ้ืนที่วางอ่ืนๆ
ประดับดวยลายดอกไมรวง   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๓ 

  

รูปที่ ๒๐๓ พระพิมพพระพุทธรูปนั่งแสดง
วิตรรกมุทรา(หรืออภัยมุทรา) เมืองนครจําปา
ศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๒๐๔  พระพิมพพระพุทธรูปประทับน่ัง
หอยพระบาท เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 

 
๒.๖ พระพุทธรูปประทับยืน 
    พระพิมพที่ทําภาพพระพุทธรูปประทับยืนสามารถแบงเปนกลุมยอยไดดังนี้  

   ๒.๖.๑ พระพุทธรูปยืนขนาบขางดวยแถวพระพุทธรูปน่ัง พระพุทธรูปในกลุมน้ี
พบจากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แยกออกตามพิมพที่ตางกันได ๒ 
พิมพ (รูปที่ ๒๐๕-๒๐๖) ทั้งสองแบบมีรายละเอียดตางกันแตเพียงบางประการเทาน้ัน  
    พิมพที่ ๑ (รูปที่ ๒๐๕) พระพุทธองคประทับยืนตรงบนฐานบัว แสดงวิตรรกมุทราทั้ง
สองพระหัตถ ครองจีวรหมคลุม เรียบไมมีริ้ว ประภามณฑลกลมลอมรอบพระเศียรโดยตกแตง
พ้ืนที่ภายในดวยแฉกเสนตรง เบื้องลางพระพุทธองคมีแนว ๗ แนว เขาใจวาเปนสถูปหรือของ
สักการะบูชาพระพุทธเจา สองขางพระพุทธองคมีพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดเล็กดานละ ๔ องค 
ถัดลงมาจากพระพุทธรูปองคลางสุดเปนแฉกรัศมี 
    พิมพที่ ๒ (รูปที่ ๒๐๖) ลักษณะคลายกับพิมพแรก แตแตกตางกันตรงที่จํานวนของ
พระพุทธรูปปางสมาธิขนาดเล็ก ซึ่งในพิมพนี้มีขางและ ๕ องค และมีแถวสถูปอยูถัดออกไปจาก
แถวพระพุทธรูป   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๔ 

  

รูปที่ ๒๐๕ พระพิมพพระพุทธรูปยืนขนาบขาง
ดวยแถวพระพุทธรูปน่ัง เมืองนครจําปาศรี 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๒๐๖ พระพิมพพระพุทธรูปยืนขนาบขาง
ดวยแถวพระพุทธรูปน่ัง เมืองนครจําปาศรี 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 
   ๒.๖.๒ พระพุทธเจาขนาบขางดวยบุคคลคลายพระโพธิสัตว พระพิมพแบบนี้พบ

ที่เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม องคพระพิมพอยูในทรงสี่เหลี่ยม (รูปที่ 
๒๐๗) พระพุทธเจาประทับยืนตรงบนฐานบัว ครองจีวรหมคลุม เรียบไมมีริ้ว อาจแสดงวิตรรก
มุทราทั้งสองพระหัตถ ขนาบขางดวยบุคคลขนาดเล็กกวาพระพุทธองคเล็กนอย ดานบนเปน
แถวพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิเรียงกัน ๔ องค  

 
   ๒.๖.๓ พระพุทธเจาขนาบขางดวยบุคคลประนมมือ พบที่เมืองนครจําปาศรี 

อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม องคพระพิมพอยูในทรงสี่เหลี่ยม (รูปที่ ๒๐๘) พระพุทธองค
ประทับยืนบนฐานบัว ครองจีวรหมเฉียง เรียบไมมีริ้ว มีประภามณฑลลอมรอบพระเศียร พระ
หัตถขวาแสดงวิตรรกมุทรา พระหัตถซายกําชายจีวร เบื้องหลังเปนตนไมซึ่งจากลักษณะของใบ
แสดงใหเห็นวานาจะไดแก ตนโพธิ์ สองขางของพระพุทธองคในระดับพระโสณีปรากฏรูปบุคคล
สวมเคร่ืองทรงจํานวนมากประนมมือไหวอยู บุคคลทางขวาของพระพุทธเจาสวมผานุงสั้น สวน
บุคคลทางซายสวมผานุงยาว เหนือขึ้นไปจากบุคคลทั้งสองเปนสถูป และถัดขึ้นไปอีกตรงบริเวณ
มุมบนท้ังสองขางปรากฏวงกลมที่มีรัศมีรอบ เขาใจวาหมายถึงพระอาทิตยและพระจันทร 
นอกจากนี้ยังปรากฏลายดอกไมรวงบริเวณพ้ืนที่วางระหวางพระพุทธเจากับรูปอ่ืนๆที่กลาวถึง
ขางตน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๕ 

   ๒.๖.๔ พระพุทธเจาประทับยืนโดยไมมีสิ่งอ่ืนใดประกอบ พบที่เมืองนครจําปาศรี 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม องคพระพุทธเจายืนในอาการตริภังค ครองจีวรหมคลุม 
รายละเอียดอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ีไมชัดเจน (รูปที่ ๒๐๙) 

 

   

รู ป ที่  ๒ ๐ ๗  พ ร ะ พิ ม พ
พระพุทธเจาขนาบขางดวยบุคคล
คลายพระโพธิสัตว  เ มืองนคร
จําปาศรี  อําเภอนาดูน  จังหวัด
มหาสารคาม 

รู ป ที่  ๒ ๐ ๘  พ ร ะ พิ ม พ
พระ พุทธ เจ าขนาบข า งด วย
บุคคลประนมมือ เมืองนครจําปา
ศ รี  อํ า เ ภ อ น า ดู น  จั ง ห วั ด
มหาสารคาม 

รูปที่ ๒๐๙ พระพิมพ
พระพุทธเจาประทับยืน
เ มื อ ง น ค ร จํ า ป า ศ รี 
อําเภอนาดูน  จังหวัด
มหาสารคาม 

 
๒.๗ พระแผงแบบพระพทุธรูปปางสมาธิ 
    พระพิมพในกลุมน้ีทําพระพุทธรูปหลายองคในปางสมาธิเรียงกันเปนแถวเปนแนว 
แบงไดเปน ๔ แบบ ดังนี้ 

   ๒.๗.๑ พระพุทธรูปปางสมาธิ ๔ องค พระพิมพอยูในทรงสี่เหลี่ยม (รูปที่ ๒๑๐) 
ปรากฏรูปพระพุทธเจาจํานวน ๔ องคอยูภายในกรอบเหลี่ยม ทุกองคประทับน่ังขัดสมาธิ ทําปาง
สมาธิ พิมพแบบนี้มีตัวอยางจากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  

  
   ๒.๗.๒ พระพุทธรูปหลายองคในทรงสี่เหลี่ยม พบจากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนา

ดูน จังหวัดมหาสารคาม พระพิมพในกลุมน้ีจําแนกออกตามรายละเอียดที่ตางกันได ๕ พิมพ แต
ลักษณะรวมกันของทั้ง ๕ พิมพ คือ ทําพระพุทธรูปปางสมาธิจํานวนมากเรียงแถวกัน ลักษณะ
เชนนี้เรียกกันวา “พระแผง” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๖ 

    พิมพที่ ๑ (รูปที่ ๒๑๑) มีพระพุทธรูปปางสมาธิเรียงกันตามแนวนอน ๑๒ แถว แตละ
แถวมีพระพุทธรูป ๑๔ องค รวมพระพุทธรูปทั้งสิ้น ๑๖๘ องค  
    พิมพที่ ๒ (รูปที่ ๒๑๒) มีพระพุทธรูปปางสมาธิเรียงกันตามแนวนอน ๖ แถว แตละ
แถวมีพระพุทธรูป ๗ องค รวมพระพุทธรูปทั้งสิ้น ๔๒ องค 

   พิมพที่ ๓ (รูปที่ ๒๑๓) มีพระพุทธรูปปางสมาธิเรียงกันตามแนวนอน ๗ แถว แตละ
แถวมีพระพุทธรูป ๙ องค รวมพระพุทธรูปทั้งสิ้น ๖๓ องค 
    พิมพที่ ๔ (รูปที่ ๒๑๔) พระพุทธรูปปางสมาธิเรียงกันตามแนวนอน ๙ แถว เฉพาะ
แถวที่ ๑-๖ จากขางบนทําพระพุทธรูปแถวละ ๑๒ องค แถวท่ี ๗-๙ จากซายไปขวา
ประกอบดวยพระพุทธรูปปางสมาธิ ๓ องค ตอดวยวัตถุที่ไมทราบวาเปนสิ่งใดแน แตอาจเปน
ธรรมจักร สถูป และสิ่งของบูชา(?) ตรงกลางเปนพระพุทธรูปน่ังปางสมาธิ ถัดไปเปนวัตถุที่ไม
ทราบวาเปนส่ิงใดแน แตอาจเปนธรรมจักร สถูป และสิ่งของบูชา(?) ตอดวยพระพุทธรูปปาง
สมาธิ ๓ องค 
    พิมพที่ ๕ (รูปที่ ๒๑๕) ลักษณะโดยทั่วไปเหมือนกับพิมพที่ ๔ ตางกันเฉพาะจํานวน
ของแถวพระพุทธรูป รายละเอียดดังน้ี พระพุทธรูปปางสมาธิเรียงกันตามแนวนอน ๑๑ แถว 
เฉพาะแถวที่ ๑-๘ จากขางบนทําพระพุทธรูปแถวละ ๑๒ องค สวนแถวที่ ๙-๑๑ จากซายไปขวา
ประกอบดวยพระพุทธรูปปางสมาธิ ๓ องค ตอดวยวัตถุที่ไมทราบวาเปนสิ่งใดแน แตอาจเปน
ธรรมจักร สถูป และสิ่งของบูชา(?) ตรงกลางเปนพระพุทธรูปน่ังปางสมาธิ ถัดไปเปนวัตถุที่ไม
ทราบวาเปนส่ิงใดแน แตอาจเปนธรรมจักร สถูป และสิ่งของบูชา(?) ตอดวยพระพุทธรูปปาง
สมาธิ ๓ องค พระพิมพแบบนี้พบจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  
 

  

รูปที่ ๒๑๐ พระพิมพแบบพระแผง  เมืองนคร
จําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๒๑๑ พระพิมพแบบพระแผง  เมืองนคร
จําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๗ 

    

  

รูปที่ ๒๑๒ พระพิมพแบบพระแผง  เมืองนคร
จําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๒๑๓ พระพิมพแบบพระแผง  เมืองนคร
จําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

     

  

รูปที่ ๒๑๔ พระพิมพแบบพระแผง  เมืองนคร
จําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๒๑๕ พระพิมพแบบพระแผง  เมืองนคร
จําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 
   ๒.๗.๓ พระพุทธรูปหลายองคในทรงสามเหลี่ยม พระพิมพแผงในทรงสามเหลี่ยม

มีพิมพที่แตกตางกันทั้งสิ้น ๖ พิมพ พบจากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
    พิมพที่ ๑ (รูปที่ ๒๑๖) แถวพระพุทธรูปมีทั้งส้ิน ๗ แถว หากนับจากแถวบนลงมา
จนถึงแถวลางสุดแตละแถวจะมีพระพุทธรูปตามจํานวนดังน้ี แถวแรก ๑ องค แถวท่ีสอง ๓ องค 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๘ 

แถวที่สาม ๕ องค แถวที่สี่ถึงแถวที่หกมีแถวละ ๗ องค แถวที่เจ็ด ๑๐ องค รวมพระพุทธรูป
ทั้งสิ้น ๔๑ องค  
    พิมพที่ ๒ (รูปที่ ๒๑๗) แถวพระพุทธรูปมีทั้งสิ้น ๖ แถว หากนับจากแถวบนลงมา
จนถึงแถวลางสุดแตละแถวจะมีพระพุทธรูปตามจํานวนดังน้ี แถวแรก ๑ องค แถวท่ีสอง ๓ องค 
แถวที่สามและสี่แถวละ ๕ องค แถวที่หา ๗ องค แถวที่หก ๙ องค รวมพระพุทธรูปทั้งสิ้น ๓๐ 
องค  
    พิมพที่ ๓ (รูปที่ ๒๑๘-๒๑๙) แถวพระพุทธรูปมีทั้งสิ้น ๖ แถว รวมพระพุทธรูปทั้งสิ้น 
๓๒ องค  
 

  

รูปที่  ๒๑๖  พระพิมพแบบพระแผงทรง
สามเหลี่ยม เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่  ๒๑๗  พระพิมพแบบพระแผงทรง
สามเหลี่ยม เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๙ 

  

รูปที่  ๒๑๘  พระพิมพแบบพระแผงทรง
สามเหลี่ยม เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่  ๒๑๙  พระพิมพแบบพระแผงทรง
สามเหลี่ยม เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 

 
   พิมพที่ ๔ (รูปที่ ๒๒๐) แถวพระพุทธรูปมีทั้งสิ้น ๕ แถว หากนับจากแถวบนลงมา

จนถึงแถวลางสุดแตละแถวจะมีพระพุทธรูปตามจํานวนดังน้ี แถวแรก ๑ องค แถวท่ีสอง ๒ องค 
แถวที่สาม ๓ องค แถวที่สี่ ๔ องค แถวที่หา ๕ องค รวมพระพุทธรูปทั้งสิ้น ๑๕ องค  
    พิมพที่ ๕ (รูปที่ ๒๒๑) แถวพระพุทธรูปมีทั้งส้ิน ๔ แถว หากนับจากแถวบนลงมา
จนถึงแถวลางสุดแตละแถวจะมีพระพุทธรูปตามจํานวนดังน้ี แถวแรก ๑ องค แถวท่ีสอง ๒ องค 
แถวที่สาม ๓ องค แถวที่สี่ ๔ องค รวมพระพุทธรูปทั้งสิ้น ๑๐ องค 
    อน่ึง นอกจากพระพิมพแบบตางๆขางตนแลว ยังมีการคนพบแมพิมพของพระพิมพ
กลุมน้ีดวย๑๒ 

 

                                          
   ๑๒ มยุรี วีระประเสริฐ, “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีท่ีพบท่ีนาดูน จังหวัดมหาสารคาม,” ใน 

ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, ๙๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๐ 

  

รูปที่ ๒๒๐ พระพิมพแบบพระแผงทรงสามเหลี่ยม เมืองนคร
จําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๒๒๑ พระพิมพแบบ
พระแผงทรงสามเหลี่ ยม 
เมืองนครจําปาศรี อําเภอนา
ดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 
   ๒.๗.๔ พระพุทธรูปหลายองคในทรงคลายเปลวไฟ พระพิมพแผงในกลุมน้ีอยูใน

ทรงที่คอนขางแปลก กลาวคือ มีขอบนอกคดโคงทําใหรูปทรงคลายเปลวไฟ มีพิมพที่แตกตาง
กันหลายพิมพ๑๓ แตองคประกอบหลักของแตละพิมพเหมือนกัน คือ ทําแถวพระพุทธรูปปาง
สมาธิเรียงกัน จํานวนพระพุทธรูปในแตละพิมพมีไมเทากัน มีตั้งแต ๒๗ องค จนถึง ๕๑ องค๑๔ 
(รูปที่ ๒๒๒-๒๒๓) คนพบที่เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  

 

                                          
 ๑๓ วิริยา อุทธิเสน, “การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมแมน้ําชีตอนกลาง 
กรณีศึกษาจากพระพิมพดินเผา,” , ๕๔-๕๕. 
 ๑๔ เร่ืองเดียวกัน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๑ 

  

รูปที่  ๒๒๒  พระ พิมพ แบบพระแผงทรง
สามเหลี่ยม เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่  ๒๒๓  พระพิมพแบบพระแผงทรง
สามเหลี่ยม เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 

 
๒.๘ พระพุทธรูปสลับกับปูชนียวัตถุอ่ืน 
    พระพิมพแบบนี้พบเปนจํานวนมากที่เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม แบงไดเปน ๓ แบบ ดังนี้ 
    พิมพที่ ๑ (รูปที่ ๒๒๔) พระพิมพทรงสี่เหลี่ยมประกอบดวยรูปเรียงกัน ๒ แถว แถว
แรกพระพุทธเจาขนาบขางดวยสถูป สวนแถวที่สองพระพุทธเจาขนาบขางดวยตนไม(?) 
    พิมพที่ ๒ (รูปที่ ๒๒๕) พระพิมพทรงสี่เหลี่ยมประกอบดวยรูปเรียงเปนแถว นับตาม
แนวนอนไดทั้งสิ้น ๘ แถว แตละแถวประกอบดวยพระพุทธรูปปางสมาธิสลับกับปูชนียวัตถุอ่ืน 
ดังนี้ 
    พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไม
ชัดเจน 
    พิมพที่ ๓ (รูปที่ ๒๒๖) พระพิมพทรงส่ีเหลี่ยมประกอบดวยรูปเรียงเปนแถวเชนกัน 
นับตามแนวนอนได ๘ แถว แตละแถวประกอบดวยปูชนียวัตถุตางๆสลับกันจํานวน ๗ รูป ดังนี้ 
    พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๒ 

  

รูปที่ ๒๒๔ พระพิมพพระพุทธรูปสลับกับปูชนีย
วัตถุอ่ืน เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม 

รูปที่ ๒๒๕ พระพิมพพระพุทธรูปสลับกับปู
ชนียวัตถุอ่ืน เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

รูปที่ ๒๒๖ พระพิมพพระพุทธรูปสลับกับปูชนียวัตถุอ่ืน เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม 
 
๒.๙ สถูป 
    พิมพนี้ทําเปนรูปสถูปโดยไมมีสิ่งอ่ืนใดแวดลอม (รูปที่ ๒๒๗) รูปทรงของแผนดินเผา
ลอไปตามความสูงของสถูป พบจากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๓ 

 
๒.๑๐ รูปบุคคลสี่กร 
 พิมพนี้ทํารูปบุคคลประทับยืนตริภังค มีสี่กร (รูปที่ ๒๒๘) รายละเอียดอ่ืนๆไมชัดเจน 
พบจากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 

  

รูปที่ ๒๒๗ พระพิมพรูปสถูป เมืองนครจําปา
ศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

รูปที่ ๒๒๘ พระพิมพรูปบุคคลส่ีกร เมืองนคร
จําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 
    จากที่กลาวมาในบทน้ีจะเห็นวา พระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ใชเปนตัวอยางในการศึกษา พบมากในเขตลุมนํ้าชี รูปแบบมีความหลากหลายเปนอยาง
มาก สามารถบงบอกถึงคติความเชื่อ ประติมานวิทยา และแงมุมอ่ืนๆไดเปนอยางดี 
เหลาน้ีเปนประเด็นที่จะกลาวถึงในบทตอๆไป  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ ๕  
การแปลความลัทธินิกาย และความเชือ่ 

ในการสรางพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

    เ น้ือหาในสวน น้ี เปนการกล าวถึ งพระพุทธ รูปและพระพิมพทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือวาเก่ียวของกับพุทธศาสนาลัทธินิกายใด ขอจํากัดในการแปลความที่
อาจจะทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อน เอกลักษณเฉพาะทางความเชื่อ และความคิดที่อยู
เบื้องหลังการสรางปูชนียวัตถุเหลาน้ี  

    เพ่ือตอบคําถามตางๆขางตนเนื้อหาในสวนนี้จึงแยกออกเปน ๒ หัวขอหลัก คือ  
     - การแปลความหมายดานลัทธินิกายของพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
    - ความเช่ือเบื้องหลังการสรางพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
๑. การแปลความหมายดานลัทธินิกาย 

ของพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

   ศิลปกรรมที่สรางขึ้นเนื่องในความเชื่อทางศาสนายอมเก่ียวของกับหลักธรรมหรือ
ขนบธรรมเนียมของศาสนานั้นๆอยางแยกไมออก ศิลปกรรมที่สรางขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาก็
เชนเดียวกัน ยอมตองเกี่ยวของกับความเชื่อหรือประเพณีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ทวาพุทธ
ศาสนาในชวงเวลาท่ีตางกัน หรือเจริญขึ้นในดินแดนที่ตางกัน ยอมมีความแตกตางกันใน
รายละเอียดหลายประการ ดวยเหตุนี้พุทธศิลปในระยะเวลาตางๆหรือพ้ืนที่ตางๆ จึงเกิดขึ้นจาก
ความเชื่อตลอดจนขนบธรรมเนียมที่ไมเหมือนกันไปทั้งหมด 

    สํ า ห รั บ พุทธศ าสนาที่ ไ ด รั บ ก า ร นั บถื อ กั น ใน วั ฒนธ ร รมทว า ร ว ดีภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือยอมมีลักษณะเฉพาะของตนที่ตางไปจากพ้ืนที่อ่ืน เพราะมีการผสม
กลมกลืนกับวัฒนธรรมความเชื่อด้ังเดิม ประกอบกับการผสมผสานระหวางความเช่ือในนิกาย
ตางๆของพุทธศาสนาก็มีมาอยางตอเน่ืองและยาวนาน ดวยเหตุนี้ มูลเหตุการสรางหรือการแปล
ความวาปูชนียวัตถุที่พบเก่ียวของกับลัทธินิกายใดจึงไมใชเรื่องงายนัก  

๑๒๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๕ 

   เพื่อตอบคําถามวาพระพุทธรูปและพระพิมพเหลาน้ีมีลักษณะเฉพาะทางความเชื่ออัน
เปนพิเศษอยางไร และควรสรางขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาลัทธินิกายใด จึงขอแบงลําดับเน้ือหาการ
วิเคราะหดังนี้  

   - “รองรอยความคิดพ้ืนเมืองที่สืบทอดมาแตสมัยกอนประวัติศาสตร” เพ่ือแสดงใหเห็น
ถึงลักษณะเฉพาะทางความเชื่ออันเปนพิเศษที่สืบตอมาแมไดรับวัฒนธรรมพุทธศาสนาแลว เปน
หลักฐานที่เนนใหเห็นวาพุทธศาสนาในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะ
เฉพาะที่ไมไดทิ้งความเชื่อด้ังเดิมของตน  

   - “การเชื่อมโยงพระพุทธรูปและพระพิมพเขากับพุทธศาสนานิกายตางๆ” เพ่ือแสดง
หลักฐานและเหตุผลวา พระพุทธรูปและพระพิมพเหลาน้ีสรางขึ้นเน่ืองในพุทธศาสนาลัทธินิกาย
ใด ตลอดจนขอจํากัดตางๆท่ีอาจทําใหการแปลความคลาดเคลื่อนหรือไมถูกตองโดยสมบูรณ  

 
๑.๑ รองรอยความคิดพ้ืนเมืองที่สืบทอดมาแตสมัยกอนประวัติศาสตร 
    แมวาจะรับเอาวัฒนธรรมพุทธศาสนามาใชเปนความเชื่อหลัก แตผูคนที่เปนเจาของ
วัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหลาน้ีก็ไมไดละทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิม
ของตน หากแตนํามาผสมผสานเขากับความเชื่อใหมอยางลงตัว ดวยเหตุนี้ จึงทําให
ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวัตถุทางวัฒนธรรมมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากแหงอ่ืน  
    ชุมชนโบราณที่ปรากฏวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายชุมชนมี
รองรอยการอยูอาศัยมาแลวตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายหรือหัวเลี้ยวหัวตอ
ประวัติศาสตร เชน เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เมืองเสมา อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา เปนตน กลาวคือ เมืองฟาแดดสงยางมีมนุษยเขามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่
นี้มาแลวตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๓ ซึ่งเปนชวงเวลากอนประวัติศาสตรตอนปลายหรือยุคเหล็ก๑ 
เมืองเสมามีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยแรกเร่ิมประวัติศาสตรหรือราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๑ 
อันเปนชวงเวลากอนที่จะไดรับวัฒนธรรมทางศาสนาแบบทวารวดีจากภาคกลาง๒  

   จากหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตคร้ังกอนประวัติศาสตร 
ห รื อ หั ว เ ลี้ ย ว หั ว ต อ ส มั ยป ร ะ วั ติ ศ า สต ร  ของชุ ม ชน ท่ี มี วั ฒนธ ร รมทว า ร ว ดีภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือเชนนี้ ยอมอธิบายไดวา ผูคนที่เปนเจาของโบราณสถานวัตถุในวัฒนธรรม
ทวารวดีสวนหนึ่งก็คือผูคนด้ังเดิมที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษสมัยกอนประวัติศาสตรนั่นเอง 

                                          
   ๑ ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ (นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔), ๑๖.  
   ๒ เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดีเมืองเสมา 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา” ใน ดํารงวิชาการ รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี ๒๕๔๕
(กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕), ๑๐๘ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๖ 

ดวยเหตุนี้ แมจะเปลี่ยนมารับพุทธศาสนา แตก็ยังคงมีลักษณะเฉพาะทางความเชื่อที่ตางไปจาก
พุทธศาสนาตามดินแดนอ่ืน ลักษณะเฉพาะทางความเชื่อเหลาน้ีก็คือผลผลิตทางความคิดด้ังเดิม
ของชุมชน สิ่งที่เห็นไดชัดเจนในประเด็นน้ีคือ การทําหินตั้งหรือใบเสมา และประเพณีการปลง
ศพที่สืบมาแตคร้ังกอนประวัติศาสตร ทั้งแบบฝงในทานอนเหยียดยาวและนํากระดูกมาบรรจุ
ใหมในภาชนะดินเผาซึ่งเรียกวาฝงศพครั้งที่ ๒ ตามรายละเอียดดังนี้ 
   
    ๑.๑.๑ หินตั้งหรือใบเสมา เอกลักษณสําคัญประการหนึ่งของวัฒนธรรมทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือคือ การทําแผนหินหรือแทงหินตั้งแตขนาดเล็กไปจนขนาดใหญปกตามเนิน
ดินหรือสถานที่ตางๆ นักวิชาการในปจจุบันนิยมเรียกวาใบเสมา แตทั้งนี้มิไดหมายความวามี
หนาที่การใชประโยชนเปนแบบเดียวกันกับใบเสมารอบอุโบสถของวัดสมัยปจจุบัน และจะตอง
เก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนแตเพียงเทาน้ัน แตใบเสมาทวารวดีอีสานเหลาน้ีสรางขึ้นในคติและ
หนาที่การใชประโยชนที่หลากหลาย ศรีศักร วัลลิโภดม เสนอถึงหนาที่ของใบเสมาเหลาน้ีไว ๓ 
ขอ คือ ๑. แสดงเขตศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนา ทั้งลอมรอบอุโบสถ สถูปเจดีย หรือเนินดิน ๒.สรางขึ้น
เพ่ือกุศลผลบุญซ่ึงอาจเก่ียวของกับการสะเดาะเคราะหของผูสราง และการอุทิศสวนบุญสวนกุศล
ถึงผูลวงลับ ๓.ใบเสมาขนาดใหญอาจเปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในตัวเอง ทําหนาที่เชนเดียวกันกับปูชนีย
วัตถุอ่ืนๆในศาสนา๓ ดวยคติและหนาที่ที่หลากหลายของหินตั้งหรือใบเสมา ซึ่งมีมากกวาความ
เก่ียวของกับพุทธศาสนา ทําใหเกิดความผิดแผกไปจากคติการทําในพุทธศาสนา ที่ชัดเจนคือ
การปก เชน หลายกลุมมีการปกในจํานวนหรือทิศทางที่ไมแนนอน ซึ่งแตกตางไปจากการปกใบ
เสมาในคติพุทธศาสนาที่ตองลอมรอบพ้ืนที่ ทําใหตองมีจํานวนและทิศทางแนนอน การปกใน
จํานวนและทิศทางที่ไมแนนอนยอมเปนคติหรือประเพณีพ้ืนถิ่นน่ันเอง 
    กา ร เ กิ ดขึ้ น ขอ งป ร ะ เพณี ก า ร ทํ า ใบ เ สม าขอ ง วั ฒนธ ร รมทว า ร ว ดีภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังไมสามารถอธิบายไดอยางชัดเจน นักวิชาการหลายทานอธิบายวาเปน
ประเพณีที่สืบตอมาจากหินตั้งในสมัยกอนประวัติศาสตร อันเปนพิธีกรรมที่เก่ียวของกับพิธีศพ๔ 
ชิน อยูดี นักวิชาการดานกอนประวัติศาสตรคนสําคัญใหความเห็นวา ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตมีวัฒนธรรมหินตั้ง ๒ ระยะ คือ ระยะแรกเม่ือประมาณ ๔,๐๐๐-๔,๕๐๐ ปมาแลว สวนระยะที่
สองหรือรุนหลังทําขึ้นในยุคสําริด อายุไมเกิน ๒,๗๐๐ ปมาแลว๕ แตในปจจุบันยังไมพบหลักฐาน
หินตั้งในประเทศไทยที่มีอายุเกาแกไปถึงสมัยกอนประวัติศาสตรเลย แมชิน อยูดี จะเคยเสนอวา
หินตั้งบางแหงควรมีทําขึ้นตั้งแตคร้ังกอนประวัติศาสตร เชน หินตั้งจากบานหินตั้ง อําเภอสูงเนิน 

                                          
   ๓ ศรีศักร วัลลิโภดม, “เสมาอิสาน,” เมืองโบราณ ๑,๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๑๘) : ๑๑๔ 
    

๔
 ชิน อยูดี, “หินใหญ,” ศิลปากร ๑,๕ (มกราคม ๒๕๐๑) : ๓๗-๔๑. 

   ๕ เร่ืองเดียวกัน, ๓๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๗ 

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบทั้งส้ิน ๒ กลุม๖ แตปจจุบันยังไมมีหลักฐานใดๆที่จะเชื่อมโยงความ
เกาแกไปถึงสมัยนั้นได เพราะหินตั้งแหงน้ีเม่ือขุดลงไปในชั้นดินลวนแตพบของในสมัย
ประวัติศาสตร๗  

   ศรีศักร วัลลิโภดม เปนนักวิชาการคนสําคัญทานหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองประเพณี
การปกหินตั้งและใบเสมาทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการสํารวจตามแหลงตางๆทาน
ไดเสนอวา ไมมีหินตั้งหรือใบเสมาที่ทําขึ้นในชั้นดินสมัยกอนประวัติศาสตรเลย แตทั้งน้ีทานได
ตั้งขอสังเกตวา แมหินเหลาน้ีจะอยูในชั้นดินสมัยประวัติศาสตร แตหลายแหงเม่ือขุดลงไปขางใต
จะพบหลักฐานวาเปนแหลงที่เก่ียวเนื่องกับพิธีกรรมความตายที่เกาแกไปถึงกอนประวัติศาสตร
ตอนปลายหรือยุคเหล็ก ทําใหทานเ ช่ือวาหินตั้ งหรือใบเสมาเหลา น้ีแมทําขึ้นในสมัย
ประวัติศาสตร แตก็มีแนวความคิดบางอยางที่สืบตอมาจากยุคเหล็ก๘ หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ 
เปนของที่ทําขึ้นในสมัยประวัติศาสตร แตยังคงรักษาคติและวัฒนธรรมหินตั้งที่เปนลักษณะหนึ่ง
ของความเชื่อทิ้งถิ่นมาแตเดิมเอาไว๙ 
    หินตั้งหรือใบเสมาเหลาน้ี นอกเหนือไปจากความเก่ียวของกับพุทธศาสนาดังเห็นได
จากภาพสลักชาดกหรือพุทธประวัติแลว ยังคงมีมิติที่เก่ียวเน่ืองกับพิธีศพดวย กลาวคือ ภายใน
เนินดินหลายแหงที่มีหินตั้งหรือใบเสมาปกอยูไดพบภาชนะบรรจุกระดูก๑๐ ดวยเหตุนี้ หนาที่ใน
อีกมิติหนึ่งของหินตั้งหรือใบเสมาก็คือเปนเครื่องแสดงใหเห็นวาเนินดินหรือพ้ืนที่นั้นๆมีความ
ศักด์ิสิทธิ์ และอาจทําขึ้นเนื่องในพิธีกรรมความตายดวย๑๑   

   ชนบางกลุมในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงเวลาท่ีไมนานมาน้ี 
หลายกลุมยังคงรักษาประเพณีหรือคติของวัฒนธรรมหินตั้งที่เก่ียวของกับพิธีกรรมความตาย
เอาไว คือ การนําเสาไมหรือหินมาปกไวใกลหลุมฝงศพ เชน จังหวัดอุทัยธานีเม่ือราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ ยังคงทําหินตั้งปกในผังกลมลอมรอบพ้ืนที่ที่เก่ียวของกับพิธีศพ๑๒ ชาวละวา

                                          
   ๖ ชิน อยูดี, “วัฒนธรรมหินใหญในประเทศไทย,” ศิลปากร ๘,๖ (มีนาคม ๒๕๐๘) : ๖๕-๖๖. 
   ๗ ศรีศักร วัลลิโภดม, “แหลงหินตั้งในลุมน้ําอิง,” ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ

โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. รองศาสตราจารยศรีศักร วัลลิโภดม เรื่อง คําถามใหมทางประวัติศาสตร - 
โบราณคดีไทย , ๗๙. 

   ๘ เร่ืองเดียวกัน, ๘๐. 
   ๙ ศรีศักร วัลลิโภดม, “เสมาอิสาน,” เมืองโบราณ ๑,๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๑๘) : ๑๑๓. 
   ๑๐ ศรีศักร วัลลิโภดม, “เสมาหิน : การสํารวจและศึกษาการสืบเนื่องของประเพณีปกหินต้ังในสังคม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” เมืองโบราณ ๑๑,๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๘) : ๑๓-๑๔, ๑๗-๑๘. 
   ๑๑ สุรพล ดําริหกุล, แผนดินอีสาน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๙), ๔๓.   
   ๑๒ ศรีศักร วัลลิโภดม, “แหลงหินตั้งในลุมน้ําอิง,” ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ

โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. รองศาสตราจารยศรีศักร วัลลิโภดม เรื่อง คําถามใหมทางประวัติศาสตร - 
โบราณคดีไทย , ๘๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๘ 

ที่อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน เม่ือหัวหนาเผาเสียชีวิตลงจะมีการปกหินลงไปใน
ตําแหนงที่ไมไกลจากหลุมศพ แตหากไมใชหัวหนาก็จะนําเสาไมมาปกแทน๑๓ ชาวไทกลุมหนึ่งที่
เรียกวาไทแดงในประเทศเวียดนามยังคงนําเอาหินมาตั้งเปนวงกลมลอมรอบท่ีฝงศพ๑๔ 

   เม่ือรับวัฒนธรรมพุทธศาสนามาเปนความเชื่อหลัก ชาวทวารวดีอีสานจึงไดปรับ
ประเพณีความเชื่อด้ังเดิมเขากับประเพณีความเชื่อใหม ดวยเหตุนี้ จึงพบหินตั้งหรือใบเสมาสลัก
ภาพชาดก พุทธประวัติ ตลอดจนลอมรอบสถูปเจดียหรืออาคารอ่ืนๆทางพุทธศาสนา ลักษณะ
ขางตนนี้ยอมแสดงใหเห็นถึงการผสมผสานระหวางประเพณีความเช่ือแบบเกาเขากับประเพณี
ความเชื่อแบบใหม (การวิเคราะหโดยละเอียดของพุทธประวัติบนหินตั้งหรือใบเสมาเหลาน้ีจะ
กลาวในสวนของประติมานวิทยา)   

   จากที่กลาวมาในสวนน้ี จะเห็นไดวาประเพณีการทําหินตั้งหรือใบเสมาของ
วัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่สําคัญ
ประการหน่ึง แมวาจะมีความเกี่ยวเน่ืองกับพุทธศาสนาแตทวาในอีกมิติหน่ึงก็มีความ
เชื่อทองถ่ินผสมผสานอยูดวย โดยเฉพาะความเก่ียวของกับพิธีกรรมความตาย ดวยเหตุ
น้ี การสลักพระพุทธรูปลงบนหินตั้งหรือใบเสมายอมมีลักษณะทางความเชื่ออันเปน
เฉพาะตนอยางแนนอน เปนหลักฐานหน่ึงที่ชี้ใหเห็นวาประเพณีหรือคติทางพุทธศาสนา
ที่ปฏิบัติกันในสมัยน้ันมีลักษณะเฉพาะตนที่ตางไปจากแหงอ่ืนๆ  
     

   ๑.๑.๒ ประเพณีการปลงศพ ในชุมชนที่นับถือพุทธศาสนานอกจากเรื่องหลักธรรม
คําสอนที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติแลว ประเพณีหลายอยางที่มีมาแตเดิมไดถูกปรับปรุงใหม
ใหเขากับคติความเชื่อในพุทธศาสนาดวย ประเพณีหน่ึงที่สําคัญคือ การปลงศพโดยการเผาไฟ 
จากน้ันจึงนําเถาไปบรรจุในภาชนะ ซึ่งเปนวิธีปลงศพที่เก่ียวของกับพุทธประวัติตอนปรินิพพาน   

   อยางไรก็ตาม ชุมชนในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายแหงยังคง
รักษาประเพณีการปลงศพตามแบบด้ังเดิมที่สืบเนื่องมาจากสมัยกอนประวัติศาสตร กลาวคือ ได
พบการปลงศพแบบนอนเหยียดยาวอันเปนวิธีปลงแบบด้ังเดิม และแบบที่เรียกวาการฝงศพคร้ัง
ที่ ๒ ซึ่งมีวิธีการคือ ภายหลังเม่ือมนุษยเสียชีวิตลงจะมีการปลงศพครั้งแรกเกิดขึ้น โดยท่ัวไปจะ
นําไปฝงในหลุมศพ เม่ือระยะเวลาผานไปเนื้อหนังจะยอยสลายไปจนเหลือแตโครงกระดูก 
จากนั้นจึงขุดโครงกระดูกผูตายขึ้นมาทําความสะอาด แลวนําไปบรรจุภายในภาชนะดินเผา
ขนาดใหญ จากน้ันนําไปฝงอีกคร้ังหน่ึง ซึ่งถือวาเปนการฝงคร้ังที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เร่ิมปรากฏหลักฐานการฝงศพคร้ังที่ ๒ อยางชัดเจนในชวงกอนประวัติศาสตรตอนปลายหรือยุค
                                          

   ๑๓ ชิน อยูดี, “วัฒนธรรมหินใหญในประเทศไทย,” ศิลปากร : ๖๕. และ ชิน อยูดี, “หินใหญ,” 
ศิลปากร ๑,๕ (มกราคม ๒๕๐๑) : ๔๑-๔๒.  

   ๑๔ Erik Scidenfaden, The Thai Peoples book I (Bangkok : Siam Society, 1967), 93.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๙ 

เหล็ก เพราะภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูกมนุษยเหลาน้ีหลายแหงอยูในชั้นวัฒนธรรมที่มีการถลุง
เหล็กน่ันเอง๑๕  
    แมจะเขาสูชวงที่นับถือพุทธศาสนาแลว ชุมชนโบราณที่ยังคงรักษาประเพณีการปลง
ศพแบบด้ังเดิม ไมวาจะเปนการปลงในทานอนเหยียดยาวหรือปลงศพครั้งที่ ๒ ยังคงมีดวยกัน
หลายแหง เปนตนวา เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ผลจากการขุดคน
ทางโบราณคดีพบวายังคงมีการปลงศพแบบฝงในทานอนเหยียดยาวและการฝงคร้ังที่ ๒ 
จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ ๑๖ จึงไดเปลี่ยนการปลงศพมาเปนการเผาแลวบรรจุเถากระดูกใน
ภาชนะ๑๖ หรือแหลงโบราณคดีบานกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ประเพณี
การบรรจุกระดูกในภาชนะดินเผาหรือการปลงศพคร้ังที่ ๒ ยังคงทําสืบเน่ืองตอมาตั้งแตพุทธ
ศตวรรษที่ ๘-๑๕ กระทั่งพุทธศตวรรษที่ ๑๖ จึงเปลี่ยนพิธีปลงศพมาเปนการเผาแลวนํากระดูก
บรรจุภายในภาชนะ๑๗ เมืองจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในชวงที่วัฒนธรรม
ทวารวดีแพรหลายเขามามีการปลงศพแบบเผาแลวนําเถากระดูกบรรจุในภาชนะ แต
ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาพิธีการปลงศพแบบบรรจุกระดูกที่ไมผานการเผาลงในไหดวย๑๘ 
    อน่ึง ในหลุมศพเหลาน้ีนอกจากโครงกระดูกหรือภาชนะบรรจุชิ้นสวนกระดูกแลว ยัง
พบภาชนะที่ใสเคร่ืองเซนสังเวยดวย เปนประเพณีที่มามาแลวตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร 
ภาชนะใสเคร่ืองเซนสังเวยมีหนาที่เปนเครื่องบวงสรวง ซึ่งก็คือบายศรีที่ใชกันในปจจุบันนั่นเอง 
รูปแบบภาชนะใสเคร่ืองเซนในหลุมศพเหลาน้ีทําใหนึกถึงภาพสลักรูปหมอตอดวยกรวยที่พบบน
ใบเสมา นั่นยอมหมายความวา ภาชนะใสเครื่องเซนสังเวยที่พบในหลุมศพตั้งแตคร้ังกอน
ประวัติศาสตรนั้น แมเม่ือเขาสูสมัยประวัติศาสตรหรือรับวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาแลวการทํา
ภาชนะใสเคร่ืองเซนสังเวยก็มิไดหายไป จึงเปนอีกตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงประเพณี

                                          
   ๑๕ ศรีศักร วัลลิโภดม, “ประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสองกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน การคนควาวิจัยทางโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๓๔ พิมพเนื่องในการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย คร้ังท่ี ๒ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๔), ๑๘-
๒๗. 

   ๑๖ ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ, ๔๓-๔๖. 

   ๑๗ ผาสุข อินทราวุธ สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลงโบราณคดีท่ีบาน
กระเบ้ืองนอก ตําบลกระเบ้ืองนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๓), ๑๐๖-๑๐๗. 

   ๑๘ มยุรี วีระประเสริฐ, “การขุดคนทางโบราณคดีท่ีเมืองโบราณนครจําปาศรี ตําบลบานกู อําเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม,” ใน พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๘ พิมพเนื่องในการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งท่ี ๓ ๑๑-๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๓๘), ๘๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๐ 

ทองถิ่นด้ังเดิมที่ยังคงสืบตอมา (รายละเอียดของเคร่ืองเซน เคร่ืองบวงสรวง ที่ทําในรูปหมอตอ
ดวยกรวยจะกลาวอีกคร้ังในบทที่ ๖) 
    จากที่กลาวมาในสวนน้ีจะเห็นไดวา วิธีการปลงศพในชวงเวลาที่เรียกวาทวาร
วดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของชุมชนบางแหง ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมที่สืบตอมา
จากสมัยกอนประวัติศาสตร ไมไดรับเอาประเพณีการปลงศพตามแบบพุทธศาสนามาใช 
ยอมเปนหน่ึงในประจักษพยานวา พุทธศาสนาไมไดเปลี่ยนวิถีชีวิต ประเพณี ของผูคน
กลุมน้ีทุกแงมุม   
 

   สรุปไดวาชุมชนพุทธศาสนาแบบทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลาย
ชุมชนเปนชุมชนที่อยูสืบเน่ืองมาแตคร้ังกอนประวัติศาสตร ดวยเหตุน้ี จึงยังคงรักษา
ประเพณีดั้งเดิมบางอยางของตนเอาไวได ที่สําคัญคือ การทําหินตั้งหรือใบเสมา และ
วิธีการปลงศพ เปนหลักฐานประการหนึ่งที่ย้ําความคิดวา ขนบธรรมเนียมหรือประเพณี
ปฏิบัติของกลุมคนผูเปนเจาของวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมิติที่สืบ
เน่ืองมาจากความเชื่อดั้งเดิมของตน มิไดทําตามขนบธรรมเนียมของพุทธศาสนาไป
ทั้งหมด จึงทําใหเชื่อไดวาพุทธศาสนาที่นับถือกันยอมมีมิติบางประการที่ตางไปจาก
พื้นที่อ่ืน ปูชนียวัตถุตางๆรวมถึงพระพุทธรูปและพระพิมพยอมตองมีลักษณะเฉพาะทาง
ความเชื่อ ตลอดจนการแปลความหมายตามทัศนะทองถ่ินอยางแนนอน  
 
๑.๒ การเชื่อมโยงพระพุทธรูปและพระพิมพเขากับพุทธศาสนานิกายตางๆ : ปญหาและ
หลักฐาน  

   พระพุทธรูปและพระพิมพเปนปูชนียวัตถุในพุทธศาสนาที่ไมไดจํากัดอยูเพียงแคนิกาย
ใดนิกายหน่ึงเทาน้ัน หากแตเปนปูชนียวัตถุที่แพรหลายไปในทุกลัทธินิกาย แมวาความตางใน
หลักธรรมคําสอนตลอดจนประเพณีปฏิบัติตางๆ จะทําใหรูปแบบและคติการสรางพระพุทธรูป
และพระพิมพของแตละลัทธินิกายแตกตางกันออกไป แตหลายครั้งก็พบวาเร่ืองยากที่จะจําแนก
หรือระบุลงไปใหแนนอนวาพระพุทธรูปและพระพิมพที่ศึกษาสรางขึ้นตามความเชื่อของลัทธิ
นิกายใด  

   มูลเหตุสําคัญที่ทําใหการเชื่อมโยงพระพุทธรูปและพระพิมพเหลาน้ีเขากับพุทธ
ศาสนาลัทธิหรือนิกายใดเปนไปไดดวยความยากลําบากเกิดขึ้นจากหลายกรณี เปนตนวา ขาด
บริบทแวดลอมในการชวยแปลความ การผสมผสานคติความเชื่อของพุทธศาสนาลัทธินิกาย
ตางๆท่ีมีอยูอยางปกติ  การผสมผสานกับคติความเชื่อ พ้ืนเมืองที่อาจทําให เกิดการ
ลักษณะเฉพาะตนขึ้นได      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๑ 

    สําหรับในกรณีของพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็
เชนเดียวกัน  ในบางกรณีสามารถลงความเห็นไดอยางทันทีวาสรางขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิ
นิกายใด แตอีกหลายกรณียังไมสามารถลงความเห็นได ดวยเหตุนี้ นอกเหนือจากการเชื่อมโยง
วาพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรสรางขึ้นเนื่องในลัทธินิกายใด
แลว ในสวนนี้ยังจะกลาวถึงขอจํากัดที่ทําใหการเชื่อมโยงหรือแปลความหมายเกิดความ
ยากลําบากดวย ตามหัวขอยอยดังน้ี  
    - “พระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน่ืองในพุทธศาสนา
เถรวาทและมหายาน” เพ่ือกลาวถึงตัวอยางหลักฐานพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วิเคราะหไดคอนขางชัดเจนวาสรางขึ้นเน่ืองในนิกายเถรวาทและ
มหายาน  

   - “การผสมผสานระหวางพุทธศาสนานิกายตางๆและการผสมผสานกับความเชื่ออ่ืน” 
เพ่ือแสดงถึงการผสมผสานทางความคิดความเชื่อของพุทธศาสนาลัทธินิกายตางๆ ตลอดจน
ความเชื่อพ้ืนเมือง อันสงผลใหศิลปกรรมเน่ืองในศาสนาเกิดการผสมผสาน ไมไดเกิดจากความ
เชื่อของมิติใดมิติหนึ่งเทาน้ัน   
    - “การเคลื่อนยายกับปญหาในการแปลความเรื่องลัทธินิกาย” เพ่ือแสดงใหเห็นวาการ
เคลื่อนยายปูชนียวัตถุจากแหลงผลิตไปสูแหลงใหม อาจทําใหเกิดการแปลความหมายใหมหรือ
ความเชื่อแบบใหมตอปูชนียวัตถุนั้นได   
     

   ๑.๒.๑ พระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน่ืองใน
พุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน สวนใหญของหลักฐานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาของ
วัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะไมสามารถสรุปไดอยางทันทีวาสรางขึ้นเนื่องใน
ลัทธินิกายใด และหลายกรณีกลับเต็มไปดวยความเชื่อแบบผสมผสาน แตก็มีหลักฐานศิลปกรรม
บางสวนก็สามารถระบุไดวาสรางขึ้นภายใตแรงบันดาลใจจากคัมภีรหรือความเชื่อในลัทธินิกาย
ใด  
    ศิลปกรรมที่สรางขึ้นตามเร่ืองราวที่ปรากฏในคัมภีรภาษาบาลีของพุทธศาสนาเถร
วาทมีตัวอยางที่ชัดเจนคือ พระพิมพแสดงพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริยจากเมืองนครจําปาศรี 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (รูปที่ ๑๘๖-๑๘๘) จุดสําคัญที่ทําใหทราบวาทําขึ้นตาม
เรื่องราวท่ีปรากฏในคัมภีรภาษาบาลีของพุทธศาสนาเถรวาทไดแก การปรากฏตนมะมวง เพราะ
คัมภีรของฝายเถรวาทเทาน้ันที่อางถึงการแสดงยมกปาฏิหาริยที่โคนตนมะมวง เปนตนวา สรภ
ชาดก ธัมมปทัฏฐกถา (รายละเอียดของพระพิมพทั้งสองและพุทธประวัติตอนดังกลาวน้ี จะกลาว
ละเอียดอีกครั้งในสวนของประติมานวิทยา) ในขณะที่พุทธศาสนานิกายอ่ืนจะไมกลาวถึง เชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๒ 

ทิวยาวทาน อันเปนคัมภีรภาษาสันสกฤตของพุทธศาสนาหีนยานนิกายสรรวาสติวาท จะ
กลาวถึงการแสดงยมกปาฏิหาริยเหนือดอกบัวที่เนรมิตขึ้นโดยนาคนันทะและนาคอุปนันทะ๑๙ 
    หลายครั้งพบวาการแยกศิลปกรรมเน่ืองในพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานออกจาก
กันเปนสิ่งลําบาก แตทวาสิ่งที่ตางกันชัดเจนคือ พุทธศาสนามหายานมีความเชื่อและนับถือพระ
โพธิสัตวมากมายหลายองค เชน พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตวเมตไตรยะ พระ
โพธิสัตวมัญชุศรี เปนตน แตการนับถือสักการะเชนน้ีไมปรากฏในความเชื่อของพุทธศาสนาเถร
วาท ประเพณีแบบน้ีปรากฏมาแลวตั้งแตประเทศอินเดีย บันทึกของพระภิกษุจีน ๒ รูป คือ 
เห้ียนจัง (Hiuen Tsiang) และอี้จิง (I-Tsing) ก็ไดใหขอมูลที่ย้ําถึงความตางดังกลาว โดย
พระภิกษุเห้ียนจังบันทึกถึงพระภิกษุในแควนมถุราไวตอนหน่ึงวา ผูศึกษาฝายมหายานจะบูชา
พระโพธิสัตว๒๐ และพระภิกษุอ้ีจิงบันทึกไววา ผูนับถือพระโพธิสัตวและอานพระสูตรฝาย
มหายาน จัดเปนพวกมหายาน ผูที่ไมปฏิบัติตามขางตนน้ี จัดเปนพวกหีนยาน๒๑ ดวยเหตุนี้ การ
ที่เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสวนใหญไมพบรูปพระ
โพธิสัตว นาจะเปนหลักฐานประการสําคัญที่แสดงภาพวา พุทธศาสนามหายานไมไดแพรหลาย
กวางขวางนักเม่ือเทียบกับพุทธศาสนาเถรวาท๒๒         

   แมในภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคนพบรูปพระโพธิสัตวตามคติ
มหายาน ตลอดจนศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนามหายานในจํานวนที่ไมแพรหลายนัก หากแต
ในบางพื้นที่ก็ปรากฏหลักฐานความเชื่อของนิกายดังกลาวชัดเจน เปนตนวา พ้ืนที่บางสวนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือลุมนํ้าโขง ดังไดพบใบเสมาสลักภาพศิพิชาดกตามคัมภีร
ภาษาสันสกฤตจากวัดสาวสุวรรณาราม ตําบลเวียงคุก ตําบลทาบอ จังหวัดหนองคาย แมวาจะ
ยังไมสามารถระบุไดวามาจากคัมภีรใดไดแนนอน แตคัมภีรเหลาน้ีลวนมีความคิดทางฝาย

                                          
   ๑๙ การศึกษาพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริยสมัยทวารวดีท่ีทําขึ้นภายใตคัมภีรของพุทธศาสนา

เถรวาท และคัมภีรของสรรวาทสติวาท ดูไดใน พิริยะ ไกรฤกษ, “ประติมากรรมสมัยทวารวดีท่ีบริเวณถ้ําเขางู 
จังหวัดราชบุรี,” ใน ศิลปและโบราณคดีในประเทศไทย เลม ๒ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๘), ๗๗-๙๓.  

   ๒๐ ถังซําจั๋ง จดหมายเหตุการณเดินทางสูดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศถัง (กรุงเทพฯ : มติชน
, ๒๕๔๗), ๑๖๘. 

   ๒๑ I-Ching, A record of the Buddhist religion : as practised in India and the Malay 
Archipelago, A.D. 671-695 trans. by J. Takakusu (Delhi : Munshiram Mancharlal, 1966), 14-15. 

   ๒๒ การใชเกณฑดังกลาวมาวินิจฉัยลัทธินิกายของปูชนียวัตถุทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปรากฏใหเห็นไดในงานของ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงวินิจฉัยกลุมแผนเงินดุนนูนรูปปูชนียวัตถุตางๆ
จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วาสรางขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาเถรวาท เพราะไม
พบรูปพระโพธิสัตวเลย ดูรายละเอียดใน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “แผนเงินสมัยทวารวดี ซึ่งขุดคนพบท่ี
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม,” ใน ทองอารยธรรม การคนควาเกี่ยวกับโบราณคดีในประเทศไทย 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธุรกิจกาวหนา, ๒๕๔๐), ๒๒๔-๒๒๘.    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๓ 

มหายานปะปนทั้งสิ้น๒๓ พ้ืนที่ลุมนํ้ามูลตอนปลายปรากฏรองรอยพุทธศาสนามหายานไดเชนกัน 
ดังเห็นไดจากจารึกบนใบเสมาจากบานกูจาน ตําบลกูจาน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เขียนดวยอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต เน้ือความกลาวถึงพระเถระ
พรอมดวยพระภิกษุทั้งหลายไดสถาปนาศิลาใหเปนสีมา และไดสรางพระพุทธรูป ตลอดจน      
ปูชนียวัตถุอ่ืนไวในพุทธศาสนา การวินิจฉัยวาจารึกน้ีเก่ียวของกับพุทธศาสนามหายานเกิดขึ้น
จากคนพบคําวา “ศฺรีฆนํ” แปลวา พระพุทธเจา คําน้ีใชเฉพาะในพุทธศาสนามหายานเทาน้ัน๒๔  

   แมวาหลักฐานพุทธศาสนามหายานจะมีอยูในลุมนํ้าโขงและลุมนํ้ามูลตอนปลาย แต
การที่จะระบุวาพระพุทธรูปองคใดในพื้นที่ทั้งสองควรสรางขึ้นเนื่องในคติมหายานยังเปนเรื่องที่
ลําบาก สวนพื้นที่ลุมนํ้ามูลแถบจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย อาจพอระบุไดวาพระพุทธรูป
องคใดควรสรางขึ้นเน่ืองในคติมหายานบาง เพราะวาบริเวณนี้คนพบพระโพธิสัตวสําริดในคติ
พุทธศาสนามหายานจํานวนมาก เปนตนวา พระโพธิสัตวจากบานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา (รูปที่ ๒๒๙) พระโพธิสัตว ๒ องคจากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย 
(รูปที่ ๒๒-๒๓) พระโพธิสัตวจํานวนมากพบจากปราสาทหินแหงหน่ึงในเขตอําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย พระพุทธรูปที่พบรวมกันกับพระโพธิสัตวเหลาน้ี (รูปที่ ๒๗-๓๐) หากทําขึ้น
พรอมกับพระโพธิสัตว และตั้งใจประดิษฐานไวรวมกันตั้งแตแรก ก็ยอมเปนพระพุทธรูปที่สราง
ขึ้นตามคติมหายานดวย๒๕ 

 

                                          
   ๒๓ รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, “ใบเสมาเรื่องศิพิชาดก : รองรอยพุทธศาสนามหายานในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน,” เมืองโบราณ ๒๘,๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๔๕) : ๑๐๕-๑๐๖.  
   ๒๔ ชะเอม แกวคลาย, “จารึกบานกูจาน หลักฐานพุทธศาสนามหายานในพุทธศตวรรษท่ี ๑๒,” 

ศิลปากร ๔๒,๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๔๒) : ๘๙-๙๓.  

   ๒๕ ขอมูลท่ีตกทอดจนถึงปจจุบันไมอาจสรุปไดแนชัด วาพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวท่ีพบ
รวมกันจากบานฝาย และปราสาทเขมรท่ีอําเภอประโคนชัย จะสรางขึ้นพรอมกันและประดิษฐานรวมกันแต
แรก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากขนาดท่ีแตกตางกันเปนอยางยิ่งของประติมากรรมสําริดทั้งสามจากบานฝาย 
ทําใหนักวิชาการบางทานเชื่อวาแรกเริ่มอาจจะมิไดสรางขึ้นมาเพ่ือใหเปนชุดเดียวกันตั้งแตแรก อาน
รายละเอียดไดใน อุไรศรี วรศะริน, “ประติมากรรมสําริดชิ้นเอกพบใหม(จากบานฝาย) ของพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนคร,” ใน ประติมากรรมสําริดชิ้นเอกพบจากบุรีรัมย (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๖), ๔๓.    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๔ 

 

รูปที่ ๒๒๙ เศียรพระโพธิสัตวจากบานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
 

   อนึ่ง มีผูตั้งขอสังเกตวา การบรรลุมรรคผลของพุทธศาสนาหีนยานถือวาอรหัตผลเปน
จุดสูงสุด ทวาความคิดของพุทธศาสนามหายานถือวาการเขาถึงพุทธภูมิหรือพระโพธิญาณ ซึ่งก็
คื อกา รตรั ส รู เ ป นพระพุ ทธ เ จ า  เ ป นความปรา รถนาสู ง สุ ด ๒๖ จา รึ กที่ พบ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบางหลักแสดงใหเห็นถึงความปรารถนาของบุคคลที่จะบรรลุพระโพธิญาณ
ในชาติตอๆไป เชน จารึกที่บานหินขอน อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กลาวถึงทานอุ
ปาธยายะปรารถนาใหผลบุญผลกุศลบันดาลใหทานเปนบรรลุพุทธภูมิ๒๗ และอีกตัวอยางหนึ่ง
ไดแก จารึกบออีกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แมวาจะเปนจารึกที่เก่ียวของสัมพันธกับ
วัฒนธรรมเขมร แตก็ทําขึ้นรวมสมัยกันกับวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดง
ความปรารถนาของพระราชาแหงศรีจนาศะวา มุงหวังพระสัมมาสัมโพธิญาณ๒๘  นั่นยอม
หมายความวา พุทธศาสนามหายาน หรืออยางนอยก็ความคิดแบบหนึ่งของพุทธมหายาน มีผล
ตอวิถีชีวิต ประเพณี ของผูคนชาวอีสานสมัยนั้นอยางแนนอน    

                                          
   ๒๖

 หลวงวิจิตรวาทการ, ศาสนาสากล เลม ๒ (กรุงเทพฯ : สรางสรรคบุคส, ๒๕๔๖), ๖๘๔-๖๘๕. 
   ๒๗ กรมศิลปากร, “จารึกหินขอน ๒,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ 

พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔, ๒๖๖. 

   ๒๘ ยอรซ เชเดส, “ศิลาจารึกบออีกา,” แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล โบราณคดี ๑,๒ 
(ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๑๐): ๕๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๕ 

   จากที่กลาวมาในสวนน้ีจะเห็นไดวา ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
รองรอยหลักฐานทั้งของพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน พระพุทธรูปและพระพิมพภาค
อีสานจึงมีทั้งที่เก่ียวของกับพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน แตทวาการระบุวาองคใด
เก่ียวกับนิกายใดยังคงกระทําไดยาก จําเปนตองใชหลักฐานแวดลอมชวยแปลความ โดย
หากพิจารณาวารูปพระโพธิสัตวสามารถเปนตัวแทนของพุทธศาสนามหายานไดแลว 
ยอมหมายความวา พระพุทธรูปที่พบรวมกับพระโพธิสัตวควรเก่ียวของกับพุทธศาสนา
มหายาน แตหากบริเวณนั้นไมพบพระโพธิสัตวหรือรองรอยอื่นๆตามคติพุทธศาสนา
มหายาน ยอมมีความเปนไปไดที่พระพุทธรูปเหลาน้ันจะเก่ียวของกับพุทธศาสนาเถร
วาท  หากพิจารณาตามน้ีจะเห็นไดวา  พุทธศาสนาเถรวาทมีความเก่ียวของกับ
พระพุทธรูปและพระพิมพภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางกวางขวางกวาพุทธศาสนา
มหายาน 
      

   ๑.๒.๒ การผสมผสานระหวางพุทธศาสนานิกายตางๆและการผสมผสานกับ
ความเชื่ออ่ืน การผสมผสานทางความเชื่อระหวางลัทธินิกายตางๆในพุทธศาสนา ตลอดจนกับ
ศาสนาอื่นหรือความเชื่อ อ่ืนๆ เปนส่ิงที่พบเห็นไดโดยท่ัวไป วัฒนธรรมทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็ยอมมีลักษณะผสมผสานดังกลาวน้ีดวย  

   เพื่อทําความเขาใจวาการผสมผสานดังกลาวเปนเรื่องปกติ จึงจะลําดับเนื้อหาในสวน
นี้ออกเปน  

   - การผสมผสานทางความเชื่อ : ขอสังเกตในภาพรวม  
   - การผสมผสานทางความเชื่อกรณีศึกษาในประเทศไทย  
   - การผสมผสานทางความเชื่อในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  
   - การผสมผสานทางความเชื่อ : ขอสังเกตในภาพรวม การผสมผสานความเชื่อ

ระหวางพุทธศาสนานิกายตางๆเปนเรื่องปกติ หรือแมแตการแลกเปลี่ยนผสมผสานระหวางพุทธ
ศาสนากับศาสนาพราหมณก็เปนเร่ืองที่พบไดทั่วไปเชนกัน มูลเหตุหน่ึงของการแลกเปลี่ยน
ผสมผสานทางความคิดและความเช่ือเชนนี้ หลวงวิจิตรวาทการอธิบายไววา เกิดจากความ
พยายามเปลี่ยนแปลงหลักการในศาสนาตนเพื่อใหถูกใจคนจํานวนมาก ความวา  

 
    พยายามจะเก็บเอาของดีที่คนนิยมจากลัทธิอื่นเขามาผสมปะปนกับ
ลัทธิศาสนาของตน ... การเอาอยางซึ่งกันและกัน ไดมีมาในชั้นหลังเปนอันมาก 
และก็เนื่องจากความตั้งใจดี ที่อยากใหลัทธิศาสนาของตนมีของดีเทาเทียม
ศาสนาอ่ืน วิธีเก็บของดีก็มีขึ้นมา พราหมณเก็บของดีของพุทธ พุทธเก็บของดี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๖ 

ของพราหมณ ที่วาของดี ก็หมายความถึงเรื่องที่เชื่อวาอยูในความนิยมของคน 
อาจจะชักจูงความเลื่อมใสในศาสนาตนไมแพศาสนาอื่น การสับสนปะปนจึงมี
มากขึ้นทุกที๒๙   

         
    การผสมผสานหรือแลกเปลี่ยนหลักธรรมคําสอนตลอดจนความคิดความเชื่อระหวาง
พุทธศาสนาลัทธินิกายตางๆเปนสิ่งที่พบเห็นไดโดยท่ัวไป ตามบันทึกของพระภิกษุเห้ียนจังซ่ึง
เดินทางไปสืบพุทธศาสนายังประเทศอินเดียเม่ือพุทธศตวรรษที่ ๑๒ มีเน้ือหาหลายสวนที่
กลาวถึงพระภิกษุเมืองตางๆวาตางก็ศึกษาคนควาหลักธรรมทั้งมหายานและหีนยาน เชน แควน
ชาลัมธร แควนมถุรา แควนกันยากุพชะ แควนปุณฑธวรรน แควนกงกณปุระ แควนมหาราษฎร 
แควนกัจฉะ แควนอุชชยนี แควนลังคละ สํานักอภัยคีรีที่ศรีลังกา เปนตน๓๐ นั่นยอมหมายความ
วา พระสงฆแมตางนิกายกัน แตก็สามารถเรียนรูพระธรรมหรือพระสูตรของนิกายอื่นได บาง
เมืองหรือบางอารามมีการปฏิบัติเปนไปแบบผสมผสาน ดังตัวอยางจากพุทธศาสนาที่ปฏิบัติกัน 
ณ มหาโพธิสังฆารามแหงเมืองพุทธคยา พระภิกษุเห้ียนจังบรรยายถึงพุทธศาสนาที่อารามนี้โดย
ใชคําวา “หลักธรรมเถรวาทของฝายมหายาน” ซึ่งคงหมายถึงหลักธรรมเถรวาทของหีนยานที่
ไดรับแนวความคิดจากฝายมหายาน๓๑ อีกคําหน่ึงที่ทานใชคือ “นิกายสถวีรของฝายมหายาน” 
ปรากฏในสวนที่บรรยายถึงการศึกษาพระธรรมสําสอนของพระภิกษุแหงแควนภรุกัจฉป แควนสุ
ราษฎร และศรีลังกา๓๒ การผสมผสานความคิดความเชื่อของพุทธศาสนานิกายตางๆเขาไว
ดวยกันยอมปรากฏในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวย ซึ่งรายละเอียดจะ
กลาวถึงตอไปขางหนา 

   นอกจากการผสมผสานระหวางลัทธินิกายตางๆในพุทธศาสนาดวยกันเองแลว ยังมี
การผสมผสานกับความเชื่อทองถิ่น การแปลความหมายของแตละบุคคล แตละชุมชน ตลอดจน
ความไมเครงครัดในพระธรรมคําสอน ยังผลใหพุทธศาสนาในแตละทองถิ่นแตกตางกันไป  
พระภิกษุเห้ียนจังไดกลาวถึงสภาพอันหลากหลายของพุทธศาสนาในประเทศอินเดียตามทํานอง
นี้ไวตอนหนึ่งวา 

 
    พระสัทธรรมอันลึกซึ้งซึ่งพระตถาคตเจาทรงแสดงไวนั้น แตละคนยอม
มีความเขาใจแตกตางกันไป ปจจุบันทิ้งหางจากยุคพระศากยมุนีเปนเวลานาน

                                          
   ๒๙ หลวงวิจิตรวาทการ, ศาสนาสากล เลม ๒, ๖๕๗. 

   ๓๐ ถังซําจั๋ง จดหมายเหตุการณเดินทางสูดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศถัง (กรุงเทพฯ : มติชน
, ๒๕๔๗), ๑๖๒, ๑๖๖, ๑๘๙, ๔๐๔, ๔๔๔, ๔๔๙, ๔๕๑, ๔๕๘, ๔๖๒, ๔๖๘. 

   ๓๑ เร่ืองเดียวกัน, ๓๔๗, ๓๕๑. 

   ๓๒ เร่ืองเดียวกัน, ๔๔๔, ๔๕๓, ๔๖๐.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๗ 

แสนนานแลว [คนเรา] จะเขาใจหลักพุทธธรรมดั้งเดิมไดลึกซึ้งเพียงไรนั้น ยอม
สุดแทแตความสามารถในการรับรูและความสูงตํ่าของสติปญญาในปจเจกบุคคล 
ทุกวันนี้ [พุทธศาสนา] แตกแยกเปนนิกายตางๆมากมายหลายฝาย... หลักธรรม
ของมหายานกับหินยานก็ไมเหมือนกัน๓๓ 
 
    แควนพลุระ... ภายในอาณาเขตมีอารามหลายรอยแหง มีพระภิกษุสงฆ
หลายพันรูป แตไมไดศึกษาทฤษฎีของนิกายหนึ่งเปนเฉพาะ และไมเครงครัดตอ
การปฏิบัติตามพุทธวินัยแตอยางใด๓๔  
 

    ทานยังไดบันทึกถึงคําพูดของพระปารศวรสังฆเถระที่กลาวถึงสภาพพุทธศาสนาใน
รัชกาลพระเจากนิษกะแหงแควนคันธาระไววา  
 

   เนื่องดวยพระพุทธองคเสด็จดับขันธปรินิพพานมาก็ชานานแลว สาวก
ทั้งหลายแตกแยกออกเปนหลายหลากนิกาย พระธรรมาจารย [แตละนิกาย] ตาง
ยึดม่ันในแนวคิดของตนซึ่งก็แตกตางกันจนกลายเปนขอขัดแยงกัน๓๕ 

 
    ดวยเหตุน้ี พุทธศาสนาในแตละสํานัก แตละทองถิ่นจึงแตกตางกันไป การ
แปลความหมายที่ผิดแผกแตกตางไปจากกันยอมเก่ียวของกับการแปลความหมายใหม 
ลักษณะความเชื่อประจําทองถ่ิน ตลอดจนความสามารถในการเขาถึงหลักธรรมคําสอน
ของแตละบุคคล แตละชุมชน จึงอาจกลาวไดวา พุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติกันในแตละ
พื้นที่ยอมมีลักษณะของตนอันตางไปจากแหงอ่ืนๆไมมากก็นอย สภาพดังกลาวนี้
ปรากฏใหเห็นไดในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังที่จะกลาวตอไป
ขางหนา  
 
    - การผสมผสานทางความเชื่อกรณีศึกษาในประเทศไทย สําหรับในประเทศไทยการ
ผสมผสานระหวางพุทธศาสนาตางลัทธินิกาย ตลอดจนการผสมผสานกับศาสนาพราหมณมี
ตัวอยางพบเห็นไดมากมาย หากกลาวเฉพาะชวงเวลาที่รวมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะพบการผสมผสานไดทั้งในระดับตัววัตถุและระดับเมือง  

                                          
   ๓๓ เร่ืองเดียวกัน, ๘๑. 
   ๓๔ เร่ืองเดียวกัน, ๑๓๐-๑๓๑. 
   ๓๕ เร่ืองเดียวกัน, ๑๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๘ 

   การผสมผสานความเชื่อของพุทธศาสนาตางลัทธินิกายในระดับวัตถุ มีตัวอยางเชน 
พระพิมพแบบหนึ่งในศิลปะทวารวดีภาคกลาง (รูปที่ ๒๓๐) นักวิชาการบางทานเช่ือวาแสดง
เร่ืองยมกปาฏิหาริยที่ทําขึ้นตามคัมภีรทิวยาวทาน อันเปนคัมภีรของพุทธศาสนาหีนยานนิกาย
สรรวาสติวาท แตทวาดานหลังกลับปรากฏจารึกคาถา เย ธมฺมา ภาษาบาลี ซึ่งคัดมาจากคัมภีร
พุทธศาสนาเถรวาท ดวยเหตุนี้ จึงสันนิษฐานไดวาพระพิมพแบบน้ีทําขึ้นโดยผูนับถือพุทธ
ศาสนาแบบเถรวาท แตหยิบยืมรูปแบบและประติมานวิทยาของพุทธศาสนานิกายอ่ืนมาใช๓๖ 
อีกตัวอยางหนึ่งคือ ภาพสลักเลาเรื่องพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริย ประดิษฐาน ณ ดานหลัง
ฐานชุกชีพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม (รูปที่ ๒๓๑) แสดงเหตุการณยมกปาฏิหาริยที่
ตนมะมวงตามคัมภีรภาษาบาลีของพุทธศาสนาเถรวาท แตขณะเดียวกันก็ทํานาคเนรมิตดอกบวั
ใหพระพุทธเจาประทับนั่งตามคัมภีรทิวยาวทาน ภาษาสันสกฤต ของพุทธศาสนาหีนยานนิกาย
สรรวาสติวาทดวย๓๗  

 

  

รูปที่ ๒๓๐ พระพิมพเลาเร่ืองยมกปาฏิหาริย 
(?)ศิลปะทวารวดีภาคกลาง พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนคร   

รูปที่ ๒๓๑ ภาพสลักเลาเร่ืองพุทธประวัติ
ตอนยมกปาฏิหาริย วัดสุทัศนเทพวราราม 

 

                                          
   ๓๖ ธนกฤต ลออสุวรรณ, “พระพิมพดินเผาจากราชบุรี : รองรอยความสัมพันธระหวางนิกายเถร

วาท-มหายานในสมัยทวารวดี,” ดํารงวิชาการ ๓,๕ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๔๗) : ๑๕๒-๑๖๑.  
   ๓๗ พิริยะ ไกรฤกษ, “ประติมากรรมสมัยทวารวดีท่ีบริเวณถ้ําเขางู จังหวัดราชบุรี” ใน ศิลปและ

โบราณคดีในประเทศไทย เลม ๒ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๘), ๘๒-๘๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๙ 

   รองรอยหลักฐานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาของทวารวดีภาคกลางที่มีการ
ผสมผสานกับความเชื่อพ้ืนเมืองมีตัวอยางใหเห็นไดเชนกัน เปนตนวา การนับถือบูชาตนไม
ใหญ ทั้งน้ีเพราะมีการคนพบภาพสลักหรือภาพปูนปนรูปตนไมหลายตน เชน ตนมะมวงในพุทธ
ประวัติตอนยมกปาฏิหาริย ตนสาละในพุทธประวัติตอนปรินิพพาน ตนไมเหลาน้ีมีผาคลอง
ตลอดจนเครื่องประดับประเภทวงแหวนรัดก่ิงกานอยางสวยงาม นาจะเปนภาพสะทอนถึง
ประเพณีการบูชาตนไมใหญอันเปนความเชื่อพ้ืนเมืองในสมัยนั้น ซึ่งไดเขามาผสมผสานกับพุทธ
ศาสนา๓๘ 
    สําหรับการผสมผสานความเชื่อในระดับเมืองมีตัวอยางใหเห็นจํานวนมากเชนกัน 
เปนตนวา เมืองนครปฐมโบราณซึ่งพบจารึกขอพระธรรมคําสอนภาษาบาลีของพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทจํานวนมาก แตขณะเดียวกันก็คนพบวาศาสนสถานบางแหง เชน เจดียจุลปะโทน 
ทําภาพเลาเร่ืองชาดกจากคัมภีรภาษาสันสกฤตของพุทธศาสนานิกายอ่ืน๓๙ และขณะเดียวกัน
นั้นก็มีรองรอยของศาสนาพราหมณดวย สวนเมืองอ่ืนๆ เชน เมืองโบราณศรีเทพ อําเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ เมืองศรีมโหสถ อําเภอโคกปบ จังหวัดปราจีนบุรี เมืองอูทอง อําเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ตางก็มีรองรอยการนับถือพุทธศาสนาหีนยาน มหายาน และพราหมณควบคู
กันไป  
    การผสมผสานทางความเชื่อระหวางพุทธศาสนานิกายตางๆ หรือแมกระท่ัง
กับศาสนาพราหมณและความเชื่อพ้ืนเมือง จึงเปนส่ิงที่พบเห็นไดทั่วไป เมืองโบราณใน
วัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีลักษณะการผสมผสานดังกลาวดวย
เชนกัน ตามรายละเอียดที่จะกลาวถึงตอไปขางหนา   
 
    - การผสมผสานทางความเชื่อในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ
ผสมผสานระหวางความเชื่อของพุทธศาสนานิกายตางๆ ตลอดจนการผสมผสานกับความเชื่อ
ในศาสนาพราหมณ หรือกับความเชื่อทองถิ่น เปนสิ่งที่พบเห็นไดในวัฒนธรรมทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การผสมผสานดังกลาวน้ีปรากฏท้ังในระดับของเมืองและระดับวัตถุ ดวย
เหตุนี้ จึงจําเปนตองระลึกวา อาจเปนการยากลําบากที่จะจําแนกวาวัตถุนั้นๆควรสรางขึ้นเนื่อง
ในพุทธศาสนานิกายใด เพราะแทจริงแลวอาจเกิดขึ้นจากความเชื่อแบบผสมผสาน ไมไดเกิด
จากความเชื่อในมิติใดมิติหนึ่งเทาน้ัน 

                                          
   ๓๘ รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, “การนับถือบูชาตนไมใหญและตนโพธิ์ในสมัยทวารวดี,” ดํารงวิชาการ 

๓,๖ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๗) : ๑-๙.   
   ๓๙ พิริยะ ไกรฤกษ, พุทธศาสนนิทานท่ีเจดียจุลปะโทน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระจันทร, ๒๕๑๗) 

และ นันทนา ชุติวงศ, “ภาพชาดกท่ีเจดียจุลปะโทน,” ศิลปากร ๒๑,๔ (พฤศจิกายน ๒๕๒๐) : ๒๘-๕๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๐ 

    การผสมผสานในระดับเมืองมีตัวอยางชัดเจน คือ เมืองเสมา อําเภอเสมา จังหวัด
นครราชสีมา ถือวาเปนเมืองขนาดใหญที่สุดแหงหนึ่งในสมัยน้ัน โบราณสถานวัตถุที่พบภายใน
เมืองและพื้นที่โดยรอบแสดงใหเห็นถึงการนับถือพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณควบคูกันไป 
ตัวอยางศาสนสถานในพุทธศาสนาที่สําคัญคือ พระพุทธไสยาสน ซึ่งปจจุบันอยูในเขตของวัด
ธรรมจักรเสมาราม (รูปที่ ๑) สวนตัวอยางศาสนสถานเนื่องในศาสนาพราหมณที่สําคัญ คือ 
โบราณสถานหมายเลข ๑ ซึ่งตั้งอยูภายในเมือง นอกจากนี้หลักฐานจากจารึกที่พบจากเมืองน้ี 
ไดแก จารึกบออีกา ซึ่งทําขึ้นเม่ือราว พ.ศ. ๑๔๑๑ ก็ยังชวยตอกย้ําใหเห็นถึงการนับถือศาสนา
ทั้งสองควบคูกันไป เพราะดานแรกกลาวถึงพระราชาแหงศรีจนาศะไดถวายสิ่งของตางๆแด
พระภิกษุสงฆเพ่ือหวังพระสัมมาสัมโพธิญาณ สวนดานที่สองเปนเรื่องที่เก่ียวของกับศาสนา
พราหมณ โดยเริ่มตนจากการสรรเสริญพระศิวะ การสรางศิวลึงคทองโดยบุคคลผูมีนามวาอัง
ศเทพ๔๐ 
    กลุมปูชนียวัตถุที่คนพบตามเมืองวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวนหน่ึง แสดงใหเห็นถึงความหลากหลายและการผสมผสานทางความเชื่อดวย เชน กลุม
พระพิมพดินเผาที่พบจากเจดียนอกเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามบาง
พิมพแสดงภาพเลาเรื่องพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริยใตตนมะมวง (รูปที่ ๑๘๖-๑๘๘) อัน
สะทอนใหเห็นวาทําขึ้นตามคัมภีรภาษาบาลีของพุทธศาสนาเถรวาท (รายละเอียดจะกลาวถึงอีก
ครั้งในสวนของการแปลความทางประติมานวิทยา) แตก็ไดพบรูปบุคคลมี ๔ กร (รูปที่ ๒๒๘) 
ซึ่งไมใชลักษณะรูปเคารพตามพุทธศาสนาเถรวาท บางทานสันนิษฐานวาเปนรูปของพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร๔๑ หากเปนจริงตามขอสันนิษฐานนี้ ยอมแสดงใหเห็นวา พุทธศาสนิกชน
ที่รวมกันสรางพระพิมพกลุมน้ีมีมิติความเชื่อบางประการท่ีเปนไปในทางผสมผสานระหวางพุทธ
ศาสนาเถรวาทกับมหายาน อันอาจเกิดจากการแปลความหมายใหมของชุมชนทองถิ่น แตนา
เสียดายวารายละเอียดในสวนนี้ไมเหลือใหศึกษาไดชัดเจน  
    สวนการผสมผสานทางความเชื่อระหวางพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณมี
ตัวอยางเชน ใบเสมาจากวัดบานมา ตําบลพันนา อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปจจุบัน
สูญหายไปแลว จึงศึกษาเรื่องราวไดจากภาพถายเกาเทาน้ัน ทําขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ดาน
หนึ่งสลักภาพพิราธลักนางสีดา อันเปนเรื่องราวในมหากาพยรามายณะของศาสนาพราหมณ 
สวนอีกดานหนึ่งทํารูปบุคคลยืนถือตะบอง อาจไดแกทาวเวศวัน ซึ่งเปนผูสาปพิราธใหเปนอสูร

                                          
   ๔๐ ยอรช เซเดส, “ศิลาจารึกบออีกา” ทรงแปลโดย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล โบราณคดี ๑,๒ 

(ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๑๐) : ๕๕-๕๘.   
   ๔๑ มยุรี วีระประเสริฐ, “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีท่ีพบท่ีนาดูน จังหวัดมหาสารคาม,” ใน 

ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๓๑ เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศสไทย ครั้งท่ี ๑), ๘๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๑ 

หรือรากษส จะพนคําสาปไดก็ตอเม่ือถูกพระรามฆา ตามปกติใบเสมาจะสลักภาพเลาเรื่องใน
พุทธศาสนาเปนสวนใหญ ใบเสมาแผนน้ี จึงเปนตัวอยางของการผสมผสานระหวางประเพณี
การสรางใบเสมาด้ังเดิมซ่ึงผูกพันกับพุทธศาสนาเขากับความเชื่อในศาสนาพราหมณไดเปน
อยางดี๔๒  
    อีกตัวอยางที่แสดงถึงการผสมผสานระหวางคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณกับ
พุทธศาสนาในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ใบเสมาสลักภาพคชลักษมีหรือ
อภิเษกศรี พบจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (รูปที่ ๒๓๒) เปน
สัญลักษณมงคลตามคติของชาวอินเดีย มีความหมายถึงความอุดมสมบูรณและโชคลาภ ใน
ศาสนาพราหมณถือวาเปนสัญลักษณที่แทนถึงพระลักษมีซึ่งเปนเทพีแหงโชคลาภ สวนพุทธ
ศาสนาในระยแรกเริ่มหรืออินเดียโบราณถือวาเปนสัญลักษณของปางประสูติ ดวยเหตุที่ใบเสมา
สวนใหญมีความเกี่ยวของกับพุทธศาสนามากกวาศาสนาพราหมณ และศาสนสถานวัตถุจาก
เมืองฟาแดดสงยางก็แสดงใหเห็นถึงความโดดเดนของพุทธศาสนา ภาพคชลักษมีหรืออภิเษก
ศรีบนใบสมาแผนนี้จึงอาจหมายถึงพุทธประวัติตอนประสูติ๔๓ อยางไรก็ตาม แนวความคิด
ด้ังเดิมอันเกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณ โชคลาภ ตลอดจนความเปนสวัสดิมงคลตางๆ ก็นาจะ
ผสมผสานอยูดวย๔๔ เพราะหลักฐานคชลักษมีหรืออภิเษกศรีในวัฒนธรรมที่รวมสมัยกัน คือ 
ทวารวดีภาคกลาง เขมร ตางก็ใชในฐานะของสัญลักษณแทนความอุดมสมบูรณตามคติศาสนา
พราหมณมากกวาพุทธประวัติปางประสูติ  
 

                                          
   ๔๒ หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, “ใบเสมาสลักเร่ืองรามายณะ การเปล่ียนแปลงคติและรูปแบบ

จากศิลปะทวารวดีสูศิลปะเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” เมืองโบราณ ๑๗,๑ (มกราคม – มีนาคม 
๒๕๓๔) : ๑๐๕-๑๑๐. อนึ่ง ใบเสมาจากวัดบานมาแผนนี้มีบางทานสันนิษฐานวาเปนชาดกเรื่องวิธุรบัณฑิต 
อานรายละเอียดใน ปติสร เพ็ญสุต, “การวิเคราะหภาพสลักวิธุรบัณฑิตบนเสมาทวารวดีในภาคอีสาน,” ดํารง
วิชาการ ๘,๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๑๙-๓๔. 

   ๔๓ อรุณศักด์ิ กิ่งมณี, “ใบเสมาสลักภาพ “สัญลักษณแทนปางประสูติของพระพุทธองค,” ศิลปากร 
๔๕,๑ (มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๔๕) : ๘๕. 

   ๔๔ เร่ืองเดียวกัน, ๘๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๒ 

 

รูปที่ ๒๓๒ ใบเสมาสลักภาพคชลักษมีหรืออภิเกษศรี พบจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน  
        

   สําหรับความเชื่อทองถิ่นที่เขามาผสมผสานกับพุทธศาสนาของวัฒนธรรมทวารวดี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น เห็นไดชัดเจนที่สุดคือประเพณีการทําหินตั้งหรือใบเสมา 
(รายละเอียดไดกลาวไปแลวในสวนของรองรอยความคิดพ้ืนเมืองที่สืบทอดมาแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร) นอกเหนือไปจากน้ี ไดแก การคนพบพระพิมพบางพิมพที่แตกตางไปจากแหง
อ่ืน โดยเฉพาะพระพิมพที่ทําแถวพระพุทธเจาสลับกับปูชนียวัตถุอ่ืนซึ่งพบจากเมืองนครจําปา
ศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (รูปที่ ๒๒๔-๒๒๖) ยังไมทราบความหมายที่แนชัด 
(รายละเอียดจะกลาวอีกคร้ังในสวนของการแปลความประติมานวิทยา) การสรางพระพิมพแบบ
นี้ยอมมีความเชื่อหรือความหมายเฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหน่ึงของพุทธศาสนิกชนกลุมน้ี 
พระพิมพแบบนี้จึงนาจะสะทอนใหเห็นถึงการแปลความหมายใหม หรือลักษณะเฉพาะทางความ
เชื่อของทองถิ่น  

   ประเพณีปฏิบัติทองถิ่นอีกประการหนึ่งที่ผสมผสานเขากับพุทธศาสนาคือ การทํา
เครื่องสังเวยบูชาในรูปหมอครอบปากดวยกรวย พบเปนภาพสลักบนใบเสมาจํานวนมาก 
(รายละเอียดวาทําไมจึงเชื่อวารูปหมอนํ้าครอบปากดวยกรวยเปนเคร่ืองสังเวยบูชา จะกลาวถึง
อีกคร้ังในสวนของการแสดงออกถึงฐานันดรอันสูงของพระพุทธเจาในบทที่ ๖) เคร่ืองสังเวยบูชา
ในลักษณะนี้ มีรูปแบบและหนาที่การใชประโยชนเฉกเชนเดียวกันกับภาชนะดินเผาที่ใส
เคร่ืองเซนหรือของอุทิศใหผูตาย พบไดในหลุมฝงศพสมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยตน
ประวัติศาสตร รูปเคร่ืองบูชาที่พบบนใบเสมา จึงเปนตัวอยางของการนําเอาประเพณีการ
สักการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ตามแบบอยางด้ังเดิม มาปรับใชใหเขากับพุทธศาสนา  
     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๓ 

จากที่กลาวมาในสวน “การผสมผสานระหวางพุทธศาสนานิกายตางๆและการ
ผสมผสานกับความเชื่ออ่ืน” แสดงใหเห็นวา การผสมผสานแลกเปลี่ยนทางความคิด 
ความเชื่อ ตลอดจนประเพณีปฏิบัติตางๆ ระหวางพุทธศาสนานิกายตางๆ และระหวาง
พุทธศาสนากับศาสนาพราหมณหรือความเชื่อเฉพาะถิ่น เปนส่ิงที่ปรากฏขึ้นไดเสมอ 
การผสมผสานแลก เปลี่ ยนดั ง กล า ว น้ี ป ร ากฏ ในวัฒนธรรมทวารว ดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเชนกัน  ดวยเหตุ น้ี  การเชื่อมโยงวาปูชนียวัตถุน้ันๆ  หรือ
พระพุทธรูปและพระพิมพน้ันๆ สรางข้ึนภายใตกรอบความคิดความเชื่อของพุทธศาสนา
นิกายใด จึงเปนไปอยางยากลําบาก เพราะแทจริงแลวปูชนียวัตถุเหลาน้ีมีมิติที่เกิดข้ึน
จากความคิดความเชื่อแบบผสมผสาน 

 
   ๑.๒.๓ การเคลื่อนยายกับปญหาในการแปลความลัทธินิกาย : ขอพึงสังเกต 

การเคล่ือนยายปูชนียวัตถุจากแหงหนึ่งไปสูอีกแหงหนึ่งของผูคนในอดีตน้ัน ในดานหน่ึงเปน
ประโยชน เชน การคนพบพระพุทธรูปอินเดียหรือศรีลังกาในดินแดนประเทศไทย ยอมแสดงให
เห็นถึงระลอกความเชื่อหรือความสัมพันธระหวางดินแดนไทยกับดินแดนทั้งสองได อยางไรก็
ตาม การเคลื่อนยายปูชนียวัตถุยอมเกิดปญหาบางอยางตามมาดวยเชนกัน อยางนอยทําใหไม
สามารถทราบหลักฐานแวดลอมในสมัยแรกเริ่มที่ถูกสักการะได เพราะการเคลื่อนยายเปนแต
เพียงเคลื่อนยายปูชนียวัตถุ หากแตหลักฐานอ่ืนๆที่แวดลอมอาจไมไดเคลื่อนยายตามมาดวย 
การแปลความหมาย ความเช่ือ ของปูชนียวัตถุที่ถูกเคลื่อนยายจากแหลงผลิตหรือแหลง
ประดิษฐานเม่ือแรกสราง อาจมีความคลาดเคลื่อนออกไปได เพ่ือแสดงใหเห็นวาการเคลื่อนยาย
ยอมมีผลตอความหมายใหคลาดเคลื่อนไปจากครั้งแรกสราง จึงจะลําดับหัวขอยอยในสวนนี้ดังนี้ 

   - ความหมายเปลี่ยนเม่ือเคลื่อนยายสถานที่ตัวอยางจากปูชนียวัตถุในประเทศไทย  
   - การเคลื่ อนย าย กับปญหาการแปลความหมายปูช นียวัตถุทวารวดีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
   - ความหมายเปลี่ยนเม่ือเคลื่อนยายสถานที่ตัวอยางจากปูชนียวัตถุในประเทศไทย 

พุทธศาสนาในแตละพ้ืนที่หรือในแตละชวงเวลายอมมีลักษณะที่แตกตางกันไป ปูชนียวัตถุที่
สรางขึ้นในสถานที่หน่ึงหรือชวงเวลาหนึ่ง เม่ือถูกเคลื่อนยายหรือนํากลับมาใชใหมอาจมี
ความหมาย ความเชื่อ เปลี่ยนแปลงไปจากครั้งเม่ือแรกสราง กรณีดังกลาวนี้พบเห็นไดใน
พระพุทธรูปและพระพิมพที่พบในดินแดนประเทศไทยอยางบอยคร้ัง ตัวอยางที่จะยกมาในที่นี้ 
คือ พระพุทธรูปและพระพิมพจากกรุพระปรางควัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ระบุวา วัดราชบูรณะสรางขึ้นเม่ือ 
พ.ศ. ๑๙๖๗ โดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ อันเปนชวงเวลาที่พุทธศาสนาเถรวาทแบบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๔ 

ลังกาวงศไดรับการนับถือเปนอยางมาก ทวาภายในกรุของพระปรางคประธานของวัดที่พบ
พระพุทธรูปและพระพิมพเปนจํานวนมากน้ัน กลับแสดงใหเห็นถึงพระพุทธรูปและพระพิมพที่
เก่ียวของกับพุทธศาสนามหายาน เปนตนวา พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในศิลปะศรีวิชัย๔๕ พระ
พิมพรูปพระพุทธเจาหลายพระองค หรือพระพิมพรูปพระพุทธเจาประทับนั่งตรงกลางขนาบขาง
ดวยพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและนางปรัชญาปารมิตา บางองคมีรูปเหวัชระประกอบ กลุมน้ีทํา
ขึ้นในสมัยลพบุรี๔๖ พระพุทธรูป พระพิมพ หรือพระโพธิสัตวเหลาน้ีสวนหนึ่งคงเปนปูชนียวัตถุ
ด้ังเดิมที่ตกทอดลงมา และอีกสวนหนึ่งคงเปนของที่ทําขึ้นใหมในคราวสรางพระปรางค  

   พรอมกันกับปูชนียวัตถุเนื่องในพุทธศาสนามหายานเหลาน้ี ไดคนพบหลักฐานที่
เก่ียวของกับพุทธศาสนาเถรวาท อันเปนพุทธศาสนานิกายหลักที่นับถือกันในสมัยอยุธยา คือ 
พระพิมพปางยมกปาฏิหาริยใตตนมะมวง๔๗ คํานมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระธรรมซึ่ง
เขียนเปนภาษาบาลี๔๘ ภาพจิตรกรรมแถวบนสุดเขียนภาพระพุทธเจารวม ๒๔ องค แตละองคมี
พระนามเขียนดวยอักษรขอมเปนภาษาบาลีกํากับไว จํานวนพระพุทธเจา ๒๔ องคนี้เก่ียวของ
กับเน้ือความที่ปรากฏอยูในคัมภีรมธุรัตถวิลาสินีของพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งกลาวถึงพระอดีต
พุทธเจา ๒๔ องคที่มีพุทธทํานายวา พระพุทธเจาองคปจจุบันจะไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธ
เจานามวาพระสมณโคดม๔๙  
    จากการคนพบหลักฐานของพุทธศาสนามหายานรวมกันกับหลักฐานพุทธศาสนาเถร
วาทเชนนี้ ยอมไมไดหมายความวาวัดน้ีสรางขึ้นเนื่องในพุทธศาสนามหายาน หากแตเปนวัดที่
สรางขึ้นตามคติความเช่ือของพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งเปนนิกายหลักในสมัยน้ัน ปูชนียวัตถุใน
พุทธศาสนามหายานที่พบอาจไดรับการแปลความหมายใหม หรือเคารพบูชาแบบใหม ตาม
ทัศนะของคนตนกรุงศรีอยุธยา ความหมายด้ังเดิมตามแบบอยางพุทธศาสนามหายานที่นับถือ
กันในสมัยศรีวิชัย สมัยลพบุรี พุทธศาสนิกชนชาวอยุธยาในสมัยนั้นอาจจะไมรูจักแลว 

   หากเปนไปในทํานองดังกลาวน้ี ยอมหมายความวา ปูชนียวัตถุที่ถูกสรางข้ึนเน่ือง
ในความเช่ือแบบหน่ึง เมื่อถูกเคลื่อนยาย เปลี่ยนสถานที่ หรือกาลเวลาผาน ความหมาย

                                          
   ๔๕ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “โบราณวัตถุท่ีคนพบจากกรุพระปรางควัดราชบูรณะ,” ใน 

พระพุทธรูปและพระพิมพในกรุพระปรางควัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
๒๕๐๒), ๑๕ และรูปท่ี ๑๑. 

   ๔๖ เร่ืองเดียวกัน, ๑๘ และรูปท่ี ๖๒ – ๑๐๑. 
   ๔๗ รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, “ยมกปาฏิหาริยท่ีวัดราชบูรณะ,” เมืองโบราณ ๓๐,๑ (มกราคม-มีนาคม 

๒๕๔๗) : ๑๑๔-๑๒๑. 
   ๔๘ กรมศิลปากร, พระพุทธรูปและพระพิมพในกรุพระปรางควัดราชบูรณะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๓๙-๔๐. 
   ๔๙ แสง มนวิทูร, “เรื่อง พระอดีตพุทธเจา,” ใน จิตรกรรมและศิลปวัตถุในกรุพระปรางควัดราช

บูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๑), ๔๒-๔๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๕ 

ดั้งเดิมอาจจะมลายหายไป และไดรับการแปลความหมายหรือกอเกิดความเชื่อแบบใหม
ตอปูชนียวัตถุเหลาน้ันดวยก็ได ปรากฏการณดังกลาวน้ีนาจะใชเปนขอสังเกตในกรณี
ของพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได         
      

    - การเคลื่ อนย าย กับปญหาการแปลความหมายปูช นียวัตถุทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่กลาวไวแลวในสวนกอนหนาวา ปูชนียวัตถุที่ถูกเคลื่อนยายอาจ
ยังผลใหความหมายด้ังเดิมแปรเปลี่ยนไป กรณีของพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็อาจมีบางสวนที่เปนไปเชนนั้น เชน พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสําริด
ขนาดเล็ก พบเมื่อคร้ังขุดแตงวิหารพระพุทธไสยาสน เมืองโบราณเสมา๕๐ ไมอาจเปนหลักฐาน
เพียงพอที่จะกลาววาพระพุทธรูปสําริดที่พบรวมกัน (รูปที่ ๗-๘) และพระพุทธไสยาสนหินทราย
ขนาดใหญ (รูปที่ ๑) สรางขึ้นเนื่องในคติพุทธศาสนามหายานตามไปดวย เพราะวาพระโพธิสัตว
องคนี้มีขนาดเล็ก โดยสถานภาพจึงไมใชรูปเคารพหลักในวิหาร ในทางตรงกันขาม หากพระ
พุทธไสยาสนซึ่งเปนรูปเคารพประธานสรางขึ้นโดยพุทธศาสนิกชนชาวหีนยาน พระพุทธรูปหรือ
พระโพธิสัตวสําริดขนาดเล็กซ่ึงอยูในสถานภาพของรูปเคารพรอง อาจผันแปรคติความเชื่อไป
ตามการแปลความของพุทธศาสนิกชนกลุมน้ีก็ได    

   กรณีสําคัญของปูชนียวัตถุที่ถูกเคลื่อนยายอีกองคหน่ึง ไดแก พระพุทธรูปทรงเครื่อง
แสดงธรรมจักรมุทรา ขนาบสองขางดวยสตรี ทําจากสําริด พบที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม (รูปที่ ๖๓) จากรูปแบบแสดงใหเห็นวาเปนศิลปะชวาภาคกลาง การแปล
ความหมายทางประติมานวิทยาคอนขางลําบาก ยอรช เซเดส เปนผูศึกษาพระพุทธรูปองคนี้ไว
อยางละเอียด สันนิษฐานวา ควรหมายถึงพระโพธิสัตวเมตไตรยะตามคติความเช่ือของพุทธ
ศาสนามหายานมากที่สุด สวนสตรีทั้งสองเปนรูปนางภฤกุฎีและนางกุรุกุลา๕๑ อยางไรก็ตาม 
หากขอสันนิษฐานน้ีเปนจริงก็เปนเพียงคติในสมัยแรกสรางในขณะประดิษฐานอยูที่เกาะชวา
เทาน้ัน เม่ือรูปเคารพน้ีถูกเคลื่อนยายมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมอาจทราบไดวาคติความ
เชื่อด้ังเดิมวาเปนพระโพธิสัตวเมตไตรยะจะติดตามมาดวย บางทีเกิดความเชื่อ การแปล
ความหมายใหม ของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานสมัยนั้นก็ได    
    กลุมพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวสําริดรวม ๓ องค พบจากบานฝาย อําเภอหนอง
หงส จังหวัดบุรีรัมย  (รูปที่ ๒๑-๒๓) ก็อาจเปนอีกกรณีหนึ่งของการเคลื่อนยายที่ทําให
ความหมายด้ังเดิมแปรเปลี่ยน กลาวคือ รูปเคารพสําริดทั้งสามคนพบโดยบังเอิญในเนินดิน 

                                          
   ๕๐ ทนงศักด์ิ หาญวงศ, “พระนอนวัดธรรมจักรเสมาราม,” ศิลปากร ๓๔,๖ (๒๕๓๔) : ๖๕, ๗๒. 
   ๕๑ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย สมัยศรีวิชัย ในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พระนคร,” ใน ทองอารยธรรม การคนควาเกี่ยวกับโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ธุรกิจ
กาวหนา, ๒๕๔๐), ๑๕๔-๑๕๕.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๖ 

พระพุทธรูปสูง ๑๑๐ เซนติเมตร พระโพธิสัตวองคใหญสูง ๑๓๗ เซนติเมตร และพระโพธิสัตว
เมตไตรยะองคเล็กสูง ๔๗ เซนติเมตร๕๒ แมวาตามปกติรูปเคารพรวมกลุม ๓ องคแบบน้ีจะ
ประดิษฐานพระพุทธเจาอยูตรงกลาง ขนาบสองขางดวยพระโพธิสัตว แตรูปเคารพจากบานฝาย
ทั้งสามนี้ก็ไมอาจจะสรางขึ้นเพ่ือประดิษฐานรวมกันตามแบบแผนดังกลาวได ทั้งน้ีเพราะ
ตามปกติรูปเคารพทั้งสามมักมีขนาดใกลเคียงกัน หากมีองคใดองคหน่ึงใหญกวามักจะเปน
พระพุทธรูปที่ประทับตรงกลาง เพราะเปนประธานของกลุม สวนพระโพธิสัตวที่ขนาบสองขาง
มักมีขนาดใกลเคียงกัน ทวากลุมประติมากรรมสําริดจากบานฝายไมไดอยูในระบบแบบแผน
ดังกลาว พระพุทธรูปมิใชรูปเคารพที่สูงที่สุด และพระโพธิสัตวทั้งสองก็มีขนาดแตกตางกันมาก 
ดวยเหตุนี้จึงไมใชรูปเคารพที่หลอขึ้นเพื่อประดิษฐานเปนชุดเดียวกัน๕๓ การคนพบรวมกันทั้งๆที่
ไมไดประดิษฐานเพ่ือเปนชุดเดียวกัน ยอมหมายความวา ประติมากรรมทั้งสามอาจถูก
เคลื่อนยายจากที่ประดิษฐานด้ังเดิม ดวยเหตุนี้ การแปลความวาพระพุทธรูปสรางขึ้นตามความ
เชื่อของพุทธศาสนามหายานมาแตแรกเร่ิม เฉกเชนเดียวกันกับพระโพธิสัตวทั้งสอง อาจมี
ปญหาอยู  
    ดังน้ันกลาวโดยสรุปไดวา การวิเคราะหความหมาย ความเช่ือ หรือการ
เชื่อมโยงพระพุทธรูป พระพิมพ ตลอดจนปูชนียวัตถุตางๆเขากับพุทธศาสนาลัทธินิกาย
ใด ตองคํานึงดวยวาสิ่งเหลาน้ันอาจถูกเคลื่อนยายมา ดวยเหตุน้ี ความหมายดั้งเดิมเม่ือ
แรกสรางหรือแรกประดิษฐานอาจมลายหายไปแลวก็เปนได  
    จากที่กลาวมาทั้งหมดในสวนของ “การแปลความหมายดานลัทธินิกายของ
พระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” จะเห็นไดวา พระพุทธรูป
และพระพิมพเหลาน้ีมีทั้งที่สรางข้ึนเน่ืองในพุทธศาสนาหีนยานและมหายานอยาง
ชัดเจน ทวาก็มีการผสมผสานกันระหวางพุทธศาสนานิกายตางๆ และมีความเชื่อ
ทองถิ่นเขามาผสมผสาน นอกจากนี้ยังตองระลึกเสมอวา พระพุทธรูปและพระพิมพบาง
องคอาจถูกเคลื่อนยายมาจากสถานที่ดั้งเดิมเม่ือแรกสราง ซึ่งอาจทําใหคติความเชื่อ 
ความหมาย คลาดเคลื่อนออกไปได การศึกษาดานลัทธินิกายจําตองเขาใจถึงขอจํากัด
ดังกลาวขางตนเสมอ   

 

                                          
   ๕๒ จิรา จงกล, “นิทรรศการโบราณคดี เรื่อง ประติมากรรมสําริดพบใหมจากบุรีรัมยและอาณาจักร

ศรีจนาศะ,” ใน ประติมากรรมสําริดชิ้นเย่ียมจากบานฝาย ลําปลายมาศ บุรีรัมย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
๒๕๑๖), ๑. 

   ๕๓ อุไรศรี วรศะริน, “ประติมากรรมสําริดชิ้นเอกพบใหม (จากบานฝาย) ของพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร,” ใน ประติมากรรมสําริดชิ้นเยี่ยมจากบานฝาย ลําปลายมาศ บุรีรัมย (กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, ๒๕๑๖), ๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๗ 

๒.ความเชื่อเบื้องหลังการสรางพระพุทธรูป 
และพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
    ศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนายอมมีความเชื่อเบื้องหลังการสรางอยูดวยเสมอ ซึ่ง
ความเชื่อตางๆเหลาน้ีเปนตัวกําหนดใหศิลปกรรมเปนไปในทิศทางตางๆ และเปนภาพสะทอน
ใหเห็นถึงความคิด ความเชื่อ ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของผูเปนเจาของดวย  
    เพ่ือวิเคราะหใหเห็นวาพุทธศาสนิกชนที่สรางพระพุทธรูปและพระพิมพเหลาน้ีขึ้นมา 
มีความคิด ความเชื่อ ตลอดจนมีแรงผลักดันประการใดบาง ในสวนนี้จึงจะลําดับเนื้อหา
ดังตอไปน้ี  
    -  ขอสังเกตในภาพรวมของความเชื่อในการสรางพระพุทธรูปและพระพิมพ 
    - ความเชื่อในการสรางพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
๒.๑ ขอสังเกตในภาพรวมของความเชื่อในการสรางพระพุทธรปูและพระพิมพ  
    แมวาคัมภีรในพุทธศาสนาหลายคัมภีรโดยเฉพาะที่แตงขึ้นในชั้นหลัง ไดใหขอมูลวา 
พระพุทธรูปเกิดขึ้นมาแลวตั้งแตคร้ังที่พระพุทธเจายังทรงมีพระชนมชีพอยู เปนตนวา การสราง
พระพุทธรูปจากไมแกนจันทนโดยพระเจาปเสนทิโกศล เพ่ือเคารพบูชาในขณะที่พระพุทธองค
ทรงเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส แตกระน้ันหลักฐานทางโบราณคดีและ
ศิลปกรรมกลับเผยใหเห็นวา พระพุทธรูปเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๖ ทาง
ตอนเหนือของประเทศอินเดีย ซึ่งในขณะนั้นเปนชวงที่ราชวงศกุษาณะเปนใหญ  

   ปจจุบันยังไมเปนที่ตกลงแนชัดในหมูนักวิชาการวาศิลปะใดทําพระพุทธรูปขึ้นเปน
ศิลปะแรก บางทานเห็นวาควรเปนศิลปะคันธาระ บางทานเห็นวาควรเปนศิลปะมถุรา บางทาน
เห็นวาศิลปะทั้งสองอาจสรางพระพุทธรูปขึ้นพรอมๆกัน๕๔  

   นอกจากนี้การเกิดขึ้นของพระพุทธรูปรุนแรกของโลกก็ยังเปนที่ถกเถียงวาเกิดขึ้นได
อยางไร ซึ่งดูเหมือนวาเหตุปจจัยคงมีหลากหลาย เชน แรงดลใจจากลัทธิภักดีของศาสนา
พราหมณ ความคิดของพุทธศาสนานิกายสรรวาทสติวาท มหาสังฆิกะ ตลอดจนการอุปถัมภของ
พระมหากษัตริย๕๕  

   ในที่นี้จะไมนําเสนอถึงเหตุผลในการสรางพระพุทธรูปยุคแรกของโลกวามีที่มาอยางไร 
แตจะเนนในประเด็นวาพุทธศาสนิกชนมีทัศนคติอยางไรตอองคพระปฏิมาที่สรางขึ้นมา  

 

                                          
   ๕๔ Shailendra Kumar Verma,  Art and Iconography of the Buddha Images (Delhi : Eastern 

Book Linkers, 1994), 1-2. 
   ๕๕ Ibid. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๘ 

   ๒.๑.๑ พระพุทธรูปในฐานะรูปเหมือนแทนองคพระพุทธเจา พระพุทธรูปจัดวา
เปนอุเทสิกเจดียที่พุทธศาสนิกชนสรางขึ้น ทั้งน้ีอยางนอยก็เพ่ือเปนบุญเปนกุศลตอตัวผูสราง 
นอกจากนี้ยังเปนสิ่งแทนถึงพระพุทธองค พุทธลักษณะที่ปรากฏอยูบนองคพระปฏิมาตองเปน
แบบเดียวกันกับที่พระพุทธเจาพระองคจริงทรงมี คําถามสําคัญจึงอยูที่วา พระพุทธรูปที่สรางขึ้น
นี้จะถูกตองตามพุทธลักษณะของพระพุทธเจาพระองคจริงมากนอยเพียงใด  
    ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาซึ่งเห็นไดจากคัมภีรหลายฉบับ จะกลาวอางถึง 
พระพุทธเจาวาสมบูรณดวยมหาบุรุษลักษณะ ซึ่งมีทั้งสิ้น ๓๒ ประการ บางคัมภีรไดเพ่ิมอนุ
พยัญชนะอีก ๘๐ ประการ และพระรัศมีแผจากพระวรกาย ๑ วา ความในเบื้องตนเปนกรอบ
ใหกับชางผูสรางสรรคพระพุทธรูปขึ้นมา แมวาลักษณะตางๆท่ีระบุไวในคัมภีรจะแสดงออกมาใน
งานศิลปกรรมไดไมครบถวน แตกระน้ันก็อาจกลาวไดวา พระพุทธรูปทุกองคยอมมีมหาบุรุษ
ลักษณะประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดวยเสมอ ทั้งน้ีเพราะมหาบุรุษลักษณะเปนส่ือ
ที่ทําใหพุทธศาสนิกชนทราบไดวารูปเคารพนั้นคือองคพระศาสดา และยังเปนสิ่งที่ทําใหเชื่อม่ัน
ไดวารูปดังกลาวคือองคพระพุทธเจาอยางแทจริง (ประเด็นการแสดงออกถึงมหาบุรุษลักษณะจะ
กลาวถึงอยางละเอียดตอไปขางหนาในบทที่ ๖)  
    นอกจากมหาบุรุษลักษณะที่เปนกรอบความคิดทําใหพุทธศาสนิกชนเชื่อม่ันวา
พระพุทธรูปเปนรูปเหมือนแทนองคพระศาสดาแลว การแตงตํานานใหพระพุทธรูปก็ดูเหมือนวา
จะเนนย้ําใหผูคนเชื่อม่ันวารูปน้ันๆเปนรูปที่เหมือนกับพระพุทธองคอยางแทจริง ตัวอยางเชน 
พระพุทธรูปทําจากไมแกนจันทนโดยพระเจาปเสนทิโกศล หรือแมแตพระพุทธรูปในดินแดนไทย
สมัยหลังลงมา เชน พระพุทธสิหิงค เปนตน  
    ตํานานเร่ืองพระพุทธรูปไมแกนจันทนที่สรางขึ้นโดยพระเจาปเสนทิโกศลเปนเร่ืองเลา
ที่มีมาแลวในอินเดีย อยางนอยก็เม่ือราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ เห็นไดจากบันทึกของภิกษุจีนนาม
วา ฟาเหียน (Fa-Hien) ทานบันทึกถึงเมืองสาวัตถีไวตอนหนึ่งวา เม่ือคร้ังพระพุทธเจาทรง
เทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส พระเจาปเสนทิโกศลซ่ึงไมไดเขาเฝาพระพุทธ
องคมานาน จึงโปรดใหชางสลักพระพุทธรูปจากไมแกนจันทน แลวนําไปประดิษฐานยังอาสนะที่
พระพุทธองคเคยประทับอยูประจํา คร้ันเม่ือพระพุทธองคเสด็จกลับมาจากสวรรคเขาสูอาราม 
พระพุทธรูปแกนจันทนลุกขึ้นทันทีเพ่ือตอนรับพระพุทธองค แตพระพุทธเจาทรงตรัสตอบวา ให
กลับไปยังอาสนะ เม่ือตถาคตเขาสูนิพพาน พระพุทธรูปนี้จะเปนที่พ่ึงใหแกบริษัทสี่ในการ
แสวงหาความหลุดพน พระพุทธรูปไมแกนจันทนองคนี้จึงถือไดวาเปนพระพุทธรูปองคแรก ซึ่ง
ในสมัยตอมาไดกลายเปนตนแบบในการทําพระพุทธรูปองคอ่ืนๆ๕๖  

                                          
   ๕๖ Fa-hsien, The Travels of Fa-hsien (399-414 A.D.), or Record of the Buddhistic 

Kingdoms, trans.  H.A. Giles (Somerset : D. R. Hillman and Sons Ltd., 1956), 30-31.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๙ 

   บันทึกของภิกษุจีนนามวาเห้ียนจัง เขียนขึ้นเม่ือราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ กลาวถึง
พระพุทธรูปไมแกนจันทนตางออกไปจากหลวงจีนฟาเหียนบาง กลาวคือ พระเจาอุเทนราชาแหง
แควนโกสัมพีไดสรางพระพุทธรูปจากไมแกนจันทนขึ้น ซึ่งเปนพระปฏิมาที่กษัตริยเมืองตางๆ
จําลองเลียนแบบไปสรางยังบานเมืองตน พระราชาทุกพระองคตางตรัสเปนเสียงเดียวกันวา 
ถูกตองตามพุทธลักษณะที่แทจริง มูลเหตุในการสรางสืบเนื่องมาจากครั้งเม่ือพระพุทธเจาทรง
เสด็จขึ้นไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส พระเจาอุเทนราชาทรงรําลึกถึงพระองคอยางยิ่ง จึงทรง
อาราธนาพระโมคคัลลานะใชอิทธิปาฏิหาริยนําชางขึ้นไปบนสวรรคเพ่ือจําพุทธลักษณะ จากนั้น
ชางจึงจําหลักพระพุทธรูปดวยไมแกนจันทน คร้ันเม่ือพระพุทธองคเสด็จกลับจากสวรรคแลวพระ
ปฏิมาน้ีก็ลุกยืนเพ่ือแสดงการตอนรับ พระพุทธเจาทรงตรัสกับพระพุทธรูปน้ันวา สั่งสอนกลอม
เกลามนุษยโลกเหน็ดเหนื่อยมากใชไหม การอบรมกลอมเกลาโลกดวยพุทธธรรมในยุคปลายเปน
สิ่งที่ตถาคตหมายม่ันตั้งใจไว ๕๗ โดยความหมายก็คือ เ ม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานไป 
พระพุทธรูปจะกลายเปนที่พ่ึงของปวงสัตวโลกแทนพระองค เพ่ือการเขาถึงพระธรรมและความ
หลุดพนน่ันเอง  

   พระพุทธรูปไมแกนจันทนองคนี้เปนที่เลื่อมใสศรัทธาเปนอยางมาก เม่ือหลวงจีน
เห้ียนจังเดินทางไปถึงเมืองสาวัตถีก็ไดกลาวถึงพระพุทธรูปน้ีอีกคร้ัง ความวา เม่ือครั้งที่
พระพุทธเจาเสด็จขึ้นไปบนสวรรคชั้นดาวดึงสเพ่ือโปรดพุทธมารดาน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลทรง
ไดขาววาพระเจาอุเทนราชาทรงจําหลักพระพุทธรูปดวยไมจันทน พระองคจึงทรงสราง
พระพุทธรูปขึ้นบาง๕๘  
    เร่ืองพระพุทธรูปไมแกนจันทนตามที่ภิกษุจีนทั้งสองบันทึกไวปรากฏในวัฏฏังคุลิราช
ชาดก อันเปนชาดกเรื่องหนึ่งในปญญาสชาดก แตงขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทยระหวาง
พุทธศตวรรษที่ ๒๑ – ๒๒ โดยพระเถระนักปราชญชาวลานนา นิยมแพรหลายในประเทศไทย 
พมา ลาวและกัมพูชา๕๙ รายละเอียดของชาดกเรื่องนี้ตางไปจากที่หลวงจีนทั้งสองบันทึกไวบาง 
สรุปความไดวา พระเจาปเสนทิโกศลแหงกรุงสาวัตถีเสด็จไปสูเชตวันวิหารเพ่ือจะทรงฟงพระ
ธรรมเทศนาจากองคพระสัมมาสัมพุทธเจา คราวนั้นพระพุทธองคกําลังทรงเสด็จไปยังแหงหน

                                          
   ๕๗ Hiuen Tsiang, Siyuki : Buddhist records of the Western world, translated from the 

Chinese of Hiuen Tsiang (A.D.629) trans. Samuel Beal (Delhi : India Offset Press, 1969), 235-236.  
และ ถังซําจั๋ง, ถังซําจั๋ง : จดหมายเหตุการณเดินทางสูดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศถัง แปลโดย ชิว ซู
หลุน (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๗), ๒๑๕-๒๑๖. 

   ๕๘ Hiuen Tsiang, Siyuki : Buddhist records of the Western world, translated from the 
Chinese of Hiuen Tsiang (A.D.629), 4. และ ถังซําจั๋ง, ถังซําจั๋ง : จดหมายเหตุการณเดินทางสูดินแดน
ตะวันตกของมหาราชวงศถัง, ๒๒๕. 

   ๕๙ อารักษ สังหิตกุล, “คํานํา,” ใน ปญญาสชาดก, พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 
๒๕๔๙), ไมปรากฏเลขหนา. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๐ 

อ่ืนเพ่ือโปรดเวไนยสัตว พระเจาปเสนทิโกศลเม่ือถึงเชตวันวิหารจึงไมพบพระพุทธเจา ดวยเหตุ
นี้พระองคจึงมีความประสงคจะสรางพระพุทธปฏิมาใหเปนรูปแทนองคพระศาสดา คราใดที่พระ
พุทธองคเสด็จไปโปรดเวไนยสัตวที่แหงหนอ่ืน จะไดมีรูปแทนสําหรับกระทําบูชาใหสมประสงค 
ตอมาพระพุทธเจาทรงสดับตามที่พระเจาปเสนทิโกศลมีพระราชดําริ จึงทรงมีพระพุทธานุญาต
ใหสรางพระพุทธปฏิมาได   พระเจาปเสนทิโกศลจึงใหชางสรางพระพุทธรูปโดยใชไมแกนจันทน
แดงอันประมาณคามิได๖๐  

   เม่ือสรางพระพุทธรูปไมแกนจันทนแดงแลวเสร็จ พระเจาปเสนทิโกศลจึงเชิญเสด็จ
พระพุทธเจาไปทอดพระเนตร พระแกนจันทนแดงซ่ึงประดิษฐานบนบุษบกแกวอันสูงเห็น
พระพุทธเจาเสด็จมา จึงมีอาการคิดวา การน่ังอยูบนที่อันสูงน้ีไมควรเพราะพระพุทธองคยังดํารง
พระชนมชีพอยู คิดดังนี้จึงประสงคจะหลีกลง พระพุทธเจาเห็นดังนั้นจึงเหยียดพระหัตถขวา แลว
ตรัสหามไว๖๑ ขอความที่ทรงตรัสหามสะทอนใหเห็นถึงคติความเช่ือในการสรางพระพุทธรูปได
เปนอยางดี ความวา  

 
   ดูกรอาวุโส ทานอยาลงมาเลย จงนั่งอยูบนบุษบกเรือนแกวนั้นเถิด 

ไมชานานเทาไรตถาคตก็จะปรินิพพาน ทานจงอยูรักษาพระศาสนาคําสอน
ของเราไวเพื่อไดเปนหิตานุหิตประโยชนแกสัตวโลกทั้งปวง ใหครบกําหนดได
หาพันพระวัสสา๖๒     

 
    จากน้ันพระพุทธองคยังทรงตรัสกับพระเจาปเสนทิโกศลวา 
 

    ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เมื่อพระพุทธปฏิมากรประดิษฐานอยูใน
โลกตราบใด โลกก็ชื่อวาไมวางเปลาจากพระพุทธเจาตราบนั้น พระพุทธ
ปฏิมากรนี้ไดชื่อวายังพระพุทธศาสนาใหต้ังมั่นถาวร๖๓  

 
   บันทึกของพระภิกษุฟาเหียน พระภิกษุเห้ียนจัง และในวัฏฏังคุลิราชชาดก ซึ่งแมวา

จะเปนชาดกที่แตงขึ้นในชั้นหลัง แตกระน้ันเอกสารเหลาน้ีก็สะทอนใหเห็นถึงความคิดของ
พุทธศาสนิกชนวา การสรางพระพุทธรูปเกิดขึ้นมาแลวตั้งแตครั้งที่พระพุทธองคยังทรงมีพระ
ชนมชีพ วัตถุประสงคก็เพ่ือแทนองคพระศาสดา ดังความเห็นของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงรา
                                          

   ๖๐ “วัฏฏังคุลีราชชาดก,” ใน ปญญาสชาดก, เลม ๑, พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 
๒๕๔๙), ๒๘๗-๒๙๐. 

   ๖๑ เร่ืองเดียวกัน, ๒๙๐-๒๙๑. 
   ๖๒ เร่ืองเดียวกัน. 
   ๖๓ เร่ืองเดียวกัน, ๒๙๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๑ 

ชานุภาพ ซึ่งทรงนิพนธไวในหนังสือตํานานพระพุทธเจดียวา พระพุทธรูปไมแกนจันทนนี้
พระพุทธเจาทรงประสงคใหเปนตัวอยางพระพุทธรูป ซึ่งสาธุชนจะไดเปนแบบอยางสรางตอไป
เม่ือพระพุทธองคเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว และมีนัยสื่อถึงวา พระพุทธรูปมีขึ้นโดยพระ
พุทธานุญาตและมีพุทธลักษณะเหมือนพระองค เพราะสรางขึ้นตั้งแตคร้ังพุทธกาลและพระพุทธ
องคก็เคยทอดพระเนตรเห็น๖๔     
   พระพุทธรูปสําคัญในดินแดนไทยหลายองค มีความพยายามอางวามีลักษณะ
เหมือนกับพระศาสดาพระองคจริง เชน ตํานานพระพุทธสิหิงค ไดระบุถึงการสรางพระพุทธ
สิหิงควาเกิดขึ้นจากพระราชา ๓ พระองคแหงศรีลังกาตองการเห็นรูปของพระพุทธองค จึงตรัส
ถามถึงคนที่เคยเห็นองคพระพุทธเจา มีพญานาคตนหนึ่งกลาววาไดเคยเห็น จากน้ันพญานาค
จึงเนรมิตกายของตนเองเปนรูปพระพุทธองค คร้ันครบ ๗ วัน พญานาคก็ทําใหรูปพระพุทธน้ัน
หายไป แลวกําชับวาโปรดจําพุทธลักษณะอยางน้ีไว พระราชาทั้ง ๓ พระองคทรงเลื่อมใสจึงหลอ
พระพุทธรูปตามลักษณะที่เห็น พระพุทธรูปองคนั้นก็คือพระพุทธสิหิงคนั่นเอง๖๕ 
    นอกจากขอความที่แสดงใหเห็นวาพระพุทธรูปเปนรูปเหมือนขององคพระศาสดาแลว 
ในคัมภีรพุทธศาสนายังสื่อใหเห็นวา พระพุทธรูปก็คือพระพุทธเจา สามารถแทนองค
พระพุทธเจาไดอยางสมบูรณ เชน อรรถกถาทักขิณาวิภังคสูตร กลาวถึงการนําพระพุทธรูปมา
เปนประธานในพิธีสงฆ ความวา  
 

   เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแลว อาจเพื่อถวายทานแดพระสงฆ ๒ ฝาย
มีพระพุทธเจาเปนประมุขหรือ ตอบวาอาจ อยางไร ก็พึงต้ังพระพุทธรูปที่มีพระ
ธาตุในฐานะประมุขของสงฆ ๒ ฝายในอาสนะ วางตั้ง ถวายวัตถุทั้งหมดมี
ทักขิโณทกเปนตนแดพระศาสดากอน แลวถวายแดพระสงฆ ๒ ฝาย ทานเปน
อันชื่อวาถวายสงฆ ๒ ฝาย มีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยประการฉะนี้ ๖๖ 

 
    ในตํานานพระพุทธสิหิงคก็มีขอความที่แสดงใหเห็นวา พระพุทธรูปสามารถแทน
พระพุทธเจาไดอยางสมบูรณเชนกัน ความวา  
 

                                          
   ๖๔ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย (พระนคร : แพรพิทยา, ๒๕๑๔), 

๕๓-๕๔. 
   ๖๕ พระโพธิรังสี, นิทานพระพุทธสิหิงค แปลโดย รอยตํารวจโท แสง มนวิทูร (พระนคร : กรม

ศิลปากร, ๒๕๐๖. พิมพในงานเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๐๖), ๓๔-๓๗. 
   ๖๖ พระสูตรและอรรถกถา แปล มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลมท่ี ๓  ภาคท่ี ๒, (กรุงเทพฯ : 

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๔๐๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๒ 

   พระพุทธแตละองค ทรงปลดเปลื้องสัตวโลกใหพนจากกิเลสและความ
ทุกขนับจํานวน ๒๔ อสงไขย ๖๐๐๐ โกฏิ กับ ๑ แสนคน สวนพระพุทธของเรา
ทั้งหลาย ต้ังแตตรัสรูครั้งแรกจนกระทั่งนิพพาน ไดโปรดสัตวโลกทั้งหลาย ให
พนกิเลสเครื่องผูกมัดเปนจํานวนสัตวโลก ๒๐ อสงไขย ๓ ลาน ๖ แสน ๒ หมื่น 
๗ พันโกฏิ ยังขาดอีกประมาณ ๔ อสงไขย จึงจะครบ เพราะฉะนั้น พระองคจึง
ประดิษฐานศาสนาไวเพื่ออนุเคราะหสัตวโลกเหลานี้ โดยทรงมอบศาสนาอัน
ประเสริฐไวกับพระพุทธรูปตลอด ๕๐๐๐ ป แลวจึงนิพพาน๖๗  

  
    จากตัวอยางที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นความเชื่อในการสรางพระพุทธรูป
ไดประการหน่ึง คือ พระพุทธรูปที่สรางข้ึนก็คือรูปแทนที่มีลักษณะเหมือนพระพุทธเจา
พระองคจริง และพระพุทธรูปก็คือองคพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยสมบูรณ การสราง
พระพุทธรูปเปนประเพณีที่มีมาแลวตั้งแตครั้งพุทธกาล โดยพระพุทธองคทรงมีพระ
พุทธานุญาตใหสรางข้ึน การกราบไหวบูชาพระพุทธรูปก็เปรียบเหมือนกับการกราบไหว
บูชาพระพุทธเจาพระองคจริงเชนกัน  
 

   ๒.๑.๒ กุศลผลบุญในการสรางพระพุทธรูป โดยปกติการสรางศาสนสถานวัตถุไว
กับศาสนานั้น ผูสรางยอมปรารถนาในกุศลผลบุญประการใดประการหนึ่งเสมอ ความปรารถนา
ของพุทธศาสนิกชนในแตละดินแดนหรือแตละชวงเวลายอมแตกตางกันไปไมมากก็นอย ซึ่งเปน
เรื่องที่สะทอนใหเห็นถึงสังคม วัฒนธรรม และความเชื่อไดเปนอยางดี  

   หากกลาวเฉพาะในประเทศอินเดีย ความปรารถนาในกุศลผลบุญของการสรางศาสน
สถานวัตถุซึ่งรวมถึงพระพุทธรูปนั้น มีตัวอยางใหเห็นมากมาย เชน บันทึกของพระภิกษุเห้ียนจัง 
ทานกลาวถึงการตอเติมวิหารมหาโพธิ์ของพราหมณสองพี่นองซึ่งเดิมนับถือพระศิวะไววา 
พราหมณสองพี่นองไดเดินทางไปยังที่สถิตแหงองคพระศิวะเพ่ือขอพรตามใจปรารถนา พระศิวะ
ตรัสกับพราหมณวา การสมหวังในเรื่องใดๆตองพ่ึงบุญกุศล ใชวาขอพรใดแลวจะไดดังใจ
ปรารถนาทุกประการ พระศิวะไดแนะนําพราหมณตอไปวา ใหสรางวิหารและขุดสระน้ําที่บริเวณ
ตนพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธองคทรงตรัสรู เพ่ือเปนการสรางบุญกุศล พราหมณไดปฏิบัติตาม
คําแนะนําและบังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ตอมาภายหลังจึงปรากฏวาทั้งคูประสบ
ความสมหวังทุกประการ ไดเปนขุนนางชั้นผูใหญของพระมหากษัตริย๖๘   

                                          
   ๖๗ พระโพธิรังสี, นิทานพระพุทธสิหิงค, ๓๔. 
   

๖๘ Hiuen Tsiang, Siyuki : Buddhist records of the Western world, translated from the 
Chinese of Hiuen Tsiang (A.D.629), 119-120. และ ถังซําจั๋ง, ถังซําจั๋ง : จดหมายเหตุการณเดินทางสู
ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศถัง, ๓๓๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๓ 

   ความเชื่อเชนวาขางตนนี้เปนมรดกที่ตกทอดตอมารุนแลวรุนเลา แมวาพุทธศาสนา
จะแผออกมานอกประเทศอินเดียแลวก็ตาม ทวาความเชื่อดังกลาวยังคงฝงแนนลึกอยู เชน 
ชาดกเร่ืองวัฏฏังคุลีราชชาดก อันเปนหนึ่งในชาดกที่รวมไวในปญญาสชาดกซ่ึงแตงขึ้นใน
อาณาจักรลานนา ไดกลาวถึงอานิสงสของการสรางพระพุทธรูปไมวาจะโดยดินเหนียว ศิลา 
โลหะ หรือทองแดงก็ตามวา จะมีแตความสุข คิดสิ่งใดจะสมความปรารถนา และจะไดเกิดบน
สวรรค ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
     ผูที่ไดสรางทําพระพุทธปฏิมากรแลวนั้น จะมีแตความสุขเปนเบื้อง
หนา แมจะปรารถนาผลอันใด ก็จักไดผลอันนั้นสําเร็จดังมโนรถปรารถนา... 

   ครั้งเมื่อตถาคตเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตว ไดสรางกุศลบําเพ็ญ
พระบารมีมาในกาลกอน ไดเห็นนิ้วพระหัตถพระพุทธปฏิมากรซึ่งทําดวยดิน
เหนียวอันหักขาดไปนิ้วหนึ่ง จึงนําเอาดินเหนียวมาปนทําใหบริบูรณเปน
ปรกติ... ครั้นทําลายเบญจขันธ ก็ไดขึ้นไปเสวยสมบัติในสวรรคสัคคโลก... 
ครั้นจุติจากสวรรคก็ไดมาบังเกิดเปนบรมกษัตริย...๖๙  

 
   จารึกในสมัยสุโขทัยก็ไดเผยใหเห็นถึงความปรารถนาในกุศลผลบุญที่จะไดรับเม่ือ

สรางพระพุทธรูปไวเชนกัน ความปรารถนาหลักของพุทธศาสนิกชนสมัยน้ีคือ ตองการใหกุศล
ผลบุญที่ทําไปยังผลใหไดเกิดในยุคของพระศรีอาริย หรือเปนอานิสงสแผไปยังบุคคลตางๆ หรือ
ใหไดเกิดบนสวรรค๗๐  
    อน่ึง สําหรับการสรางพระพิมพเปนเรื่องของพุทธศาสนาเทาน้ัน แรกเริ่มเกิดขึ้นจาก
ประเพณีการจาริกยังสังเวชนียสถาน พุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปยังสังเวชนียสถานนั้นยอม
ตองการของที่ระลึกถึงการเดินทางไปเยือน จึงเกิดการทําพระพิมพประทับสัญลักษณแทนแต
สังเวชนียสถานแตละแหง พุทธคยาสถานที่ตรัสรู ไดแก ตนโพธิ์ เมืองพาราณสีสถานที่ปฐม
เทศนา ไดแก ธรรมจักร เมืองกุสินาราสถานที่ปรินิพพาน ไดแก สถูป สวนกบิลพัสดุไมทราบวา
จะเปนสิ่งใด พระพิมพในระยะแรกเริ่มจึงสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณถึงสังเวชนียสถานน่ันเอง๗๑  

   ตอมาเกิดความเชื่อวาการสรางพระพุทธรูปตลอดจนรูปเคารพอ่ืนๆวาเปนมูลเหตุให
เกิดกุศลผลบุญ แตทวาการสรางพระพุทธรูปดวยสําริด โลหะ ไม หรือหิน เปนของที่ทํากันไดไม

                                          
   ๖๙ “วัฏฏังคุลีราชชาดก,” ใน ปญญาสชาดก, เลม ๑, ๒๙๒-๒๙๓. 
   ๗๐ อานตัวอยางของจารึกท่ีแสดงความปรารถนาดังกลาวไดใน กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๗), ๑๐๕, ๑๓๗, ๑๔๗ และ ๑๙๕. 
   ๗๑ ยอซ เซเดส, “ตํานานพระพิมพ,” ใน ตํานานพระพิมพ พุทธศิลปะในประเทศไทย และตํานาน

พระพุทธบาท (พระนคร : รัชดารมภการพิมพ, ๒๕๐๘. พิมพในงานศพนายจันทร จันทรสฤษด์ิ ธันวาคม 
๒๕๐๘), ๑-๓.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๔ 

ทั่ว คนไมมีทรัพยจึงสรางพระพุทธรูปดวยกอนดิน จึงเปนที่มาของการทําพระพิมพเพ่ือบุญกุศล 
เพราะไมตองส้ินเปลืองทรัพยสิน และยังสามารถทําไดคร้ังละมากๆ๗๒  

   จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ความเชื่อในการสรางปูชนียสถานวัตถุใน
พุทธศาสนา ซึ่งรวมไปถึงพระพุทธรูปและพระพิมพ ผูสรางยอมมีความปรารถนาใหเปน
กุศลผลบุญแกตนเองในทางใดทางหนึ่งเสมอ    
 
๒.๒ ความเชือ่ในการสรางพระพุทธรปูและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   คว าม เ ช่ื อ ใ นก า ร ส ร า งพ ร ะ พุ ท ธ รู ป แ ล ะพ ร ะ พิ มพ ศิ ล ป ะท ว า ร ว ดี ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน วัตถุประสงคในภาพรวมก็คงเปนเชนเดียวกันกับที่พบในดินแดนอ่ืน 
คือ สรางขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนองคพระสัมมาสัมพุทธเจา และเปนกุศลผลบุญของตัวผูสรางเอง 
เปนที่นาเสียดายวาหลักฐานเอกสารตางๆในสมัยน้ันหลงเหลือตกทอดมายังปจจุบันจํานวนไม
มาก โดยมีเพียงจารึกไมก่ีหลักเทาน้ัน และเกือบทั้งหมดก็เปนเพียงจารึกส้ันๆ การวิเคราะหถึง
เจตนาในการสรางพระพุทธรูปและพระพิมพของชาวอีสานสมัยน้ันจึงมีอยางจํากัด สามารถ
ปะติดปะตอเรื่องราวทางดานความเชื่อไดเพียงระดับหน่ึงเทาน้ัน    
    จารึกในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีที่ปรากฏบนพระพุทธรูปและ
พระพิมพจํานวนหนึ่ง และปรากฏอยูบนวัตถุอ่ืนๆ เชน ใบเสมา เร่ืองราวท่ีกลาวถึงตางก็
เก่ียวพันกับความเชื่อในพุทธศาสนา เพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวนเกี่ยวกับคติความเชื่อของคน
สมัยน้ัน จึงตองอาศัยขอมูลที่ปรากฏจากวัตถุอ่ืนๆมาชวยเสริมเพ่ิมเติม ดังนั้นในการวิเคราะห
คร้ังนี้จะประมวลความเชื่อในพุทธศาสนาที่ปรากฏในจารึกทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง
ที่จารึกลงบนพระพุทธรูป พระพิมพ ใบเสมา หรือวัตถุอ่ืนๆ เพ่ือตอบคําถามตางๆเกี่ยวกับ
ผูสรางและความเชื่อในการสรางพระพุทธรูปและพระพิมพของชาวอีสาน ตามรายละเอียดดังนี้     
     

   ๒ .๒ .๑  ผู ส ร า ง  น ามผู ส ร า ง พ ร ะพุ ท ธ รู ป แ ล ะพ ร ะ พิ มพ ท ว า ร ว ดี ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือสืบคนไดอยางกระทอนกระแทน จากขอมูลที่มีอยูทําใหทราบไดวาผูสราง
คงมีทั้งระดับพระมหากษัตริยหรือชนชั้นปกครอง ตลอดจนสามัญชนคนธรรมดาทั่วไป 

 
    - ชนชั้นปกครอง จารึกสําคัญที่บอกถึงการสรางพระพุทธรูปโดยชนชั้นปกครองมี
ตัวอยางใหเห็นไดในจารึกวัดจันทึก ตําบลจันทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ทําจาก
วัสดุหินทราย เขียนดวยอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ วัตถุที่จารึก
คือฐานบัวรองรับองคพระพุทธรูป ขนาดเสนรอบวง ๒๒๓ เซนติเมตร ขอความมีดังนี้  

                                          
   ๗๒ เร่ืองเดียวกัน, ๓-๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๕ 

 
   พระเทวี(มเหสี)ของเจาแหงทวารวดี ทรงบัญชาใหพระธิดาสรางพระรูป

ของพระตถาคตนี้ไว๗๓  
 

    พระพุทธรูปที่มีจารึกองคนี้ปจจุบันมีสภาพชํารุดหักพังเหลือใหเห็นเพียงสวนพระบาท
และฐานบัวที่รองรับไว (รูปที่ ๑๗-๑๘) จากสวนที่เหลือทําใหทราบไดวาเปนพระพุทธรูปประทับ
ยืน แตดวยสภาพที่ไมสมบูรณทําใหคะเนขนาดของพระพุทธรูปไดลําบาก 
    สําหรับพระพิมพที่สรางขึ้นโดยชนชั้นปกครองมีตัวอยางจากอําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม ดังเห็นไดจากจารึกซึ่งอยูดานหลังหลายองค ทั้งหมดเขียนเปนภาษามอญโบราณ 
อักษรหลังปลลวะ โดยเรียกบุคคลดังกลาววา “กอมระตาญง” ซึ่งสามารถใชเปนคํานําพระนาม
กษัตริย องคหน่ึงมีขอความสมบูรณ (รูปที่ ๒๓๓) นักอานจารึกแปลเปน ๒ สํานวน สํานวนแรก
วา บุญอันน้ีในพระกอมระเตญง พรอมไปดวยพระสหายผูเปนสามัญชนไดรวมกันสรางไว๗๔ อีก
สํานวนหนึ่งแปลวา นี้คือบุญกํามฺรเตงฺผไทกโรมฺ ขอจงไดสิบชาตินี้๗๕ อีกองคหนึ่งสภาพชํารุด
แตกหัก เหลือแตเพียงขอความวา บุญอันน้ี(ใน)กอมระตาญง๗๖ (รูปที่ ๒๓๔) อีกองคหน่ึงมีจารึก
แปลวา บุญแหงพระจักรพรรด์ิ๗๗ (รูปที่ ๒๓๕) และองคสุดทายที่จะกลาวไวในที่นี้มีจารึกแปลวา 
พระบุญพระปารวตี๗๘  
 

                                          
   ๗๓ กรรณิการ วิมลเกษม และจิรพัฒน ประพันธวิทยา, “ชื่อทวารวตีในจารึกวัดจันทึก,” ใน สังคม

และวัฒนธรรมในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๒), ๓๙๐-๓๙๒. 
   ๗๔ กรมศิลปากร, “จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน ๑,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษรปล

ลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๗๗-๘๑. 
   
๗๕ อุไรศรี วรศะริน, “จารึกภาษามอญบางหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน ดินแดนไทยจาก

ยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษท่ี ๑๕ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑. เอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งท่ี ๑), ๕๐๕,๕๑๓. 

   ๗๖ กรมศิลปากร, “จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน ๒,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษรปล
ลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๘๒-๘๔. 

   
๗๗ อุไรศรี วรศะริน, “จารึกภาษามอญบางหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน ดินแดนไทยจาก

ยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, ๕๐๕. 
   ๗๘ เร่ืองเดียวกัน, ๕๐๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๖ 

 
รูปที่ ๒๓๓ พระพิมพมีจารึก จากอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ขอนแกน   
 

   
รูปที่ ๒๓๔  พระพิมพมีจารึก จากอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 

   
 
รูปที่ ๒๓๕  พระพิมพมีจารึกจากอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๗ 

 
   การสรางหรืออุทิศส่ิงของในพุทธศาสนาเพื่อเปนกุศลผลบุญโดยชนชั้นปกครองนั้น 

มิไดมีเพียงพระพุทธรูปและพระพิมพที่ยกตัวอยางมาเทาน้ัน หากพิจารณาวัตถุที่สรางเน่ืองใน
พุทธศาสนาประเภทอ่ืนๆประกอบแลว จะเห็นไดวาชนชั้นปกครองคงมีสวนสําคัญในการอุปถัมภ
พุทธศาสนาอยางมาก ดังเห็นไดจากขอความในจารึกหลายหลัก เชน จารึกบนใบเสมาหลักหนึ่ง
จากวัดพระธาตุหนองสามหม่ืน ตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และจารึกบนใบ
เสมาจํานวน ๒ หลักจากวัดโพธิ์ชัยเสมาราม เมืองโบราณฟาแดดสงยาง ตําบลหนองแปน 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เขียนเปนภาษามอญโบราณ มีขอความวา นี้ บุญ พระราชา๗๙ 

   อนึ่ง ประเพณีการสรางปูชนียวัตถุไวในพุทธศาสนาโดยชนชั้นปกครองนี้ไดพบ
หลักฐานในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลางดวย เชน พระพุทธรูปจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
ลพบุรี ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ มีขอความจารึกภาษา
สันสกฤตที่ฐานวา นายกอารฺชวะเปนอธิบดีแหงชาวเมืองตังคุร และเปนโอรสของพระราชา
แหงศามพูกะ ไดสรางรูปพระมุนีองคนี้ ๘๐  

   จากหลักฐานน้ีนาจะสะทอนใหเห็นถึงภาพของชนชั้นปกครองในสมัยน้ัน ไมวา
จะอยูภายใตวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลางหรือทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตางกมี็
หนาที่ในการทํานุบํารุงพุทธศาสนาหรือเปนศาสนูปถัมภก หน่ึงในการทําหนาที่น้ันก็คือ
การสรางพระพุทธรูปและพระพิมพน่ันเอง  

 
    - กลุมบุคคลอ่ืน นอกจากชนชั้นปกครองในระดับกษัตริยที่กลาวถึงในสวนกอนหนา

ไปแลวน้ัน ขอมูลจากจารึกยังเผยใหเห็นกลุมคนอีกระดับหนึ่งที่ไดรวมกันสรางพระพุทธรูปและ
พระพิมพ ตลอดจนปูชนียวัตถุสถานเนื่องในพุทธศาสนาขึ้น ในที่นี้จะจัดรวมบุคคลเหลาน้ีไวใน
กลุมบุคคลอ่ืน ทั้งน้ีวัตถุประสงคหลักก็เพ่ือแยกบุคคลเหลาน้ีออกมาจากกลุมกษัตริย กลุมบุคคล
ที่จะกลาวถึงในสวนนี้อาจมีทั้งพระภิกษุ ผูมียศถาบรรดาศักด์ิ ตลอดจนชนสามัญธรรมดา  

   หลักฐานที่กลาวถึงการสรางโดยพระภิกษุมีตัวอยางจากจารึกหลังพระพิมพ ๔ องคที่
พบจากเมืองฟาแดดสงยาง ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (รูปที่ ๒๓๖-
๒๓๙) มีขอความภาษามอญโบราณ อักษรหลังปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ คําแปลท่ีนัก
อานจารึกไดแปลไวมีหลายสํานวน สํานวนแรก ไดแก บุญของ ปญ อุปฌาย อาจารยผูมีคุณและ

                                          
   ๗๙ เร่ืองเดียวกัน, ๕๑๐-๕๑๑.  
   ๘๐ กรมศิลปากร, “จารึกบนฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี” ใน จารึกในประเทศไทย 

เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๒๙-๒๓๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๘ 

มีชื่อเสียง๘๑ สํานวนที่สอง ไดแก พระพุทธรูป (พิมพดินเผา) นี้ (ไดสรางขึ้นเพ่ือ) ทานปณญะ
อุปชฌายาจารย๘๒ และ นี้พระปญปฌาย (นี้เจาบุญอุปชฌาย) อาจารยคุณวิทยาต๘๓  ทานน้ี
อาจจะเปนพระภิกษุที่มีคนนับถือบูชากันมากก็เปนได   

 

 

รูปที่ ๒๓๖ พระพิมพมีจารึก จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ   
 

                                          
   ๘๑ อุไรศรี วรศะริน, “จารึกภาษามอญบางหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน ดินแดนไทยจาก

ยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, ๕๐๙.  

   
๘๒

 กรมศิลปากร, จารึกหลังพระพิมพดินเผาเมืองฟาแดดสงยาง ๑,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม 

๒ อักษรปลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๘๕-๘๙ และ กรม
ศิลปากร, จารึกหลังพระพิมพดินเผาเมืองฟาแดดสงยาง ๒,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษรปลลวะ 
อักษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๙๐-๙๔. 

   
๘๓

 ประสาร บุญประคอง และฉํ่า ทองคําวรรณ, “คําอานจารึกท่ีฐานพระพุทธรูป อักษรและภาษา

มอญโบราณ,” ศิลปากร ๑๑,๖ (มีนาคม ๒๕๑๑): ๑๐๘-๑๑๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๙ 

   
รูปที่ ๒๓๗ พระพิมพมีจารึก จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ   

 

 
รูปที่ ๒๓๘ พระพิมพมีจารึก จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖๐ 

 
รูปที่ ๒๓๙ พระพิมพมีจารึก จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ   

 
   พระภิกษุคงเปนบุคคลกลุมสําคัญในการสรางหรืออยางนอยก็มีสวนรวมในการสราง 

ปูชนียวัตถุสถานไวในพุทธศาสนา เพราะนอกจากพระพิมพ ๔ องคขางตนแลว ยังพบจารึกรวม
สมัยกันกลาวถึงการมีสวนรวมของภิกษุสงฆในการทําบุญกุศลตางๆดวย เชน จารึกจากบานหิน
ขอน อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กลาวถึงทานอุปาธยายะหรือศรีราชภิกษุไดทําบุญ
กุศลโดยการสรางและถวายสิ่งของใหกับพุทธศาสนา๘๔ หรือจารึกบนใบเสมาจากบานกูจาน 
ตําบลกูจาน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร กลาวถึงพระภิกษุพรอมดวยผูมีจิตศรัทธาได
รวมกันสรางสิ่งของไวในพุทธศาสนา๘๕ 
     สําหรับบุคคลธรรมดาสามัญที่นับถือพุทธศาสนา ยอมตองสรางปูชนียวัตถุเพ่ือเปน
กุศลผลบุญของตนอยางแนนอน การคนพบพระพิมพจํานวนมากมายหลายพันองคเชนที่เมือง
นครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ยอมตองมีผูคนจํานวนมากมารวมกันทําบุญ ใน
จํานวนนั้นยอมมีบุคคลสามัญธรรมดาทั่วไปรวมทําบุญทํากุศลอยูดวย ดังที่ยอรซ เซเดส กลาว
ไววา  
 

                                          
   ๘๔ กรมศิลปากร, “จารึกหินขอน ๑,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ 

พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๕๑-๒๖๒. และ กรมศิลปากร, “จารึกหินขอน 
๒,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๖๓-๒๖๖. 

   ๘๕ ชะเอม แกวคลาย, “จารึกบานกูจาน หลักฐานพุทธศาสนามหายานในพุทธศตวรรษท่ี ๑๒,” 
ศิลปากร ๔๒,๔ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๔๒) : ๘๙-๙๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖๑ 

   ไม สูจะเปนการยากนัก  ที่จะแลเห็นภาพอันใกล เคียงของวัด
พระพุทธศาสนาโบราณในวันเทศกาล และในจํานวนพวกคนขายเครื่องหอม
ดอกไมธูปเทียน จะตองมีเจาของแมพิมพคอยขายแกพวกสัตบุรุษดวยราคา
ถูกๆอีกดวย๘๖ 

 
    จารึกของคนสามัญธรรมดาที่เก่ียวของกับการสรางวัตถุในพุทธศาสนามีใหเห็นนอย
มาก หนึ่งในนั้นอาจจะไดแก อักษรตัวเขียนภาษามอญบนหลังพระพิมพที่พบจากเมืองนครจําปา
ศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (รูปที่ ๒๔๐) ขอความลบเลือนจับความไดเพียงเล็กนอย 
ดังนี้ “พระพุทธพิมพบุญ ขาพเจากับ...แมขาพเจากับ”๘๗   
     

    

รูปที่ ๒๔๐ พระพิมพมีจารึก จากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 

   ๒.๒.๒ ความปรารถนาในการสราง จารึกบนพระพุทธรูป หลังพระพิมพ และบนใบ
เสมาที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสะทอนใหเห็นความเชื่อในการสรางปูชนียวัตถุสถาน 
ตลอดจนการทําบุญไวในพุทธศาสนาอยางนาสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งความปรารถนาของ
ผูสรางหรือผูทําบุญ 

                                          
   ๘๖ ยอซ เซเดส, “ตํานานพระพิมพ,” ใน ตํานานพระพิมพ พุทธศิลปะในประเทศไทย และตํานาน

พระพุทธบาท, ๔. 
   ๘๗ จําปา เยื้องเจริญ ประสาร บุญประคอง และเทิม มีเต็ม, “คําอานและคําแปลอักษรตัวเขียน

ดานหลังพระพิมพดินเผา กูสันถรัตน กิ่งอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม,” ศิลปากร ๒๓,๖ (มกราคม-
กุมภาพันธ ๒๕๒๓): ๖๓-๖๔.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖๒ 

    สําหรับจารึกที่เก่ียวกับความปรารถนาในการสรางพระพุทธรูป ปรากฏใหเห็นบนฐาน
พระพุทธรูปองคหนึ่งซึ่งพบจากจังหวัดกาฬสินธุ ใหขอมูลวาผูสรางมีความปรารถนา “เพ่ือ
ความสุขในสวรรคของชาวโลก”๘๘ จารึกหลักน้ีเปนเพียงตัวอยางเดียวที่แสดงใหเห็นถึงความ
ปรารถนาของผูสรางพระพุทธรูป  

   สําหรับจารึกบนพระพิมพมีตัวอยางใหศึกษามากกวาจารึกบนพระพุทธรูป จาก
ตัวอยางจารึกหลังพระพิมพที่กลาวไปแลวในสวนกอนหนาน้ี ปรากฏขอความวาพระพิมพนั้นๆ
เปนบุญกุศลของใคร ผูใดเปนผูสราง การจารึกชื่อผูสรางไวนี้ราวกับวาเปนการบอกกลาวตอสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ใหจดจําบุญกุศลที่เขาเหลาน้ันไดทําไป จารึกเหลาน้ีเปนเพียงขอความสั้นๆทั้งน้ีอาจ
เปนเพราะพื้นที่ของพระพิมพมีจํากัด แตแมวาเปนเพียงขอความสั้นๆ ก็สะทอนใหเห็นความคิด
ของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานสมัยน้ันที่ตางไปจากพ้ืนที่อ่ืนที่อยูรวมสมัยกัน กลาวคือ พระพิมพ
จากพื้นที่อ่ืนๆไมวาจะเปนที่พบจากภาคกลาง ภาคใต นิยมจารึกขอพระธรรมคําสอนในพุทธ
ศาสนาไว ขอพระธรรมดังกลาวไดแก คาถาที่ขึ้นตนดวย เย ธมฺมา ขอความเต็มมีดังนี้๘๙ 

 
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา   เตสํ เหตุ ตถสคโต (อาห)  
เตสํ จ โย นิโรโธ จ   เอวํ วาที มหาสมโณ ติ.     

     
    แปลวา  
 

   ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแหงธรรมเหลานั้น 
และความดับแหงธรรมเหลานั้น พระมหาสมณะมีปกติ ทรงส่ังสอนอยางนี้๙๐  

 
    มูลเหตุในการจารึกคาถาดังกลาวขางตนนี้ อาจเพราะเปนคาถาที่รวมใจความสําคัญ
ของพุทธศาสนาไวไดอยางครบถวน นอกจากน้ีอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซาย คือ พระสารี
บุตร และพระโมคคัลลานะ ออกบวชเปนพระภิกษุในพุทธศาสนาก็เพราะไดฟงคาถาขางตนน้ี 
ดังน้ันจึงเหมือนวาคาถาดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงใหบุคคลในศาสนาอ่ืนๆหันมานับถือพุทธ

                                          
   ๘๘ กรมศิลปากร, “จารึกฐานพระพุทธรูป” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปล

ลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๗๖-๒๗๙. 
   
๘๙ ดูตัวอยางพระพิมพท่ีจารึกคาถาดังกลาวไดใน ชะเอม แกวคลาย, “จารึก เย ธมฺมา ฯ,” ศิลปากร 

๓๖, ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๓๖) : ๖๕-๘๗. 
   ๙๐ คําแปลขางตนคัดมาจาก พระบาลีวินัยปฎก มหาวรรค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา

ในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๗๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖๓ 

ศาสนาได การปรากฏจารึกคาถาบทน้ีบนพระพิมพจึงอาจเปนเพราะผูสรางตองการเผยแผ
หลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาใหอยูตอไปก็เปนได๙๑  
    อน่ึง การจารึกคาถาเย ธมฺมา เปนความนิยมของพุทธศาสนิกชนในประเทศอินเดีย
เม่ือราวพุทธศตวรรษที่ ๙-๑๓ โดยเชื่อวาเปนการสรางบุญกุศลเทียบเทากับการสถูปบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ๙๒  การพบคตินี้ในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลางและแวนแควนทางภาคใต อาจ
แสดงใหเห็นถึงความคิดที่สืบทอดมาจากอินเดียก็เปนได   
    เม่ือนําจารึกหลังพระพิมพที่พบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเปรียบเทียบกับจารึก
หลังพระพิมพภาคกลางหรือภาคใต จะเห็นถึงความแตกตางกันอยางชัดเจน กลาวคือ พระพิมพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมปรากฏจารึกคาถาเย ธมฺมา แตกลับพบขอความที่ระบุวาพระพิมพ
นั้นๆใครเปนผูสราง หรือเปนบุญกุศลของผูใด ซึ่งอาจแสดงใหเห็นถึงความแตกตางทางดานการ
แสดงออกของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานสมัยนั้นกับภาคอ่ืนๆไดอยางชัดเจน  
     เปนที่นาเสียดายวาจารึกหลังพระพิมพเปนเพียงขอความสั้นๆ เพราะถูกจํากัดโดย
พ้ืนที่ซึ่งมีอยูนอย จึงไมไดระบุวาผูสรางปรารถนาสิ่งใดจากผลบุญที่สรางพระพิมพขึ้น อยางไรก็
ตาม ความปรารถนาในผลบุญที่สรางส่ิงของ หรือทําบุญในพุทธศาสนา เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน
บนใบเสมา เปนตนวา ความปรารถนาใหไดเกิดในยุคพระศรีอาริย ความปรารถนาที่จะบรรลุถึง
พุทธภูมิ  

   จารึกที่กลาวถึงความปรารถนาใหไดเกิดในยุคพระศรีอาริย ไดแก จารึกบนใบเสมาวัด
โนนศิลา บานฝายหิน ตําบลหนองไผ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน เขียนเปนภาษามอญ
โบราณ อักษรหลังปลลวะ มีขอความวา นี่คือบุญของชายและหญิง ชื่อ โกนะบุส โกมางทรง 
โกมางสุพาหุ โกมางเชรง ขอทั้งหมดจงมีชีวิตอยูในสมัยพระศรีอารย๙๓ และอีกใบหนึ่งกลาวถึง 
บุญของชีวปาล ขอทุกคนจง(เกิด)ในสมัยพระศรีอารย๙๔  

                                          
   ๙๑ ยอซ เซเดส, “ตํานานพระพิมพ,” ใน ตํานานพระพิมพ พุทธศิลปะในประเทศไทย และตํานาน

พระพุทธบาท, ๕-๖. 
   ๙๒ ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ : 

อักษรสมัย, ๒๕๔๒), ๑๖๐, ๑๖๙.  
   ๙๓ อุไรศรี วรศะริน, “จารึกภาษามอญบางหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน ดินแดนไทยจาก

ยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษท่ี ๑๕, ๕๐๗. อน่ึง มีคําแปลในสํานวนท่ีตางออกไป ดังนี้ “ระโว
(พรอมดวย)ชายทะระนามกับสมุส(อุทิศ)บุญนี้ใหแกชายสุพาหุ ชายมะรัง ขอบุญนี้ (จง)นําสงใหไปทันตอพระ
พุทธอารยะเมตตรัย เทอญ” อานรายละเอียดใน กรมศิลปากร, “จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา ๑,” ใน จารึกใน
ประเทศไทย เลม ๒ อักษรปลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), 
๖๗-๗๒.  

   ๙๔ อุไรศรี วรศะริน, “จารึกภาษามอญบางหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน ดินแดนไทยจาก
ยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, ๕๐๘-๕๐๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖๔ 

   สวนจารึกที่แสดงความปรารถนาที่จะบรรลุถึงพุทธภูมิมีตัวอยางจากจารึกที่บานหิน
ขอน อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ความวา ...ผลแหงบุญกุศลของทาน อุปาธยายะแหง
ราชวิหาร...ขอใหสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย... จงเปนพระพุทธองค... (และบรรลุถึง)พุทธภูมิ๙๕ และอีก
ตัวอยางหน่ึงไดแก จารึกบออีกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แมวาจะเปนจารึกที่
เ ก่ียวของสัมพันธกับวัฒนธรรมเขมร แตก็ทําขึ้นรวมสมัยกันกับวัฒนธรรมทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีขอความวา ...สิ่งเหลาน้ีพระราชาแหงศรีจนาศะไดถวายไวแดพระภิกษุ
สงฆ เพ่ือมุงหวังพระสัมมาสัมโพธิญาณ...๙๖  

   ดังน้ันจะเปนไปไดหรือไมวา การสรางพระพุทธรูปและพระพิมพข้ึนมา ผูสรางก็
ยอมมีความปรารถนาใหเปนกุศลผลบุญของตน ยังผลใหเกิดในยุคพระศรีอาริยหรือการ
เขาสูพุทธภูมิเชนน้ีดวยเชนกัน 

   อน่ึง จารึกทวารวดีภาคกลางไดแสดงใหเห็นถึงความปรารถนาในการสรางปูชนียวัตถุ
หรือทําบุญในพุทธศาสนาไวไมตางไปจากที่พบในทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทาใด เชน 
จารึกภาษามอญโบราณบนเสาธรรมจักร พบจากศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี กลาวถึงความ
ปรารถนาของปรัชญาวันตะ สีลปาละ สีลกุมาร และครอบครัว ที่ไดเปลี่ยนเครื่องประดับ
พระพุทธรูปและซื้อส่ิงของถวายไววาใหบุญกุศลถึงตออุปชฌาย และกลาวถึงความปรารถนาของ
ปูนอยยุเกร้ียะหที่ไดปลอยลาและวัวอยางละ ๓ ตัวไวกับพระพุทธรูปวุทธรักขะวา ขอผลบุญจง
ถึงแกอินทะ ๙๗   

     
   ๒.๒.๓ ฤกษมงคลในการสราง ในการทํากิจพิธีใดๆฤกษยามเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึง

เสมอ จนมีคํากลาวกันโดยทั่วไปวา “ฤกษงามยามดี” ซึ่งมีความหมายวา เวลาหรือคราวแหงชวง
วันหรือคืนอันเหมาะในการประกอบงานมงคลทั้งปวง ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดลาภผล ความดี 
ความสําเร็จ เปนม่ิงมงคลแกเจาของงานเอง๙๘ 
    สําหรับความคิดเร่ืองฤกษงามยามดีในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นั้น ไมสามารถทราบรายละเอียดไดวาจะมีมากนอยเพียงใด แตจากจารึกที่ปรากฏบน

                                          
   ๙๕ กรมศิลปากร, “จารึกหินขอน ๒,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ 

พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔, ๒๖๖. 
   ๙๖ ยอรซ เชเดส, “ศิลาจารึกบออีกา,” แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล โบราณคดี ๑,๒ 

(ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๑๐): ๕๘. 

   
๙๗

 กรมศิลปากร, “จารึกบนเสาแปดเหล่ียม,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษรปลลวะ อักษร

มอญ พุทธศตวรรษท่ี ๑๒-๒๑ กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๕๗-๖๖. 

   
๙๘

 สมบัติ จําปาเงิน, ฤกษงาม-ยามดี : ชวงแหงวันและเวลาอันเปนมงคล (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

ขาวฟาง, ๒๕๓๔), ๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖๕ 

พระพุทธรูปและศิลาแทงกลมจากจังหวัดกาฬสินธุ เปนหลักฐานที่พอจะบอกไดวาสมัยนี้คงมี
ความเชื่อเก่ียวกับฤกษยามเชนกัน ขอความดังกลาวมีวา  
 

   นายกีฏะ ผูมีความกรุณา ไดสราง...อันเปนของตน ในวันแรม ๑๓ ค่ํา 
แหงปกษ เพื่อความสุขในสวรรคของชาวโลกทั้งหลาย๙๙  

 
   พระเถระรูปใด เปนผูอันพราหมณเปนตนบูชาแลว พระเถระรูปนั้น

พรอมดวยพระภิกษุทั้งหลาย ไดสถาปนาศิลานี้ใหเปนสีมา สีมานี้ อันสงฆ
สมมติดีแลว ไดสําเร็จ (ไดมี) ในวันขึ้น ๑๐ ค่ํา เดือน ๕ แหงวิศิษฏกาล (เวลา
อันเปนมงคล) ในปแหงความสดใส...  ๑๐๐  

 
   ที่กลาวมาในสวนความเชื่อในการสรางพระพุทธรูปและพระพิมพศิลปะทวาร

วดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน จะเห็นไดวาในภาพรวมพุทธศาสนิกชนสมัยน้ันมีความ
เชื่อไมตางไปจากพุทธศาสนิกชนดินแดนอ่ืน โดยถือกันวาการสรางพระพุทธรูปและพระ
พิมพเปนการสรางบุญกุศลใหแกตน และผลบุญน้ันจะชวยทําใหผูสรางสมประสงคตาม
ความปรารถนาได   

                                          
   ๙๙ กรมศิลปากร, “จารึกฐานพระพุทธรูป” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปล

ลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔, ๒๗๖-๒๗๙. 
   ๑๐๐ กรมศิลปากร, “จารึกสถาปนาสีมา” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ 

พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๘๐-๒๘๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ ๖ 
การแสดงออกความเปนพระพุทธเจาและประติมานวิทยา 

ในพระพุทธรปูและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
    การศึกษาความคิด ความเชื่อ ผานพระพุทธรูปและพระพิมพชวยทําใหเห็น
ภาพเคลื่อนไหวของสังคมทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดเปนอยางดี นอกเหนือจากการ
แปลความลัทธิความหมายและการอธิบายความเชื่อซ่ึงกลาวไวแลวในบทกอน ยังมีอีกสวนหนึ่ง
ที่สําคัญไมแพกัน คือ การศึกษาที่องคพระพุทธรูปและพระพิมพอยางละเอียด เพ่ือตอบคําถาม
วา ผูคนสมัยนั้นมีทัศนะหรือความเชื่อประการใดตอองคพระสัมมาสัมพุทธเจา นอกจากน้ียังตอง
แปลความทางดานประติมานวิทยาวา พระพุทธรูป พระพิมพ ที่สรางขึ้นในสมัยน้ัน ทําขึ้นเพ่ือ
เลาเร่ืองราวตอนใด มีการนําเน้ือหามาจากคัมภีรเลมใด เปนตน  ซึ่งจะทําใหเห็นภาพความเชื่อ
ของพุทธศาสนิกชนสมัยน้ันไดดียิ่งขึ้น และยังสามารถแสดงใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธกับ
ดินแดนอ่ืนๆได 
    เน้ือหาในบทนี้จึงจะแบงเปน ๒ สวนหลัก คือ ๑.มหาบุรุษลักษณะและการแสดงออก
ถึงฐานันดรอันสูงของพระพุทธเจา เพ่ือแสดงใหเห็นวา เง่ือนไขตางๆตามคัมภีรและการวาง
สถานภาพของพระพุทธองคไวอยางสูงสงเปนสิ่งหนึ่งที่กําหนดใหพระพุทธรูปและพระพิมพมี
ลักษณะตามที่เห็น ๒. ประติมานวิทยา เพ่ือตอบคําถามวาประติมากรรมและพระพิมพที่แสดง
รูปพระพุทธเจาสรางขึ้นโดยสัมพันธกับพุทธประวัติตอนใดหรือไม นําเร่ืองราวดังกลาวมาจาก
คัมภีรใด และมีคติความหมายอ่ืนๆแฝงอยูอีกหรือไม   

   อนึ่ง พระพุทธรูปและพระพิมพยอมตองสรางขึ้นภายใตขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ความเชื่อของพุทธศาสนิกชน แมอาจจะมีลักษณะรวมกันอยูก็ตาม ทวาความเชื่อหรือประเพณี
ปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนในแตละชวงเวลา แตละสถานที่ ยอมแตกตางกันไป ดังนั้น การศึกษา
ถึงมหาบุรุษลักษณะ การแสดงออกถึงฐานันดรอันสูงของพระพุทธเจา และประติมานวิทยาของ
พระพุทธรูป พระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอมตองสะทอนถึงเอกลักษณทาง
ความเชื่อหรือเอกลักษณในการแสดงออกอยางแนนอน   
 

 
 
 
 

๑๖๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑. มหาบุรุษลักษณะและการแสดงออกถึงฐานันดรอันสูงของพระพุทธเจา  
ในพระพุทธรปูและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
    มหาบุรุษลักษณะและการวางสถานภาพของพระพุทธเจาวามีฐานันดรสูงสงเหนือ
ผูอ่ืน  เปนเง่ือนไขสําคัญที่ทําใหพระพุทธรูป พระพิมพ ออกมาตามลักษณะที่เห็น มหาบุรุษ
ลักษณะปรากฏอยูในคัมภีรพุทธศาสนาหลายครั้งหลายฉบับ ทุกฉบับจะย้ําในประเด็นสําคัญ
เดียวกัน คือ ผูเพียบพรอมดวยมหาบุรุษลักษณะจะมีคติเพียงสองประการเทาน้ัน หากไมไดเปน
พระมหาจักรพรรดิก็จะเปนพระพุทธเจา ดวยเหตุนี้ จึงอาจกลาวไดวาคติมหาบุรุษลักษณะ
ประการใดประการหนึ่งจะตองปรากฏในองคพระปฏิมาดวยเสมอ สําหรับการวางสถานภาพแหง
องคพระพุทธเจาใหสูงสงกวาบุคคลอ่ืนน้ัน ก็กลาวถึงในคัมภีรอยางบอยคร้ัง ประเด็นดังกลาวนี้ก็
สะทอนออกมาในงานศิลปกรรมเชนกัน ตามรายละเอียดที่จะกลาวถึงตอไปขางหนา    
 
๑.๑ มหาบุรุษลักษณะในคัมภีรพุทธศาสนา  
    ตามที่ไดกลาวถึงไปแลวในบทที่ ๕ ในสวนของขอสังเกตในภาพรวมของความเชื่อใน
การสรางพระพุทธรูปและพระพิมพวา พระพุทธรูปคือรูปแทนองคพระสัมมาสัมพุทธเจาที่มีพุทธ
ลักษณะเฉกเชนเดียวกันกับที่พระศาสดาพระองคจริงทรงมี ซึ่งในคัมภีรพุทธศาสนากลาวถึง
บอยคร้ังวาพระพุทธองคทรงประกอบดวยมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ บางคร้ังไดเพ่ิมอนุ
พยัญชนะ ๘๐ ประการ และฉัพพรรณรังสีหรือรัศมีแผออกจากพระวรกายเขาไปดวย สิ่งเหลาน้ี
เปนตัวสะทอนความคิดหรือมุมมองของพุทธศาสนิกชนวา พระพุทธเจาตางไปจากบุคคล
ธรรมดาสามัญ  

   เม่ือเชื่อกันวาพระพุทธองคทรงมีพุทธลักษณะพิเศษตางๆขางตน พระพุทธรูปซึ่งก็คอื
รูปแทนพระพุทธองคยอมตองประกอบดวยพุทธลักษณะพิเศษน้ันดวย แมวาพุทธลักษณะที่
ปรากฏในคัมภีรจะไมสามารถแสดงออกมาในองคพระปฏิมาไดทั้งหมด แตกระนั้นก็ยอมมี
ลักษณะประการหนึ่งหรือหลายประการที่ทําขึ้นตามคัมภีร 

   บันทึกของพระภิกษุเห้ียนจังเปนหนึ่งในหลักฐานสําคัญที่ทําใหเชื่อไดวา การสราง
พระพุทธรูปโดยยึดโยงเขากับคติมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ 
เปนประเพณีปฏิบัติกันอยางแพรหลายแลวในอินเดีย ดังตัวอยางขอความที่กลาวถึงพระพุทธรูป
ในวิหารมหาโพธิ์ พุทธคยา ความวา  

 
    พระพุทธรูปในวิหารสงางามนาเกรงขาม อยูในลักษณะขัดสมาธิ 
พระบาทซายทับอยูขางบน พระหัตถซายยกขึ้น พระหัตถขวาเหยียดตรงลงสู
ปฐพี ผิน 

๑๖๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๘ 

พระพักตรสูทิศตะวันออก.... ถูกตองสมบูรณพรอมดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ 
และอสีตยานุพยัญชนะ ๘๐๑ 

 
    พุทธลักษณะประการตางๆเหลาน้ีปรากฏทั้งในคัมภีรของพุทธศาสนาทุกลัทธินิกาย 
แตสําหรับในที่นี้จะเนนกลาวเฉพาะคัมภีรของพุทธศาสนาเถรวาท เพราะวารองรอยพุทธศาสนา
ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสมัยทวารวดีโดยสวนใหญไมไดแสดงใหเห็นถึงความ
แพรหลายของพุทธศาสนามหายานมากนัก เห็นไดจากการแพรกระจายของรูปพระโพธิสัตวอัน
เปนตัวแทนของพุทธศาสนามหายานซึ่งจํากัดเพียงในบางพื้นที่ (กลาวไวแลวในบทที่ ๕ หัวขอ 
๑.๒.๑ พระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน่ืองในพุทธศาสนาเถรวาท
และมหายาน)  

   คัมภีรของพุทธศาสนาเถรวาทที่รวมรายละเอียดเก่ียวกับมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ 
ประการไวมากที่สุดไดแก ลักขณสูตร อันเปนพระสูตรในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย 
ปาฏิกวรรค ใจความสรุปตามที่ปรากฏในคัมภีรนี้คือ พระพุทธเจาทรงตรัสวาผูเพียบพรอมดวย
มหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการยอมมีคติเปนสองเทาน้ัน ถาครองเรือนจะไดเปนพระมหา
จักรพรรดิ ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิตจะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา๒ มหาบุรุษ
ลักษณะทั้ง ๓๒ ประการเกิดขึ้นจากกุศลธรรมที่สั่งสมมาในอดีตชาติ ประกอบดวยลักษณะดังนี้  
 

๑. มีพระบาทประดิษฐานเปนอันดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การท่ีพระมหาบุรุษ มี
พระบาทประดิษฐานอันดี นี้เปนมหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษ 
๒. ณ พื้นฝาพระบาทท้ัง ๒ ของพระมหาบุรุษ มีลายจักรเกิดขึ้น มีซี่กําขางละ
พัน มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการท้ังปวง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมการท่ีพื้นฝา
พระบาททั้ง ๒ ของพระมหาบรุษ มีลายจักรเกิดขึ้น มีซี่กําขางละพัน มีกง มีดุม 
บริบูรณดวยอาการท้ังปวง นี้ก็มหาปุริสลักขณะของพระมหาบุรุษ 
๓. มีสนพระบาทยาวสมสวน 
๔. มีพระองคุลียาวสมสวน  
๕. มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม 
๖. มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีลายดุจตาขาย 
๗. มีพระบาทเหมือนสังขควํ่า 

                                          
   ๑ Hiuen Tsiang, Siyuki : Buddhist records of the Western world, translated from the 

Chinese of Hiuen Tsiang (A.D.629), 120-121. และ ถังซําจั๋ง, ถังซําจั๋ง : จดหมายเหตุการณเดินทางสู
ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศถัง, ๓๓๔-๓๓๕. 

   ๒ พระบาลีสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระ
บรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา,๒๕๓๐), ๑๕๗-๑๕๘.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๙ 

๘. มีพระชงฆรีเรียวดุจแขงเนื้อทราย  
๙. ขณะมิไดยืนมิไดคอมพระวรกายลง พระองคทรงเอาฝาพระหัตถทั้งสองลูบ
ไดถึงพระชาณุทั้งสอง 
๑๐. มีพระคุยหะซอนอยูในฝก  
๑๑. มีพระฉวีวรรณเปลงปลั่งดุจวรรณะแหงทองคํา คือมีพระตจะประดุจหุมดวย
ทอง  
๑๒. มีพระฉวีละเอียด เพราะพระฉวีละเอียด ธุลีละอองจึงมิติดตองที่พระวรกาย
ได 
๑๓. มีพระโลมชาติขุมละเสนๆ เสมอไปทุกขุมขน  
๑๔. มีพระโลมชาติมีปลายชอนขึ้นขางบน มีสีเขียว มีสีเหมือนดอกอัญชันขด
เปนกุณฑลทักษิณาวรรต 
๑๕. มีพระกายตรงเหมือนกายพรหม  
๑๖. มีพระมังสะเต็มในท่ี ๗ สถาน  
๑๗. มีกึ่งพระกายทอนบนเหมือนกึ่งกายทอนหนาของสีหะ  
๑๘. มีพระปฤษฎางคเต็มเรียบไมเปนรอง  
๑๙. มีปริมณฑลพระวรกายดุจปริมณฑลแหงไมนิโครธ วาของพระองคเทากับ
พระกายของพระองค พระกายของพระองคก็เทากับวาของพระองค  
๒๐. มีลําพระศอกลมเทากัน  
๒๑. มีปลายเสนประสาทสําหรับนํารสอาหารอันดี  
๒๒. มีพระหนุดุจคางราชสีห  
๒๓. มีพระทนต ๔๐ ซี่  
๒๔. มีพระทนตเรียบเสมอกัน  
๒๕. มีพระทนตไมหาง  
๒๖. มีพระทาฐะขาวงาม  
๒๗. มีพระชิวหาใหญ 
๒๘. มีพระสุรเสียงแหงพรหม ตรัสมีสําเนียงดังนกการเวก  
๒๙. มีพระเนตรดําสนิท (ดําคม) 
๓๐. มีพระปขุมะ (ขนตา) งอนดุจขนตาโค  
๓๑. มีพระอุณาโลมเกิด ณ ระหวางพระโขนง มีสีขาวออนเปรียบดังปุยนุน  

   ๓๒. มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตร ๓  
 

                                          
   ๓ เร่ืองเดียวกัน, ๑๕๘-๑๖๐.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๐ 

   ลักขณสูตรในพระสุตตันตปฎกขางตน กลาวถึงแตมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ
เทาน้ัน ตอมาในอรรถกถาลักขณสูตรไดเพ่ิมเติมอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ และพระรัศมีแผออก
จากพระวรกาย ความวา  

  
    พระวรกายของพระผูมีพระภาคเจาสมบูรณดวยอนุพยัญชนะ ๘๐ มี
พระรัศมีแผออกจากพระวรกายวาหนึ่ง มหาปุริสลักษณะ ๓๒ เมื่อเปลงพระ
รัศมีมีสี ๖ ประการ ฉายแสงจากขางนี้ ขางนี้ ๔  
 

     อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการเปนลักษณะเล็กๆนอยๆที่ปรากฏบนพระวรกายแหงองค
พระพุทธเจา ที่สําคัญและเห็นไดในองคพระปฏิมาเสมอ ไดแก เสนพระเกศาเวียนเปน
ทักษิณาวรรต  

   สวนพระรัศมีมีสี ๖ ประการซึ่งแผออกจากพระวรกายหรือฉัพพรรณรังสีนั้น 
พระไตรปฎกและอรรถกถาระบุถึงสีทั้งหกวามีสีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว สีหงสบาท (สีแสด) 
สีเลื่อมประภัสสร (ผลึกแกว) ดังตัวอยางการพรรณนาในอรรถกถา ธรรมสังคณี ความวา     

  
    พระฉัพพรรณรังสี (สีมี ๖ ประการ) คือ นีละ (เขียวเหมือนดอก
อัญชัน) ปตะ (เหลืองเหมือนหรดาล) โลหิตะ (แดงเหมือนตะวันออน) โอทาตะ 
(ขาวเหมือนแผนเงิน) มัญเชฏฐะ (สีหงสบาท เหมือนดอกหงอนไก) 
ประภัสสร (เล่ือมพรายเหมือนแกวผลึก) ก็ซานออกจากพระสรีระ ๕  
 

   ฉัพพรรณรังสีหรือพระรัศมีนี้เปนแสงสองสวางไสว ซึ่งบางครั้งในคัมภีรจะกลาว
เปรียบเทียบกับแสงแหงดวงอาทิตย ดวงจันทร เปนตนวา  

 
    ใครๆไมสามารถจะทําอันตรายแกพระอนุพยัญชนะ ๘๐ หรือแกพระ
รัศมี ที่ซานออกขางละวาได จริงอยู รัศมีแมแหงพระจันทร พระอาทิตย 
เทวดาและพรหม พอไปถึงประเทศแหงอนุพยัญชนะและพระรัศมีที่ซานออก
ขางละวาของพระตถาคตแลว ก็หมดอานุภาพไป ๑๖  

                                          
   ๔ พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลมท่ี ๓ ภาคท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐), ๔๔. 
   ๕ พระสูตรและอรรถกถา แปล ธรรมสังคณี เลมท่ี ๑ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๒๕), ๓๔.  

   ๖ พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวิภังค เลมท่ี ๑ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๒๕),  ๓๓๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๑ 

 
    ลําดับนั้นแลพระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระพุทธรังสี ๖ ประการ เปลง
รัศมีออกจากชองประตู และชองหนาตาง เสด็จออกจากกูฎาคารศาลา เหมือน
พระจันทรเพ็ญออกจากกลีบเมฆ ฉะนั้น ๗  
 
    ทรงถือเพศแหงพระพุทธเจา ประทับนั่งเปลงพระพุทธรัศมีเปนลําสูที่
ประมาณ ๘๐ ศอก ในขณะนั้นพระพุทธรัศมีประมาณเทาใบไม รม ลอเกวียน 
และเรือนยอดเปนตน แผซานสายไปขางโนนขางนี้ ปรากฏการณดุจเวลา
พระจันทรและพระอาทิตยขึ้นพันดวง ไดกระทําบริเวณปาใหญใหแสงสวาง
เปนอันเดียวกัน ดวยประการฉะนี้ ๘ 
   

    จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา มหาบุรุษลักษณะ อนุพยัญชนะ และ
ฉัพพรรณรังสี เปนพุทธลักษณะขององคพระพุทธเจาที่จะขาดประการใดประการหนึ่ง
ไมได ในคัมภีรตางๆเมื่อจะกลาวถึงพระพุทธองคจะตองย้ําในเรื่องน้ีเสมอ ดังน้ันเม่ือ
ชางสรางสรรคองคพระพุทธรูปข้ึนมา ไมวาจะเปนประติมากรรมหรือจิตรกรรม ก็ยอมมี
แนวความคิดของมหาบุรุษลักษณะ อนุพยัญชนะ และฉัพพรรณรังสีปรากฏอยูดวยเสมอ 
แตทั้งน้ีไมไดหมายความวาพระพุทธรูปจะแสดงออกถึงลักษณะทั้งหมดที่ระบุในคัมภีรได เพราะ
ดวยกรรมวิธีการผลิตตลอดจนความเหมาะสมดานตางๆ ทําใหลักษณะหลายประการไม
สามารถแสดงออกมาในงานศิลปกรรม เชน มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม มีปลาย
เสนประสาทสําหรับนํารสอาหารอันดี เปนตน 
     สําหรับพระพุทธรูปและพระพิมพศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอมหลีก
ไมพนจากคติและขอจํากัดตางๆขางตน รายละเอียดในประเด็นตางๆจะนําเสนอตอไปขางหนา  

 
๑.๒ มหาบุรุษลักษณะในพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    เม่ือมหาบุรุษลักษณะ อนุพยัญชนะ และฉัพพรรณรังสี เปนลักษณะของพระพุทธเจา
ที่เอยถึงบอยครั้งในคัมภีร พระพุทธรูปซ่ึงเปนรูปแทนพระพุทธองคยอมตองมีลักษณะดังกลาว
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการปรากฏใหเห็น การแสดงออกดังกลาวพบเห็นไดตั้งแต

                                          
   ๗ พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลมท่ี ๑ ภาคท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๐๕. 

   ๘ พระสูตรและอรรถกถา แปล สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลมท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๖๒๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๒ 

ครั้งเม่ือพระพุทธรูปยุคแรกเกิดขึ้น เชน อุณาโลมบนพระนลาฏของพระพุทธรูปศิลปะคันธาระ 
พระเกศาขมวดเวียนขวาเปนวงกนหอยของพระพุทธรูปศิลปะอมราวดี เปนตน  

   สําหรับพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอมตอง
แสดงออกถึงลักษณะอันพิเศษดังกลาวเชนกัน จากการสํารวจขอมูลพบวา พระพุทธรูปและพระ
พิมพเหลาน้ีนิยมแสดงออกถึงลักษณะอันเปนพิเศษเพียงบางอยาง ดังรายละเอียดตอไปน้ี     

 
     ๑.๒.๑ พระอุษณีษะและพระรัศมี พระอุษณีษะคือพระมังสะนูนเหนือพระเศียร 
มหาบุรุษลักษณะประการนี้เรียกอีกอยางวาอุณหิส ปฐมสมโพธิกถาไดอธิบายถึงมหาบุรุษ
ลักษณะขอน้ีวาหมายถึงลักษณะ ๒ ประการ คือ พ้ืนมังสะนูนเหนือพระนลาฏและนูนขึ้นเหนือ
พระเศียรลักษณะดังตอมน้ํา ความโดยละเอียดมีวา    
 

    พื้นพระมังสะนูนขึ้น ต้ังแตหมวกพระกรรณเบื้องขวาปกขอบพระ
นลาฏมาถึงหมวกพระกรรณเบื้องซาย งามเหมือนอุณหิสปฏคือกระบังหนา 
ชนทั้งหลายเห็นพระลักษณะอันนี้จึงเอาอยางไปกระทําอุณหิสปฏเปน
เครื่องประดับพระพักตรแหงกษัตริยทั้งปวงสืบๆกันมานั้นประการ ๑ อนึ่ง 
พระเศียรนั้นกลมงามบริบูรณมิไดบกพรอง แลนูนขึ้นเบื้องบนสัณฐานดังตอม
แหงน้ํา แลพระลักษณะทั้งสองรวบเขาเปนอันเดียวกันวามีพระเศียรประดับ
ดวยพระอุณหิส ๙  

 
    พระรัศมีเหนือพระอุษณีษะเปนหนึ่งในอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ ปฐมสมโพธิกถา
กลาวถึงพระเศียรและพระรัศมีดวยความขอหนึ่งวา “วิจิตรไปดวยระเบียบพระเกตุมาลา 
กลาวคือ ถองแถวแหงรัศมีอันโชตนาการขึ้น ณ เบื้องบนพระอุตมังคสิโรจนนั้น ๑”๑๐ 

   มูลเหตุการทําพระรัศมีเหนืออุษณีษะคงเริ่มตนจากคติพุทธศาสนามหายานที่วา ใน
สภาวะของบรรลุญาณจะมีรัศมีพุงออกมาจากพระอุษณีษะ ในคัมภีรลลิตวิสระและคัมภีร
สัทธรรมปุณฑรีกสูตรอันเปนคัมภีรสําคัญของนิกายมหายาน ระบุความถึงพระรัศมีที่เปลงออก
จากพระอุษณีษะวา  
 

    และในครั้งนั้น พระผูมีภคะทรงเขาสมาธิชื่อพุทธาลังการะวยูหะ (มี
ขบวนประดับดวยพระพุทธ) ในยามกลางราตรี และเมื่อพระผูมีพระภคะอยูใน

                                          
   ๙ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, ๒๕๔๐), ๔๑. 
   ๑๐ เร่ืองเดียวกัน, ๔๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๓ 

ระหวางเขาสมาธินี้ ขณะนั้นเบื้องบนพระเศียรของพระผูมีภคะทรงเปลงรัศมี
ชื่อชญาณาโลกาลังการะ (ประดับดวยแสงสวาง คือ ญาณ) อันสืบเนื่องมาจาก
ทรงระลึกถึงพระพุทธในอดีต เปลงออกจากชองพระอุษณีษ (กลุมพระเกศา) 
รัศมีนั้นสวางทั่วเทวพิภพปลุกเทพยดาในชั้นศุทธาวาสทั้งปวง๑๑ 
 
    ขณะนั้นปรากฏมีพระรัศมีเปลงออกมาจากพระอุษณีษของพระผูมี
พระภาค พระรัศมีนั้นปกคลุมไปทั่ว ๑๘๐,๐๐๐ พุทธเกษตร ในทิศตะวันออก 
พุทเกษตรทั้งหลายเหลานั้นก็สวางไสวไปถึงในนรกอเวจี สัตวโลกทั้งหลายใน 
๖ ภูมิ ก็เห็นไดทั่วโดยไมมีขอยกเวน๑๒  
 

    ดวยเหตุนี้จึงอาจจะกลาวไดวา การทําพระรัศมีเหนือพระอุษณีษะมีที่มาจากขอความ
ที่ระบุไวในคัมภีร เชน คัมภีรสัทธรรมปุณฑรีกสูตร คัมภีรลลิสวิตระ เปนตน๑๓ แมวาจะมี
จุดเร่ิมตนจากความเชื่อของพุทธศาสนามหายานแตในที่สุดพระรัศมีก็ปรากฏใหเห็นไดทั่วไป 
ไมวาจะเปนพระพุทธรูปที่สรางขึ้นเนื่องในพุทธศาสนามหายานหรือหีนยาน สําหรับพระพุทธรูป
ในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน ลักษณะทั้งสองปรากฏใหเห็นไดอยางปกติ
จนแทบจะขาดมิได ทั้งน้ีนอกเหนือไปจากการทําตามคัมภีรแลว คงเพราะเปนลักษณะสําคัญที่
จําแนกพระพุทธรูปออกจากรูปเคารพอ่ืนได กลาวคือ พระอุษณีษะทําใหจําแนกพระพุทธรูป
ออกจากรูปพระสาวกได สวนพระรัศมีแมวาในระยะแรกเริ่มซึ่งรวมถึงสมัยทวารวดีจะมี
พระพุทธรูปบางองคที่ไมปรากฏ แตในที่สุดพระรัศมีไดกลายเปนสัญลักษณสําคัญที่สื่อวารูปนั้น
เปนพระพุทธรูป แมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูที่สรางพระพุทธรูปแบบสัจนิยม 
มีการปฏิเสธมหาบุรุษลักษณะสําคัญหลายประการ แตพระรัศมียังตองปรากฏเสมอ๑๔  

                                          
   ๑๑ คัมภีรลลิตวิสตระ พระพุทธประวัติฝายมหายาน แปลโดย แสง มนวิทูร (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, ๒๕๑๒), ๔๘๖. และ ผาสุข อินทราวุธ, “ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมสุโขทัย,” ใน โบราณคดีและ
ประวัติศาสตรสุโขทัย ความรูเรื่องสุโขทัยใน ๔ ทศวรรษ (กรุงเทพฯ : สํานักงานศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย, 
๒๕๔๗), ๗๙-๘๐.  

   ๑๒ สัทธรรมปุณฑรีกสูตร แปลโดย ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห, พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๖. 

   ๑๓ ผาสุข อินทราวุธ, “ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมสุโขทัย,” ใน โบราณคดีและประวัติศาสตร
สุโขทัย ความรูเรื่องสุโขทัยใน ๔ ทศวรรษ, ๘๐. 

   ๑๔ พระพุทธรูปตามแนวสัจนิยมมักไมทําพระอุษณีษะ หากไมทําพระรัศมีดวยจะทําใหแยกไมได
วาเปนพระพุทธรูปหรือพระสาวก ดวยเหตุนี้ มูลเหตุท่ีพระรัศมีปรากฏอยูเสมอแมในกลุมพระพุทธรูปแบบสัจ
นิยมนั้น เปนเพราะวาพระรัศมีคือสัญลักษณท่ีทําใหทราบไดวารูปปฏิมาดังกลาวเปนพระพุทธรูป ไมใชพระ
สาวก  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๔ 

    สําหรับลักษณะและประเด็นสําคัญของพระอุษณีษะและพระรัศมีของพระพุทธรูป
ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้  
    - พระอุษณีษะ รูปแบบโดยสวนใหญของพระอุษณีษะพระพุทธรูปทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยูในทรงกระบอก ยื่นพนออกจากสวนบนของพระเศียรอยางเห็นไดชัด 
(ตัวอยางเชนรูปที่ ๒๔๑-๒๔๔) ในขณะที่บางองคทําพระอุษณีษะแบบโปงนูนเล็กนอย 
(ตัวอยางเชนรูปที่ ๑๓, ๒๙) ที่พิเศษคือพระอุษณีษะที่ดูคลายมวยผมอันเกิดจากการไมมีขมวด
พระเกศาและมีสายลูกประคํารัดที่ดานลาง ปรากฏใหเห็นที่ภาพสลักพระพุทธรูปบนใบเสมาจาก
อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ (รูปที่ ๑๐๒)  
 

  

รูปที่ ๒๔๑ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปสําริด
จากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย 
(รูปที่ ๒๑)  

รูปที่ ๒๔๒ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปหิน 
จากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย 
(รูปที่ ๒๔) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๕ 

  

รูปที่ ๒๔๓ พระอุษณีษะของพระพุทธรูป
สําริด จากบานวังปลัด อําเภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย (จากรูปที่ ๓๑)  

รูปที่ ๒๔๔ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปสําริด 
จากจังหวัดนครราชสีมา (จากรูปที่ ๑๔) 

 
    พระพุทธรูปประทับน่ังขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย จากจังหวัดบุรีรัมย ทําพระ
อุษณีษะในลักษณะพิเศษกวาองคอ่ืนๆ แมวาพระอุษณีษะชิ้นนี้จะสูญหายไปแลว แตจากการตัด
เรียบที่สวนบนของพระเศียรและมีเดือยแหลม ยอมเพียงพอที่จะกลาววาพระอุษณีษะทําขึ้นจาก
วัสดุอีกชิ้นหนึ่ง มิไดเชื่อมตอเปนชิ้นเดียวกันกับพระเศียร (รูปที่ ๒๔๕ และภาพลายเสนที่ ๑) 
นาสันนิษฐานวาที่เปนเชนนี้เพราะผูสรางตองการเนนย้ําความสําคัญของพระอุษณีษะ(ซึ่งอาจ
รวมถึงพระรัศมี) จึงทําสวนนี้ดวยวัสดุมีคา เม่ือเวลาผานไปสวนดังกลาวจึงหลุดหายไป  

   อนึ่ง สําหรับพระอุษณีษะที่ปรากฏบนแผนเงินดุนนูนจากอําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคามน้ัน หลายองคมีลักษณะชัดเจน บางครั้งทําคลายขมวดพระเกศาวางบนพระเศียร 
(รูปที่ ๒๔๖-๒๔๙) และบางองคทําออกมาอยางแปลกๆ เชน มีขนาดเล็กผิดปกติ (รูปที่ ๒๕๐) 
ที่เปนเชนน้ีคงเปนผลมาจากขอจํากัดทางดานขนาดและวัสดุเปนสําคัญ  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๖ 

  

รูปที่ ๒๔๕ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปหินจาก
จังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ ๓๓) 

ภาพลายเสนที่  ๑    พระ อุษณีษะของ
พระพุทธรูปหินจากจังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ 
๒๔๕) 

   

  

รูปที่ ๒๔๖ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปบน
แผนเงินดุนนูน เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๕๘)   

รูปที่ ๒๔๗ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปบน
แผนเงินดุนนูน เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๕๙)   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๗ 

  

รูปที่ ๒๔๘ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปบน
แผนเงินดุนนูน เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๖๗)   

รูปที่ ๒๔๙ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปบน
แผนเงินดุนนูน เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๗๐)   

 

 

รูปที่ ๒๕๐ พระอุษณีษะของพระพุทธรูปบนแผนเงินดุนนูน เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๗๔)   
 
    - พระรัศมี พระรัศมีเปนหนึ่งในอนุพยัญชนะที่สําคัญประการหนึ่ง ปรากฏบอยคร้ัง
เพราะเปนสัญลักษณหนึ่งที่ทําใหพระพุทธรูปตางไปจากรูปเคารพอ่ืน และเปนสัญลักษณถึงพระ
ปญญาของพระองคดวย สําหรับพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประเด็น
ขอสังเกตเกี่ยวกับพระรัศมีหลายประการ 
    พระพิมพและพระพุทธรูปบนแผนเงินดุนนูนนิยมทําพระรัศมีในทรงกลมหรือทรงดอก
บัวตูมเสมอ ซึ่งเปนรูปแบบเดียวกันกับที่นิยมในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลาง สําหรับ
พระพุทธรูปลอยตัวมักไมพบพระรัศมี ทั้งน้ีเพราะพระรัศมีทําแยกออกจากพระอุษณีษะ โดย
อาจทําขึ้นจากวัตถุมีคา เม่ือเวลาผานไปจึงหลุดสูญหาย เหลือแตเพียงรูที่พระอุษณีษะอันเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๘ 

รองรอยบอกใหทราบวาพระพุทธรูปองคนั้นๆเคยมีพระรัศมีมากอน การทําพระรัศมีดวยวัตถุมี
คาหรือวัตถุอีกชิ้นหนึ่งแลวนํามาประกอบเขากับพระอุษณีษะเปนสิ่งที่พบไดบอยคร้ังใน
พระพุทธรูปทวารวดีภาคกลางเชนกัน  
     

   ๑.๒.๒ ขมวดพระเกศา พระเกศาแหงองคพระสัมมาสัมพุทธเจามีลักษณะสําคัญ ๘ 
ประการ ลวนจัดรวมอยูในอนุพยัญชนะทั้งสิ้น ตามรายละเอียดดังนี้    
 

    พระเกศาดําเปนแสง ๑ กล่ินพระเกศาหอมฟุงขจรตลบนั้น ๑ พระ
เกศากลิ่นหอมดุจกลิ่นโกมลบุปผชาติ ๑ พระเกศามีสัณฐานเสนกลมสลวยทุก
เสน ๑ เสนพระเกศาดําสนิททั้งส้ิน ๑ พระเกศากอปรดวยเสนอันละเอียด ๑ 
เสนพระเกศาบมิไดรูสยองยุงนั้น ๑ เสนพระเกศาเวียนเปนทักษิณาวรรตทุกๆ
เสน ๑๑๕    
 

    อนุพยัญชนะของพระเกศาทั้ง ๘ ประการขางตนถายทอดออกมาในพระพุทธรูปไม
ครบถวน ทั้งน้ีเพราะเกิดจากขอจํากัดของวัสดุ และขอจํากัดในการถายทอดรายละเอียดใน
วรรณกรรมออกเปนศิลปกรรม ในบรรดาลักษณะทั้งแปดน้ีการทําพระเกศาเวียนทักษิณาวรรต
เปนสิ่งที่ปรากฏใหเห็นไดเสมอ 
    สําหรับพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระเกศาเวียนทักษิณาวรรต
เปนรูปแบบปกติที่พบได มีเพียงภาพสลักพระพุทธรูปบนใบเสมาจากอําเภอเกษตรสมบูรณ 
จังหวัดชัยภูมิ ที่ไมทําขมวดพระเกศา (รูปที่ ๒๕๑) เปนที่นาสังเกตวารูปแบบขมวดพระเกศาจะ
มีรายละเอียดที่แตกตางกันออกไป มูลเหตุสําคัญคงขึ้นอยูกับวัสดุที่ใชสรางและฝมือชาง 
รูปแบบขมวดพระเกศาแบงออกอยางกวางๆ ได ๓ แบบ คือ ขมวดพระเกศาเวียนทักษิณาวรรต 
ขมวดพระเกศาทรงแหลม ขมวดพระเกศาแบบตารางสี่เหลี่ยม  
 

                                          
   ๑๕ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา, ๔๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๙ 

 

รูปที่ ๒๕๑ พระเศียรของพระพุทธรูปบนใบเสมา จากอําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ (รูป
ที่ ๑๐๗) 
 
    - ขมวดพระเกศาเวียนทักษิณาวรรต ขมวดพระเกศาแบบน้ีเปนกลุมที่พบไดใน
พระพุทธรูปสวนใหญ คงเปนเพราะทําตามลักษณะที่ปรากฏในคัมภีร แมวารายละเอียดจะ
แตกตางกันออกไปบางตามแตเน้ือวัสดุ แตรูปแบบในภาพรวมสามารถเทียบเคียงกันได 
    พระพุทธรูปบนแผนเงินดุนนูนจากอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ลวนทํา
ขมวดพระเกศาเวียนทักษิณาวรรตอยางชัดเจน ทั้งน้ีเพราะวัสดุเอ้ืออํานวย แตรายละเอียดของ
ขมวดพระเกศาพระพุทธรูปแตละองคแตกตางกัน คงเกิดขึ้นจากฝมือชางที่ตางกัน   
    พระพุทธรูปหินและสําริดหลายองคสามารถสลักขมวดพระเกศาเวียนทักษิณาวรรต
ไดอยางชัดเจน เปนตนวา พระพุทธรูปสําริดจากวังปลัด จังหวัดบุรีรัมย (รูปที่ ๒๔๓) 
พระพุทธรูปสําริดจากวัดธรรมจักรเสมาราม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๒๕๒) 
พระพุทธรูปหินขัดสมาธิเพชรจากจังหวัดบุรีรัมย (รูปที่ ๒๕๓ และภาพลายเสนที่ ๒) เศียร
พระพุทธรูปหินจากอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๑๕) เศียรพระพุทธรูปหินจาก
บานดงสิงห อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด (รูปที่ ๙๐) พระพุทธรูปหินจากวัดมหาพรหมโพธิราช 
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (รูปที่ ๒๕๔ และภาพลายเสนที่ ๓) สวนองคอ่ืนๆอีกหลายองคทํา
ขมวดพระเกศาเวียนทักษิณาวรรตไมชัดเจนนัก คงเน่ืองมาหลายสาเหตุ เชน พระพุทธรูปสําริด
บางองคอาจเกิดจากขนาดที่เล็กเกินกวาจะทํารายละเอียดได สวนพระพุทธรูปหินอาจเกิดจาก
ฝมือชางหรือเน้ือวัสดุไมเอ้ืออํานวยและการสึกกรอนลงตามกาลเวลา  
    เปนที่นาสังเกตวาพระพุทธรูปบางองคทําขมวดพระเกศาแถวตางๆขนาดไมเทากัน 
กลาวคือ ขมวดพระเกศาแนวลางสุดจะมีขนาดเล็กจากน้ันจะไลขนาดใหใหญขึ้น (รูปที่ ๒๕๓ 
และภาพลายเสนที่ ๒, รูปที่ ๒๙, รูปที่ ๒๕๔ และภาพลายเสนที่ ๓) ลักษณะดังกลาวนี้พบใน
พระพุทธรูปทวารวดีภาคกลางและพระพุทธรูปศิลปะอินเดียสมัยคุปตะมากอนแลว  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๐ 

 

 

รูปที่ ๒๕๒ พระเศียรของพระพุทธรูปสําริด จากวัดธรรมจักรเสมาราม อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา (จากรูปที่ ๒๖) 
 

  

รูปที่ ๒๕๓ ขมวดพระเกศาของพระพุทธรูป
หินจากจังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ ๓๓)  

ภาพลายเสนที่  ๒  ขมวดพระเกศาของ
พระพุทธรูปจากจังหวัดบุรีรัมย  (จากรูปที่ 
๒๕๓) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๑ 

  

รูปที่ ๒๕๔ ขมวดพระเกศาของพระพุทธรูป
จากวัดมหาพรหมโพธิราช อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร (จากรูปที่ ๑๐๘) 

ภาพลายเสนที่  ๓  ขมวดพระเกศาของ
พระพุทธรูปจากวัดมหาพรหมโพธิราช อําเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร (จากรูปที่ ๒๕๔) 

 
    - ขมวดพระเกศาทรงแหลม ขมวดพระเกศาในกลุมน้ีพบไดไมมากนัก มีลักษณะเปน
ขมวดพระเกศาทรงแหลม แตละขมวดลอยเดนและแยกจากกัน ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งนาจะ
เกิดขึ้นจากวัสดุ กลาวคือ ขมวดพระเกศาแหลมเดนพบไดในพระพุทธรูปปูนปนและสําริด ไม
ปรากฏในพระพุทธรูปหิน อยางไรก็ตาม ปจจัยทางวัสดุคงไมใชสาเหตุเดียวที่ทําใหเกิดขมวด
พระเกศาแบบนี้ขึ้น เพราะพระพุทธรูปปูนปนและสําริดที่ทําขมวดพระเกศาปกติก็มีเปนจํานวน
มาก ดังนั้นฝมือชางคงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดขมวดพระเกศาแบบนี้ 
    พระพุทธรูปปูนปนที่ทําขมวดพระเกศาทรงแหลมมีตัวอยางเชน พระพุทธรูปจากกู
ธารปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๑๖) พระพุทธรูปจากอําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม (รูปที่ ๖๔ และภาพลายเสนที่ ๔) สวนพระพุทธรูปสําริดมีตัวอยางเชน 
พระพุทธรูปยืนจากบายฝาย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย (รูปที่ ๒๔๑) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๒ 

 
ภาพลายเสนที่ ๔ ขมวดพระเกศาของพระพุทธรูป 
จากอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๖๔) 

 
    - ขมวดพระเกศาแบบตารางสี่เหลี่ยม พระพุทธรูปที่ทําขมวดพระเกศาแบบนี้พบ
เพียง ๑ องค ไดแก พระพุทธรูปหินทรายจากบานดอนขวาง ตําบลทัพร้ัง อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๒๕๕-๒๕๖ และภาพลายเสนที่ ๕ และ ๖) ขมวดพระเกศาแบบ
ตารางสี่เหลี่ยมเชนนี้คงเกิดขึ้นจากฝมือชางเปนสําคัญ และเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะสั้นๆ ไมไดสืบ
ตอหรือแพรหลายไปยังกลุมชางอ่ืนๆ  
    พระพุทธรูปหินทรายองคนี้เดิมทีคงมีการลงรักปดทอง ดังน้ันขมวดพระเกศาแบบ
ตารางสี่ เหลี่ยมซ่ึงไมเปนที่แพรหลายและไมตรงกับลักษณะตามคัมภีร อาจไดรับการ
ปรับเปลี่ยนรูปทรงใหเปนแบบเวียนทักษิณาวรรตในขั้นตอนนี้ก็ได    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๓ 

  

รูปที่ ๒๕๕ ขมวดพระเกศาดานขางของ
พระพุทธรูปจากบานดอนขวาง อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา (จากรูปที่ ๑๐)   

ภาพลายเสนที่ ๕ ขมวดพระเกศาดานขาง
ของพระพุทธรูปจากบานดอนขวาง อําเภอ
พระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา (จากรูปที่ 
๒๕๕) 

 

  

รูปที่ ๒๕๖ ขมวดพระเกศาดานหลังของ
พระพุทธรูปจากบานดอนขวา อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา (จากรูปที่ ๑๐)  

ภาพลายเสนที่ ๖ ขมวดพระเกศาดานหลัง
ของพระพุทธรูปจากบานดอนขวาง อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา (จากรูปที่ ๒๕๖) 

 
   ๑.๒.๓ พระอุณาโลม พระโลมาระหวางพระขนงหรือพระอุณาโลมเปนมหาบุรุษ

ลักษณะประการสําคัญอีกอยางหนึ่ง ลักขณสูตรระบุวามีสีขาวและออนเปรียบดังปุยนุน   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๔ 

   พระอุณาโลมเวียนเปนวงแบบทักษิณาวรรตตามที่ระบุไวในคัมภีรมีใหเห็นไดนอย 
เปนตนวา พระพุทธรูปอินเดียศิลปะอมราวดี ในขณะที่พระพุทธรูปศิลปะอ่ืนๆทําออกมาใน
รูปแบบที่ตางกันออกไป ที่นาสังเกตคือ พระพุทธรูปบางยุคบางสมัยไมนิยมทําพระอุณาโลม 

   สําหรับพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทําพระอุณาโลมปรากฏทั้งที่
เปนพระพุทธรูปลอยตัว พระพิมพดินเผา และแผนเงินดุนนูน แตเม่ือเทียบตามสัดสวนแลวยัง
ถือวาเปนสวนนอย เพราะพระพุทธรูปทวารวดีภาคะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญไมนิยมทําพระ
อุณาโลม  

   ลักษณะพระอุณาโลมของพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบงออกได
เปน ๓ แบบ คือ พระอุณาโลมวงกลมหรือจุด พระอุณาโลมอัญมณี พระอุณาโลมแบบลงยันต 
 

    - พระอุณาโลมวงกลมหรือจุด พระอุณาโลมแบบนี้ปรากฏที่พระพุทธรูปพระพุทธรูป
สําริดพบที่บานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย (รูปที่ ๒๔๑) พระพิมพดินเผาจากเมืองฟา
แดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (รูปที่ ๒๕๗) และพระพุทธรูปบนแผนเงินดุนนูน
จากอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (ตัวอยางเชนรูปที่ ๒๕๘-๒๖๑) 

   อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวาพระอุณาโลมของพระพุทธรูปบนแผนเงินดุนนูนบางองค มี
ลักษณะเปนเสนขีดส้ันๆมากกวาจะวงกลมหรือจุด  

 

  

รูปที่ ๒๕๗ พระอุณาโลมของพระพิมพจาก
เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ (จากรูปที่ ๑๙๒)  

รูปที่ ๒๕๘ พระอุณาโลมของพระพุทธรูปบน
แผนเงินดุนนูน จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ 
๑๕๔) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๕ 

  

รูปที่ ๒๕๙ พระอุณาโลมของพระพุทธรูปบน
แผนเงินดุนนูน จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ 
๑๖๓) 

รูปที่ ๒๖๐ พระอุณาโลมของพระพุทธรูปบน
แผนเงินดุนนูน จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ 
๑๖๘) 

 

 
รูปที่ ๒๖๑ พระอุณาโลมของพระพุทธรูปบนแผนเงินดุนนูน จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๖๙) 

 
   - พระอุณาโลมอัญมณี พระพุทธรูปจากบานดงสิงห อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 

(รูปที่ ๙๐) ปรากฏรูเล็กๆเจาะที่ก่ึงกลางพระนลาฏ สันนิษฐานวาคร้ังหน่ึงเคยประดับดวยอัญมณี
หรือของมีคา เม่ือกาลเวลาผานไปไดหลุดรวงสูญหาย  

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๖ 

   - พระอุณาโลมแบบลงยันต รูปแบบของพระอุณาโลมแบบน้ีเร่ิมตนจากเสนวงโคงแลว
ตอเน่ืองไปเปนเสนหยัก โดยสวนที่เปนเสนหยักอยูดานบน มีลักษณะทํานองเดียวกันกับ
ลายเสนที่เรียกกันในปจจุบันวา “อุณาโลม” ที่ใชเจิมหรือลงยันตในพิธีตางๆ ดวยเหตุนี้เพ่ือให
เห็นภาพที่ชัดเจนจึงเรียกพระอุณาโลมแบบน้ีวา “พระอุณาโลมแบบลงยันต”  

   พระอุณาโลมแบบลงยันตนี้สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงมีพระ
วินิจฉัยวามีที่มาจากศาสนาพราหมณ โดยอาจยนยอมาจากตาที่สามของพระศิวะ การที่ปจจุบัน
เรียกลายนี้วาอุณาโลมเปนการโยงเขาสูคติพุทธศาสนาในชั้นหลัง๑๖     

   พระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทําพระอุณาโลมแบบลงยันต พบได
ในพระพุทธรูปสําริดจากอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย (รูปที่ ๒๔๓ และภาพลายเสนที่ ๗) และ
พระพุทธรูปหินจากจังหวัดบุรีรัมย (รูปที่ ๒๖๒ และภาพลายเสนที่ ๘) การทําพระอุณาโลมแบบ
นี้มีตัวอยางในพระพุทธรูปศิลปะอ่ืนดวยเชนกัน เปนตนวา พระพุทธรูปศิลปะอินเดียแบบนาค
ปฏฏนัม (รูปที่ ๒๖๓) พระพุทธรูปศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร (รูปที่ ๒๖๔ และภาพลายเสนที่ 
๗๓) 

 

 

ภาพลายเสนที่ ๗ พระอุณาโลมแบบลงยันต ของพระพุทธรูปสําริดจากบานวังปลัด อําเภอคู
เมือง จังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ ๒๔๓)  

 

                                          
   ๑๖ พระยาอนุมานราชธน, บันทึกเร่ืองความรูตางๆ เลม ๒ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๗), 

๑๗๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๗ 

  
รูปที่ ๒๖๒ พระอุณาโลมแบบลงยันต ของ
พระพุทธรูปหินจากจังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ 
๓๓) 

ภาพลายเสนที่ ๘ พระอุณาโลมแบบลงยันต 
ของพระพุทธรูปหินจากจังหวัดบุรีรัมย (จาก
รูปที่ ๒๖๒) 

 

  

รูปที่ ๒๖๓ พระอุณาโลมของพระพุทธรูป
ศิลปะนาคปฏฏนัม ประเทศอินเดีย  

รูปที่ ๒๖๔ พระอุณาโลมของพระพุทธรูป
ศิลปะสมัยเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา 

 
    นอกจากนี้ยังเปนที่นาสังเกตวา ลายแบบเดียวกันกับพระอุณาโลมแบบลงยันตพบได
บอยคร้ังบนแผนเงินดุนนูน ทั้งในรูปของเปลวไฟลอมรอบประภามณฑล (รูปที่ ๑๕๖, ๑๕๘, 
๑๖๗, ๑๗๐, ๑๗๖) เปลวไฟลอมรอบธรรมจักร (รูปที่ ๑๘๕) เปลวไฟซึ่งขนาบสองขาง
พระพุทธเจา (รูปที่ ๑๖๐, ๑๖๕-๑๖๖, ๑๗๓, ๑๗๕, ๑๘๐ และภาพลายเสนที่ ๙)    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๘ 

    การปรากฏลายทํานองเดียวกันกับลายพระอุณาโลมแบบลงยันตในฐานะของเปลวไฟ
ลอมรอบประภามณฑลและลอมรอบธรรมจักรนั้น ยอมมีความหมายถึงแสงสวางที่แผออกมา
จากพระวรกายแหงพระพุทธองคหรือแสงสวางจากธรรมจักร (รายละเอียดจะวิเคราะหตอไป
ภายหนา) แตสําหรับลายพระอุณาโลมแบบลงยันตที่ขนาบสองขางพระพุทธเจา ยังหามุมมอง
ทางความหมายไดไมชัดเจน แตหากพิจาณาจากหลักฐานที่พบในสมัยตอมาหรือแมแตใน
ปจจุบันซึ่งถือวาลายน้ีมีความขลังมีความศักด์ิสิทธิ์ เพราะเปนลายเสนที่แปลงมาจากคําวา “อุ” 
ในอักษรเขมร๑๗ ซึ่งคําวา “อุ” นี้เปนเสียงโดยยอของพระนามของพระวิษณุ จึงนาจะสันนิษฐาน
ไดวาผูคนที่สรางแผนเงินดุนนูนเหลาน้ีเห็นวาลายนี้มีความศักด์ิสิทธิ์ดวยก็ได  

 

 

ภาพลายเสนที่ ๙ เปลวไฟซึ่งขนาบสองขางพระพุทธเจา บนแผนเงินดุนนูนจากอําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๑๗๕) 

    
   ๑.๒.๔ ลักษณะประการตางๆของพระบาทและพระหัตถ คัมภีรบรรยายถึงมหา

บุรุษลักษณะและอนุพยัญชนะที่ปรากฏบนพระบาทและพระหัตถหลายประการ แตบางลักษณะ
ไมเคยปรากฏในองคพระปฏิมาเลย เชน ฝาพระหัตถ ฝาพระบาทออนนุม เปนตน ทั้งน้ีเพราะ
ขอจํากัดดานวัสดุ 

   มหาบุรุษลักษณะของพระหัตถและพระบาทประการอื่นๆไดแก พระบาทประดิษฐาน
เปนอันดี ลายกงจักรที่ฝาพระบาท มีสนพระบาทยาว มีพระองคุลียาวสมสวน ฝาพระหัตถและ
ฝาพระบาทมีลายดุจตาขาย พระบาทเหมือนสังขคว่ํา เปนมหาบุรุษลักษณะที่ปรากฏไม
                                          

   ๑๗ สมบัติ พลายนอย, “ปทุมอุณาโลม,” ศิลปวัฒนธรรม ๒๘,๙ (กรกฎาคม ๒๕๕๐) : ๓๘-๓๙.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๙ 

สมํ่าเสมอ กลาวคือ บางคร้ังปรากฏใหเห็นได แตบางครั้งก็ไมปรากฏ นอกจากน้ีบางลักษณะยัง
คลุมเครือวาชางผูสรางพระพุทธรูปตองการถายทอดออกมาหรือไม เชน มีสนพระบาทยาว มี
พระองคุลียาวสมสวน เปนตน   

   สําหรับพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน ลักษณะตางๆขางตน
ปรากฏไมสมํ่าเสมอเชนกัน รายละเอียดดังนี้ 

 
    - พระบาทประดิษฐานเปนอันดี มหาบุรุษลักษณะประการนี้หมายถึงการมีพ้ืนฝาพระ

บาทเต็มเสมอกัน ไมมีสวนเวาสวนโคง ในคัมภีรพรรณนาวาลักษณะเต็มเหมือนพ้ืนฉลองพระ
บาท ขณะเม่ือเหยียบลงก็ตองพ้ืนพรอมกัน ขณะเม่ือยกขึ้นก็พนจากพื้นพรอมกัน๑๘  

   พระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทําพ้ืนฝาพระบาทเต็มเสมอกันตรง
ตามมหาบุรุษลักษณะ พบไดในพระพุทธรูปไสยาสนและพระพุทธรูปประทับนั่ง สําหรับในกรณี
ของพระพุทธรูปไสยาสนเห็นไดจากพระพุทธรูปวัดธรรมจักรเสมาราม อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา (รูปที่ ๒๖๕) สวนพระพุทธรูปประทับนั่งมีตัวอยางหลายองค เชน พระพุทธรูป
สําริดจากอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย (รูปที่ ๒๖) พระพุทธรูปหินจากวัดพระโรจน 
อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี (รูปที่ ๓๖) เปนตน  

 

 

รูปที่ ๒๖๕ พระพุทธไสยาสนเห็นไดจากพระพุทธรูปวัดธรรมจักรเสมาราม อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา (จากรูปที่ ๑)  

 

                                          
   
๑๘

 พระบาลีสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระ

บรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา,๒๕๓๐), ๑๖๑. และ สมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา, ๓๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๐ 

   - พ้ืนฝาพระบาทประดับดวยลายกงจักร ลายกงจักรประดับที่ฝาพระบาทเปนมหา
บุรุษลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ลักขณสูตรบรรยายถึงมหาบุรุษลักษณะนี้ไววา ณ พ้ืนฝา
พระบาททั้ง ๒ ของพระมหาบุรุษ มีลายจักรเกิดขึ้น มีซี่กําขางละพัน มีกง มีดุม บริบูรณดวย
อาการทั้งปวง๑๙ ลายกงจักรน้ีพบเสมอในภาพพระพุทธบาท เปนระบบที่มีมาแลวตั้งแตศิลปะ
อินเดียโบราณและไดสืบตอมาในศิลปะรุนตอๆมาซึ่งรวมถึงศิลปะทวารวดีดวย ดังเห็นไดจาก
รอยพระพุทธบาทคูที่สระมรกต อําเภอโคกปบ จังหวัดปราจีนบุรี   

   แมวาลายกงจักรจะปรากฏเสมอในภาพพระพุทธบาท แตสําหรับพระบาทของ
พระพุทธรูปกลับพบลายกงจักรไดไมสมํ่าเสมอ ในกรณีของพระพุทธรูปทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็เปนเชนเดียวกัน กลาวคือ ลายกงจักรพบไดในพระพุทธรูปประทับนั่ง ๒ 
องคจากจังหวัดบุรีรัมยเทาน้ัน (รูปที่ ๒๖๖-๒๖๗ และภาพลายเสนที่ ๑๐-๑๑) มีลักษณะเปน
วงกลมซอนกัน ๓ ชั้น ระหวางวงกลมชั้นนอกกับชั้นกลางประดับดวยแถวสามเหลี่ยมซึ่งคงมี
ความหมายถึงซ่ีหรือกํา ทิศทั้งสี่ของลายกงจักรประดับดวยลายเสนทิศละ ๕ เสน เสนตรงกลาง
เปนเสนตรง สวนเสนที่เหลืออีก ๔ เสนเปนเสนโคง (กรณีของพระพุทธรูปที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ไมปรากฏลวดลายประดับทิศดานบน เพราะวาพ้ืนที่ไม
เพียงพอ) ในลักขณสูตรบรรยายวาฝาพระบาทมีลายดุจตาขาย แมวาลายเสนทิศละ ๕ เสนน้ีไม
เปนรูปตาขาย แตก็อาจเปนการสื่อความหมายของชางที่จะสื่อถึงเสนบนฝาพระบาทก็เปนได  
    รูปแบบลายกงจักรอันงดงามแบบนี้เปนลักษณะพิเศษที่ไมแพรหลายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาจกลาวไดวาเปนรูปแบบเฉพาะของพื้นที่ตนลุมนํ้ามูลบริเวณจังหวัด
บุรีรัมยได  

  
รูปที่ ๒๖๖ ลายกงจักรของพระพุทธรูปหิน จาก
จังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ ๓๓)  

ภาพลายเสนที่ ๑๐ ลายกงจักรของพระพุทธรูป
หิน จากจังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ ๒๖๖) 

                                          
   
๑๙

 พระบาลีสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระ

บรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา,๒๕๓๐), ๑๕๗-๑๕๘. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๑ 

 

  

รูปที่ ๒๖๖ ลายกงจักรของพระพุทธรูปหิน จาก
จังหวัดบุรีรัมย (จากรูปที่ ๓๔) 

ภาพลายเสนที่ ๑๑ ลายกงจักรของพระพุทธรูป
หิน จากจังหวัดบุรีรัมย (รูปที่ ๒๖๗) 

 
   เปนที่นาสังเกตวาพระพุทธรูปหินจากจังหวัดบุรีรัมยทั้งสององคปรากฏลายกงจักรที่

ฝาพระหัตถดวย โดยมีลักษณะเหมือนกันกับลายกงจักรที่ฝาพระบาท (ภาพลายเสนที่ ๑๐-๑๑) 
และพระพุทธรูปสําริดจากอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ก็ทํากงจักรบนฝาพระหัตถ โดยทํา
เปนรูปวงกลม (รูปที่ ๒๙) ลายกงจักรที่ฝาพระหัตถไมใชมหาบุรุษลักษณะ ดังน้ันการปรากฏขึ้น
ของลายกงจักรที่ฝาพระหัตถอาจเปนทัศนะของชางผูสรางพระพุทธรูปที่เพ่ิมเติมลักษณะ
ดังกลาวเขาไป โดยไดแนวความคิดจากลายกงจักรที่ฝาพระบาท๒๐   

   ลายกงจักรที่ทําในลักษณะวงกลมซอนชั้นและมีแถวสามเหลี่ยมเปนองคประกอบรวม
อยูดวย ไดพบในพระพุทธรูปทวารวดีภาคกลางบาง เชน พระหัตถพระพุทธรูปหินจากจังหวัด
นครปฐม (รูปที่ ๒๖๘) ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย ลายกงจักร
นี้เปนอีกหนึ่งหลักฐานที่แสดงถึงการติดตอสัมพันธระหวางภูมิภาคทั้งสองในสมัยนี้ไดเปนอยาง
ดี  

 

                                          
   

๒๐ แมวาลายกงจักรท่ีฝาพระหัตถจะมิไดท่ีกลาวไวในคัมภีรท่ีวาดวยเรื่องมหาบุรุษลักษณะเปนการ
เฉพาะ แตทวาคัมภีรบางเลม เชน ลลิตวิสตระ ไดพรรณนาถึงฝาพระหัตถวามีลายมงคลตางๆประดับอยู หนึ่ง
ในนั้นคือกงจักร อานรายละเอียดใน คัมภีรลลิตวิสตระ พระพุทธประวัติฝายมหายาน ตอน ๒, แปลโดย แสง 
มนวิทูร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๔), ๘๓๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๒ 

 

รูปที่ ๒๖๘ พระหัตถพระพุทธรูปหินจากจังหวัดนครปฐม 
 

    - สนพระบาทยาว มหาบุรุษลักษณะขอน้ีเปนอีกประการหนึ่งที่ปรากฏใหเห็นไม
สมํ่าเสมอนัก นอกจากน้ียังเปนที่สงสัยดวยวา พระพุทธรูปหลายองคที่มีสนพระบาทยาวกวา
ปกติจะเปนเพราะทําขึ้นตามคติมหาบุรุษลักษณะ หรือเปนเพียงรูปแบบที่เกิดจากความตองการ
ใหรูปเคารพทรงตัวอยูไดเทาน้ัน 
     พระพุทธรูปในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายองคทําสนพระบาท
แบบปกติ แตบางองคมีสนพระบาทยาวกวาปกติอยางเห็นไดชัด เชน พระพุทธรูปไสยาสนจาก
ภูปอ จังหวัดกาฬสินธุ (รูปที่ ๖๕) เน่ืองดวยเปนพระพุทธรูปไสยาสนและเปนภาพสลักนูนบน
เพิงผา ดังน้ันการทําสนพระบาทยาวจึงควรเกี่ยวของกับคติมหาบุรุษลักษณะมากกวาความ
ตองการใหรูปเคารพทรงตัวอยูได     

   การทําสนพระบาทยาวกวาปกติยังพบไดในพระโพธิสัตวสําริดจากบานโตนด อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมาดวย ชอง บวสเซอลิเยร (Jean Boisselier) ไดแสดงความเห็น
เก่ียวกับสนพระบาทของพระโพธิสัตวองคนี้วา ไมไดเกิดขึ้นจากลักษณะพิเศษทางเชื้อชาติ หรือ
ความพยายามที่จะใหประติมากรรมคงตัวอยูได หรือฝมือชาง หากแตเกิดขึ้นจากการแปล
ความหมายตามคติมหาบุรุษลักษณะนั่นเอง๒๑ 

                                          
   ๒๑ จอง บัวเซอลีเย, “เทวรูปพระโพธิสัตวจาก บานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา,” ใน 

โบราณคดีนครราชสีมา, ทรงแปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, ๒๕๑๒), 
๑๓๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๓ 

 
   ๑.๒.๕ ฉัพพรรณรังสี ตามที่ไดกลาวมาแลววาพระรัศมี ๖ สีหรือฉัพพรรณรังสีอันแผ

ออกจากพระวรกายของพระพุทธเจา ถือเปนลักษณะสําคัญประการหน่ึงแหงองคพระศาสดาที่
ระบุไวในคัมภีรอยางสมํ่าเสมอ เม่ือมีการสรางพระพุทธรูป ฉัพพรรณรังสีจึงเปนส่ิงที่ปรากฏ
ควบคูไปกับพระพุทธองคเสมอเชนกัน  
    สํ าหรั บพระพุทธรู ป  พระ พิมพ  และแผ น เ งิน ดุนนูนศิ ลปะทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏฉัพพรรณรังสีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 
 

    - วงกลมรอบพระเศียร ฉัพพรรณรังสีแบบวงกลมลอมรอบพระเศียรพบไดทั้งใน
พระพุทธรูปลอยตัว พระพุทธรูปบนใบเสมา พระพิมพ และแผนเงินดุนนูน แบงยอยไดเปน ๓ 
แบบ ไดแก วงกลมธรรมดา วงกลมประดับลวดลายที่ขอบนอก และวงกลมตกแตงภายในดวย
เสนแฉก 
    ฉัพพรรณรังสีแบบวงกลมธรรมดามีตัวอยางเชน พระพุทธรูปลอยตัว ๒ องค ทั้งคูพบ
จากการขุดแตงวัดธรรมจักรเสมาราม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๗-๘) 
พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีจากอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๑๙) ใบเสมาสลัก
ภาพพระพุทธเจา (รูปที่ ๙๑-๙๒, ๙๕-๙๖, ๑๐๐-๑๐๑) แผนเงินดุนนูนจากเมืองคันธารวิสัย 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (รูปที่ ๑๕๙-๑๖๐, ๑๗๑, ๑๗๕) และพระพิมพดินเผาจาก
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (รูปที่ ๑๘๙, ๑๙๐)  
     ฉัพพรรณรังสีแบบวงกลมลอมรอบพระเศียรประดับลวดลายที่ขอบนอกมีตัวอยางเชน 
พระพุทธรูปสําริดจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (รูปที่ ๗๒-๗๓) ใบ
เสมาสลักภาพพระพุทธเจาจากเมืองฟาแดดสงยาง (รูปที่ ๙๓-๙๔, ๙๗) แผนเงินดุนนูนจาก
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (รูปที่ ๑๕๖, ๑๕๘, ๑๖๗, ๑๗๐, ๑๗๖) พระพิมพดินเผา 
(รูปที่ ๑๘๘, ๑๙๗, ๒๐๔, ๒๐๘) ลวดลายที่นํามาประดับขอบนอกโดยความหมายแลวคงสื่อถึง
รังสีหรือรัศมีแสงสวางที่แผออกมา สามารถแยกเปนแบบใหญๆได ๓ แบบ คือ กลุมลายเปลว
เพลิง (ตัวอยางเชนรูปที่ ๑๗๖, ภาพลายเสนที่ ๑๒) พบไดบอยในแผนเงินดุนนูน กลุมลายทรง
คลายสามเหลี่ยม (ตัวอยางเชนรูปที่ ๒๖๙, ภาพลายเสนที่ ๑๓) พบไดในภาพสลักพระพุทธเจา
บนใบเสมา และกลุมลายแผงกนก (ตัวอยางเชนรูปที่ ๒๗๐, ภาพลายเสนที่ ๑๔) พบไดใน
พระพุทธรูปสําริดลอยตัวและพระพิมพดินเผา  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๔ 

 
ภาพลายเสนที่ ๑๒ ฉัพพรรณรังสีแบบวงกลมลอมรอบพระเศียร ประดับลวดลายท่ีขอบนอกเปน
ลายเปลวเพลิง จากแผนเงินดุนนูนเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จาก
รูปที่ ๑๗๖) 
       

  
รูปที่  ๒๖๙  ฉัพพรรณรั ง สี แบบวงกลม
ลอมรอบพระเศียร ประดับลวดลายที่ขอบนอก
เปนลายทรงคลายสามเหลี่ยม จากภาพสลัก
บนใบเสมา เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ (จากรูปที่ ๙๔)  

ภาพลายเสนที่ ๑๓ ฉัพพรรณรังสีแบบวงกลม
ลอมรอบพระเศียร ประดับลวดลายที่ขอบนอก
เปนลายทรงคลายสามเหลี่ยม จากภาพสลัก
บนใบเสมา เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ (รูปที่ ๒๖๙) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๕ 

  

รูปที่ ๒๗๐ ฉัพพรรณรังสีแบบวงกลมลอมรอบพระ
เศียร ประดับลวดลายที่ขอบนอกดวยแผงกนก จาก
พระพุทธรูปสําริดเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ (จากรูปที่ ๗๒) 

ภาพลายเสนที่ ๑๔ ฉัพพรรณรังสีแบบวงกลม
ลอมรอบพระเศียร ประดับลวดลายที่ขอบนอกดวย
แผงกนก จากพระพุทธรูปสําริดเมืองฟาแดดสงยาง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (จากรูปที่ ๒๗๐) 

 
   ฉัพพรรณรังสีแบบตกแตงพ้ืนที่ภายในดวยเสนแฉกพบไดในแผนเงินดุนนูนและพระ

พิมพดินเผา (รูปที่ ๑๕๗, ๑๖๑, ๑๖๓-๑๖๔, ๑๗๓-๑๗๔, ๒๐๕-๒๐๖ และภาพลายเสนที่ ๑๕) 
วัตถุประสงคการทําคงเชนเดียวกันกับการประดับขอบนอกดวยลวดลาย คือ สื่อความหมายถึง
รังสีหรือรัศมีสองสวางที่แผออกมา  

 

 
ภาพลายเสนที่ ๑๕ ฉัพพรรณรังสีแบบวงกลมลอมรอบพระเศียร ตกแตงพื้นที่ภายในดวยเสน
แฉก จากแผนเงินดุนนูนอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (รูปที่ ๑๗๔) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๖ 

 
    - กรอบวงโคงรอบพระองค ฉัพพรรณรังสีแบบกรอบวงโคงรอบพระองคมีลักษณะเปน
เสนกรอบโคงไปตามพระวรกาย สําหรับพระพุทธรูปน่ังจะลอไปตามแนวของพระเศียร พระ
อังสา พระพาหา และพระกร สวนพระพุทธรูปยืนจะลอไปตามพระวรกายจนถึงพระบาท 
สามารถแบงไดเปน ๒ แบบใหญๆ คือ กรอบวงโคงรอบพระองคแบบไมตกแตงขอบนอก และ
กรอบวงโคงรอบพระองคแบบตกแตงลวดลายที่ขอบนอก 
    กรอบวงโคงรอบพระองคแบบไมตกแตงขอบนอกมีตัวอยางเชน ภาพพระพุทธเจาบน
ใบเสมาจากที่ตางๆ คือ วัดบึงขุมเงิน จังหวัดยโสธร (รูปที่ ๔๙-๕๐ และภาพลายเสนที่ ๑๖) วัด
ศรีธรรมาราม จังหวัดยโสธร (รูปที่ ๕๑) พระพุทธรูปบนแผนเงินดุนนูน จังหวัดมหาสารคาม (รูป
ที่ ๑๖๕-๑๖๖, ๑๖๘-๑๖๙, ๑๗๒) ในจํานวนพระพุทธรูปบนแผนเงินดุนนูนเหลาน้ีมี ๑ องค
ประดับพ้ืนที่ภายในดวยเสนแฉก (รูปที่ ๑๗๓) สวนพระพิมพซึ่งทํากรอบวงโคงรอบพระองค
แบบไมตกแตงขอบนอกก็มีใหเห็นเชนกัน (รูปที่ ๑๙๐)  
    กรอบวงโคงรอบพระองคแบบตกแตงลวดลายที่ขอบนอกมีตัวอยางเชน พระพุทธรูป
ไสยาสนจากภูปอ จังหวัดกาฬสินธุ (รูปที่ ๖๕) ใบเสมาจากฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ (รูป
ที่ ๙๙) ซึ่งตกแตงเฉพาะสวนรอบพระเศียร แผนเงินดุนนูนจากจังหวัดมหาสารคามบางแผน (รูป
ที่ ๑๕๔) พระพิมพดินเผาบางแบบ (รูปที่ ๑๘๖, ๑๙๒-๑๙๕) ลวดลายที่ใชประดับตกแตงขอบ
นอกแบงไดเปน ๓ แบบหลัก คือ ลายวงโคง ๓ วงเรียงตัวกัน (ภาพลายเสนที่ ๑๗) ลายทรง
คลายสามเหลี่ยม (รูปที่ ๒๗๑ และภาพลายเสนที่ ๑๘) ลายแผงกนก (ภาพลายเสนที่ ๑๙) และ
ลายเปลวเพลิง (ภาพลายเสนที่ ๒๐)  

 
ภาพลายเสนที่ ๑๖ ฉัพพรรณรังสีกรอบวงโคงรอบพระองคแบบไมตกแตงขอบนอก บนใบเสมา
จากวัดบึงขุมเงิน จังหวัดยโสธร (รูปที่ ๔๙-๕๐) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๗ 

 

 
ภาพลายเสนที่ ๑๗ ฉัพพรรณรังสีกรอบวงโคงรอบพระองค ตกแตงลวดลายที่ขอบนอกแบบวง
โคง ๓ วงเรียงตัวกัน จากแผนเงินดุนนูนอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (รูปที่ ๑๕๔) 
 

 
 

รูปที่ ๒๗๑ ฉัพพรรณรังสีกรอบวงโคงรอบ
พระองค ตกแตงลวดลายที่ขอบนอกแบบลาย
ทรงสามเหลี่ยม จากภาพสลักบนใบเสมาเมือง
ฟาแดดสงยาง  อําเภอกมลาไสย  จังหวัด
กาฬสินธุ (จากรูปที่ ๙๙) 

ภาพลายเสนที่ ๑๘ ฉัพพรรณรังสีกรอบวง
โคงรอบพระองค ตกแตงลวดลายที่ขอบนอก
แบบลายทรงสามเหลี่ยม จากภาพสลักบนใบ
เสมาเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ (จากรูปที่ ๒๗๑) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๘ 

  

ภาพลายเสนที่ ๑๙ ฉัพพรรณรังสีกรอบวง
โคงรอบพระองค ตกแตงลวดลายที่ขอบนอก
แบบแผงกนก จากพระพิมพพบที่เมืองคันธาร
วิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
(รูปที่ ๑๙๔) 

ภาพลายเสนที่ ๒๐ ฉัพพรรณรังสีกรอบวง
โคงรอบพระองค ตกแตงลวดลายที่ขอบนอก
แบบลายเปลวเพลิง พบจากเมืองฟาแดดสง
ยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (รูปที่ 
๑๙๒) 

 
จากท่ีกลาวมาทั้งหมดในสวนน้ีจะเห็นไดวา พระพุทธรูปและพระพิมพใน

วัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือคํานึงถึงคติมหาบุรุษลักษณะ ตลอดจนอนุ
พยัญชนะ และฉัพพรรณรังสี ซึ่งเปนเร่ืองที่ปรากฏบอยคร้ังในคัมภีรทางพุทธศาสนา
เสมอ สะทอนใหเห็นการสรางงานศิลปกรรมที่คํานึงถึงความถูกตองตามระบบระเบียบ
ความเชื่อทางพุทธศาสนา เพราะคติดังกลาวน้ีทําใหพระพุทธรูปเปนรูปแทนองคพระ
สัมมาสัมพุทธเจาไดอยางสมบูรณนอกจากนี้ยังเปนเครื่องแสดงหรือตอกย้ําถึงความ
เปนทิพยบุคคลของพระพุทธเจาที่แตกตางไปจากบุคคลสามัญดวย  

 
๑.๓ การแสดงออกถึงฐานันดรอันสูงของพระพุทธเจา  
    นอกเหนือจากมหาบุรุษลักษณะ อนุพยัญชนะ และฉัพพรรณรังสี ที่สะทอนเห็นถึง
ทัศนะการวางพระพุทธเจาในฐานะของผูสูงศักด์ิกวาบุคคลทั่วไปแลว การจัดวางองคประกอบ
ตลอดจนสิ่งของตางๆท่ีอยูรายลอมพระพุทธเจา ตางก็ทําหนาที่สะทอนใหเห็นถึงสถานภาพอัน
สูงศักด์ิของพระพุทธองคเชนกัน ดังน้ันในเนื้อหาสวนนี้จึงจะกลาวถึงสิ่งตางๆเหลาน้ัน เพ่ือจะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๙ 

แสดงใหเห็นวาการสรางพระพุทธรูป พระพิมพ แผนเงินดุนนูนรูปพระพุทธเจา ตางก็มีทัศนะ
รวมกันประการหนึ่ง คือ การเชิดชูฐานันดรอันสูงแหงองคพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยประเด็น
หลักที่จะกลาวถึงประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี 
    - การจัดองคประกอบภาพในพระพิมพและภาพสลัก  
    - ฐานบัวและบัลลังก  
    - ดอกไมรวง 
    - เคร่ืองสูง  
    - เคร่ืองบูชา      
  
    ๑.๓.๑ การจัดองคประกอบในพระพิมพและภาพสลัก พระพิมพทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาพสลักบนใบเสมา มักจัดวางตําแหนงองคพระพุทธเจาไวก่ึงกลาง
เพ่ือสื่อวาเปนประธานของภาพ และยังมีการจัดองคประกอบที่เนนย้ําความสําคัญของ
พระพุทธเจาอยางเห็นไดชัด อาจกลาวไดวาการจัดองคประกอบภาพเปนอีกประการหน่ึงที่แสดง
ถึงการวางสถานภาพของพระพุทธเจาใหสูงเปนพิเศษ โดยวิธีการจัดองคประกอบภาพเพื่อเนน
ย้ําความสูงศักด์ิของพระพุทธเจา มีหลากหลายวิธีการ ดังนี้ 
    - ขนาดของพระพุทธองคใหญกวาบุคคลอ่ืน ภาพสลักบนใบเสมาและพระพิมพที่ทํา
พระพุทธเจารวมกับบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนเทวดา พรหม นาค กษัตริย เกือบทั้งหมดจะทําพระ
พุทธองคใหมีขนาดใหญกวาเสมอ (การแปลความบุคคลในภาพสลักและพระพิมพวาเปนใครจะ
กลาวอยางละเอียดในสวนของพุทธประวัติและความหมายทางประติมานวิทยา) (รูปที่ ๙๑-๙๔, 
๙๖, ๑๐๐-๑๐๑, ๑๘๖-๑๘๘, ๑๙๐, ๑๙๗, ๒๐๘)  

   สําหรับพระพิมพเลาเ ร่ืองยมกปาฏิหาริย (รูปที่ ๑๘๖-๑๘๘) นอกจากจะทํา
พระพุทธเจาประทับนั่งบนบัลลังกใหมีขนาดใหญกวาบุคคลที่นั่งอยูสองขางแลว ยังทํา
พระพุทธเจาใหมีขนาดใหญกวาพระพุทธนิรมิต ๕ องคที่กําลังอยูในอิริยาบถตางๆดวย การ
แสดงความแตกตางของขนาดระหวางพระพุทธเจากับพระพุทธนิรมิตเชนน้ี อาจเปนกรรมวิธี
ทางงานชางที่สื่อกับผูพบเห็นวาพระพุทธเจาองคใหญเปนพระองคจริง สวนองคเล็กอีก ๕ องค
เปนพระพุทธนิรมิต ความพยายามสื่อความหมายดังกลาวนี้ยังสะทอนใหวา ชางผูสรางไดวาง
สถานภาพของพระพุทธเจาพระองคจริงกับพระพุทธนิรมิตไวตางกันดวย กลาวคือ พระพุทธ
นิรมิตซ่ึงเกิดขึ้นจากการเนรมิตของพระพุทธเจามีศักด์ินอยกวาพระพุทธเจาพระองคจริง จึงทํา
ขนาดใหเล็กกวา 

   แมวาเม่ือทําพระพุทธเจารวมกันกับบุคคลอ่ืนหรือพระพุทธนิรมิตจะมีขนาดใหญเปน
พิเศษ แตสําหรับพระพิมพแบบพระแผงที่ทําพระพุทธเจาจํานวนมากเรียงกันเปนแถว อันอาจมี
ความหมายถึงพระพุทธเจาจํานวนมากมายนับไมถวน (รูปที่ ๒๑๐-๒๒๓) ทําพระพุทธเจาทุก
พระองคในขนาดเทาๆกัน นอกเหนือจากเหตุผลเรื่องการจัดองคประกอบใหงามแลว ยังสะทอน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๐ 

ใหเห็นถึงความคิดของชางหรือคนในสมัยนั้นที่วางสถานภาพหรือฐานันดรภาพของพระพุทธเจา
ทั้งปวงวามีอยางเทาเทียมกัน            
 
    - การประทับบนบัลลังกสูง บัลลังกเปนเครื่องแสดงฐานันดรภาพของบุคคลไดอยาง
หนึ่ง ดวยเหตุนี้จึงมีการทําพระพุทธเจาประทับบนบัลลังกอยางบอยคร้ัง เม่ือพระพุทธเจา
ปรากฏรวมกับบุคคลอ่ืน บัลลังกยังเปนองคประกอบที่ทําใหพระพุทธเจาโดดเดนขึ้นดวย ใน
กรณีของพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นตัวอยางไดในพระพิมพดินเผา (รูปที่ 
๑๘๖-๑๘๘, ๑๙๗) ดวยเหตุที่บัลลังกเปนเครื่องแสดงฐานันดรภาพและทําใหพระพุทธเจาโดด
เดนกวาบุคคลอ่ืนอยูแลว ดังน้ันในบางกรณีพระพุทธเจาจึงมีขนาดเทากันกับบุคลอ่ืน 
(ตัวอยางเชนรูปที่ ๙๘-๙๙)  
 

   ๑.๓.๒ ฐานบัวและบัลลังก ประเพณีประการหน่ึงของการสรางพระพุทธรูปคือ ตอง
มีฐานบัวหรือบัลลังกรองรับพระพุทธเจา ทั้งน้ีเพ่ือแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของพระพุทธองคที่
เหนือไปกวาบุคคลสามัญทั่วไป  

   ดอกบัวตามแนวคิดของอินเดียถือวาเปนดอกไมมงคลและบริสุทธิ์ เพราะคุณสมบัติ
ของดอกบัวเองที่เกิดมาจากโคลนตมใตน้ํา แตสามารถผลิดอกออกใบเหนือนํ้า อีกทั้งไมมีคราบ
ดินเลนติดดอกใบ ดอกบัวจึงกลายเปนดอกไมมงคล เม่ือกลาวถึงการกําเนิดเทพเจาหรือจักรวาล
จึงใชดอกบัวเปนสื่อสัญลักษณ เชน เม่ือพระพรหมจะสรางโลกและจักรวาลยังตองเสด็จออกจาก
ดอกบัวที่ผลิบาน จึงถือวาดอกบัวเปนตนกําเนิดของพระผูสรางและจักรวาล๒๒ หรือเปน
สัญลักษณของการกําเนิดเทพเจาและจักรวาล๒๓      

   ดอกบัวนํามาใชกับพุทธศาสนาในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายความหมาย 
เชน ในสมัยกอนการสรางพระพุทธรูป นอกจากจะใชคชลักษมีเพ่ือสื่อถึงเหตุการณตอนประสูติ
แลว เพ่ือเนนย้ําถึงการประสูติอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค ยังใชดอกบัวเปนสัญลักษณถึงพุทธ
ประวัติตอนนี้ไดดวย๒๔ 

   นอกจากนี้ คุณสมบัติของดอกบัวที่วาเติบโตเบงบานเหนือนํ้าไดแมจะเกิดจากโคลน
ตมใตน้ําก็ตาม เปรียบเหมือนกับพระพุทธเจาที่สามารถตรัสรูไดแมจะอยูในโลกที่ไมบริสุทธิ์ 
ดอกบัวเบงบานเหนือผิวนํ้าโดยปราศจากสิ่งสกปรก เปรียบเหมือนพระพุทธเจาที่เอาชนะกิเลส

                                          
   ๒๒ Heinrich Zimmer, Myths and symbols in Indian art and civilization (New York : 

Pantheon Books, 1946), 90.   
   ๒๓ Karel Werner, Symbols in Art and Religion : The Indian and the Comparative 

Perspectives (New Delhi : Motilal Banarsidass, 1991), 72. 

   ๒๔ Ibid. 73 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๑ 

ตัณหาทางโลกได ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวาดอกบัวเปนสัญลักษณของผูตรัสรูคือพระพุทธเจา
นั่นเอง๒๕ การเชื่อมโยงพระพุทธองคกับดอกบัวดังกลาวน้ีปรากฏในโทณสูตร พระสุตตันตปฎก 
อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาตดวย เนื้อความกลาวถึงการสนทนาระหวางพระพุทธเจากับโทณ
พราหมณ โดยโทณพราหมณถามวาพระพุทธองคทรงเปนใคร พระพุทธองคทรงตรัสวาเปน
พระพุทธเจาเพราะละอาสวะตางๆไดหมดแลว๒๖ เปรียบเหมือนกับดอกบัวที่โผลพนน้ํา ความวา  

 
   อาสวะเหลานั้น เราละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดุจ

ตาลยอดดวน กระทําใหไมมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกอน
พราหมณ เปรียบเหมือนดอกอุบล ดอกปทุม หรือดอกบัวขาว เกิดในน้ํา 
เจริญในน้ํา ต้ังอยูพนน้ํา แตน้ํามิไดแปดเปอนแมฉันใด ดูกอนพราหมณ เรา
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดในโลก เติบโตขึ้นในโลก อยูครอบงําโลก อันโลก
มิไดแปดเปอน ดูกอนพราหมณ ทานจงทรงจําเราไววา เปนพระพุทธเจา
ฯ๒๗ 
  

   จากความเปนมงคลของดอกบัว ตลอดจนการอุปมาอุปมัยคุณสมบัติของดอกบัวเขา
กับพระพุทธองค ทําใหดอกบัวกลายเปนดอกไมสําคัญในพุทธศาสนา เปนเหตุผลหนึ่งที่นํามาใช
รองรับพระพุทธเจา  

   สําหรับแนวคิดในการทําบัลลังกใหพระพุทธเจาประทับน้ัน อาจเชื่อมโยงแนวคิดเขา
กับราชบัลลังกของพระมหากษัตริยหรือของพระจักรพรรดิ เพราะในวัฒนธรรมอินเดียถือวาราช
บัลลังกเทียบไดกับบัลลังกของเทพเจา๒๘ และเชื่อมโยงเขากับแทนประดิษฐานเทพเจาเพราะ
ตางก็ทําหนาที่รองรับสิ่งศักด์ิสิทธิ์หรือผูศักด์ิสิทธิ์๒๙ ดังนั้นการทําพระพุทธเจาประทับบนบัลลังก
จึงเก่ียวของกับหนาที่ของบัลลังกที่สงวนสําหรับส่ิงศักด์ิสิทธิ์หรือผูสูงสง นอกจากนี้ในคติพุทธ
ศาสนายังมีการเปรียบเทียบสถานภาพของพระพุทธเจากับพระมหาจักรพรรดิดวย การทํา
บัลลังกใหพระพุทธเจาประทับน่ังจึงอาจเปนส่ือที่แสดงถึงสถานภาพอันยิ่งใหญเทียบกับพระ
มหาจักรพรรดิก็เปนได (หลักฐานการเทียบพระพุทธเจากับพระมหาจักรพรรดิไดกลาวไวบาง

                                          
   ๒๕ Ibid. 

   ๒๖
 อาสวะมี ๔ ประการ คือ กาม ภวะ(การกลับมาเกิดหรือความอยากเปนอยู) ทิฏฐิ(ความเห็นผิด) 

และอวิชชา ความปลอดอาสวะเปนองคประกอบของการเปนพระอรหันต   

   
๒๗ พระบาลีสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาใน

พระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา,๒๕๓๐), ๔๙-๕๑. 
   ๒๘ J. Gonda, Ancient Indian Kingship from the Religious Point of View (Leiden : E.J. Brill, 

1969), 45.   
   ๒๙ Ibid. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๒ 

แลวในสวนของมหาบุรุษลักษณะ และจะกลาวอีกครั้งหน่ึงในสวนของการแปลความเครื่องสูง
และธรรมจักร) 

    นอกจากการเทียบสถานภาพของพระพุทธองคกับพระมหาจักรพรรดิแลว ประเพณี
การยกราชบัลลังกเพ่ือเปนพุทธบูชาก็อาจทําใหเกิดความนิยมทําพระพุทธเจาประทับน่ังบน
บัลลังกได แมวาจะเปนประเพณีอุดมคติ แตก็ไดรับการกลาวถึงอยางบอยคร้ัง แมวัฒนธรรม
ทวารวดีจะไมปรากฏหลักฐานชัดเจนเก่ียวกับความคิดน้ี แตหลักฐานความคิดดังกลาวมีอยูใน
บานเมืองอ่ืนๆที่เกิดขึ้นกอนหนาหรือรวมสมัยกัน เชน ศรีลังกาสมัยอนุราธปุระ พระเจาทุฏฐ
คามนีกษัตริยองคสําคัญของศรีลังกาทรงกระทําการศึกกับพระเจาเอฬารทมิฬผูรุกรานจาก
อินเดีย ในครั้งน้ีพระเจาทุฏฐคามณีทรงใชพุทธศาสนาเปนแกนนําในการรวบรวมกําลังเพ่ือสูรบ 
ทรงประกาศวา ทําสงครามครั้งน้ีเพ่ือกอบกูพระพุทธศาสนาใหพนจากการปกครองของ
ชาวตางชาติ เปนการสูรบเพ่ือพระพุทธศาสนามิใชเพ่ือราชอาณาจักร๓๐  

    ขอความหนึ่งจากคัมภีรถูปาวงศซึ่งแตงขึ้นในศรีลังกาสมัยโปลนนารุวะ ไดย้ําถึง
แนวคิดดังกลาวน้ีเชนกัน โดยมีตัวอยางปรากฏในสวนของการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวในกรุ
พระมหาสถูป พระเจาทุฏฐคามนีทรงเลื่อมใสจึงยกราชบัลลังกแดพุทธศาสนาเปนเวลา ๗ วัน 
ดังนี้  

 
    พระเจาทุฏฐคามนีอภัยทอดพระเนตรเห็นอัศจรรยอยางนี้ก็ทรง
เลื่อมใส ทรงบูชาพระบรมธาตุดวยมาลัยทองคําและเศวตฉัตร แลวถวาย
ราชสมบัติในตามพปณณิทวีปตลอด ๗ วัน ทรงเปลื้องเครื่องประดับ
พระองคอันมีราคาถึง ๓ ลานออกบูชาหองพระบรมธาตุ๓๑            

 
   แนวความคิดที่โยงใยระหวางพุทธศาสนากับราชบัลลังกยังผลใหเกิดบรรทัดฐานวา 

พระมหากษัตริยของศรีลังกาที่ถูกตองตามราชประเพณีจะตองนับถือพุทธศาสนาเทาน้ัน๓๒ 
   บัลลังกเหลาน้ีนอกเหนือทําหนาที่เชิงสัญลักษณในการเปรียบเทียบพระพุทธเจากับ

พระมหาจักรพรรดิแลว บัลลังกบางองคซึ่งวางอยูใตตนไมยังอาจมีนัยยะสื่อถึงบัลลังกตรัสรูดวย 
ซึ่งตามคติพุทธศาสนาถือวาเปนบัลลังกอันประเสริฐสุด สายฟาผาแม ๑๐๐ คร้ังก็มิอาจทําลาย

                                          
   ๓๐ ปยนาถ (นิโครธา) บุนนาค, ประวัติศาสตรและอารยธรรมของศรีลังกาสมัยโบราณถึงกอนสมัย

อาณานิคม และความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางศรีลังกากับไทย (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๔), ๖๙. 

   ๓๑ พระคัมภีรถูปาวงศ ตํานานวาดวยการสรางพระสถูปเจดีย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๑), 
๑๑๔. 

   ๓๒ ปยนาถ (นิโครธา) บุนนาค, ประวัติศาสตรและอารยธรรมของศรีลังกาสมัยโบราณถึงกอนสมัย
อาณานิคม และความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางศรีลังกากับไทย, ๑๔๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๓ 

ได บัลลังกนี้เกิดขึ้นจากผลแหงการบําเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระพุทธองค ดังคําตรัสตอ
พญามารในครั้งที่พยายามไลพระพุทธองคใหลุกจากบัลลังกวา  

 
   ดูกรมาร ทานไมไดบําเพ็ญบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมี 

๑๐ ทั้งไมไดบริจาคมหาบริจาค ๕ ไมไดบําเพ็ญญาตัตถจริยา โลกัตถจริยา 
และพุทธัตถจริยา บัลลังกนี้จึงไมถึงแกทาน บัลลังกนี้ไดถึงแกเรา ๓๓       

 
   จากที่กลาวมาในสวนนี้จึงเห็นไดวา ดอกบัวและบัลลังกที่รองรับพระพุทธองคทําขึ้น

เพ่ือส่ือความหมายถึงความสูงสงของพระองคทั้งสิ้น 
   สําหรับรูปแบบดอกบัวและบัลลังกรองรับพระพุทธองคในศิลปะทวารวดีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกไดดังนี้  
-  ฐานบัว พระพุทธรูปลอยตัว ภาพสลัก และพระพิมพจํานวนมากทําพระพุทธองค

ประทับน่ังหรือยืนบนฐานบัว ในจํานวนนี้มีทั้งที่เห็นกลีบบัวอยางชัดเจน (รูปที่ ๙, ๑๘, ๓๕-๓๗, 
๔๔, ๔๗, ๑๐๗, ๑๒๘, ๑๓๔, ๑๙๒-๑๙๕, ๒๐๘) และทําแผนกลมโดยขาดรายละเอียด แต
เขาใจวาตั้งใจทําเปนฐานบัวเชนกัน (รูปที่ ๗๑-๗๒, ๑๑๕)  
    - บัลลังก บัลลังกที่ปรากฏรวมกับพระพุทธรูปลอยตัว ภาพสลัก และพระพิมพ แบง
ไดเปน ๒ แบบหลัก คือ บัลลังกสูง บางครั้งมีพนักพิง เกือบทั้งหมดทําพระพุทธเจาประทับ
นั่งขัดสมาธิบนบัลลังก (รูปที่ ๕๑, ๙๙, ๑๐๖, ๑๘๖-๑๙๐, ๑๙๖-๑๙๗)  ยกเวนเพียงบางองคที่ทํา
พระพุทธเจาประทับน่ังหอยพระบาท (รูปที่ ๙๘-๒๐๔) บัลลังกอีกชนิดหน่ึงปรากฏในภาพสลัก 
อยูในลักษณะแทนฐานเตี้ยๆไมมีพนัก (รูปที่ ๔๙-๕๐, ๑๐๐, ๑๗๒)  

   เปนที่นาสังเกตวาบัลลังกบางองคมีวงกลมประดับอยูกลางฐาน (รูปที่ ๑๐๖, ๑๘๗) 
ทําใหนึกถึงการทําธรรมจักรและกวางหมอบเบื้องหนาหรือใตฐานพระพุทธรูปในศิลปะอินเดีย
แบบคุปตะหรือหลังคุปตะพอสมควร  

   นอกจากนี้บัลลังกหลายองคทําในลักษณะหลายเหลี่ยม สวนใหญเขาใจวานาจะมีหก
เหลี่ยม (รูปที่ ๔๙-๕๐, ๙๙-๑๐๐, ๑๗๒) ยังไมทราบความหมายวาเพราะเหตุใดจึงนิยมการทํา
บัลลังกหลายเหลี่ยม ลักษณะบัลลังกแบบนี้ทําใหนึกถึงหินทรงหกเหลี่ยมชิ้นหนึ่งพบจากเมือง
ฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

                                          
   ๓๓ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมท่ี ๓ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๑๙.  และ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย อปทาน เลมท่ี ๘ ภาคท่ี ๑ 
(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๔ 

ขอนแกน (รูปที่ ๒๗๒) หินทรงหกเลี่ยมชิ้นน้ีอาจเปนบัลลังกประดิษฐานพระพุทธรูปก็เปนได๓๔ 
แตละดานของหินชิ้นน้ีสลักพระพุทธรูปดานละ ๑ องค รวมเปน ๖ องค ยังไมทราบความหมายที่
แนชัด แตจากจํานวนพระพุทธรูปแตละดานรวมกับพระพุทธรูปที่ประดิษฐานบนบัลลังกเทากับ 
๗ องค ทําใหนึกถึงพุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุข ๗ สัปดาห โดยสัปดาหแรกหลังตรัสรูแทน
โดยพระพุทธรูปซ่ึงประดิษฐานบนบัลลังก ภาพสลักพระพุทธรูปที่อยูในแตละดานของแทนหิน
แทนการเสวยวิมุตติสุขในอีก ๖ สัปดาหที่เหลือ ซึ่งพระพุทธองคทรงประทับอยูตามทิศตางๆ
ของตนพระศรีมหาโพธิ์และพุทธบัลลังก๓๕           
   

 

รูปที่ ๒๗๒ หินทรงหกเหลี่ยม จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
 

   ๑.๓.๓ ดอกไมรวง คําวา “ดอกไมรวง” เปนชื่อลายไทยลักษณะหนึ่ง ทําเปนดอกไม
และใบไมที่กําลังรวงลงมา ใชสําหรับตกแตงพ้ืนที่วาง๓๖ ในแผนเงินดุนนูนและพระพิมพทวารวดี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายองคทําดอกไมรวงประดับพ้ืนที่วาง นอกเหนือไปจากความงาม
แลว ดอกไมรวงยังมีความหมายสําคัญที่เก่ียวของกับพุทธประวัติของพระพุทธเจาดวย กลาวคือ 
ในวาระมงคลแหงองคพระสัมมาสัมพุทธเจาคัมภีรมักจะบรรยายถึงดอกไมที่โปรยปรายลงจาก
สวรรค เชน เหตุการณขณะที่พระพุทธองคทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน คัมภีรกลาวไววา   

                                          
   ๓๔ ขอสันนิษฐานวาหินหกเหล่ียมชิ้นนี้เปนบัลลังกเปนความเห็นของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.

เชษฐ ติงสัญชลี ท่ีเสนอไวกับผูเขียนเมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒  
   ๓๕ อยางไรก็ตาม ขอสังเกตขางตนนี้ยังไมอาจถือเปนขอสันนิษฐานท่ีมั่นคงไดมากนัก ท้ังนี้เพราะ

พระพุทธรูปในแตละดานของฐานหกเหลี่ยมทําทําปางสมาธิเหมือนกันหมด ในขณะที่พุทธประวัติตอนเสวย
วิมุตติสุขพระองคมิไดประทับนั่งปางสมาธิตลอด โดยบางสัปดาหประทับยืน บางสัปดาหทรงเดินจงกรม    

   ๓๖ พจนานุกรมศัพทศิลปกรรม อักษร ซ-ฮ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ : 
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๐), ๓๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๕ 

 
    สมัยนั้น ไมสาละทั้งคู เผล็ดดอกสะพรั่งนอกฤดูกาล ดอกไม
เหลานั้นรวงหลนโปรยปรายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชา  แม
ดอกมณฑารพอันเปนของทิพยก็ตกลงมาจากอากาศ ดอกมณฑารพ
เหลานั้น รวงหลนโปรยปรายลงมายังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชา ๓๗ 
     

    
    อีกตัวอยางหนึ่ง กลาวถึงดอกไมที่โปรยปรายในเหตุการณที่พระพุทธองคทรงแสดง
ยมกปาฏิหาริยวา 
 

    เสด็จจงกรมอยูบนรัตนะจงกรมนั้น ทวยเทพทั้งปวงที่มาชุมนุมกัน 
ตางก็โปรยปรายดอกมณฑารพ ดอกปทุม ดอกปาริชาตกทิพยลงในที่
จงกรม... อาภัสสรพรหม สุภกิณหพรหม เวหัปผลพรหม และอกนิฏฐ
พรหม ตางก็นุงผาขาวลวนๆยืนประนมอัญชลี ตางก็โปรยดอกมณฑารพ ๕ 
สี อันเจือดวยกระแจะจันทน... นาคท้ังหลายตางก็เปลงเสียงประสานขับ
รองประโคมปรบมือ ฟอนรํา และตางก็โปรยปรายดอกมณฑารพ ๕ สี ๓๘    

 
    ลายดอกไมรวงจึงมีความหมายถึงดอกไมที่เหลาเทวดา เหลาพรหม และทิพยบุคคล
อ่ืนๆ โปรยปรายเพ่ือแสดงความเคารพบูชาองคพระสัมมาสัมพุทธเจา ในบางคัมภีรกลาววา
ดอกไมสวรรคหรือดอกมณฑารพจะโปรยปรายลงมายังพ้ืนโลกมนุษยในโอกาสสําคัญแหงองค
พระสัมมาสัมพุทธเจา คือ เสด็จลงสูครรภพุทธมารดา ประสูติ มหาภิเนษกรมณ ตรัสรู ปฐม
เทศนา แสดงยมกปาฏิหาริย เสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส และปรินิพพาน๓๙ ดอกไมสวรรค
เหลาน้ีจึงเปนสัญลักษณที่แสดงใหเห็นถึงฐานันดรภาพอันสูงศักด์ิของพระพุทธเจา ซึ่งแมแต
ทิพยบุคคลบนสวรรคชั้นฟายังตองโปรยปรายดอกไมเพ่ือเคารพบูชา ดวยเหตุนี้ลายดอกไมรวง
จึงเปนหน่ึงในสัญลักษณที่สื่อถึงฐานันดรภาพอันสูงของพระพุทธเจาน่ันเอง 

                                          
   ๓๗ พระบาลีสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระ

บรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๑๕๑.  
   ๓๘ พระบาลีสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน ทุติยภาค พุทธวงศ จริยาปฎก, พระไตรปฎก

ภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), 
๔๒๘-๔๒๙. 

   ๓๙ สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๙), 
๒๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๖ 

    ตามที่กลาวถึงขางตนแลววา คัมภีรจะกลาวถึงการโปรยปรายดอกไมสวรรคในพุทธ
ประวัติบางตอนเทาน้ัน แตในงานศิลปกรรมไดพบการทําลายดอกไมรวงไดทั่วไป โดยหลายครั้ง
ไมเก่ียวกับพุทธประวัติขางตน พระพิมพและแผนเงินดุนนูนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อยู
ในลักษณะดังกลาว กลาวคือ ภาพพระพุทธองคบนแผนเงินดุนนูนประทับอยางโดดๆ จึงไมได
ตั้งใจใหเปนภาพพุทธประวัติ (รูปที่ ๑๖๐-๑๖๑, ๑๖๓, ๑๖๘-๑๖๙, ๑๗๓, ๒๗๓-๒๗๕) สําหรับ
พระพิมพที่ปรากฏลายดอกไมรวง (รูปที่ ๒๐๔-๒๐๕, ๒๐๘, ๒๗๖-๒๗๘) ก็ไมมีสิ่งใดที่จะ
เชื่อมโยงถึงพุทธประวัติตอนตางๆเหลาน้ัน ดวยเหตุนี้ทั้งพระพิมพและแผนเงินดุนนูนเหลาน้ีจึง
มิไดทําลายดอกไมรวงเพ่ือส่ือถึงเรื่องราวในพุทธประวัติ หากแตนาจะทําขึ้นเพ่ือเชิดชูพระ
เกียรติมากกวา และยังทําใหพ้ืนที่ไมวางจนเกินไปดวย 
    อน่ึง ดอกไมสวรรคหรือดอกมณฑารพอันเปนดอกไมทิพยที่เกิดขึ้นตามจินตนาการ
ของมนุษยนั้น ไมมีรายละเอียดปรากฏในคัมภีรวามีรูปลักษณอยางไร ทราบแตเพียงวามีขนาด
ใหญ ดังอรรถกถาปรินิพานสูตรบรรยายถึงขนาดของดอกมณฑารพที่อาชีวกถือผานมายังพระ
มหากัสสปวา ขนาดถาดใหญถือมาดังรม๔๐ แตเม่ือทําออกมาในงานศิลปกรรมดอกมณฑารพ
เหลาน้ีไมจําเปนตองมีขนาดใหญเสมอไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของพื้นที่เปนสําคัญ   
 

   

รูปที่ ๒๗๓ ลายดอกไมรวง 
(จากรูปที่ ๑๖๓)  

รูปที่ ๒๗๔ ลายดอกไมรวง 
(จากรูปที่ ๑๖๙) 

รูปที่ ๒๗๕ ลายดอกไมรวง 
(จากรูปที่ ๑๗๓) 

 

                                          
   ๔๐ พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมท่ี ๒ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๔๔๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๗ 

   

รูปที่ ๒๗๖ ลายดอกไมรวง 
(จากรูปที่ ๒๐๔) 

รูปที่ ๒๗๗ ลายดอกไมรวง 
(จากรูปที่ ๒๐๕) 

รูปที่ ๒๗๘ ลายดอกไมรวง 
(จากรูปที่ ๒๐๘) 

 
   ๑.๓.๔ เคร่ืองสูง เคร่ืองสูงมีความหมายถึงของสําหรับประดับพระเกียรติยศในพิธี

หรือกระบวนแห๔๑ ที่ใชในปจจุบันประกอบดวย ฉัตรหาชั้น ฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรชุมสาย (ฉัตรสาม
ชั้น) บังแทรก จามร พระกลด บังสูรย และพัดโบก๔๒ เปนเคร่ืองใชที่ จํากัดเฉพาะแต
พระมหากษัตริยและพระวงศชั้นสูง การปรากฏภาพเคร่ืองสูงรวมกันกับพระพุทธรูปจึงเปนเรื่อง
ของการตอกย้ําใหเห็นถึงสถานภาพหรือฐานันดรภาพอันสูงสงของพระองคไดอีกประการหน่ึง  

   แมวาเครื่องสูงในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลางที่เปนของจริงจะไมเหลือตกทอดมาถึง
ปจจุบันแลวก็ตาม แตหลักฐานทางศิลปกรรมประเภทตางๆไมวาจะเปนภาพสลัก ภาพปูนปน 
หรืออ่ืนๆ ไดเผยใหเห็นถึงรูปรางและลักษณะการใชสอยเคร่ืองสูงในสมัยนั้นไดเปนอยางดี เชน 
แผนหินสลักรูปเคร่ืองสูงที่แวดลอมคชลักษมี (รูปที่ ๒๗๙) ภาพสลักเลาเร่ืองพุทธประวัติตอน
แสดงยมกปาฏิหาริยปราบเหลาเดียรถียซึ่งทําพระอินทรกับพระพรหมถือแสจามรขนาบขาง
พระพุทธเจา (รูปที่ ๒๓๑) หรือภาพพระพุทธรูปที่เรียกวาพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี ซึ่ง
ทําบุคคลถือเคร่ืองสูงขนาบสองขางพระพุทธเจา (รูปที่ ๒๘๐-๒๘๒)   

 

                                          
   ๔๑ ยุพร แสงทักษิณ, เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ และเครื่องสูง (กรุงเทพฯ :  องคการคาของคุรุ

สภา, ๒๕๓๙), ๓๓. 

   ๔๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทศิลปกรรม อักษร ก-ช ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๐), ๑๘๑-๑๘๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๘ 

  

รูปที่ ๒๗๙ แผนหินสลักรูปเคร่ืองสูงที่แวดลอมคชลักษมี 
จากจังหวัดนครปฐม 

รูปที่ ๒๘๐ พระพุทธรูปประทับ
เ ห นื อพ าหน ะ  จ า ก จั ง ห วั ด
นครปฐม  

 

  

รูปที่ ๒๘๑ พระพุทธรูปประทับเหนือพาหนะ 
จากจังหวัดนครปฐม 

รูปที่ ๒๘๒ พระพุทธรูปประทับเหนือพาหนะ 
จากจังหวัดนครปฐม 

 
   สําหรับหลักฐานเครื่องสูงในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน ไม

ปรากฏของจริงที่ตกทอดมาถึงปจจุบันเชนกัน ขอมูลหลักของเครื่องสูงในวัฒนธรรมทวารวดี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงศึกษาไดจากงานศิลปกรรมเปนหลัก ทั้งที่เปนภาพสลักบนใบเสมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๙ 

และพระพิมพดินเผา โดยเคร่ืองสูงเหลาน้ีใชทั้งเปนเครื่องแสดงพระเกียรติของกษัตริยและพระ
วงศ พระโพธิสัตว(อดีตชาติของพระพุทธเจา) และพระพุทธเจา บางครั้งปรากฏเครื่องสูงนานา
ชนิด แตบางคร้ังปรากฏเครื่องสูงชนิดใดชนิดหน่ึงเทาน้ัน  

   หากกลาวถึงเฉพาะเครื่องสูงในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปรากฏ
รวมกันกับพระพุทธเจา มีตัวอยางสําคัญดังนี้  

   ๑. ภาพสลักเลาเร่ืองบนใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง ปจจุบันเก็บรักษาที่วัดโพธ์ิ
ชัยเสมาราม (รูปที่ ๒๘๓ และภาพลายเสนที่ ๒๑) พระพุทธเจาประทับนั่งบนบัลลังกใตตนไม๔๓ 
เหนือพระเศียรกางกั้นดวยฉัตรหนึ่งชั้น สองขางขนาบดวยเคร่ืองสูงรูปวงกลมซ่ึงอาจเทียบ
หนาที่การใชประโยชนไดกับบังแทรกหรือบังสูรยในปจจุบัน ถัดออกไปจากเครื่องสูงรูปวงกลม
ดงกลาวเปนเคร่ืองสูงที่สลักสวนปลายพลิ้วไหวดูคลายธง     

 

  

รูปที่ ๒๘๓ ใบเสมาสลักภาพพระพุทธเจา (?) 
แวดลอมดวยเครื่องสูง จากเมืองฟาแดดสงยาง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  

ภาพลายเสนที่ ๒๑ พระพุทธเจาแวดลอม
ดวยเครื่องสูงประเภทตางๆ จากเมืองฟา
แดดสงยาง (รูปที่ ๙๖) 

 

                                          
   

๔๓ ลักษณะของบุคคลท่ีประทับนั่งใตตนไมเปนแบบแผนโดยทั่วไปของพระพุทธรูป ทวาใบเสมา
แผนนี้มีผูแปลความหมายไววาหมายถึงชาดกเรื่องสรภังคชาดก บุคคลท่ีนั่งใตตนไมจึงเปนพระโพธิสัตว นาม
วา โชติปาละ ดูการแปลความดังกลาวไดใน พรพรรณ เลาหศิรินาถ และสุทธิลักษณ ไชยสุต, “ใบเสมาที่เมือง
ฟาแดดสูงยาง,” โบราณคดี ๕,๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๗) : ๓๘๒-๓๘๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๐ 

   ๒. พระพิมพแวดลอมดวยเครื่องสูงนานาชนิด มีตัวอยางจากพระพิมพที่พบจากเมือง
ฟาแดดสงยาง ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน (รูปที่ ๑๙๖ และภาพ
ลายเสนที่ ๒๒) พระพุทธองคประทับนั่งบนบัลลังกใตตนไม เหนือพระเศียรกางกั้นดวยฉัตร 
ขนาบสองขางดวยเครื่องสูงรูปวงกลมซึ่งอาจเทียบหนาที่การใชประโยชนไดกับบังแทรกหรือ
บังสูรยในปจจุบัน และแสขนจามรี  

   ๓. พระพิมพแวดลอมดวยเคร่ืองสูงนานาชนิดคลายคลึงกันกับแบบที่กลาวถึงไปแลว 
แตเพ่ิมจํานวนมากขึ้น คนพบจากเมืองคันธารวิสัยและเมืองฟาแดดสงยาง (รูปที่ ๑๙๗ และภาพ
ลายเสนที่ ๒๓) พระพุทธองคประทับน่ังบนบัลลังกใตตนไม เหนือพระเศียรกางกั้นดวยฉัตรชั้น
เดียว สองขางพระเศียรขนาบดวยเครื่องสูงรูปวงกลมซ่ึงอาจเทียบหนาที่การใชประโยชนไดกับ
บังแทรกหรือบังสูรยในปจจุบัน เหนือขึ้นไปเปนเคร่ืองสูงรูปรางคลายฉัตร หากเปนฉัตรจริงยอม
หมายความวาพระพิมพแบบนี้ทําฉัตรจํานวนทั้งสิ้น ๓ คันสองขางพระพาหาเปนแสขนจามรี ถัด
ออกไปจากเคร่ืองสูงเหลาน้ีปรากฏรูปบุคคลขางละ ๓ คน กําลังประนมมือนมัสการพระพุทธองค   

   อน่ึง หากพระพิมพแบบนี้ทําฉัตรจํานวน ๓ คันยอมเปนสิ่งพิเศษ เพราะตามปกติใน
วัฒนธรรมทวารวดีจะนิยมทําฉัตรแตเพียงคันเดียว การทําฉัตรหลายคันปรากฏอยูในวัฒนธรรม
เขมร ดังน้ัน หากพระพิมพแบบนี้ทําฉัตร ๓ คัน อาจเกี่ยวของกับระบบเครื่องสูงที่นิยมทํากันใน
วัฒนธรรมเขมรก็เปนได  การทําฉัตร ๓ คัน ยังทําใหนึกถึงคติอีกประการหน่ึง คือ พระพุทธองค
เปนผูครองเศวตฉัตรทั้งสาม อันไดแก เศวตฉัตรของเทวดา เศวตฉัตรของมนุษย และเศวตฉัตร
แหงองคพระพุทธเจา๔๔ 

   ๔. พระพุทธเจาประทับอยูใตฉัตร ๑ ชั้น มีตัวอยางเชน ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสง
ยาง ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (รูปที่ ๙๑) (พิจารณาจากภาพถายเกาซ่ึง
ปจจุบันชํารุดแลว) สลักภาพพระพุทธเจาประทับยืนวิตรรกมุทราสองพระหัตถ ขนาบขางดวย
บุคคลขางละ ๑ คน  

    

                                          
   

๔๔ คติดังกลาวนี้มีตัวอยางอยูคัมภีรถูปาวงศ อานรายละเอียดใน พระคัมภีรถูปาวงศ ตํานานวา
ดวยการสรางพระสถูปเจดีย, ๑๑๒.      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๑ 

  
ภาพลายเสนที่ ๒๒ พระพิมพแวดลอมดวย
เคร่ืองสูงประเภทตางๆ จากเมืองฟาแดดสง
ยาง (จากรูปที่ ๑๙๖) 

ภาพลายเสนที่ ๒๓ พระพิมพแวดลอมดวย
เคร่ืองสูงประเภทตางๆ (จากรูปที่ ๑๙๗) 

      
   มูลเหตุที่ทําเคร่ืองสูงเหลาน้ีก็เพ่ือเปนสิ่งแสดงถึงฐานันดรศักด์ิอันสูงสงของพระพุทธ

องค เปนการเปรียบเทียบวาพระพุทธเจามีสถานภาพที่เทียบเทาหรือสูงกวาพระมหาจักรพรรดิ 
และอีกประการหนึ่งคือ ประเพณีการอุปถัมภพุทธศาสนาโดยสถาบันกษัตริย หรืออุดมคติวา
ดวยการถวายราชบัลลังกเปนพุทธบูชา เหลาน้ีลวนเปนเหตุผลในการอธิบายไดวาเหตุใดจึง
ปรากฏรูปเครื่องสูงแวดลอมพระพุทธองค  

   สําหรับประเด็นความคิดวาพระพุทธเจามีสถานภาพที่เทียบเทาหรือสูงกวาพระมหา
จักรพรรดินั้น พบรองรอยไดจากคัมภีรทางพุทธศาสนาหลายตอนที่ไดวางสถานภาพของ
พระพุทธเจาไวเคียงกันกับพระมหาจักรพรรดิ เปนตนวา ตางก็มีมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ
เชนกัน ซึ่งบุคคลที่มีลักษณะดังกลาวหากอยูครองเรือนจะไดเปนพระมหาจักรพรรดิ หากออก
ผนวชจะไดเปนพระพุทธเจา หรือเม่ือคราวที่พระพุทธองคเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระอานนท
ถามวาจะปฏิบัติตอพระสรีระของพระพุทธองคเชนไร พระองคทรงตรัสวา พึงปฏิบัติในพระสรีระ
ตถาคต เหมือนที่เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจาจักรพรรดิ๔๕ ซึ่งการปฏิบัติดังกลาวก็คือ ถวาย

                                          
   ๔๕ พระบาลีสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระ

บรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๑๕๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๒ 

พระเพลิงพระสรีระพระเจาจักรพรรดิ สรางสถูปของพระเจาจักรพรรดิไวที่หนทางใหญ ๔ แพรง
... พึงสรางสถูปของตถาคตไวที่หนทางใหญ ๔ แพรง๔๖   

   พระมหาจักรพรรดิตามคติของอินเดียจะมีรัตนะ ๗ ประการเปนสมบัติ ไดแก จักร
แกว มาแกว แกวมณี นางแกว คหบดีแกว (ขุนคลังแกว) ปริณายกแกว (ขุนพลแกว) ในบรรดา
สิ่งตางๆเหลาน่ีจักรแกวเปนรัตนะที่สําคัญที่สุด เพราะเปนสิ่งที่ชวยในการแผพระราชอํานาจไป
ยังบานเมืองตางๆจนจรดมหาสมุทร การเผยแผพระราชอํานาจของพระมหาจักรพรรดิโดยมีจักร
รัตนะเปนเครื่องมือเปนที่รับรูของชาวอินเดียอยางแพรหลาย เม่ือประสงคจะแสดงใหเห็นถึงการ
เผยแผพระราชอํานาจของพระพุทธเจาจึงใชจักรเปนสื่อสัญลักษณเชนกัน หากแตการเผยแผ
พระราชอํานาจของพระพุทธเจาเปนการแผโดยธรรม จึงเรียกจักรของพระพุทธเจาวาธรรมจักร 
ดวยเหตุนี้ ธรรมจักรแหงพระพุทธองคจึงเปนเครื่องมือหรือสัญลักษณของการเผยแผหลักธรรม
คําสอน ในทํานองเดียวกันกับที่พระมหาจักรพรรดิทรงมีจักรรัตนะเปนเครื่องมือในการเผยแผ
พระราชอํานาจ (รายละเอียดในประเด็นน้ีจะกลาวถึงในสวนของธรรมจักรอีกคร้ังหนึ่ง)  

     พุทธประวัติตอนสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความเปนพระจักรพรรดิราชของ
พระพุทธเจา ไดแก ตอนพระพุทธเจาทรมานพระยามหาชมภู แมวาชมภูบดีสูตรจะเปนเรื่องราว
ที่แตงขึ้นในประเทศไทยราวสมัยกรุงศรีอยุธยา แตเคาโครงเรื่องดังกลาวน้ีก็มีมาแลวตั้งแต
อินเดีย เร่ืองมีอยูวาพระพุทธเจาทรงมีพระราชประสงคตองการสั่งสอนพระยามหาชมภูผูเปน
พระมหาจักรพรรดิราช พระพุทธองคจึงทรงเนรมิตพระองคในลักษณะอยางพระมหาจักรพรรดิ
ราช และเนรมิตเชตวนารามใหเปนปราสาทราชวังที่ยิ่งใหญกวาของพระยามหาชมภู  

   ดังน้ัน จากการวางสถานภาพแหงองคพระศาสดากับพระมหาจักรพรรดิไวเทียมกัน
หรือสูงกวาเชนน้ี ยอมเปนธรรมดาที่เคร่ืองสูงจะนํามาใชกับพระพุทธเจาดวย วัตถุประสงคใน
การใชก็คือเพ่ือเปนเครื่องบอกถึงพระเกียรติหรือฐานันดรภาพอันสูงสงของพระพุทธองคนั่นเอง   

   คัมภีรพุทธศาสนากลาวถึงเคร่ืองสูงประการตางๆที่ปรากฏขึ้นตอองคพระพุทธเจา
อยางบอยครั้ง ยอมแสดงใหเห็นถึงทัศนะของผูรจนาและพุทธศาสนิกชนตอสถานภาพอันสูงสง
ของพระพุทธเจา โดยเคร่ืองสูงปรากฏมาแลวตั้งแตแรกประสูติ ในครั้งน้ันเทวดากางก้ันฉัตรตาม
เสด็จในขณะที่พระพุทธองคทรงกาวพระบาท ๗ กาว๔๗ ตอนทํานายพุทธลักษณะก็มีเทวดาเชิญ
ฉัตรและจามรไว๔๘ 

                                          
   ๔๖ เร่ืองเดียวกัน. 
   ๔๗ พระบาลีสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาใน

พระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐(กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๒๖๐. 
   

๔๘ พระบาลีสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกรปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต, 
พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, 
๒๕๓๐), ๕๙๙-๖๐๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๓ 

   รองรอยในคัมภีรพุทธศาสนายังแสดงใหเห็นวาการถวายเครื่องสูงแดพระพุทธเจา
เปนการกระทําที่ไดกุศลผลบุญมาก เปนตนวา พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน ปฐมภาค 
กลาวถึงประวัติในอดีตชาติของพระอรหันตสาวกหลายพระองค เชน พระอานนท พระมหากัจ
จายนะ  ใจความมีคลายคลึงกันวาทานเหลาน้ันไดกางกั้นฉัตรใหพระพุทธเจาผูมีนามวาปทุม
ตระ อานิสงคคร้ังน้ันทําใหไดเกิดเปนเทวดาหลายชาติ เปนพระมหากษัตริยหลายชาติ เปนพระ
มหาจักรพรรดิหลายชาติ ในสมัยพระสมณโคดมพุทธเจาบุคคลผูนั้นไดเกิดเปนพระอรหันต
สาวก๔๙  

   ความสําคัญของเครื่องสูงที่ปรากฏในคัมภีรทางพุทธศาสนายอมเปนผลอยางหนึ่งที่
ทําใหพุทธศาสนิกชนสรางเครื่องสูงถวายพระพุทธเจา และยังผลใหเกิดการสรางพระพิมพและ
ภาพสลักที่ทําพระพุทธเจาแวดลอมดวยเครื่องสูง  

   อนึ่ง นอกเหนือจากการวิเคราะหเหตุผลโดยอิงกับคัมภีรในพุทธศาสนาที่กลาวถึงไป
แลว ประเพณีการอุปถัมภพุทธศาสนาก็เปนเหตุผลสําคัญประการหน่ึงที่ทําใหเกิดการทําเคร่ือง
สูงไวถวายพระพุทธเจา กลาวคือ การอุทิศส่ิงของของตนเพื่อเปนพุทธบูชาเปนการสรางบุญ
สรางกุศลอันสําคัญย่ิง หากเปนสามัญชนคนธรรมดาก็อาจจัดหาส่ิงของงายๆตามกําลังของตน 
แตหากเปนกษัตริยก็ยอมตองถวายสิ่งของที่มีคามากขึ้นไปอีก แมวายังไมมีรายงานการคนพบ
จารึกในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือวากษัตริยอุทิศเคร่ืองสูงหรือสิ่งของใดบาง
ไวกับพุทธศาสนา แตจารึกในวัฒนธรรมเขมรที่รวมสมัยแสดงใหเห็นวาประเพณีแบบน้ีไมไกล
เกินจริง เชน จารึกศาลเจาเมืองลพบุรี รัชกาลพระเจาสูรยวรมันที่ ๑ กลาวถึงการกัลปนาที่ดิน
และผูรับใชแดพระบรมวาสุเทพหรือพระนารายณ หน่ึงในของที่อุทิศถวายไดแกรม๕๐ จารึกสดก
กอกธม ๒ กลาวถึงพระเจาอุทัยทิตยวรมันที่ ๒ วา ทรงถวายส่ิงของตางๆไวกับรูปเทพเจาซ่ึง
หน่ึงในน้ันมีจามรี๕๑ นอกจากนี้ คัมภีรในพุทธศาสนาหลายฉบับก็เนนย้ําใหเห็นถึงประเพณี
ดังกลาว เชน คัมภีรถูปาวงศ ไดกลาวถึงพระเจาทุฏฐคามนีอภัยถวายฉัตรเพ่ือบูชาพระบรม
สารีริกธาตุ๕๒   

   ดังน้ันจึงสรุปไดวา การวางสถานภาพของพระพุทธเจาไวสูงกวาหรือสูงเทา
เทียมพระมหาจักรพรรดิ เปนมูลเหตุที่ทําใหในคัมภีรกลาวถึงเคร่ืองสูงที่ถวายใหกับ

                                          
   

๔๙ พระบาลีสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๑, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาใน
พระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๘๗-๘๘, ๑๔๗-๑๔๘. 

   ๕๐ กรมศิลปากร, “จารึกศาลเจาเมืองลพบุรี,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๕-๑๖, ๒๕๗. 

   ๕๑ กรมศิลปากร, “จารึกสดกกอกธม ๒ ,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๕-๑๖, ๒๑๗. 

   ๕๒ พระคัมภีรถูปาวงศ ตํานานวาดวยการสรางพระสถูปเจดีย, ๑๑๒, ๑๑๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๔ 

พระพุทธเจา และทําใหเกิดการทําพระพุทธเจาแวดลอมดวยเคร่ืองสูง หรือกลาวอีกนัย
หน่ึงไดวาเครื่องสูงเปนส่ิงแสดงฐานันดรภาพของพระพุทธเจา นอกจากนี้ประเพณีที่
ปฏิบัติกันในสมัยน้ันที่กษัตริยมีอุดมคติในการถวายราชบัลลังก เครื่องสูง เครื่อง
ราชูปโภค ไวกับพุทธศาสนาเพื่อเปนบุญกุศลของตัวพระองคเอง ก็เปนมูลเหตุที่สําคัญ
อีกประการที่ทําใหเกิดการทําเครื่องสูงแวดลอมพระพุทธเจาตามที่เห็นในภาพสลักหรือ
พระพิมพเชนกัน 

 
   อน่ึง เคร่ืองสูงในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังปรากฏรวมกันกับ

ภาพพระโพธิสัตว (อดีตชาติของพระพุทธเจา) และภาพบุคคลชั้นสูงดวย ตัวอยางดังน้ี   
   ๑. ใบเสมาสลักภาพเร่ืองเวสสันดรชาดก จากเมืองฟาแดดสงยาง ปจจุบันจัดแสดงอยู

ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน (รูปที่ ๒๘๔) ปรากฏเครื่องสูงชนิดเดียว คือ ฉัตร กาง
ก้ันเหนือพระเศียรของพระเวสสันดรซ่ึงกําลังประทับนั่ง หันพระพักตรสูนางมัทรี เบื้องหนามีกัณ
หาและชาลีบรรทมอยู  

   ๒. ใบเสมาสลักภาพชาดกเรื่องมโหสถ เมืองฟาแดดสงยาง ปจจุบันอยูที่วัดโพธิ์ชัย
เสมาราม (รูปที่ ๒๘๕) พระมโหสถประทับน่ังบนบัลลังกแวดลอมดวยเคร่ืองสูงตางๆ คือ  ฉัตร
กางก้ันเหนือพระเศียร และเครื่องสูงในลักษณะวงกลมหรือวงกลมที่มีปลายแหลม ซึ่งคงเทียบได
กับบังแทรกหรือบังสูรยในปจจุบัน เบื้องลางปรากฏรูปนักบวช ๔ คน โดยสังเกตไดจากมวยผม 
บุคคลทั้งส่ี คือ พราหมณในราชสํานักของพระเจาวิเทหราชแหงเมืองมิถิลา  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๕ 

  

รูปที่ ๒๘๔ ใบเสมาสลักภาพเรื่องเวสสันดร
ชาดก จากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ  

รูปที่  ๒๘๕  ใบเสมาสลักภาพชาดกเ ร่ือ
งมโหสถ  จากเมืองฟาแดดสงยาง  อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 

 
   ๓. ใบเสมาสลักภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาเสด็จโปรดพระนางพิมพา จาก

เมืองฟาแดดสงยาง ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน (รูปที่ ๙๘) พระเจา
สุทโธทนะประทับน่ังคุกเขาขางพระพุทธเจา เหนือพระเศียรของพระองคมีเคร่ืองสูงปรากฏอยู 
ประกอบดวย ฉัตร ๑ คัน เครื่องสูงประเภทบังแทรกหรือบังสูรย ๑ คัน เครื่องสูงที่ดูคลายพัด
โบกหรือแสจามรี ๒ คัน (ภาพลายเสนที่ ๒๔) อีกดานหนึ่งเปนรูปพระราหุลซึ่งมีเครื่องสูงปรากฏ
อยูใกลๆ ประกอบดวย ฉัตร ๑ คัน และเครื่องสูงที่ดูคลายพัดโบกหรือแสจามรี ๑ คัน (ภาพ
ลายเสนที่ ๒๕) 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๖ 

  
ภาพลายเสนที่ ๒๔ เคร่ืองสูงเหนือพระเศียร
พระเจาสุทโธทนะ (จากรูปที่ ๙๘) 

ภาพลายเสนที่ ๒๕ เคร่ืองสูงเหนือพระเศียร
พระราหุล (จากรูปที่ ๙๘) 

 
   เปนที่นาสังเกตวาเครื่องสูงในงานศิลปกรรมเหลาน้ีมีทั้งที่ปรากฏอยางจํานวนมาก

และอยางจํานวนนอย  นอกเหนือจากการคํานึงถึงความงามหรือการจัดองคประกอบภาพแลว 
ฐานันดรของบุคคลในภาพก็คงมีผลตอจํานวนเครื่องสูงดวย โดยในประเด็นเรื่องความงามสังเกต
ไดวา เม่ือพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตวประทับน่ังเปนบนบัลลังกใตตนไม และอยูก่ึงกลางของ
ภาพ เคร่ืองสูงจะมีจํานวนมาก ในขณะที่หากประทับยืนหรือประทับนั่งไมก่ึงกลางภาพเคร่ืองสูง
จะมีเพียงฉัตรเทาน้ัน สวนประเด็นความแตกตางของฐานันดรเห็นชัดเจนในภาพเลาเรื่อง
พระพุทธเจาเสด็จโปรดพระนางพิมพา จํานวนเครื่องสูงสําหรับพระเจาสุทโธทนะกับพระราหุล
ตางกัน โดยพระเจาสุทโธทนะมีเคร่ืองสูง ๔ อยาง สวนพระราหุลมีเพียง ๒ อยาง  

   ภาพสลักเรื่องพระพุทธเจาเสด็จโปรดพระนางพิมพาไมปรากฏเครื่องสูงแวดลอม
พระพุทธเจาทั้งๆที่ทรงมีฐานันดรสูงกวาพระเจาสุทโธทนะและพระราหุล หากแตทําพระพุทธเจา
ประทับน่ังภายในปราสาท ซึ่งตามพุทธประวัติระบุวาเปนเรือนที่ประทับของพระนางพิมพา ดวย
เหตุนี้จะกลาวไดหรือไมวาปราสาทก็เปนหนึ่งในสิ่งที่แสดงถึงฐานันดรภาพอันสูง จึงไมตองทํา
เคร่ืองสูงชนิดอ่ืนแวดลอมอีก หากขอสังเกตนี้เปนจริงยอมนํามาอธิบายถึงเหตุผลวาทําไมภาพ
พระโพธิสัตวในชาดกบางเรื่อง เปนตนวา วิทูรบัณฑิตชาดก (รูปที่ ๒๘๖) จึงทําภาพปราสาท
หรืออาคารอยูดานหลัง   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๗ 

 

รูปที่ ๒๘๖ ใบเสมาสลักภาพเรื่องวิทูรบัณฑิตชาดก จังหวัดหนองคาย 
 

   ๑.๓.๕ เครื่องบูชา เคร่ืองบวงสรวงบูชาเปนหนึ่งในเครื่องแสดงภาวะอันสูงสงของ
พระพุทธองคได ตามแบบแผนที่นิยมในปจจุบันเครื่องบูชาเหลาน้ีอยูในรูปของดอกไม ธูป เทียน 
ทองคําเปลว อยางไรก็ตาม บางพื้นที่อาจมีเอกลักษณของเคร่ืองบูชาที่ตางออกไปบาง เชน ใน
วัฒนธรรมชาวอีสานนิยมทําขันหมากเบ็งบูชาพระพุทธรูปหรือสิ่งศักด์ิสิทธิอ่ืนๆ๕๓ 

   สําหรับในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมสามารถทราบไดอยางแน
ชัดวาเครื่องบูชาพระพุทธรูปและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในสมัยน้ันประกอบดวยส่ิงใดบาง ขอมูลทางดาน
จารึกก็มิไดชวยใหเห็นความกระจางไดมากนัก อยางไรก็ตาม ขอมูลที่ไดจากภาพสลักเลาเรื่อง
พุทธประวัติ พระพิมพ และแผนเงินดุนนูน พอทําใหเห็นรองรอยเครื่องบูชาในสมัยน้ันได
พอสมควร ดังนี้ 

   พระพิมพแบบหนึ่งที่พบจากเมืองนครจําปาศรีแสดงพระพุทธเจาประทับนั่งบน
บัลลังก ที่เบื้องพระบาทมีภาชนะจํานวน ๔ ใบ ปากภาชนะเหลาน้ีมีพรรณพฤกษาปรากฏอยู 
(รูปที่ ๒๘๗) ภาชนะเหลาน้ีเปนภาพของภาชนะบรรจุดอกไมบูชาพระพุทธเจาน่ันเอง    

   นอกเหนือจากภาชนะบรรจุดอกไมบูชาที่เห็นจากตัวอยางขางตนแลว ยังมีภาพ
เคร่ืองบูชาอีกอยางนอย ๒ แบบ คือ กรวย และหมอครอบปากดวยกรวย ปรากฏใหเห็นในภาพ
สลักเลาเร่ือง พระพิมพ และแผนเงินดุนนูน ตัวอยางเชน ภาชนะจากภาพสลักพุทธประวัติตอน

                                          
   ๕๓ ขันหมากเบ็งคือพานพุมดอกไมท่ีใชเปนพานพุมบูชาในพิธีกรรม และบูชาพระรัตนตรัย รวมท้ัง

การนําไปบูชาวิญญาณบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๘ 

พิมพาพิลาปจากเมืองฟาแดดสงยาง (รูปที่ ๙๘ และภาพลายเสนที่ ๒๖) ปรากฏภาชนะประเภท
พานอยูใตพระบาทของพระพุทธองค ภายในพานปรากฏวัตถุทรงกรวยขนาบขางวัตถุทรงพาน 
เปนรูปแบบที่คลายคลึงกับที่ปรากฏบนพระพิมพยมกปาฏิหาริยที่เมืองสาวัตถีจากภาคกลาง 
(รูปที่ ๒๘๘) วัตถุทรงกรวยยังปรากฏใหเห็นไดในพระพิมพดินเผาจากเมืองนครจําปาศรีดวย 
(รูปที่ ๒๐๕-๒๐๖, ๒๘๗) โดยทําเปนแถววัตถุทรงกรวยเรียงกันใตพระบาทพระพุทธเจา  

 

 

รูปที่ ๒๘๗ เครื่องบูชาบนพระพิมพจากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
(จากรูปที่ ๒๐๔)  

 

 
ภาพลายเสนที่ ๒๖ ภาชนะประเภทพานพรอมดวยเคร่ืองบูชา จากใบเสมาตอนพิมพาพิลาป 
เมืองฟาแดดสงยาง (จากรูปที่ ๙๘) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๙ 

 

รูปที่ ๒๘๘ พระพิมพแสดงพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริย จากจังหวัดนครปฐม จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  

 
   แผนหินสลักภาพพระพุทธรูปจากเมืองเสมา (รูปที่ ๙) ทําพระพุทธรูปประทับน่ังปาง

สมาธิ เบื้องบนขึ้นไปมีภาพภาชนะทรงหมอครอบปากดวยกรวย (รูปที่ ๒๘๙ และภาพลายเสน
ที่ ๒๗) ภาชนะทํานองนี้ปรากฏใหเห็นไดบนใบเสมาหลายแผน แมรายละเอียดจะตางไปจาก
แผนหินใบนี้แตรูปแบบในภาพรวมประกอบดวยภาชนะทรงหมอกับกรวยครอบฝาเชนกัน 
ภาชนะดังกลาวน้ีคือเคร่ืองบูชานั่นเอง (เหตุผลโดยละเอียดจะกลาวถึงตอไปขางหนา)  

   ตัวอยางที่สําคัญอีกตัวอยางหน่ึงไดแก แผนเงินดุนนูนเปนรูปหมอซอนชั้นกันครอบ
ปากดวยกรวยแหลมจํานวน ๒ แผน พบจากเมืองคันธารวิสัย (รูปที่ ๑๘๐-๑๘๑ และภาพ
ลายเสนที่ ๒๘-๒๙) บางทานอธิบายวาเปนสถูปแบบหนึ่ง มีลักษณะคลายกับเจดียที่พบจาก
จังหวัดนครปฐม ฐานเตี้ย องคระฆังเหมือนบาตรคว่ํา สวนยอดประกอบดวยแผนกลมแบนวาง
เรียงซอนกันขึ้นไป๕๔ แตในที่นี้เห็นวาภาพดังกลาวเปนเคร่ืองบูชาที่ทําในแบบหมอซอนชั้น
ครอบดวยกรวยมากกวา (รายละเอียดจะกลาวถึงตอไปขางหนา) อน่ึง ภาพดุนนูนรูปหมอนํ้า
ซอนชั้นครอบปากดวยกรวยแหลมแบบนี้ละมายกับที่พบบนพระพิมพจากเมืองจําปาศรีดวย (รปู
ที่ ๒๙๐) 

                                          
   
๕๔ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “แผนเงินสมัยทวารวดีซึ่งขุดพบที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม,” โบราณคดี ๕, ๓ (สิงหาคม ๒๕๑๗) : ๓๐๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๐ 

  

รูปที่ ๒๘๙ ภาชนะทรงหมอครอบปากดวยกรวย 
จากแผนหินสลักภาพพระพุทธรูป เมืองเสมา 
(จากรูปที่ ๙) 

ภาพลายเสนที่ ๒๗ ภาชนะทรงหมอครอบ
ปากดวยกรวย (จากรูปที่ ๒๘๙) 

 

  

ภาพลายเสนที่ ๒๘ แผนเงินดุนนูนรูปหมอ
ซอนชั้นแผนที่ ๑ จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอ
กันทรสิชัย จังหวัดมหาสารคาม  (จากรูปที่ 
๑๘๐)  

ภาพลายเสนที่ ๒๙ แผนเงินดุนนูนรูปหมอ
ซอนชั้นแผนที่ ๒ จากเมืองคันธารวิสัย อําเภอ
กันทรสิชัย จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ 
๑๘๑)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๑ 

 

      

รูปที่ ๒๙๐ เครื่องบูชาแบบหมอซอนชั้น (?) บนพระพิมพดินเผาจากเมืองนครจําปาศรี อําเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ ๒๐๘) 
 
    ภาชนะทรงหมอครอบปากดวยกรวยหรือวัตถุทรงกรวยตามที่ยกตัวอยางขางตนนั้น 
ในที่นี้เห็นวาคือเครื่องบูชาพระพุทธเจา หากเทียบกับปจจุบันก็คือบายศรีหรือกรวยบรรจุ
ขาวตอกดอกไม หากเทียบกับหลุมฝงศพในสมัยกอนประวัติศาสตร-ตนประวัติศาสตรก็คือ
ภาชนะดินเผาบรรจุเครื่องเซนสังเวยแกผูวายชนม และหากเทียบกับศิลปกรรมทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออ่ืนๆก็คือหมอตอดวยกรวยที่พบบนใบเสมานั่นเอง  
 

   การวิเคราะหเชื่อมโยงเหตุผลวาภาพภาชนะดังกลาวเปนเครื่องบูชาหรือเคร่ือง
บวงสรวง จําเปนตองอาศัยขอมูลแวดลอมหลายดาน ทั้งจากประเพณีที่ยังทํากันในปจจุบัน 
ประเพณีการเซนสังเวยที่พบตามหลุมศพในอดีต และภาพหมอตอดวยกรวยที่พบบนใบเสมา 
ดวยเหตุนี้ เน้ือหาที่จะนําเสนอตอไปขางหนาจะเปนสวนแสดงถึงเหตุผลวาทําไมจึงเชื่อวาภาพ
ภาชนะดังกลาวเปนเคร่ืองบูชา โดยประกอบดวยเนื้อหาตามลําดับตอไปน้ี  

   - “เคร่ืองบวงสรวงบูชา: บายศรีและกรวย” วัตถุประสงคเพ่ือแสดงถึงรูปราง หนาที่
การใชประโยชน และพัฒนาการทางความคิดของการทําบายศรีและกรวย ซึ่งเปนเคร่ือง
บวงสรวงบูชาสําคัญในปจจุบัน 

   - “เคร่ืองเซนสังเวยในหลุมศพกอนประวัติศาสตรถึงตนประวัติศาสตร” วัตถุประสงค
เพ่ือแสดงถึงรูปรางและหนาที่การใชประโยชนของภาชนะดินเผาที่พบในหลุมศพสมัยนั้น วาเปน
เครื่องบวงสรวงบูชาที่มีแนวความคิด หนาที่การใชงาน และรูปทรงที่เนื่องตอกันกับการทํา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๒ 

บายศรีและกรวย และสามารถเชื่อมโยงลักษณะเขากับภาพสลักรูปหมอครอบดวยกรวยที่พบ
เปนภาพสลัก แผนเงินดุนนูน และพระพิมพ   

   - “ภาพสลักเครื่องบวงสรวงบนใบเสมา” วัตถุประสงคเพ่ือแสดงใหเห็นถึงหลักฐานวา 
ภาชนะที่ปรากฏบนภาพเลาเรื่องพุทธประวัติ แผนภาพพระพุทธรูป พระพิมพ และแผนเงิน
ขางตน เปนสิ่งเดียวกันกับที่ปรากฏบนใบเสมา และจากหนาที่การใชประโยชนของใบเสมาที่มี
ทั้งความเกี่ยวของกับพุทธศาสนาและความเชื่อพ้ืนเมืองที่เก่ียวเน่ืองกับพิธีกรรมความตาย ทํา
ใหสันนิษฐานวา ภาพภาชนะบนใบเสมาคือภาพเคร่ืองสักการบูชาเนื่องในพุทธศาสนาและความ
เชื่อพ้ืนเมืองดวย ซึ่งทําใหสามารถนํามาแปลความภาชนะบนภาพเลาเร่ืองพุทธประวัติ แผน
ภาพพระพุทธรูป พระพิมพ และแผนเงินไดเปนอยางดี  

   - “เครื่องพุทธบูชาวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนภาพสลัก พระ
พิมพ และแผนเงิน” วัตถุประสงคเพ่ือแสดงใหเห็นวา ภาชนะทรงหมอและกรวยที่กลาวถึงไวใน
เบื้องตนก็คือเครื่องพุทธบูชา เปนสิ่งที่เก่ียวเนื่องทางความคิด หนาที่การใชประโยชน และ
รูปทรงกับภาชนะดินเผาในหลุมศพสมัยกอนประวัติศาสตร-ตนประวัติศาสตร ภาพสลักหมอนํ้า
ครอบดวยกรวยที่ปรากฏบนใบเสมา และบายศรีหรือกรวยที่พบไดในปจจุบัน เปนภาพเครื่อง
บูชาที่สะทอนถึงฐานันดรภาพอันสูงของพระพุทธเจา    

    
    - เคร่ืองบวงสรวงบูชา: บายศรีและกรวย ในการบวงสรวงบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์หรือทํา
พิธีกรรมยอมตองมีเครื่องบวงสรวงบูชาเสมอ หน่ึงในเครื่องบูชาที่สําคัญนอกเหนือจากของ
หวาน อาหารคาว ดอกไม เปนตนแลว ไดแก เคร่ืองบายศรี ซึ่งใชในพิธีสมโภช สังเวยบูชา หรือ
ทําขวัญตางๆ ในหลายพิธีจะจัดไวพรอมกับของสังเวยอ่ืนๆ เชน หัวหมู เปด ไก ขนมตมขาว 
ขนมตมแดง๕๕  

   บายศรีแปลวาขาวขวัญหรือขาวที่มีสิริมงคล๕๖ เปนคําเรียกภาชนะสําหรับเปนสํารับ
อาหารคาวหวานและขาวปากหมอ ตกแตงอยางสวยงามดวยใบตองและดอกไม มีความสําคัญ
มากจนอาจกลาวไดวาเปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณของพิธีกรรมตางๆ๕๗  

    บายศรีแยกออกไดเปนหลายประเภทและหลายรูปแบบ หากไมนับที่ใชในพิธีหลวง
แลวบายศรีที่ใชในงานของราษฎรแบงไดเปน ๒ ชนิดใหญๆ คือ บายศรีปากชาม (รูปที่ ๒๙๑) 
และบายศรีตน (บายศรีใหญหรือบายศรีชั้น) (รูปที่ ๒๙๒) แมวาจะมีรูปแบบที่แตกตางกันแต
ทวามีที่มาเดียวกันน่ันคือภาชนะใสอาหารน่ันเอง  

                                          
   ๕๕ กาญจนาคพันธุ, “บายศรี,” วารสารแหงสยามสมาคม, เลม ๔ (ธันวาคม ๒๔๘๙): ๔๔. 
   ๕๖ เบญจมาส แพทอง, บายศรี : สัญลักษณของพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับชีวิต (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, ๒๕๔๐), ๓. 
   ๕๗ เร่ืองเดียวกัน, ๘๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๓ 

   แนวคิดด้ังเดิมวาบายศรีคือภาชนะใสอาหารน้ี ยังเห็นไดจากการทําบายศรีปากชามที่
จัดกระทงอาหารใสลงในชาม นําใบตองมามวนเปนกรวย ขางในกรวยใสขาวสุก จากน้ันตั้ง
กรวยไวในชาม ปกยอดดวยไขขวัญ ตกแตงสวนตางๆใหงดงาม ใสอาหารอ่ืนลงไป เชน ขนม
ตม ฝอยทอง กลวยน้ําไทย แตงกวา๕๘ สวนบายศรีตน (บายศรีใหญหรือบายศรีชั้น) ก็คือการ
นําเอากระทงอาหารมาซอนกันหลายๆใบนั่นเอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
อธิบายถึงที่มาของบายศรีตนวา  

 
   แตเดิมจะใชโตะกับขาวโตะหนึ่ง จานเรียงซอนๆกันขึ้นไปสูงๆ 

เหมือนแขกเขาเลี้ยงกันที่เมืองกลันตัน ภายหลังเห็นวาไมเปนของแนนหนา 
และยังไมสูใหญโตสมปรารถนาจึงเอาพานซอนกันขึ้นไปสามชั้นหาชั้น แลว
เอาของต้ังรายตามปากพาน ที่เปนคนวาสนานอยไมมีโตะมีพาน ก็เย็บกระทง
ซอนกันขึ้นไปสามชั้นหาชั้นเจ็ดชั้น แตถาจะใชกระทงเกลี้ยงๆดูไมงาม ก็เจิม
ปากใหเปนกระทงเจิมใหเปนการงดงาม๕๙ 

 
   ดังน้ันกลาวไดวา บายศรีก็คือภาชนะที่ทําขึ้นเพื่อเปนสํารับใสเคร่ืองคาวหวาน ใชใน

พิธีสังเวยบูชา และพิธีทําขวัญตางๆ  
   ในพิธีกรรมตางๆมีอีกส่ิงหน่ึงที่จะขาดไปไมไดนั่นคือกรวย ใชครอบเครื่องบวงสรวง

บูชาเชนขาวตอกและดอกไม (รูปที่ ๒๙๓) ทําขึ้นโดยจัดหาภาชนะวางดอกไมบูชา แลวจึงมวน
ใบตองเปนกรวยครอบไว 

 

                                          
   ๕๘ เร่ืองเดียวกัน, ๙-๑๐. 
   ๕๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, พิมพคร้ังท่ี ๑๘ 

(กรุงเทพฯ  : บรรณาคาร, ๒๕๔๒), ๒๗๖. และดูคําอธิบายถึงท่ีมาของบายศรีตนในทํานองเดียวกันไดใน 
พระยาอนุมานราชธน, หมวดเบ็ดเตล็ด-ความรูท่ัวไป เลมท่ี ๔ เรื่อง บันทึกเรื่องความรูตางๆ (เลม ๓) 
(กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการจัดพิมพเอกสารเนื่องในวาระครบ ๑๐๐ ป พระยาอนุมานราชธน, ๒๕๓๘), 
๑๖๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๔ 

   

รูปที่ ๒๙๑ บายศรีปากชาม  รูปที่ ๒๙๒ บายศรีตน รูปที่ ๒๙๓ กรวย   
 
   สรุปประเด็นสําคัญในสวนน้ีไดวา บายศรีและกรวยเปนหน่ึงในเครื่องสังเวย

บูชาที่สําคัญ มีที่มาจากสํารับอาหารหรือภาชนะใสเครื่องบูชาที่ใชในพิธีกรรม อันเปน
หนาที่การใชงานเดียวกันกับภาชนะใสเครื่องเซนที่พบในหลุมศพน่ันเอง 
 
       - เคร่ืองเซนสังเวยในหลุมศพกอนประวัติศาสตรถึงตนประวัติศาสตร ภาชนะดินเผา
ที่ใสเคร่ืองเซนสังเวยที่พบในหลุมศพสมัยกอนประวัติศาสตรเร่ือยมาจนถึงสมัยตนประวัติศาสตร
นั้น มี หนาที่การใชงานตลอดจนที่มาไมตางไปจากบายศรีและกรวยที่เห็นในปจจุบัน คือ การ
เปนสํารับอาหารหรือภาชนะใสเคร่ืองบวงสรวงบูชา  

   หลุมฝงศพตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรเร่ือยมาจนกระทั่งตนประวัติศาสตรหรือทวาร
วดีนั้น มีสิ่งหน่ึงที่พบเสมอไมวาประเพณีในการปลงศพจะแตกตางออกไปกันอยางไร คือ 
เคร่ืองเซนสังเวยหรือของที่อุทิศใหกับผูตาย หน่ึงในของเซนหรือของอุทิศใหกับผูตายก็คือสัตว 
บางครั้งอาจอยูในรูปของอาหารที่อุทิศผูตาย หรือบางครั้งอาจเปนการฆาเพ่ือบูชายัญ หลักฐาน
จากการขุดคนทางโบราณคดีในแหลงฝงศพไดพบกระดูกสัตวหลากหลายประเภท เปนตนวา ววั 
กวาง หมู ที่นาสนใจคือมีการคนพบกระดูกสัตวทั้งโครง เชน วัวทั้งโครงจากบานปราสาท 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประเพณีการฆาสัตวเพ่ืออุทิศหรือบัตรพลี ตลอดจนบูชา
ยัญใหแกผูตาย๖๐  

                                          
   ๖๐ เมธา วิจักขณะ, “บูชายัญกรรมกอนประวัติศาสตรท่ีเนินอุโลก,” เมืองโบราณ ๑๖, ๔ (ตุลาคม-

ธันวาคม ๒๕๓๓) : ๗๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๕ 

   เครื่องเซนหรือของอุทิศใหกับผูตายนี้บอยครั้งที่ถูกจัดเตรียมไวในภาชนะดินเผา ดัง
เห็นไดจากหลุมศพหลายแหงที่มีภาชนะดินเผามากนอยแตกตางกันออกไป เคร่ืองเซนสังเวย
เหลาน้ีโดยมากไมเหลือใหเห็นแลว เพราะเปนพวกอินทรียวัตถุที่สูญสลายไปตามกาลเวลา 
อยางไรก็ตามการขุดคนบางแหงยังพอหลงเหลือหลักฐานเคร่ืองเซนหรือของอุทิศที่อยูในภาชนะ
ดินเผาได เปนตนวา แหลงโบราณคดีหนองโน อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบกระดูกไกใน
ภาชนะ๖๑ แหลงโบราณคดีเนินอุโลก อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบภาชนะดินเผาที่มี
กระดูกปลาชอนทั้งตัวอยูภายใน๖๒  

   เปนที่นาสังเกตวาภาชนะดินเผาเหลาน้ีมีหลายใบที่ไมพบฝาครอบ คงจะเปนไปได
ยากที่ภาชนะเหลาน้ีไมมีฝาครอบมาแตเดิม ทั้งน้ีเพราะเม่ือฝงกลบหลุมศพนั้นของที่อุทิศถวาย
ใหกับผูตายก็จําตองปนเปอนกับดินทราย จึงนาจะเปนไปไดมากที่ภาชนะเหลาน้ีใชอินทรียวัตถุ
ครอบไวเปนฝา เม่ือกาลเวลาผานไปฝาอินทรียวัตถุก็ยอยสลายลงไป๖๓ 
    การครอบภาชนะใสเครื่องเซนสังเวยดวยอินทรียวัตถุก็คือแบบแผนเดียวกันกับ
บายศรีและกรวยที่ยังใชกันในปจจุบัน ดังน้ันอาจกลาวไดวา ทั้งรูปแบบและหนาที่ของภาชนะใส
เครื่องเซนสังเวยในหลุมศพกับบายศรีและกรวยก็คือส่ิงที่เก่ียวเนื่องตอกันมา นั่นคือการเปน
ภาชนะใสอาหารหรือของบูชา เพ่ืออุทิศหรือบวงสรวงตอส่ิงสักการบูชาน่ันเอง 
    สรุปประเด็นสําคัญในสวนน้ีไดวา หมอที่พบในหลุมศพสมัยกอนประวัติศาสตร
จนถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตน เปนเครื่องสังเวยที่มีแนวความคิดเดียวกันกับบายศรี
หรือกรวยในปจจุบัน รูปทรงของหมอที่ครอบดวยอินทรียวัตถุ(ซึ่งอาจจะอยูในทรง
กรวย) คือ อยางเดียวกันกับภาพสลักหมอตอดวยกรวยบนใบเสมาน่ันเอง   
 

   - ภาพสลักเครื่องบวงสรวงบนใบเสมา ใบเสมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหลาย
แผนที่ตกแตงดวยภาพสลักหมอมีกรวยแหลมตอยอดขึ้นไป นักวิชาการหลายทานมักอธิบาย
ภาพสลักแบบน้ีวาเปนสถูป บางทานไดอธิบายเพ่ิมเติมวาเปนสถูปที่แบงไดเปน ๒ สวน คือ 

                                          
   ๖๑ ชารล ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน, สยามดึกดําบรรพ: ยุคกอนประวัติศาสตรถึงสมัยสุโขทัย 

(กรุงเทพฯ : ริเวอร บุคส, ๒๕๔๒), ๑๒๓. 
   ๖๒ เร่ืองเดียวกัน, ๑๕๑. 
   ๖๓ อน่ึง จากการสัมภาษณรองศาสตราจารยสุรพล นาถะพินธุ คณบดีคณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ทานตั้งขอสังเกตวา ยังมีการใชกะลาทําหนาท่ีเปนฝา
ภาชนะในบางสังคม     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๖ 

สวนลางเปนหมอ สวนบนเปนกรวยคลายยอดพระเจดีย๖๔ นอกจากน้ียังมีบางทานตั้งขอสังเกต
วาอาจจะหมายถึงหมอปูรณฆฏะหรือหมอน้ําแหงความอุดมสมบูรณอีกดวย๖๕  

   แมภาพสลักบนใบเสมาบางใบอาจมีความหมายถึงสถูปหรือหมอปูรณฆฏะไดจริง แต
ภาพหมอตอขึ้นไปดวยกรวยแหลมในอีกหลายใบทําใหนึกถึงหมอ(ที่อาจครอบดวยกรวย
อินทรียวัตถุ)ในหลุมศพ และหนาตาของบายศรีหรือกรวยที่ใชในปจจุบัน   

   หากพิจารณาภาพสลักในกลุมน้ีอีกคร้ังจะพบถึงความหลากหลายเปนอยางมาก แบง
อยางกวางๆไดดังนี้  
    ๑. หมอใบเดียวตอยอดดวยกรวยแหลมธรรมดา (รูปที่ ๒๙๔) บางแผนตกแตงปาก
หมอดวยลายคลายใบไม (รูปที่ ๒๙๕) บางแผนมีกรวยแหลมที่ตกแตงหรือออกแบบเปนพิเศษ 
(รูปที่ ๒๙๖)  
    ๒. หมอซอนกันเปนเถาตอยอดดวยกรวยแหลม (รูปที่ ๒๙๗)  
 

  
รูปที่ ๒๙๔ ใบเสมาจากวัดกลางศรีเชียงใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   

รูปที่ ๒๙๕ ใบเสมาจากวัดไตรรงค อําเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแกน 

 

                                          
   ๖๔ ดูตัวอยางงานที่อธิบายภาพสลักหมอน้ํามีกรวยแหลมวาเปนสถูปไดใน ศรีศักร วัลลิโภดม, 

“เสมาอิสาน,” เมืองโบราณ ๑, ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๑๘) : ๙๐.  

   ๖๕ ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ 
: เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๒๓๖.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๗ 

  

รูปที่ ๒๙๖ ใบเสมาจากวัดบึงขุมเงิน อําเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร 

รูปที่ ๒๙๗ ใบเสมาจากวัดบึงขุมเงิน อําเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร 

 
    ภาพสลักรูปหมอตอดวยกรวยบนใบเสมาเหลาน้ี ก็คือสิ่งเดียวกันกับภาชนะดินเผาที่
อาจปดดวยอินทรียวัตถุที่พบตามหลุมฝงศพสมัยกอนประวัติศาสตรและตนประวัติศาสตร อัน
เก่ียวเนื่องกันกับบายศรีและกรวยที่เห็นในปจจุบัน แมรายละเอียดจะไมเหมือนกันทั้งหมดแต
ลักษณะในภาพรวมก็ทําใหนึกถึงกันได เม่ือรูปลักษณเหมือนกันก็นาคิดตอไปวา หนาที่การใช
งานจะเปนไปในทํานองเดียวกันดวย คือใชเปนเคร่ืองบวงสรวงสังเวยสิ่งศักด์ิสิทธิ์  

   ภาพสลักบนใบเสมารูปหมอใบเดียวครอบปากดวยกรวยแหลม ซึ่งแมบางแผนจะ
ประดิดประดอยสวนกรวยเปนอยางมาก และกรวยมีความยาวมากกวาที่ควรจะเปนก็ตาม เปน
แบบเดียวกันกับภาพหมอครอบฝาดวยกรวยหรือวัตถุทรงกรวยที่ปรากฏบนภาพสลัก พระพิมพ 
(รูปที่ ๙, ๙๘, ๒๐๕-๒๐๖) เปนรูปแบบที่ทําใหนึกถึงบายศรีปากชามหรือกรวยพอสมควร (รูปที่ 
๒๙๑-๒๙๒) สวนภาพสลักบนใบเสมารูปหมอหลายใบเรียงกันเปนเถาขึ้นไปแลวครอบปากดวย
กรวยแหลม อันเปนแบบเดียวกันกับที่ปรากฏบนแผนเงินดุนนูนและพระพิมพบางแบบนั้น (รูปที่ 
๑๘๐-๑๘๑, ๒๐๘, ๒๙๐) ทําใหนึกถึงบายศรีตนซึ่งมีที่มาจากการทําหมอซอนชั้นที่ใชในพิธี
ตางๆของชาวอินเดีย หนังสือสาสนสมเด็จมีเน้ือความกลาวถึงเรื่องนี้ไววา 

 
   พระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวง เคยทรงพระเมตตาโปรดตัดรูป

พิธีแตงงานวิวาหมงคลทางแขกในหนังสือพิมพอิลลัสเตรชัน พระราชทานมา
ใหดู ในรูปนั้นมีหมอซอนกัน ๗ ใบใหญไปจนเล็ก มีไมสามอันขนาบอยาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๘ 

บายศรีของเราต้ังอยูขวาซาย พอเห็นเขาก็เขาใจทันทีวานั้นคือบายศรี แต
บายศรีของเราไมใชหมอ ๖๖  

 
   ประเพณีการนําหมอมาซอนเปนชั้นๆคงเปนประเพณีที่ทํากันมานานแลวใน

วัฒนธรรมของชาวอินเดีย ตัวอยางเชน ภาพสลักจากถ้ําเอลโลราที่ ๒๙ (รูปที่ ๒๙๘) และยัง
ปฏิบัติกันจนถึงปจจุบัน (รูปที่ ๒๙๙) ในวัฒนธรรมเขมรโบราณก็มีประเพณีนี้เชนกัน โดยเห็น
หลักฐานจากภาพสลักขบวนพิธีที่ปราสาทพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย (รูปที่ ๓๐๐) สิ่งเหลาน้ีคือแบบ
แผนเดียวกันกับหมอซอนชั้นตอดวยกรวยที่ปรากฏบนใบเสมา แผนเงินดุนนูน และพระพิมพ
บางแบบนั่นเอง ปจจุบันรูปแบบดังกลาวไดคลี่คลายกลายเปนบายศรีตน (รูปที่ ๒๙๒)  

 

 

รูปที่ ๒๙๘ ภาพสลักรูปหมอซอนชั้นจากถ้ําเอลโลราที่ ๒๙ ศิลปะอินเดียแบบหลังคุปตะ  
 
 

                                          
   ๖๖ อางจาก สมบัติ พลายนอย, สิริมงคล (กรุงเทพฯ : พิมพคํา, ๒๕๔๗), ๑๑๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๙ 

  
รูปที่ ๒๙๙ หมอซอนชั้นใชในพิธีกรรมของชาวอินเดียใน
ปจจุบัน 

รูปที่ ๓๐๐ คนเทินหมอซอนชั้นใน
พิธีแห จากภาพสลักปราสาทพนม
รุง 

 
   ใบเสมาทวารวดีอีสานมีทั้งประเด็นที่เก่ียวของกับพุทธศาสนาและการนับถือผี

บรรพบุรุษหรือผูตาย ดวยเหตุนี้ การทําใบเสมาท่ีมีภาพเครื่องบวงสรวงบูชา คงทําขึ้นในโอกาส
ที่มีการบวงสรวงสังเวยหรือทําบุญกุศลประการใดประการหนึ่ง ซึ่งบางครั้งอาจโนมเอียงไปทาง
พุทธศาสนา แตบางครั้งก็เก่ียวเนื่องกับการนับถือผีบรรพบุรุษหรือบวงสรวงผูตายก็ได ภาพ
เคร่ืองบวงสรวงบูชาที่ปรากฏบนใบเสมาจึงเก่ียวเนื่องไดทั้งในดานการเปนเคร่ืองพุทธบูชา และ
เปนเคร่ืองเซนสรวงบูชาผีบรรพบุรุษหรือสิ่งสักการะอ่ืนๆก็เปนได๖๗ 

   สรุปประเด็นสําคัญในสวนน้ีไดวา ภาพหมอใบเดียวหรือซอนชั้นแลวตอดวย
กรวยที่ปรากฏบนใบเสมา คือภาพของเครื่องบวงสรวงบูชา เปนแบบแผนเดียวกันกับ
ภาชนะบรรจุเคร่ืองเซนที่พบในหลุมศพ ซึ่งเปนแบบเดียวกันกับภาพภาชนะทรงหมอไม
วาจะมีใบเดียวหรือซอนหลายชั้นแลวตอดวยกรวยครอบ ที่ปรากฏบนภาพเลาเรื่องพุทธ
ประวัติ พระพิมพ หรือแผนเงินน่ันเอง   

 
      - เคร่ืองพุทธบูชาวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนภาพสลัก พระ

พิมพ และแผนเงิน จากขอมูลที่กลาวถึงในสวนกอนหนาน้ียอมแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา 
ภาชนะทรงหมอครอบปากดวยกรวย และภาชนะทรงกรวย ที่ปรากฏบนภาพสลักเลาเร่ือง พระ
พิมพ แผนเงินดุนนูน เปนภาชนะหรือวัตถุที่มีรูปทรงเกี่ยวเน่ืองกับภาชนะดินเผาในหลุมศพ 
ภาพสลักรูปหมอครอบปากดวยกรวยบนใบเสมา และบายศรีหรือกรวยในปจจุบัน ความ

                                          
   
๖๗ อานรายละเอียดไดใน รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, “เคร่ืองบวงสรวงบนใบเสมาทวารวดีอีสาน : พุทธ

บูชาและบูชาผี” ศิลปากร ๕๒, ๔ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๒) : ๕๐-๖๓.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๐ 

เก่ียวเนื่องทางดานรูปทรงเชนนี้ควรแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของทางแนวความคิดและหนาที่
การใชงานดวย นั่นคือ การเปนเครื่องบวงสรวงบูชา และหากระบุใหชัดลงไปอีกก็อาจกลาวไดวา
เคร่ืองบวงสรวงบูชาบนภาพสลักเลาเร่ือง พระพิมพ และแผนเงินดุนนูนดังกลาว ทําขึ้นในฐานะ
ของเคร่ืองพุทธบูชา  

   เครื่องพุทธบูชาบนงานศิลปกรรมเหลาน้ีเปนหลักฐานเพียงประการเดียวที่ทําใหเห็น
ภาพของเครื่องบูชาในพิธีกรรมพุทธศาสนาสมัยนั้น ซึ่งสรุปในเบื้องตนไดวา คงมีทั้งการบูชา
ดวยดอกไมหรือพรรณพฤกษา (รูปที่ ๒๐๔, ๒๘๗) การบูชาดวยของอุทิศซ่ึงบรรจุอยูภายใน
ภาชนะทรงหมอแลวครอบทับดวยกรวย (รูปที่ ๙, ๒๘๙) บางโอกาสอาจทําหมอซอนชั้นกันขึ้น
ไปหลายชั้น ภายในภาชนะแตละใบบรรจุสิ่งของอุทิศ ตกแตงปากหมอดวยใบไมทํานองบายศรี
ในปจจุบัน (รูปที่ ๑๘๐-๑๘๑, ๒๐๘, ๒๙๐) และเครื่องบูชาบางแบบอาจบรรจุอยูภายในภาชนะ
ทรงกรวยอยางงายๆ (รูปที่ ๙๘, ๒๐๕-๒๐๖)  
      ดังน้ันจึงสรุปไดวาเคร่ืองพุทธบูชาในสมัยน้ันคงมีหลากหลายประเภท ทั้งบูชา
ดวยดอกไมธรรมดา เครื่องบูชาที่บรรจุอยูในภาชนะทรงหมอซึ่งบางอาจซอนกันหลาย
ใบ เครื่องบูชาที่บรรจุอยูภายในภาชนะทรงกรวยอยางเรียบงาย เหลาน้ีเปนรองรอยที่พบ
ไดในงานศิลปกรรมเทาน้ัน ไมพบในหลักฐานประเภทอ่ืน  
    นอกเหนือไปจากบุญกุศลที่ผูบวงสรวงจะไดรับแลว การทําเครื่องบวงสรวง
บูชาพระพุทธเจายังสะทอนถึงสภาวะอันสูงสงหรือฐานันดรอันสูงขององคพระสัมมาสัม
พุทธเจา ซึ่งตระหนักแจงอยูในความคิดของพุทธศาสนิกชนดวย  
 
     จากที่กลาวมาทั้งหมดในหัวขอ มหาบุรุษลักษณะและการแสดงออกถึง
ฐา นันดรอันสู งของพระพุทธเจ า ในพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะเห็นไดอยางชัดเจนวา กรอบหรือกฎเกณฑสําคัญที่ทําให
พระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรูปแบบออกมาตามที่เห็น 
คือ คติเก่ียวกับมหาบุรุษลักษณะ อนุพยัญชนะ ฉัพพรรณรังสี และทัศนะการวาง
สถานภาพพระพุทธองคใหมีฐานันดรสูงกวาบุคคลทั่วไป กรอบหรือกฎเกณฑเหลาน้ีเปน
ภาพสะทอนใหเห็นถึงความยึดม่ันในขนบธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนสมัยน้ัน
ไดเปนอยางดี   
     
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๑ 

๒. พุทธประวัตแิละความหมายทางประติมานวทิยา 
 

    แมวาไมสามารถกลาวไดวาพระพุทธรูปและพระพิมพทุกองคสรางขึ้นตามเร่ืองราวใน
พุทธประวัติ ทวาคงปฏิเสธมิไดเชนกันวาพุทธประวัติมีสวนในการกําหนดรูปแบบ อิริยาบถ 
ตลอดจนรายละเอียดของพระพุทธรูปและพระพิมพ  
    ดวยเหตุที่พุทธประวัติมีความสําคัญตอการสรางพระพุทธรูปและพระพิมพ เน้ือหาใน
สวนตอไปน้ีจึงจะกลาวถึงประเด็นวา พระพุทธรูปและพระพิมพเก่ียวของสัมพันธกับพุทธประวัติ
หรือไม เพียงใด และมีประเด็นทางดานประติมานวิทยาอ่ืนๆแอบแฝงอยูอีกหรือไม อยางไร โดย
แบงเน้ือหาออกเปนหัวขอตอไปน้ี  
    - พระพุทธรูปกับการแปลความพุทธประวัติ 
    - ภาพสลักพระพุทธรูปบนใบเสมา 
    - พระพิมพ: การแปลความพุทธประวัติและความหมายทางประติมานวิทยา 
 
    อนึ่ง จากที่กลาวมาในบทที่ ๕ วาพระโพธิสัตวตามคติพุทธศาสนามหายานพบไม
มากและพบเฉพาะพื้นที่ตนลุมนํ้ามูลเปนหลัก จึงเปนหลักฐานประการหนึ่งที่แสดงวาพุทธ
ศาสนานิกายน้ีไมไดแพรหลายมากนักในภาคอีสาน ดวยเหตุนี้ การแปลความประติมานวิทยา
จะใชเนื้อหาขอความจากคัมภีรเถรวาทเปนหลัก  
 
๒.๑ พระพุทธรูปกับการแปลความพุทธประวัติ 
    การเชื่อมโยงพระพุทธรูปเขากับพุทธประวัติตอนหน่ึงตอนใดนั้น อาจกระทําได
โดยงายสําหรับกรณีที่ทําเปนภาพสลัก เพราะมักมีบริบทหรือองคประกอบแวดลอมชวยในการ
แปลความหมาย แตในกรณีของการเชื่อมโยงพระพุทธรูปลอยตัวเขากับพุทธประวัตินั้นบางครั้ง
ก็กระทําไดงาย แตบางคร้ังก็กระทําไดยาก  

   พระพุทธรูปลอยตัวปางมารวิชัย เปนหนึ่งในตัวอยางพระพุทธรูปลอยตัวที่เชื่อมโยง
เขากับพุทธประวัติไดงาย เพราะยอมเก่ียวของกับพุทธประวัติตอนตรัสรูที่พระพุทธองคทรงชนะ
กองทัพพญามาร แตบอยคร้ังการเชื่อมโยงพระพุทธรูปลอยตัวเขากับพุทธประวัติไมใชเร่ือง
งายดายนัก เพราะตามที่กลาวไวแลวในบทท่ี ๕ วา แนวคิดประการสําคัญประการหนึ่งในการ
สรางพระพุทธรูป คือ เปนรูปเหมือนแทนองคพระพุทธเจา ซึ่งนอกจากจะทําใหพุทธศาสนิกชน
ระลึกถึงพระพุทธองคและพระธรรมคําสอนแลว ยังเปนบุญกุศลของตัวผูสรางเองอีกดวย 
วัตถุประสงคหลักมิไดสรางขึ้นเพื่อแสดงพุทธประวัติ นอกจากนี้อิริยาบถและมุทราหลายแบบ
ไมไดสื่อถึงเรื่องราวตอนใดตอนหนึ่งเปนพิเศษ เชน พระพุทธรูปปางสมาธิ สื่อความหมายไดแต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๒ 

เพียงพระพุทธเจากําลังบําเพ็ญสมาธิหรือพิจารณาพระธรรมคําสอน พระพุทธรูปปางประทาน
อภัย ก็ไมอาจเชื่อมโยงเขากับเร่ืองราวตอนใดตอนหนึ่งเปนการเฉพาะเชนกัน 

   พระพุทธรูปลอยตัวศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายองคจึงไมสามารถ
เชื่อมโยงเขากับพุทธประวัติตอนใดตอนหนึ่งได โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมพระพุทธรูปในอิริยาบถ
แปลกๆซึ่งไมเปนที่แพรหลาย เปนตนวา พระพุทธรูปจากบานคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค 
จังหวัดชัยภูมิ (รูปที่ ๕๒-๕๕) ซึ่งทําพระองคอยูในอิริยาบถประทับยืน พระหัตถขวาวางเหนือ
พระอุระหรือพระอุธร   

   สําหรับประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการแปลความหมายพระพุทธรูปลอยตัวในศิลปะ
ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีดังนี้   
           
    ๒.๑.๑ พระพุทธรูปแสดงธรรมสองพระหัตถกับพุทธประวัติตอนลงจากสวรรค
ชั้นดาวดึงส ในจํานวนพระพุทธรูปลอยตัวที่พบในศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดู
เหมือนวาพระพุทธรูปประทับยืนแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถจะพบไดมากที่สุด พระพุทธรูป
กลุมน้ีมีทั้งที่ทําจากสําริดและหิน รูปแบบคลายคลึงกับที่พบในศิลปะทวารวดีภาคกลางเปนอยาง
มาก ความคลายคลึงกันเชนน้ียอมแสดงใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธกันของพ้ืนที่ทั้งสองอยาง
แนนอน  
    พระพุทธรูปประทับยืนและแสดงธรรมสองพระหัตถถือไดวาเปนเอกลักษณของศิลปะ
ทวารวดีภาคกลาง โดยประติมานวิทยาของการแสดงธรรมสองพระหัตถแบบน้ีนั้น บางทานเห็น
วาเปนการสื่อใหเห็นวาพระพุทธรูปองคนั้นๆเปนพระพุทธเจาอมิตาภะ โดยใหเหตุผลวาลักษณะ
ดังกลาวเปนประติมานวิทยาของพระพุทธเจาอมิตาภะตามที่ปรากฏในศิลปะญ่ีปุนสมัยเฮอัน 
(พ.ศ. ๑๓๓๗-๑๔๔๑) ซึ่งสรางขึ้นตามความเช่ือของพุทธศาสนานิกายสุขาวดี๖๘ คติความเชื่อ
ของนิกายน้ีแพรหลายมากในประเทศจีน ความเช่ือหน่ึงของพุทธศาสนานิกายน้ีคือ ผูใดปฏิบัติ
ตามคําสอนของคัมภีรอมิตายุรพุทธานุสมฤติสูตรจะไดไปจุติในสวรรคสุขาวดี และพระพุทธเจาอ
มิตาภะพรอมดวยพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและพระโพธิสัตวมหาสถามปราปตะก็จะเสด็จมา
ตอนรับบุคคลน้ัน หนึ่งในตัวอยางที่แสดงเน้ือหาตอนนี้ของคัมภีรนี้ไดชัดเจน คือ พระพุทธรูป
ศิลปะทวารวดีที่ประทับยืนเหนือครุฑขนาบสองขางดวยบริวารอาจสรางขึ้นตามคตินี้๖๙ 
(ตัวอยางเชนรูปที่ ๒๘๐) แตขอสันนิษฐานดังกลาวนี้ไมเปนที่แพรหลาย อีกทั้งยังคงมีขอโตแยง
อีกหลายประการ ซึ่งทําใหขอสันนิษฐานนี้ตองไดรับการตรวจสอบใหม เหตุผลหลักในการ
โตแยง คือ ปจจุบันยังไมพบการเจริญขึ้นของนิกายสุขาวดี และความเชื่อจากคัมภีรอมิตายุร

                                          
   ๖๘ พิริยะ ไกรฤกษ, ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทยฉบับคูมือนักศึกษา, ๓๑. 
   ๖๙ เรื่องเดียวกัน, ๓๑-๓๓. และ พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ 

เลม ๑ ศิลปะกอนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๔๔), ๗๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๓ 

พุทธานุสมฤติสูตรในสมัยทวารวดีเลย และการเช่ือมโยงพระพุทธรูปประทับเหนือครุฑขนาบ
สองขางดวยบริวารวาเปนพระพุทธเจาอมิตาภะพรอมพระโพธิสัตวสองพระองคเสด็จมาตอนรับ
ดวงวิญญาณก็ยังมีหลักฐานไมเพียงพอ อีกทั้งในประเทศจีนและญ่ีปุนพระพุทธเจาอมิตาภะไม
จําเปนตองทําวิตรรกมุทราสองพระหัตถเสมอไป และพระพุทธเจาองคอ่ืนๆก็อาจทําวิตรรก
มุทราสองพระหัตถได๗๐  

   การแปลความประติมานวิทยาของพระพุทธรูปประทับยืนและแสดงธรรมสองพระ
หัตถที่แพรหลายกวา คือ เปนพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส การแปลความ
แบบน้ีแพรหลายมานานแลว และยังไดรับการกลาวถึงจนกระทั่งปจจุบัน แนวคิดน้ีสืบเนื่องจาก
การคนพบพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีกลุมหน่ึงซ่ึงเรียกกันวา พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี 
(รูปที่ ๒๘๑-๒๘๒) พระพุทธรูปกลุมน้ีพบอยางแพรหลายในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก สวน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบ ๑ องคที่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๑๙) 
พระพุทธรูปกลุมน้ีมักประทับยืนแสดงวิตรรกมทุราสองพระหัตถ ขนาบสองขางดวยรูปบุคคล 
บางคร้ังบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือฉัตรกางกั้นพระพุทธองค ทําใหนึกถึงเหตุการณคร้ังพระพุทธเจา
เสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส ซึ่งพระพุทธองคเสด็จสูพ้ืนโลกพรอมกับพระพรหมและพระ
อินทร ดวยเหตุนี้จึงเกิดขอสันนิษฐานกันวา พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีหมายถึงพุทธ
ประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส๗๑ สงผลใหนําไปเรียกพระพุทธรูปลอยตัวที่อยูใน
อิริยาบถแบบนี้ทั้งหมดวาเปนพุทธประวัติตอนลงจากสวรรคชั้นดาวดึงสตามไปดวย แมวา
พระพุทธรูปองคนั้นจะไมมีหลักฐานหรือองคประกอบแวดลอมก็ตาม  

   การอธิบายวาพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีวาหมายถึงลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส
ยังไมสมเหตุผล เพราะพุทธประวัติตอนนี้พระพุทธองคเสด็จลงมายังพ้ืนโลกโดยใชบันไดและมี
พระพรหมกับพระอินทรติดตาม แตพระพุทธรูปกลุมน้ีกลับทําพระพุทธเจาอยูเหนือพาหนะ ไม
ปรากฏบันได และบุคคลท่ีขนาบอยูสองขางก็ไมใชพระพรหมกับพระอินทรเสมอไป บางรูปดู
คลายพระโพธิสัตว บางรูปดูคลายเปนเทวดาทั้งสองขาง๗๒  

                                          
   ๗๐ เชษฐ ติงสัญชลี, “การวิเคราะหการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถของพระพุทธรูปในศิลปะ

ทวารวดี,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๔๔), ๒๘-๓๖, ๕๘-๗๓.  

   ๗๑ Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture trans. James Emmon (New York : 
Weatherhill,1975), 87-88. หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งท่ี ๑๑ (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙), ๖. 

   ๗๒ รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, “พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี,” (วิทยานิพน
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕), 
๖๗-๖๙, ๗๔-๗๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๔ 

   ดวยเหตุนี้ เม่ือพระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถที่ประทับเหนือพนัสบดี 
อันเปนจุดเริ่มตนของขอสันนิษฐานวาหมายถึงพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส
ยังมีขอโตแยง การเชื่อมโยงพระพุทธรูปลอยตัวแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถวาเปนพุทธ
ประวัติตอนดังกลาวน้ีดวยก็ยิ่งไมสมเหตุผล๗๓   

   ดังน้ันนาจะเปนการถูกตองมากกวาหากจะสันนิษฐานวา การทําปางแสดง
ธรรมสองพระหัตถอาจเปนเพียงอิริยาบถทั่วไปของพระพุทธรูปประทับยืนสมัยน้ัน หาก
จะมีความหมายก็คงกลาวไดแตเพียงวาพระพุทธองคทรงแสดงธรรมเทาน้ัน ไมไดสื่อถึง
เร่ืองราวในพุทธประวัติตอนใดตอนหนึ่งเปนพิเศษ     

  
    ๒.๑.๒ พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบไดนอยมาก ที่ควรกลาวถึงไดแก พระพุทธรูปปางมารวิชัยจากจังหวัด
บุรีรัมย เพราะเปนพระพุทธรูปขนาดใหญและเหลือคอนขางสมบูรณ (รูปที่ ๓๓-๓๔) และ
พระพุทธรูปหินทรายจากอุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี (รูปที่ 
๑๒๐-๑๒๑)   
    พระพุทธรูปปางมารวิชัยมีลักษณะคือ พระพุทธองคประทับน่ังขัดสมาธิ พระหัตถขวา
วางเหนือพระชานุหรือพระชงฆในอิริยาบถเอ้ือมสัมผัสแผนดิน พระหัตถซายวางเหนือพระเพลา 
ปางมารวิชัยยอมเก่ียวของกับพุทธประวัติขณะท่ีพระพุทธเจาทรงประทับใตตนพระศรีมหาโพธิ์ 
ขณะน้ันกองทัพพญามารหมายเขาทํารายทําลายพระองค แตในที่สุดก็ตองพายแพ พระพุทธ
องคจึงไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  
    พุทธประวัติตอนมารผจญปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนาหลายฉบับ เน้ือหาแตกตางกัน
ออกไปบาง หลายคัมภีรกลาวถึงพระพุทธองคทรงเอ้ือมพระหัตถสัมผัสแผนดิน เพ่ือใหแมพระ
ธรณีเปนพยานวาพระองคทรงบําเพ็ญบารมีมาแลวในอดีตชาติอยางมากมายนับไมถวน ซึ่ง
ขอความในสวนนี้เปนที่มาของการทําพระพุทธรูปปางมารวิชัยนั่นเอง    
    สําหรับตัวอยางคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาทที่กลาวถึงการเรียกแผนดินเปนพยานใน
การบําเพ็ญบารมีของพระพุทธองคอยางละเอียดและชัดเจน ไดแก ชาตกัฏฐกถา อรรถกถา
ชาดก เอกนิบาต และวิสุทธชนวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน ความโดยสรุปมีดังนี้  
    พระพุทธองคทรงประทับนั่งเหนือบัลลังก ณ เบื้องทิศตะวันออกของตนพระศรีมหาโพธ์ิ 
ทรงอธิษฐานวา หากไมบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไมลุกจากบัลลังก เม่ือพญามารทราบ
ถึงเหตุการณ จึงพากองทัพไพรพลมารมายังพระพุทธองคเพ่ือขัดขวาง พญามารหมายใหพระ
พุทธองคทรงลุกจากบัลลังกจึงบันดาลใหเกิดภยันตรายตางๆ คือ ลม ฝน หาฝนหิน หาฝน
                                          
       ๗๓ เชษฐ ติงสัญชลี, “การวิเคราะหการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถของพระพุทธรูปในศิลปะ
ทวารวดี,”, ๒๘-๓๖, ๗๓-๗๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๕ 

เคร่ืองประหาร หาฝนถานเพลิง หาฝนเถารึง หาฝนทราย หาฝนเปอกตม และหาฝนความมืด 
แตก็ไมสามารถทํารายทําลายพระพุทธองคได จึงไดสั่งกองทัพไพรพลมารใหเขาจับและปลงพระ
ชนมพระพุทธเจา พญามารไดกลาววา “สิทธัตถะ ทานจงลุกขึ้นจากบัลลังกนี้ บัลลังกนี้ไมถึงแก
ทาน บัลลังกนี้ถึงแกเรา” พระพุทธองคทรงตรัสตอบวา “ดูกอนมาร ทานไมไดบําเพ็ญบารมี ๑๐ 
อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมี  ๑๐ ทั้งไมไดบริจาคมหาบริจาค ๕ ไมไดบําเพ็ญญาตัตถจริยา 
โลกัตถจริยาและพุทธัตถจริยา  บัลลังกนี้จึงไมถึงแกทาน บัลลังกนี้ไดถึงแกเรา”   
    จากนั้นพระพุทธองคทรงตรัสถามพญามารวา ใครเปนพยานในการบําเพ็ญทาน
บําเพ็ญบารมีของทาน พญามารจึงชี้ไปยังกองทัพไพรพล เหลากองทัพมารก็รับสมอางวาเปน
พยาน จึงถามพระพุทธเจาวา ใครเปนพยานในการบําเพ็ญทานบําเพ็ญบารมีของทาน พระพุทธ
องคจึงเหยียดพระหัตถขวาชี้ลงแผนดิน ตรัสถามแผนดินวา “ในคราวที่เราดํารงอยูในอัตภาพ
เปนพระเวสสันดรแลวใหสัตตสตกมหาทาน ทานไดเปนพยานหรือไมไดเปน” แผนดินจึงตอบวา 
“เราเปนพยานทาน” กองทัพพญามารจึงพายแพแกพระพุทธองค พระพุทธเจาจึงทรงประทับนั่ง
พิจารณาธรรมจนตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในที่สุด๗๔   
    ดวยเหตุน้ี พระพุทธรูปซึ่งแสดงปางมารวิชัย แมจะทําเปนพระพุทธรูปลอยตัว 
ทวากิริยาทาทางของพระหัตถขวาที่เอ้ือมสัมผัสแผนดินยอมหมายถึงการเรียกแมพระ
ธรณีข้ึนมาเปนพยาน จึงเพียงพอที่จะกลาววาพระพุทธรูปปางมารวิชัยหมายถึง
เหตุการณขณะท่ีพระพุทธเจาทรงชนะพญามารและไพรพล  และทรงตรัสรู เปน
พระพุทธเจาในที่สุด  

   อนึ่ง แมโดยทั่วไปพระพุทธรูปปางมารวิชัยจะหมายถึงเหตุการณที่ทรงชนะมาร แต
ทวาพระพุทธรูปบางองคที่เก่ียวของกับพุทธประวัติตอนอ่ืนก็อาจแสดงปางมารวิชัยได แตทั้งน้ี
ตองมีบริบทแวดลอมในการเชื่อมโยงกับพุทธประวัติตอนน้ันๆอยางชัดเจนแลว ตัวอยางเชน 
พระพุทธรูปนาคปรกแสดงปางมารวิชัยจากวัดเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ปจจุบัน
อยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร จารึกที่ฐานระบุศักราชการสรางคือ พ.ศ. ๑๗๒๖๗๕ 
พระพุทธรูปปางนาคปรกหมายถึงเหตุการณที่นาคมุจลินทปกปองคุมครองพระพุทธองคจาก
พายุฝน ตามปกติตองทําพระหัตถปางสมาธิ แตพระพุทธรูปองคนี้ทําปางมารวิชัย ทั้งน้ีคงเปน

                                          
   
๗๔ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมท่ี ๓  ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๑๖-๑๒๑. และ พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เลมท่ี ๘ ภาคที่ ๑ 
(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๔๓-๑๕๐.  

   ๗๕ กรมศิลปากร, “จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๔ อักษร
ขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๑๗-๑๒๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๖ 

เพราะมีนาคปรกเพ่ือสื่อเรื่องราวอยูแลว การทําพระหัตถปางมารวิชัยจึงเปนองคประกอบเล็กๆ
ที่มิไดทําใหเกิดความไขวเขว หรือเขาใจผิดวาเปนพุทธประวัติตอนอ่ืนไปได๗๖ 
     
    ๒ .๑ .๓  พระพุทธรูปนาคปรก  นอกเหนือจากพระพุทธรูปปางมารวิชัยแลว 
พระพุทธรูปนาคปรกก็เปนอีกปางหนึ่งที่แสดงถึงเรื่องราวในพุทธประวัติคอนขางแนนอน 
    นาคมีบทบาทสําคัญในพุทธศาสนา วรรณกรรมพุทธศาสนากลาวถึงนาคหลายคร้ัง
หลายหน บทบาทสําคัญที่กลาวถึงบอยครั้งไดแก การเปนผูปกปกคุมครองและเกื้อหนุน
พระพุทธศาสนาหรือพระพุทธองค๗๗ สวนนาคในงานศิลปกรรมก็ปรากฏอยูบอยครั้งและใน
หลากหลายรูปแบบ เปนตนวา ทวารบาลผูพิทักษรักษาศาสนสถาน และที่สําคัญคือการทํา
พระพุทธรูปนาคปรก อันเปนรูปปรากฏของการอยูรวมกันของสองสิ่งที่ไมนาจะอยูรวมกันได๗๘    
    พุทธประวัติอันเปนมูลเหตุใหเกิดการทําพระพุทธรูปนาคปรกคือ พุทธประวัติตอน
เสวยวิมุติสุขภายหลังจากตรัสรู ขณะน้ันพระพุทธองคทรงประทับอยูภายใตตนมุจลินท เกิด
พายุฝนตลอดสัปดาห นาคราชนามวามุจลินทซึ่งอาศัยอยูในสระน้ําขางตนไมทราบถึงเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น จึงขนดกายและแผพังพานปกปองพระพุทธองค  
    รายละเอียดเกี่ยวกับการเสวยวิมุติสุขและเหตุการณนาคปรกนั้น คัมภีรแตละเลม
กลาวไวตางกัน คัมภีรภาษาบาลีของพุทธศาสนาเถรวาทที่กลาวถึงเร่ืองราวตอนนี้มีหลายฉบับ 
เชน พระวินัยปฎก มหาวรรค ระบุถึงการเสวยวิมุติสุขเพียง ๔ สัปดาห โดยสัปดาหที่ประทับนั่ง
ใตตนมุจลินทเปนสัปดาหที่ ๓ ครั้งน้ันพายุฝนตกตลอด ๗ วัน นาคมุจลินทจึงออกมาจากที่อยู

                                          
   ๗๖ อนึ่ง เกี่ยวกับการทําพระพุทธรูปนาคปรกแตพระหัตถปางมารวิชัยนั้น ศาสตรจารยฌอง      

บวสเซอลิเยร ใหความเห็นวาท้ังสองแบบตางก็แสดงถึงสภาวะหรือเหตุการณตรัสรูดวยกันท้ังคู ดวยเหตุนี้จึง
อาจเปนไปไดวาชางผูสรางพระพุทธรูปองคนี้นําเอาความคิดท้ังสองแบบมารวมกันไวในพระพุทธรูปองค
เดียวกัน อานรายละเอียดใน ชอง บวสเซอลิเยร, “พระพุทธรูปนาคปรก,” แปลโดย สมิทธิ ศิริภัทร 
ศิลปวัฒนธรรม ๙,๒ (ธันวาคม ๒๕๓๐) : ๑๒๖-๑๓๑. 

   ๗๗ บทบาทดังกลาวของนาคเห็นไดจากคัมภีรหลายเลมซึ่งกลาวถึงเรื่องราวทํานองนี้ไวหลายคร้ัง
หลายตอน เปนตนวา นาคเปนผูดูแลพระเขี้ยวแกวตลอดจนพระบรมสารีริกธาตุองคอื่นๆ นาคเปนผูเนรมิต
กายเลียนแบบพระพุทธองคเพ่ือใหชางจดจําไปสรางพระพุทธรูป เปนตน สําหรับพุทธศาสนามหายานยังมี
ความเชื่อวาพระพุทธเจาทรงเทศนาหลักธรรมคําสอนขั้นลึกซึ้งไวกับพวกนาค เพราะเล็งเห็นวาสติปญญาของ
มนุษยไมสามารถเขาใจหลักธรรมท่ีลึกซึ้งได หลักธรรมคําสอนดังกลาวนี้พวกนาคไดเก็บรักษาไวจนกระท่ัง
ทานนาคารชุนนํามาเผยแผใหมนุษยไดเขาใจเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๗ คําสอนดังกลาวก็คือหลักธรรมของ
พุทธศาสนามหายานนั่นเอง สวนคําสอนเบ้ืองตนท่ีไมลึกซึ้งก็คือคําสอนของพุทธศาสนาหีนยาน  

   ๗๘ Heinrich Zimmer, Myths and Symbols in Indian Art and Civilzation, 2nd ed. (New York : 
Bollingen Foundation Inc., 1947), 68. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๗ 

ของตน ขนดกายและแผพังพานปกปกคุมครองพระพุทธองคตลอดสัปดาห รายละเอียดของ
สัปดาหนี้ไดพรรณนาไววา  
 

   ครั้งนั้น เมฆใหญในสมัยมิใชฤดูกาลต้ังขึ้นแลว ฝนตกพรําเจือดวย
ลมหนาว ตลอด ๗ วัน ครั้งนั้น มุจจลินทนาคราชออกจากที่อยูของตน ได
แวดวงพระกายพระผูมีพระภาคดวยขนด ๗ รอบ ไดแผพังพานใหญเหนือ
พระเศียรสถิตอยูดวยหวังใจวา ความหนาว ความรอน อยาเบียดเบียนพระผู
มีพระภาค สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว เลื้อยคลาน อยา
เบียดเบียนพระผูมีพระภาค ครั้นลวง ๗ วัน มุจจลินทนาคราชรูวาอากาศ
ปลอดโปรงปราศจากฝนแลว จึงคลายขนดจากพระกายของพระผูมีพระภาค 
จําแลงรูปของตนเปนเพศมาณพ ไดยืนประคองอัญชลีถวายมนัสการพระผูมี
พระภาค ทางเบ้ืองพระพักตรพระผูมีพระภาค๗๙  

     
    รายละเอียดในสัปดาหตางๆของพุทธประวัติตอนเสวยวิมุติสุขที่กลาวถึงขางตน เปน
แบบแผนที่ไมแพรหลาย เร่ืองราวที่แพรหลายและไดรับความนิยมมากกวา คือ พระพุทธเจา
เสวยวิมุติสุขทั้งสิ้น ๗ สัปดาห  
    การเสวยวิมุติสุข ๗ สัปดาหมีรายละเอียดถอยคําที่เหมือนกันอยูในคัมภีรอรรถกถา
ของพุทธศาสนาเถรวาทหลายแหง เชน สันติเกนิทาน ใน ชาตกัฏฐกถา อรรถกถาชาดก เอก
นิบาต, วิสุทธิชนวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน, มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย 
พุทธวงศ ทั้ง ๗ สัปดาหพระพุทธเจาเสวยวิมุติสุข ณ ที่ตางๆ โดยสัปดาหที่ ๖ เสด็จไปยังตน
มุจลินท เกิดฝนตกพรําตลอด ๗ วัน พญานาคมุจลินทจึงขนดกายปกปองพระพุทธองคตลอด
สัปดาห เปรียบเหมือนพระพุทธเจาประทับอยูภายในคันธกุฏีอันไมคับแคบ๘๐ 
    เหตุผลและรายละเอียดที่ทําใหพญานาคมุจลินทแผพังพานและขนดการรอบพระ
พุทธองคนั้น อรรถกถาไดอธิบายขยายความออกไปจากพระไตรปฎก ดังตัวอยางตอไปน้ี 
     อรรถกถามุจลินทกถาในตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปฎก มหาขันธวรร
ควรรณนา มหาวรรค  ไดพรรณนาขยายความวา พญานาคมุจลินทมีถิ่นที่อาศัยอยูในสระน้ํา

                                          
   ๗๙ พระบาลีวินัยปฎก มหาวรรค (ปฐมภาค), พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรม

ราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๓๐), ๑-๑๑. 
   ๘๐ เร่ืองราวดังกลาวปรากฏอยูในอรรถกถาหลายฉบับ ดูตัวอยางเชน พระสูตรและอรรถกถา แปล 

ขุททกนิกาย ชาดก เลมท่ี ๓ ภาคที่ ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๒๔-๑๓๐., พระสูตร
และอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย อปทาน เลมท่ี ๘ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), 
๑๕๒-๑๕๙. พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลมท่ี ๙ ภาคท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๓๐-๓๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๘ 

ใกลกับตนมุจลินทหรือตนจิกน้ันนั่นเอง ขนดกายที่ลอมรอบพระพุทธองค ๗ รอบและพังพาน
กางก้ันพระเศียรนั้น ไดรับการพรรณนาวา ภายในขนดมีขนาดกวางเทาหองเรือนคลังในโลห
ปราสาท ดวยเหตุนี้ พระพุทธองคจึงเหมือนประทับนั่งในปราสาทอันอับลมเพราะประตูหนาตาง
ปด๘๑  
    อรรถกถาปาสราสิสูตรในปปญจสูทนี อันเปนอรรถกถาพระสุตตันตปฎก มัชชิม
นิกาย พรรณนาขยายความวา เมฆใหญที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะเกิดก็เฉพาะเม่ือพระมหาจักรพรรดิ
หรือพระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้น เม่ือพญานาคมุจลินทเห็นเมฆฝนจึงคิดวา พระพุทธองคควรจะได
อาคารบังฝน หากเนรมิตปราสาทก็จะมิไดผลบุญอันใหญ จึงเห็นควรขยายกายใหใหญ ขนด
กายลอมรอบพระพุทธองค ๗ รอบ และแผพังพานกางก้ันพระเศียร พ้ืนที่ภายในขนดมีขนาด
ใหญเทากับโลหปราสาท ตกแตงรัตนบัลลังกไวตรงกลาง อีกทั้งเคร่ืองบูชาตางๆ เปนตนวา 
ดอกไม ของหอม ประทีปน้ํามันหอม ก็จัดอยางพรอมพร่ัง๘๒  
    อรรถกถามุจลินทสูตรในปรมัตถทีปนี อันเปนอรรถกถาพระสุตตันตปฎก ขุททก
นิกาย ไดอธิบายขยายความเหตุการณตอนนี้เชนกัน ประเด็นที่จะหยิบยกมาในที่นี้ คือ 
พญานาคมุจลินทปกปกรักษาพระพุทธองคโดยหวังวาไมใหความรอน ความเย็น สัมผัสแหง
เหลือบมาเบียดเบียน ความเย็นและสัมผัสแหงเหลือบอาจเกิดขึ้นไดในภาวะที่พายุฝนตกหนัก 
ทวาความรอนที่พญานาคมุจลินทไมอยากใหเบียดเบียนพระพุทธองคเกิดขึ้นจากสิ่งใด อรรถ
กถามุจลินทรสูตรนี้อธิบายวา ความรอนเกิดขึ้นจากเม็ดฝนขาดระยะ หรือเกิดจากไออุนของ
พญานาค เม่ือขนดกายเล็กเกินไปความรอนก็จะเบียดเบียนได ดวยเหตุนี้ จึงตองทําขนดกายให
กวาง ความรอนจะเบียดเบียนไมได๘๓      
    จากท่ียกมาขางตนสรุปขอมูลไดวา พุทธประวัติตอนนาคปรกในคัมภีรพุทธ
ศาสนาเถรวาทเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนขณะที่พระพุทธเจาทรงเสวยวิมุติสุขใตตน
มุจลินท (ตนจิก) พระวินัยปฎกลําดับเหตุการณน้ีไวในสัปดาหที่ ๓ หลังตรัสรู สวนอรรถ
กถาลําดับไวในสัปดาหที่ ๖ หลังตรัสรู ซึ่งเปนแบบแผนที่แพรหลายกวา คร้ังน้ันเกิดพายุ
ฝนตลอด ๗ วัน พญานาคมุจลินทซึ่งอาศัยอยูในสระนํ้าใกลตนไมน้ันไดออกมาขนดกาย 
๗ รอบ และยังแผพังพานเหนือพระเศียร เพื่อปกปกพระพุทธองคจากความรอน ความ
เย็น และสัมผัสแหงเหลือบ  

                                          
   ๘๑ พระสูตรและอรรถกถา แปล พระวินัยปฎก มหาวรรค เลมท่ี ๔ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหาม

กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๒๒. 
   ๘๒ พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลมท่ี ๑ ภาคท่ี ๒  

(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๔๕๘-๔๕๙. 
   ๘๓ พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลมท่ี ๑ ภาคที่ ๓ 

(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๖๓-๑๖๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๙ 

   พระพุทธรูปนาคปรกลอยตัวศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นํามาใชศึกษา
มี ๒ องค คือ พระพุทธรูปจากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย ปจจุบันเก็บรักษาไว 
ณ วัดอุทัยมัคคาราม อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๒๕) และพระพุทธรูปจากวัด
ดงเฒาเกา ตําบลนาหนองมา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ (รูปที่ ๔๘)  รายละเอียดใน
ประเด็นคติความเชื่อและประติมานวิทยาของพระพุทธรูปทั้ง ๒ องคมีที่ควรกลาวถึงดังนี้  
 
    - การแสดงออกของพระพุทธรูปนาคปรก: ความแตกตางจากคัมภีร เปนที่นาสังเกต
วารายละเอียดของพุทธประวัติตอนนาคปรกนี้ คัมภีรตางๆระบุถึงการขนดกายของพญานาค
อยางชัดเจนวาลอมรอบพระวรกายของพระพุทธองค ๗ รอบ แตเ ม่ือเปรียบเทียบกับ
พระพุทธรูปลอยตัวที่ใชทําการศึกษาทั้ง ๒ องคแลว จะเห็นถึงความตางออกไป กลาวคือ 
พระพุทธรูปทั้งสองทําพระพุทธเจาประทับน่ังบนขนดนาค พระพุทธรูปนาคปรกจากบานฝายมี
ขนดนาค ๓ ชั้น สวนพระพุทธรูปนาคปรกจากวัดดงเฒาเกามีขนดนาค ๒ ชั้น  
    ตามความเปนจริงแลวพระพุทธรูปนาคปรกทั้งหมดที่ทําขึ้นตั้งแตในประเทศอินเดีย 
ศรีลังกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต ลวนทําออกมาในลักษณะที่ใหพระพุทธเจาประทับนั่งบนขนด
นาคแทบทั้งสิ้น ในขณะที่การทําขนดนาครอบพระพุทธองคซึ่งเปนสิ่งที่ตรงตามคัมภีรกลับไม
เปนที่นิยม พบตัวอยางพระพุทธรูปนาคปรกแบบนี้นอยมาก เปนตนวา จิตรกรรมฝาผนังจากถ้ํา
ทัมพุลละ เมืองทัมพุลละ ประเทศศรีลังกา กําหนดอายุประมาณชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๓-๒๔๘๔ 
สําหรับดินแดนประเทศไทยเพิ่งมีการทําพระพุทธรูปนาคปรกแบบขนดนาคพันลอมรอบพระ
พุทธองคเม่ือคราวรัชกาลที่ ๓ หรือ รัชกาลที่ ๔๘๕ กอนหนาน้ันลวนทําพระพุทธเจาประทับน่ัง
เหนือขนดนาค  
    ความจงใจถายทอดพระพุทธรูปนาคปรกใหแตกตางไปจากรายละเอียดที่ปรากฏใน
คัมภีรยอมมีนัยสําคัญอยางแนนอน ในที่นี้เห็นวามูลเหตุที่ทําพระพุทธรูปนาคปรกแบบประทับ
นั่งเหนือขนดนาคคงมีหลายประการ โดยเหตุผลหลักมีดังนี้ 

                                          
   ๘๔ Anuradha Seneviratna, Golden Rock Temple of Dambulla (Sri Lanka : Central Cultural 

Fund, 1983), 80.  
   ๘๕ พระพุทธรูปนาคปรกแบบขนดนาคพันลอมรอบพระพุทธองคนั้น มีตัวอยางเชนพระพุทธรูป

นาคปรกในหอพระราชกรมานุสรณ ซึ่งจากหลักฐานพระราชสาสนระหวางสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ กับสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ใหขอมูลวาหลอขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว อีกตัวอยางหน่ึงไดแก พระพุทธรูปนาคปรก ณ สัตตมหาสถานวัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่ง
อาจสรางขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว อน่ึง เกี่ยวกับการวิเคราะหพระพุทธรูปนาค
ปรกสมัยรัตนโกสินทรแบบขนดนาคพันลอมรอบพระพุทธองคดูไดใน ชื่นสุข กาญจนภิญโญวงศ, “พระพุทธ
ปฏิมาสมัยรัชกาลท่ี ๓ – รัชกาลท่ี ๕ : การเปล่ียนแปลงคติการสรางและรูปแบบศิลปกรรม” (สารนิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗), ๒๘-๒๙.    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๐ 

   ๑. พระพุทธรูปคือรูปอุดมคติที่สรางขึ้นแทนองคพระศาสดา การทําพระพุทธรูปนาค
ปรกที่ มีขนดนาคพันรอบตรงตามคัมภีรอาจจะทําใหความโดดเดนไปอยูที่นาคมากกวา
พระพุทธรูป หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเปนการลดความโดดเดนของพระพุทธรูป การทําพระพุทธรูป
ประทับเหนือขนดนาคแมวาจะไมตรงตามที่คัมภีรระบุทวาก็สื่อถึงความรูสึกอันศักด์ิสิทธิ์ 
กอใหเกิดศรัทธาในพุทธบารมีไดอยางสมบูรณ๘๖ และใหความรูสึกวาพระพุทธองคทรงมีอํานาจ
เหนือนาค แตการทําพระพุทธรูปภายใตขนดนาค ๗ ชั้นตรงตามคัมภีรนั้น แทนที่จะกอใหเกิด
ศรัทธาในบารมีแหงพระพุทธองค อาจเกิดความรูสึกอึดอัดไมชวนศรัทธา และใหความรูสึก
เหมือนวานาคกําลังทํารายพระพุทธองคมากกวา 

   ๒. กรรมวิธีทางงานชางในการถายทอดพุทธประวัติที่ปรากฏในคัมภีรนั้น ไม
จําเปนตองทําออกมาตรงตามคัมภีรทุกประการ เชน พุทธประวัติตอนมารวิชัย ทําแตเพียงพระ
หัตถขวาเอ้ือมสัมผัสแมพระธรณีก็สามารถสื่อถึงพุทธประวัติตอนนี้ไดอยางชัดเจน โดยไม
จําเปนตองทําแมพระธรณีและกองทัพพญามารอีก พุทธประวัติตอนปรินิพพาน ทําแตเพียง
พระพุทธรูปไสยาสนภายใตตนรังคูก็สามารถสื่อถึงพุทธประวัติตอนนี้ได โดยไมจําเปนตองทํา
พระสาวกแวดลอม เปนตน  

   ดวยเหตุนี้ พุทธประวัติเสวยวิมุติสุขที่พญานาคมุจลินทขนดกายรอบพระพุทธเจาเพ่ือ
ปกปกรักษาพระองคจากพายุฝน ทําแตเพียงพระพุทธเจาประทับนั่งเหนือขนดนาคก็เพียงพอที่
จําทําใหผูพบเห็นหรือกราบไหวทราบวาเปนพุทธประวัติตอนดังกลาวน้ีอยู  
    นอกจากนี้กระบวนการสรางงานชางในศาสนามักทําสืบตอกันมาอยางเปนประเพณี 
หากไมมีปจจัยใดมากระตุนอยางปจจุบันทันดวน การเปลี่ยนแปลงทางงานชางโดยเฉพาะการ
สรางพระพุทธรูปจะเปนไปอยางคอยเปนคอยไป ตองใชเวลานานในการคลี่คลายหรือ
ปรับเปลี่ยน๘๗ เม่ือพระพุทธรูปนาคปรกที่เกิดขึ้นกอนหนาและรวมสมัยทวารวดีลวนทําในแบบ
ประทับนั่งเหนือขนดนาค ชางที่สรางพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทํา
พระพุทธรูปนาคปรกในลักษณะดังกลาวน้ีตามไปดวย  
  
    - มูลเหตุความนิยมพระพุทธรูปนาคปรก คําถามที่นาสนใจคือ ทําไมวิมุติสุขใน
สัปดาหที่พญานาคมุจลินทขนดกายและแผพังพานปกปกคุมครองพระพุทธเจาจึงไดรับความ

                                          
   ๘๖ สันติ เล็กสุขุม, “พระพุทธรูปนาคปรก : เรื่องของงานชาง (ในวัฒนธรรมไทย),” ใน ลีลาไทย 

(กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๖), ๘๓-๘๙. 
   ๘๗ เร่ืองเดียวกัน, ๘๕-๘๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๑ 

นิยม ถายทอดออกมาเปนพระพุทธรูปมากกวาเหตุการณเสวยวิมุติสุขสัปดาหอ่ืนๆ คําอธิบาย
หนึ่งที่เปนไปไดคือ พระพุทธรูปนาคปรกมีมิติที่สื่อถึง พระพุทธเจาที่ตรัสรูโดยสมบูรณแลว๘๘  

   นอกเหนือจากคําอธิบายขางตนแลวยังคงมีเหตุผลอ่ืนๆอีก เชน บทบาทของนาคที่อยู
ในฐานะของผูปกปกรักษาหรือเก้ือหนุนพุทธศาสนาและพระพุทธองคอยางสมํ่าเสมอ และอีก
เหตุผลหนึ่งคือเปนรูปที่สื่อถึงปาฏิหาริยแหงองคพระสัมมาสัมพุทธเจาไดชัดเจนที่สุด เหตุผล
ประการหลังเปนประเด็นสําคัญที่จะกลาวถึงในที่นี้  

   พระพุทธรูปนาคปรกเปนการส่ือใหเห็นถึงปาฏิหาริยแหงองคพระสัมมาสัมพุทธเจาได
อยางชัดเจน แมวาพระพุทธศาสนาจะเนนในเรื่องของการใชปญญา แตคงปฏิเสธไมไดวา
ปาฏิหาริยตางๆซ่ึงดูเหมือนเปนเพียงเปลือกหรือกระพี้ ก็มีบทบาทในการโนมนําใหคนนับถือ
เลื่อมใสพุทธศาสนาได โดยเฉพาะในสังคมที่มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติอันอธิบาย
ไมได   

   พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย กลาวถึงปาฏิหาริยไววามีทั้งหมด ๓ ชนิด ไดแก 
อิทธิปาฏิหาริย หมายถึง การแสดงฤทธิ์อยางอัศจรรย อาเทสนาปาฏิหาริย หมายถึง การดักใจ
อยางอัศจรรย และอนุสาสนีปาฏิหาริย หมายถึง คําสอนเปนอัศจรรย๘๙ ทั้งพระพุทธองคและ
พระสาวกตางก็กระทําปาฏิหาริยอยางบอยครั้ง๙๐ ทวาในที่สุดพระองคทรงบัญญัติสิกขาบทมิให
พระสาวกกระทําปาฏิหาริย แตสิกขาบทน้ีไมรวมถึงพระพุทธองค สิกขาบทขอน้ีเปรียบเหมือน
ดอกไมในสวนของพระราชา ซึ่งออกกฎมิใหผูใดเด็ด กฎดังกลาวยอมไมรวมถึงองคพระราชา 
ความโดยละเอียดปรากฏในพระวินัยปฎกและเรื่องราวตอนยมกปาฏิหาริย ๙๑  

   การกระทําปาฏิหาริยแหงองคพระสัมมาสัมพุทธเจาตามที่พรรณนาอยูในคัมภีรตางๆ
ยังผลใหเกิดผูเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้นเปนลําดับ เชน การโปรดชฎิลสามพ่ีนอง 
พระพุทธองคทรงแสดงปาฏิหาริยจํานวนมากนับตั้งแตทรมานพญานาคที่อาศัยในโรงบูชาเพลิง

                                          
   ๘๘ ชอง บวสเซอลิเยร, “พระพุทธรูปนาคปรก,” แปลโดย สมิทธิ ศิริภัทร ศิลปวัฒนธรรม ๙,๒ 

(ธันวาคม ๒๕๓๐), ๑๓๐. 
   ๘๙ พระบาลีสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอก- ทุก –ติกนิบาท, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ

สังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๒๓๓-๒๓๖. 
   
๙๐ การแสดงปาฏิหาริยของพระสาวกครั้งสําคัญมีตัวอยางเชน พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร

แสดงปาฏิหาริยเพ่ือพยายามกลับใจพระภิกษุผูหลงผิดท่ีปฏิบัติตามคําสอนของพระเทวทัต การแสดง
ปาฏิหาริยของท้ัง ๒ ทาน ไดแก การใชอาเทสนาปาฏิหาริยและอิทธิปาฏิหาริยเขาสนับสนุนอนุสาสนี
ปาฏิหาริย ยังผลใหพระภิกษุผูหลงผิดกลับใจหันมาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา ดูรายละเอียดใน พระ
บาลีวินัยปฎก จุลวรรค ภาค ๒, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช 
๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๑๘๓-๑๘๕. 

   ๙๑ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลมท่ี ๑ ภาคท่ี ๒ ตอนที่ ๓, 
(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๒๘๗-๓๐๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๒ 

เร่ือยไปจนถึงปาฏิหาริยบรรดามิใหน้ําทวมบริเวณที่พระองคทรงเดินจงกรม ปาฏิหาริยตางๆ
เหลาน้ียังผลใหชฎิลสามพ่ีนองและบริวารอีก ๑,๐๐๐ คน อุปสมบทเปนพระภิกษุในพุทธ
ศาสนา๙๒ นอกจากน้ี พระพุทธองคยังทรงแสดงปาฏิหาริยอีกหลายครั้ง คร้ังที่สําคัญและไดรับ
การกลาวถึงอยางบอยคร้ัง คือ การแสดงยมกปาฏิหาริยที่เมืองสาวัตถีเพ่ือปราบเหลาเดียรถีร 
ยังผลใหพุทธบริษัทจํานวน ๒๐ โกฏิ เขาสูมรรคผล๙๓  

   รายละเอียดการแสดงปาฏิหาริยของพระพุทธองคที่ปรากฏอยูในคัมภีรตางๆ
เปนภาพสะทอนใหเห็นวา ในสังคมที่เชื่อถือในเรื่องเหนือธรรมชาติน้ัน การพรรณนาถึง
ปาฏิหาริยแหงพระพุทธองคเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งในการโนมนําใหผูคนเลื่อมใส
ศรัทธาในพุทธศาสนาได ดวยเหตุน้ี การทําพระพุทธรูปนาคปรกซึ่งเปนการสื่อถึง
ปาฏิหาริยเชนกัน ยอมมีสวนชวยใหคนเล่ือมใสศรัทธาในพุทธศาสนา แมวาจะเปน
เปลือกหรือกระพ้ี ทวาทายสุดก็คงสามารถโนมนําจิตใจไปสูหลักธรรมข้ันสูงตอไป  

   นอกจากน้ี ในสมัยที่ยังมีการเคารพบูชาปรากฏการณเหนือธรรมชาติ ตลอดจน
ธรรมชาติที่อยูรายลอมมนุษย สัตวดุรายหรือมีพิษไดรับการยกยองประดุจเทพเจา งูหรือนาคก็
จัดเปนสัตวที่อยูในขายดังกลาวจนเกิดลัทธิบูชางูหรือนาคขึ้น คัมภีรตางๆท่ีกลาวถึงพระพุทธ
องคทรงเทศนาสั่งสอนนาค ตลอดจนบทบาทของนาคในการพิทักษรักษาพระพุทธองค ยอมทํา
ใหผูคนยอมรับนับถือพุทธศาสนาได เพราะความเชื่อด้ังเดิมไมไดสูญหายไปหากแตเขาไปรวม
หรือเปนสวนหนึ่งของพุทธศาสนา การสรางพระพุทธรูปนาคปรกจึงเปนปูชนียวัตถุประการหนึ่ง
ที่ทําใหผูเชื่อถือศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติหันมาหาหลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาไดอยาง
สนิทใจและงายดายขึ้น  

     
   ๒.๑.๔ พระพุทธรูปไสยาสน ศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําพระพุทธรูป

ในอิริยาบถนอนหรือไสยาสนเปนภาพสลักบนเพิงผาท้ังสิ้น ๓ องค ไดแก พระไสยาสนจากภู
เวียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน (รูปที่ ๕๗-๕๙) พระไสยาสนองคลางจากภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ (รูปที่ ๖๕) พระไสยาสนจากภูคาว อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ (รูปที่ 
๖๗) และพระไสยาสนลอยตัวที่วัดธรรมจักรเสมาราม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ 
๑)   

   พระพุทธรูปไสยาสนขางตนลวนทําอยูในลักษณะสีหไสยาสนหรือนอนตะแคงขวา มี
เพียงพระไสยาสนจากภูคาวเทาน้ันที่นอนตะแคงซาย สวนพระเศียรน้ันหันไปในทิศตางๆกัน คือ 

                                          
   ๙๒ พระบาลีวินัยปฎก มหาวรรค (ปฐมภาค), พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรม

ราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๔๘-๖๖. 
   ๙๓ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลมท่ี ๑ ภาคท่ี ๒ ตอนท่ี ๓, 

(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๓๐๗.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๓ 

พระไสยาสน ภู เวียงและภูปอหันไปทางทิศเหนือ  พระไสยาสน ภูค าวหันไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ พระไสยาสนวัดธรรมจักรเสมารามหันไปทางทิศใต  สําหรับประเด็นตางๆ
ที่จะเสนอในสวนนี้มีดังตอไปน้ี  
 
    - พระพุทธรูปไสยาสนกับพุทธประวัติตอนปรินิพพาน พุทธประวัติตอนปรินิพพานมี
กลาวถึงอยางละเอียดในมหาปรินิพพานสูตร ใหขอมูลวาพระพุทธองคทรงประทับในอิริยาบถสหี
ไสยาสนภายใตตนสาละคู หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ ตามขอความที่คัดมาดังน้ี 
 

   ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จไป
ยังฝงโนนแหงแมน้ําหิรัญวดี เมืองกุสินารา และสาลวันอันเปนที่แวะพักแหง
พวกเจามัลละ ครั้นแลวรับส่ังกะทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท เธอจงชวย
ต้ังเตียงใหเรา หันศีรษะไปทิศอุดร ระหวางไมสาละคู เราเหน็ดเหนื่อยแลว 
จักนอน... พระผูมีพระภาคเจาทรงสําเร็จสีหไสยาโดยพระปรัสเบื้องขวา ทรง
ซอนพระบาทเหลื่อมพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ ๙๔        

 
   จากขอความเบื้องตนจะเห็นไดวา นอกเหนือจากการสําเร็จสีหไสยาสนแลว ตนสาละ

ก็เปนองคประกอบสําคัญของพุทธประวัติตอนปรินิพพาน ดวยเหตุนี้พระพุทธรูปสีหไสยาสนที่
อยูภายใตตนสาละคู จึงส่ือความหมายถึงพุทธประวัติตอนปรินิพพานอยางแนนอน เชน 
พระพุทธรูปจากถ้ําจาม และถ้ําฝาโถ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (รูปที่ ๓๐๑-๓๐๔) แมวาทั้ง
สององคจะมิได หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ โดยพระพุทธรูปจากถ้ํ าจามหันไปทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือใตอันเปนทิศปากถ้ํา และพระพุทธรูปจากถ้ําฝาโถหันไปทิศตะวันออกอัน
เปนทิศปากถ้ําเชนกัน การที่ทั้งสององคมิไดหันพระเศียรไปทางทิศเหนือคงเกิดขึ้นจากเง่ือนไข
ทางพ้ืนที่ เพราะท้ังถ้ําจามและถ้ําฝาโถเปนถ้ําธรรมชาติ ผนังดานยาวที่เอ้ือใหสลักพระพุทธ
ไสยาสนมีอยูอยางจํากัด สภาพพื้นที่ไมเอ้ืออํานวยใหทําพระเศียรหันไปทิศเหนือตามที่ระบุใน
คัมภีร  

   นอกจากนี้หลักฐานแวดลอมภายในถ้ําทั้งสองยังชวยใหม่ันใจไดวาพระพุทธไสยาสน
ทั้งสององคหมายถึงพุทธประวัติตอนปรินิพพานอยางแทจริง กลาวคือ รองรอยภาพปูนปน
ภายในถ้ําจามทําใหเชื่อวาคร้ังหน่ึงถ้ําแหงนี้เคยประดับดวยภาพพุทธประวัติจํานวนมาก สวน

                                          
   ๙๔ พระบาลีสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรม

ราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๑๕๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๔ 

ถ้ําฝาโถปรากฏรูปบุคคลทําทาประนมมือหรือทําการสักการะพระพุทธองคในคราวท่ีทรง
ปรินิพพาน๙๕  

 

  

รูปที่ ๓๐๑ พระพุทธรูปไสยาสน ถ้ําจาม เขางู 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

รูปที่ ๓๐๒ ตนสาละ ถ้ําจาม เขางู อําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
รูปที่ ๓๐๓ พระพุทธรูปไสยาสน ถ้ําฝาโถ เขางู 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

รูปที่ ๓๐๔ ตนสาละ ถ้ําฝาโถ เขางู อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี 

 
   สําหรับพระพุทธรูปไสยาสนศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีบริบท

แวดลอมอันเชื่อมโยงเขากับพุทธประวัติตอนปรินิพพานได ไดแก พระสีหไสยาสนองคลางจาก
ภูปอ (รูปที่ ๖๕) แมวาไมมีตนสาละคูเฉกเชนเดียวกันกับพระพุทธรูปไสยาสนศิลปะทวารวดี
ภาคกลาง ทวาการทําพระพุทธองคประทับบนพระแทนบรรทมทําใหนึกถึงพระแทนบรรทมที่

                                          
   ๙๕ ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, ๒๐๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๕ 

วางอยูระหวางตนสาละคู นอกจากน้ีที่เบื้องพระบาทมีรูปบุคคลกําลังหมอบกราบอยู (รูปที่ 
๓๐๕) ทําใหนึกถึงพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ระบุวาเจามัลละพยายามจุดไฟ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ แตทําอยางไรก็ไมติด พระอนุรุทธจึงกลาววาเปนความปรารถนา
ของเทวดาเพราะพระมหากัสสปและพระภิกษุอีก ๕๐๐ รูปยังเดินทางมาไมถึง เพลิงจะลุกโพลง
ขึ้นก็เม่ือพระมหากัสสปถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคดวยมือของตน๙๖ ดวย
เหตุนี้รูปบุคคลท่ีทําทากราบพระบาทจึงอาจหมายถึงพระมหากัสสป พระพุทธรูปไสยาสนองค
ลางภูปอจึงอาจสื่อถึงเหตุการณภายหลังปรินิพพานในขณะที่กําลังถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ๙๗  

 

 
รูปที่ ๓๐๕ บุคคลในทาหมอบกราบที่เบื้องพระบาทของพระพุทธรูปไสยาสน ภูปอ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ  

 
   สวนพระพุทธรูปไสยาสนศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก ๓ องค คือ พระ

ไสยาสนจากภูเวียง พระไสยาสนภูคาว และพระไสยาสนวัดธรรมจักรเสมาราม ไมมีบริบท
แวดลอมใดที่เชื่อมโยงถึงพุทธประวัติตอนปรินิพาน เปนตนวา ไมมีตนสาละคู รวมไปถึงการหัน
พระเศียรไปยังทิศอ่ืนที่ไมใชทิศเหนือของพระไสยาสนวัดธรรมจักรเสมารามและพระไสยาสนภู

                                          
   ๙๖ พระบาลีสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรม

ราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๑๗๓-๑๗๗.   

   ๙๗ รูปบุคคลซึ่งทําทาหมอบกราบอยูเบ้ืองพระบาทนี้สลักอยางคราวๆ ไมมีรายละเอียด แตกตาง
ไปจากภาพพระพุทธไสยาสนอยางชัดเจน ความตางเชนนี้อาจเปนเพราะรูปบุคคลสลักขึ้นเมื่อภายหลังก็
เปนได ดังนั้นการเชื่อมโยงเขากับพุทธประวัติตอนพระมหากัสสปหมอบกราบพระบาทพระพุทธองคเปนการ
เชื่อมโยงเมื่อภายหลัง มิใชในครั้งแรกสลักพระพุทธรูปไสยาสน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๖ 

คาว ดวยเหตุนี้จึงยังเปนที่นาสงสัยวาพระพุทธรูปไสยาสน ๓ องคนี้จะเก่ียวของกับพุทธประวัติ
ตอนปรินิพพานหรือไม   

   หากตรวจสอบกับคัมภีรจะเห็นไดวา การทําพระพุทธรูปไสยาสนมิจําเปนตอง
เก่ียวของกับพุทธประวัติตอนปรินิพพานเสมอไป เพราะอิริยาบถไสยาสนโดยเฉพาะสีหไสยาสน
ถูกกลาวถึงในคัมภีรเสมอ ไมจํากัดเฉพาะตอนปรินิพพาน เชน เสขปฏิปทาสูตร สังคีติสูตร 
กลาวถึงการทําสีหไสยาสนเม่ือครั้งที่พระพุทธเจาเสด็จสูเมืองกบิลพัสดุวา  
 

   ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงพวกเจาศากยะใหเห็นแจง
สมาทานอาจหาญ รื่นเริงดวยธรรมีกถาตลอดราตรี แลวตรัสเรียกพระอานนท
มาวา ดูกอนอานนท เรื่องปฏิปทาของเสขบุคคลเธอจงใหแจมแจง เพื่อพวก
เจาศากยะเมืองกบิลพัสดุเถิด เราเม่ือยหลัง เราขอพักสักหนอย... พระผูมีพระ
ภาคเจาโปรดใหปูลาดผาสังฆาฏิเปน ๔ ชั้น สําเร็จสีหไสยาสน ดวยพระปรัศว
เบ้ืองขวา ทรงซอนพระบาทเหลื่อมพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ ๙๘ 

 
    นอกจากนี้อิริยาบถสีหไสยาสนยังเปนอิริยาบถประจําวันของพระพุทธองคดวย ดัง
ความจากอรรถกถาพรหมชาลสูตรในสุงมังคลวิลาสินี กลาวถึงพุทธกิจ ๕ ประการของพระพุทธ
องความีตามชวงเวลา ๑ วัน ดังนี้ กิจในปุเรภัต กิจในปจฉาภัต กิจในปุริมยาม กิจในมัชฌิมยาม 
กิจในปจฉิมยาม ซึ่งในแตละชวงจะดําเนินพุทธกิจที่แตกตางกันไป สําหรับในสวนของปจฉิม
ยามนั้นพระองคไดแบงเปน ๓ สวน แตละสวนดําเนินพุทธกิจที่ตางกัน หนึ่งในนั้นมีสีห
ไสยาสน๙๙  

 
    หากพิจารณาจากขอความที่คัดมา จะเห็นไดวาการทําสีหไสยาสนเปนพุทธอิริยาบถ
สําคัญอยางหนึ่ง กลาวถึงในคัมภีรอยางบอยคร้ัง หากพิจารณาตามนี้อาจตั้งขอสังเกตไดวาชาง
ผูสลักพระพุทธรูปไสยาสนศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๓ องคอาจตองการสื่อถึง
พระอิริยาบถของพระพุทธองคเทาน้ัน มิไดตองการถายทอดเร่ืองราวตอนปรินิพพาน  

                                          
   ๙๘ พระบาลีสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสน, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา

ในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๒๗. 
   ๙๙ พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลมท่ี ๑ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๕๑-๑๕๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๗ 

   อน่ึง พระไสยาสนจากภูคาวซึ่งทําตะแคงซายนั้น ไมอยูในระบบระเบียบการทําพระ
ไสยาสนทั่วไป กลาวไดวาเปนลักษณะที่นอกแบบแผน ประกอบกับอุษณีษะไมชัดเจน จึงทําให
นักวิชาการบางทานสันนิษฐานวารูปนี้นาจะเปนพระสาวกเปนตนวาพระโมคคัลลนะมากกวา๑๐๐  

   ขอสันนิษฐานวาหมายถึงพระสาวกยังมีความคลุมเครืออยูหลายประการ กลาวคือ 
แมวาการทําพระพุทธรูปประทับนอนแบบตะแคงซายจะไมเปนที่นิยม แตก็มีตัวอยางเห็น ไดแก 
พระพุทธรูปไสยาสนจากเขาพนมกุเลน ประเทศกัมพูชา (รูปที่ ๓๐๖) อีกทั้งประเพณีการทํารูป
พระสาวกขนาดใหญเพียงองคเดียวยังไมเคยปรากฏในชวงเวลาน้ันเลย พระสาวกที่ทําขึ้นใน
ชวงเวลานี้มีเพียงแตพระพิมพขนาดเล็กพบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จารึกที่ปรากฏทาง
ดานหลังทําใหทราบวามีรูปพระอาริยเมตไตร พระสารีบุตร พระมหากัสสปะหรือพระมหากัจจาย
นะ๑๐๑ สวนอุษณีษะที่ไมชัดเจนอาจเปนเพราะทําอุษณีษะนูนแตเพียงเล็กนอย เม่ือลงรักปดทอง
จึงทําใหสังเกตไดยาก นอกจากนี้การไสยาสนแบบตะแคงซายก็มิใชเหตุผลที่เพียงพอในการระบุ
วารูปน้ีเปนพระสาวก เพราะตามคัมภีรเม่ือกลาวถึงการนอนพระสาวกก็ลวนแตนอนกระทําสีห
ไสยาสนหรือตะแคงขวาทั้งสิ้น เชน เสขปฏิปทาสูตร กลาวถึงพุทธดํารัสตอพระมหานามถึง
อิริยาบถที่พระอริยสาวกพึงปฏิบัติ ในจํานวนนั้นมีสีหไสยาสนรวมอยูดวย๑๐๒  

 

 
รูปที่ ๓๐๖ พระพุทธรูปไสยาสนแบบตะแคงซาย เขาพนมกุเลน ประเทศกัมพูชา  
 

                                          
   
๑๐๐ อมรา ศรีสุชาติ, ศิลปะถํ้าสมัยประวัติศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, ๒๕๓๕), ๖๔. 
   
๑๐๑ ณัฏฐภัทร จันทวิช และคนอื่นๆ, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง (ปทุมธานี : สํานักงาน

โบราณคดีและพิพิธภัณฑถสถานแหงชาติท่ี ๒ สุพรรณบุรี, ๒๕๔๕), ๕๒.   
   ๑๐๒สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชชิมปณณาสน, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระ

บรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๒๘-๒๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๘ 

   ดวยเหตุนี้รูปบุคคลนอนแบบตะแคงซายจากภูคาวก็อาจเปนพระพุทธรูปได เพียงแต
วาชางที่ทําอาจเปนชางทองถิ่นที่เกิดความสับสนหรือไมเครงครัดในอิริยาบถก็เปนได หาก
เปนไปตามขอสันนิษฐานนี้ก็ชวนใหนึกถึงคําบันทึกของพระภิกษุเห้ียนจังวา ปจจุบันทิ้งหางจาก
ยุคพระศากยมุนีเปนเวลานานแสนนานแลว [คนเรา] จะเขาใจหลักพุทธธรรมด้ังเดิมลึกซ่ึง
เพียงไรนั้น ยอมสุดแทแตความสามารถในการรับรูและความสูงต่ําของสติปญญา๑๐๓ การทําพระ
พุทธไสยาสนตะแคงซายก็เปนหนึ่งในความเขาใจคลาดเคลื่อนหรือการดัดแปลงไปจากประเพณี
ด้ังเดิม เชนเดียวกันกับการทําพระพุทธรูปปางมารวิชัยดวยพระหัตถซาย ซึ่งเปนเรื่องเฉพาะ
ของทองถิ่น    

   จากที่ กล าวมาเ ห็นได ว า  พระพุทธ รูปไสยาสนศิ ลปะทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญสื่อความหมายถึงพุทธประวัติตอนปรินิพพานไดไม
ชัดเจนนัก เพราะขาดองคประกอบแวดลอม  

 
   - สีหไสยาสน: ทานอนอยางราชสีห ตามคัมภีรของพุทธศาสนา เชน พระสุตตันตปฎก 

อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต กลาวถึงทาทางการนอนไววามีทั้งสิ้น ๔ แบบ ไดแก เปตไสยาสน 
กามโภคีไสยาสน สีหไสยาสน และตถาคตไสยาสน โดยอธิบายละเอียดไววา เปตไสยาสนคือทา
นอนหงายอันเปนทาของคนตาย กามโภคีสายาสนคือตะแคงซายอันเปนทานอนของคนบริโภค
กาม สีหไสยาสนคือทานอนตะแคงขวา ซอนเทาแบบเหลื่อมกัน เปนทานอนของพระยาราชสีห 
สุดทายคือตถาคตไสยาสนคือการสงัดจากกาม บรรลุจตุตถฌาน๑๐๔ 

   สุมังคลวิลาสินี อันเปนอรรถกถาพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ไดกลาวเพ่ิมเติมใน
รายละเอียดออกไปอีก ที่นาสนใจคือระบุวา สีหไสยานี้เปนยอดไสยา เพราะเปนอิริยาบถมาก
ดวยอํานาจ๑๐๕ และอธิบายถึงเหตุที่ตองซอนเทาใหเหลื่อมกันวาเปนทานอนที่สบาย เม่ือเอาขอ
เทาทับกันหรือหัวเขาทับกันจะนอนไมสบาย ดังนี้ 
 

   เหลื่อมกันคือวางเลยกันเล็กนอย เมื่อเอาขอเทาทับขอเทาหรือเอา
เขาทับเขา จะเกิดเวทนาขึ้นเนืองนิตย จิตจะไมมีอารมณเปนหนึ่ง การนอนไม

                                          
   ๑๐๓ ถังซําจั๋ง จีดหมายเหตุการเดินทางสูดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศถัง, ๘๑. 
   ๑๐๔ พระบาลีสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาใน

พระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๓๔๔-๓๔๕. 
   ๑๐๕ พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมท่ี ๒ ภาคท่ี ๑ 

(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๔๑๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๙ 

สบาย แตเมื่อวางเหล่ือมกัน โดยไมใหทับกัน เวทนาจะไมเกิด จิตมีอารมณ
เปนหนึ่ง การนอนจะสบาย เพราะฉะนั้น จึงนอนอยางนี้ ๑๐๖   

 
   ดวยเหตุที่การนอนแบบสีหไสยาสนเปนทานอนอันเลิศ ในคัมภีร จึงกลาววา

พระพุทธเจาทรงประทับนอนแบบสีหไสยาสนเสมอ ดังนั้นพระพุทธรูปประทับนอนจึงอยูในทา
สีหไสยาสนทั้งสิ้น พระพุทธรูปไสยาสนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงพระไสยาสนจากภู
คาวที่อยูในอิริยาบถตะแคงซาย(กามโภคีไสยา) สวนที่เหลืออีก ๓ องคอยูในอิริยาบถสีห
ไสยาสน ไดแก พระไสยาสนจากวัดธรรมจักรเสมาราม พระไสยาสนองคลางจากภูปอ พระ
ไสยาสนจากภูเวียง แตละองคแสดงออกถึงกิริยาสีหไสยาสนแตกตางกันออกไปบาง ซึ่งบางองค
ก็ใกลเคียงกับที่ระบุไวในคัมภีรแตบางองคก็หางไกลออกไป  

   พระพุทธรูปที่แสดงออกถึงอาการสีหไสยาสนไดใกลเคียงกับที่ระบุไวในคัมภีรมาก
ที่สุดไดแก พระพุทธรูปไสยาสนจากภูเวียง และพระพุทธรูปไสยาสนจากภูปอ โดยลักษณะที่
แสดงออกคือ การประทับนอนตะแคงขวาและการทําพระบาทวางเหลื่อมกัน (รูปที่ ๕๗-๕๘, 
๖๕) ที่นาสนใจอีกประการไดแก ทอนลางของพระวรกายมิไดวางทอดเปนแนวตรง หากแตแนว
ของพระชงฆเฉียงขึ้นดานบนเล็กนอย (ภาพลายเสนที่ ๓๐-๓๑) เปนไปไดหรือไมที่แนวของพระ
ชงฆเฉียงขึ้นเชนนี้เปนความพยายามของชางที่จะแสดงถึงการบรรทมที่ไมใหพระชานุตรงกัน 
เพราะในคัมภีรระบุถึงการซอนเทาเหลื่อมเทาไววามิไดมีเพียงที่เทา หากแตหัวเขาก็ตองเหลื่อม
ดวย  

   การทําทอนลางของพระวรกายออนโคงไมเปนเสนตรงและการวางพระบาทเหลื่อม
กันในทํานองนี้ มีมากอนแลวในศิลปะอินเดีย ในชวงที่เวลาที่รวมสมัยกับทวารวดีก็ยังเปนที่นิยม 
เชน พระพุทธรูปไสยาสนศิลปะหลังคุปตะจากถ้ําอชันตาที่ ๒๖ (รูปที่ ๓๐๗)  

 

                                          
   ๑๐๖ เร่ืองเดียวกัน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๐ 

 
ภาพลายเสนที่ ๓๐ พระพุทธรูปไสยาสนจากภูเวียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน (จากรูปที่ 
๕๘) 

    

 
ภาพลายเสนที่ ๓๑ พระพุทธรูปไสยาสนจากภูปอ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ (จากรูปที่ ๖๕) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๑ 

 
รูปที่ ๓๐๗ พระพุทธรูปไสยาสน ถ้ําอชันตาที่ ๒๖ ประเทศอินเดีย  

 
   สําหรับพระพุทธรูปไสยาสนจากภูคาว แมทอนลางของพระวรกายบริเวณพระชงฆจะ

อยูในแนวตรง แตพระบาทกลับวางเหลื่อมกันอยางเห็นไดชัด สวนพระไสยาสนวัดธรรมจักร
เสมารามทําทอนลางของพระวรกายเปนแนวตรงและพระบาทก็มิไดเหลื่อมกัน ทั้งน้ีอาจเปนผล
มาจากขอจํากัดของวัสดุที่ทําจากหินทรายขนาดใหญนํามาเรียงตอกัน 

  
- องคประกอบแวดลอมในพระพุทธรูปไสยาสน องคประกอบแวดลอมที่นาจะมี

ความหมายทางใดทางหนึ่งของพระพุทธรูปไสยาสนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีใหศึกษาไดใน
พระพุทธรูปไสยาสนจากภูปอและภูคาว  
    พระพุทธรูปองคลางของภูปอปรากฏแนวเสนกรอบสี่เหลี่ยมเหนือพระวรกายดานบน
และใตพระวรกายดานลาง พระเศียรและพระบาทรองรับดวยวัตถุทรงสี่เหลี่ยม (รูปที่ ๖๕) 
สําหรับพระพุทธรูปจากภูคาวปรากฏวัตถุรองรับที่พระเศียร นอกจากนี้ดวยกรรมวิธีการสลักองค
พระพุทธรูปที่เวาลึกลงไปในเนื้อหินอยางมาก ทําใหพ้ืนผิวหินทางเบื้องลางดูคลายเปนตั่งรองรับ
พระพุทธองค (รูปที่ ๖๗)  
    วัตถุรองรับพระเศียรและพระบาทคงไดแกพระเขนย แมวาคัมภีรตางๆจะมิเคยระบถุงึ
พระเขนยเมื่อคร้ังที่พระพุทธองคทรงประทับสีหไสยาสน แตทวาในงานศิลปกรรมมักปรากฏพระ
เขนยอยางสมํ่าเสมอ ลักษณะดังกลาวนี้มีมาแลวตั้งแตศิลปะอินเดียสมัยคันธาระ ในชวงที่รวม
สมัยกับศิลปะทวารวดีคือศิลปะหลังคุปตะก็ปรากฏพระเขนยเชนกัน (รูปที่ ๓๐๘)  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๒ 

 

รูปที่ ๓๐๘ พระพุทธรูปไสยาสน ถ้ําอชันตาที่ ๒๖ ประเทศอินเดีย 
 
    สําหรับกรอบสี่เหลี่ยมที่ปรากฏบริเวณดานบนและดานลางของพระพุทธรูปจากภูปอ
นั้น ชางสลักอาจสื่อถึงสังฆาฏิที่ปูลาดเหนือที่บรรทม เพราะคัมภีรหลายตอนมักกลาวถึงการ
บรรทมสีหไสยาสนของพระองควาปูลาดดวยสังฆาฏิ เชน มหาปริพพานสูตร ความวา  

 
    ตรัสเรียกทานพระจุนทกะมารับส่ังวา ดูกอน จุนทกะ เธอจงชวยปูผา
สังฆาฏิซอนกันเปนส่ีชั้นใหเรา เราเหน็ดเหนื่อยนัก จักนอนพัก ทานพระจุนท
กะทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ปูผาสังฆาฏิซอนกันเปนส่ีชั้น 
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสําเร็จสีหไสยา โดยพระปรัสวเบื้องขวา ทรง
ซอนพระบาทเหลื่อมพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ ๑๐๗ 
 

    จากขอความที่คัดมาน้ีทําใหสันนิษฐานไดวา แนวเสนกรอบส่ีเหลี่ยมของพระพุทธรูป
ไสยาสนภูปออาจเปนแนวของผาสังฆาฏิที่ปูลาดเหนือที่บรรทม การทําผาสังฆาฏิรองรับ
พระพุทธรูปไสยาสนปรากฏมากอนแลวในศิลปะอินเดียเชนกัน โดยในระยะเวลาที่รวมสมัยกับ
ทวารวดีมีตัวอยางอยูที่พระพุทธรูปไสยาสนจากถ้ําอชันตาที่ ๒๖ ศิลปะหลังคุปตะ (รูปที่ ๓๐๗)    
     
๒.๒ ภาพสลักพระพุทธรูปบนใบเสมา  
    แผนหินหรือแทงหินในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงนิยมเรียกกัน
ในปจจุบันวาใบเสมานั้น ถือวาเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของทวารวดีอีสาน หนาที่การใช
งานของใบเสมาเหลาน้ี มีมากกวาการเปนเครื่องหมายบอกขอบเขตสถานที่ทําสังฆกรรมของ

                                          
   ๑๐๗ พระบาลีสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระ

บรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๑๔๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๓ 

สงฆดังที่เห็นตามวัดวาอารามปจจุบัน หากแตมีหนาที่การใชงานที่หลากหลาย ซึ่งตามที่ได
กลาวไวแลวในบทที่ ๕ วาหนาที่การใชงานของใบเสมาเหลาน้ีตามความเห็นของศรีศักร วัลลิโภ
ดม มี ๓ ประการ คือ  

   ๑. แสดงเขตศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนา  
   ๒. สรางขึ้นเพื่อกุศลผลบุญทั้งสําหรับผูสรางและผูลวงลับ  
   ๓. ใบเสมาบางใบอาจทําหนาที่เปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในตัวเอง ทําหนาที่เชนเดียวกันกับ  

ปูชนียวัตถุอ่ืนๆในศาสนา๑๐๘ 
   การประดับตกแตงใบเสมาทวารวดีอีสานสามารถแบงออกไดเปนหลายกลุม หน่ึงใน

นั้นคือการทําภาพเลาเร่ือง เร่ืองราวที่นํามาสลักแบงไดเปน ๒ กลุมใหญ ไดแก ชาดก และพุทธ
ประวัติ   

   สําหรับในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะใบเสมาที่สลักภาพพุทธประวัติเปนหลัก จากการเก็บ
สถิติพบวาใบเสมาสลักภาพพุทธประวัติจะพบมากบริเวณลุมน้ําชี โดยเฉพาะอยางยิ่งเมือง
โบราณฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ บริเวณอ่ืนๆพบบางแตมีปริมาณนอย
กวา (รูปที่ ๙, ๒๐, ๔๙-๕๑, ๙๑-๑๐๗)  
     
    ๒.๒.๑ พระพุทธรูปบนใบเสมา : มูลเหตุและผลลัพธ การที่ใบเสมาสลัก
พระพุทธรูปหรือพุทธประวัติทําใหเกิดผลบางประการที่พิเศษตอใบเสมาแผนนั้นๆอยางแนนอน 
โดยเฉพาะประเด็นหลักสําคัญ ๒ ประการ คือ ใบเสมาทําหนาที่ เปนปูชนียวัตถุในการ
สักการบูชา และใบเสมากลายเปนภาพเลาเรื่องที่ใชสื่อสาร รายละเอียดดังนี้ 
 

- ใบเสมาทําหนาที่เปนปูชนียวัตถุ หนาที่อยางหนึ่งของใบเสมาตามขอเสนอของ
ศรีศักร วัลลิโภดม คือ เปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ทําหนาที่ เชนเดียวกันกับพระสถูปเจดียหรือ
พระพุทธรูป เพราะใบเสมาหลายใบมีขนาดใหญโตเกินกวาจะเปนหลักบอกขอบเขตศักด์ิสิทธิ์๑๐๙ 
แนวความคิดดังกลาวน้ีนาสนใจเปนอยางยิ่ง ในที่นี้เห็นวานอกเหนือจากขนาดที่ใหญแลว การที่
ใบเสมาเหลาน้ีเก่ียวพันกับประเพณีหินตั้งอันเชื่อมโยงเขากับประเพณีนับถือผีบรรพบุรุษและ
การสลักภาพปูชนียวัตถุในพุทธศาสนา เชน สถูป ธรรมจักร พระพุทธรูป เปนตน สงผลใหใบ
เสมาเหลาน้ีเปนวัตถุเคารพบูชาหรือปูชนียวัตถุที่สมบูรณในตัวเอง การกราบไหวใบเสมาที่สลัก
ธรรมจักรโดยนัยก็คือการกราบไหวธรรมจักร การกราบไหวใบเสมาที่สลักสถูปโดยนัยก็คือการ
กราบไหวสถูป และการกราบไหวใบเสมาที่สลักพระพุทธรูปโดยเฉพาะที่สลักพระพุทธองคเพียง
ลําพังยอมมีนัยก็คือการกราบไหวพระพุทธรูปนั่นเอง (รูปที่ ๙, ๑๐๗) 

                                          
   ๑๐๘ ศรีศักร วัลลิโภดม, “เสมาอิสาน,” เมืองโบราณ ๑,๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๑๘) : ๑๑๔. 
   ๑๐๙ เร่ืองเดียวกัน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๔ 

   เม่ือใบเสมาเกี่ยวของกับการเปนปูชนียวัตถุ ใบเสมาบางใบจึงอาจสรางขึ้นเพ่ือเปน
บุญกุศลของผูสราง เทียบไดกับการสรางสถูป ธรรมจักร พระพุทธรูป พระพิมพ ความคิด
ดังกลาวน้ีสอดรับกันดีกับการที่ใบเสมาบางใบมีจารึกกลาวถึงความปรารถนาผลบุญที่ทําใบเสมา
ขึ้น บางใบกลาวถึงความปรารถนาวาใหไดเกิดในยุคพระศรีอาริย๑๑๐ บางใบกลาวถึงความ
ปรารถนาวาใหไดบรรลุพุทธภูมิ ๑๑๑   

   จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา มูลเหตุที่ทําใหเกิดการสลักพระพุทธรูปลงบนใบ
เสมาเปนเพราะความตองการสรางปูชนียวัตถุในศาสนาเพื่อเปนกุศลผลบุญ จึงสลักภาพ
ปูชนียวัตถุตางๆซึ่งรวมถึงพระพุทธรูปลงบนใบเสมา ในที่สุดไดสงผลใหใบเสมาแผน
น้ันๆอยูในสถานะของปูชนียวัตถุสําหรับเคารพบูชา  

 
   - ใบเสมาในฐานะภาพเลาเรื่องและเครื่องมือสั่งสอน พระพุทธรูปบนใบเสมานอกจาก

จะทําใหใบเสมาแผนน้ันๆเปนปูชนียวัตถุสําหรับกราบไหวบูชาเชนเดียวกันกับองคพระปฏิมา
แลว  พระพุทธรูปบนใบเสมาบางแผนยังมีหนาที่อีกประการหนึ่ง คือ เปนประธานของภาพพุทธ
ประวัติ หรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา พระพุทธรูปบนใบเสมาบางแผนทําหนาที่เปนภาพเลาเร่ือง
ดวย  

   ภาพเลาเรื่องเน่ืองในพุทธศาสนาที่พบบนใบเสมาแบงไดเปน ๒ กลุม คือ ชาดกและ
พุทธประวัติ มูลเหตุหนึ่งที่สลักภาพเลาเรื่องลงบนใบเสมานาจะมีวัตถุประสงคเดียวกันกับ
จิตรกรรมฝาผนังที่ประดับภายในอุโบสถวิหารในสมัยหลัง คือ เพ่ือเลาเร่ืองราวและสั่งสอน
พุทธศาสนิกชนใหกระทําความดี๑๑๒  

   ภาพเหลาน้ีทําใหผูพบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา เพราะเปนภาพที่
มีนัยถึงการบําเพ็ญเพียรบารมีหลายอสงไขยของพระโพธิสัตวกระทั่งตรัสรูพระอนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณในพระชาติสุดทาย โดยภาพชาดกบนใบเสมาบอกเลาถึงการบําเพ็ญเพียรบารมี
ตางๆในอดีตชาติขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา บารมีเหลาน้ีคือคุณธรรมที่นําไปสูความเปน
พระพุทธเจา มี ๑๐ ประการ ไดแก ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี 

                                          
   ๑๑๐ อุไรศรี วรศะริน, “จารึกภาษามอญบางหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน ดินแดนไทยจาก

ยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, ๕๐๗. และ กรมศิลปากร, “จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา ๑,” 
ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษรปลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
, ๒๕๒๙), ๖๗-๗๒.  

   ๑๑๑ อุไรศรี วรศะริน, “จารึกภาษามอญบางหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน ดินแดนไทยจาก
ยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, ๕๐๘-๕๐๙. 

   ๑๑๒ ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, ๒๓๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๕ 

ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี แตละบารมีมีการปฏิบัติ
แตกตางกัน ๓ ขั้น คือ บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี รวมทั้งสิ้นเปน ๓๐ บารมี 

   ตามความจริงแลวคําวา “บารมี” ใชในพุทธศาสนาในหลากหลายความหมาย ในระยะ
แรกเร่ิมมักใชในความหมายวา ความเต็มเปยม ความเปนเลิศ ผลเลิศ หรือ ผลสุดทาย๑๑๓ ทวาที่
แพรหลายกวาปรากฏในอปทาน พุทธวงศ และจริยาปฎก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพระสุตตันตปฎก 
ขุททกนิกาย ใหความหมายของบารมีไววา คุณธรรมหลายอยางที่พระโพธิสัตวพึงบําเพ็ญเพ่ือ
นําไปสูการบรรลุพระโพธิญาณ เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา หรืออาจกลาวไดวาบารมีหมายความ
วา หนทางอันนําไปสูผลสุดทาย(พระโพธิญาณ) เปนหนทางเฉพาะแตพระโพธิสัตวเทาน้ัน๑๑๔  
       จากความหมายที่ใชในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน พุทธวงศ จริยาปฎก 
จะเห็นไดวา ภาพสลักรูปชาดกชวยสื่อความหมายหรือเนนย้ําตอผูพบเห็นใหทราบและเขาใจถึง
การบําเพ็ญเพียรเพื่อหวังพระโพธิญาณในอดีตชาติของพระพุทธองค สวนภาพพุทธประวัติเปน
การบอกเลาถึงผลที่ไดรับจากการบําเพ็ญบารมี คือ การบรรลุพระโพธิญาณ และยังเปนการบอก
เลาพระพุทธกิจที่ทรงกระทําในพระชาติสุดทาย  

   เปนที่นาสังเกตวาตามเมืองโบราณตางๆ เชน เมืองฟาแดดสงยาง พบทั้งใบเสมาท่ี
สลักภาพพุทธประวัติและใบเสมาที่สลักภาพชาดก เปนไปไดวาคร้ังหนึ่งใบเสมาทั้งสองกลุมน้ี
อาจเคยปกอยูรวมกัน อาจเปนไปไดที่ภาพสลักชาดกและพุทธประวัติตางก็ทําหนาที่เชื่อมโยงถึง
กันและกัน กลาวคือ ภาพพระพุทธเจาที่ปรากฏในรูปของพุทธประวัติเปนการเนนย้ําใหเห็นถึง
ผลของการบําเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระองค หรืออีกนัยหนึ่งคือผลของการบําเพ็ญเพียร
บารมีในอดีตสงผลตอพระชาติปจจุบันใหบรรลุพระโพธิญาณได ภาพสลักเหลาน้ียอมสามารถสั่ง
สอนผูคนในสมัยนั้นที่เชื่อในเรื่องการเวียนวายตายเกิดไดอยางแนนอน และยังสามารถสราง
ศรัทธาตอองคพระสัมมาสัมพุทธเจาใหแกผูพบเห็นไดเปนอยางดี นอกจากนี้จากขอมูลทางจารึก
ที่กลาวถึงความปรารถนาในพุทธภูมิของพุทธศาสนิกชนบางคน อาจคิดไดวาภาพเลาเร่ือง
เหลาน้ีเปนสื่อใหระลึกถึงวิธีปฏิบัติวิธีสรางบารมีเพื่อมุงสูการบรรลุพุทธภูมิดวย   

   สรุปไดวาใบเสมาที่ปรากฏภาพเลาเรื่องเหลาน้ีมีมิติที่เปนเครื่องมือสื่อสารหรอื
เครื่องมือส่ังสอนดวย อันเทียบไดกับจิตรกรรมฝาผนังตามวัดวาอารามสมัยหลัง 
        

   ๒.๒.๒ การแปลความพุทธประวัติบนใบเสมา การแปลความพระพุทธรูปที่ปรากฏ
บนใบเสมาวาแสดงถึงพุทธประวัติตอนใดนั้น กระทําไดชัดเจนกวาพระพุทธรูปลอยตัว ทั้งน้ี
เพราะมีบริบทหรือองคประกอบแวดลอมชวยแปลความหมาย อยางไรก็ตามพ้ืนที่บนใบเสมามี

                                          
   ๑๑๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), ๑๘, ๓๔.  
   ๑๑๔ เร่ืองเดียวกัน, ๓๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๖ 

ไมมากนัก การสลักรายละเอียดจึงกระทําไดยาก ทําใหยากตอการแปลความหมายตามไป
ดวย๑๑๕ ดวยเหตุนี้ใบเสมาบางแผนยังคงแปลความหมายไดไมชัดเจน  

    
   - พุทธประวัติตอนพราหมณโสตถิยะถวายหญา ใบเสมาแผนน้ีพบจากเมืองฟาแดดสง

ยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (รูปที่ ๙๔) บริเวณที่คนพบคือภายในโรงเรียนฟาแดดสูง
ยางพิทยาคม ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ปายทะเบียนโบราณวัตถุ
บรรยายวาเปนพุทธประวัติตอนพราหมณโสตถิยะถวายหญา  

   องคประกอบภาพประกอบดวยพระพุทธองคประทับยืนทําปางแสดงธรรมหรือวิตรรก
มุทราดวยพระหัตถขวา เบื้องขวาของพระองคปรากฏรูปตนไมและบุคคลขนาดเล็กเกลาผมมวย 
ดูคลายนักบวช ในมือซายถือส่ิงของรูปทรงพิเศษ ไมเคยพบบนใบเสมาแผนอ่ืนๆ บางทาน
สันนิษฐานวาอาจเปนหญา หากขอสันนิษฐานน้ีเปนจริงยอมหมายความวาใบเสมาแผนนี้สลัก
พุทธประวัติตอนโสตถิยะพราหมณถวายหญา    

   พุทธประวัติตอนดังกลาวน้ีปรากฏอยูในหลายคัมภีร แตที่กลาวถึงอยางละเอียดไดแก 
อวิทูเรนิทาน ใน ชาตกัฏฐกถา และในวิสุทธชนวิลาสินี กลาววา เม่ือคร้ังที่พระโพธิสัตว(พระ
พุทธองค)เสด็จไปยังตนพระศรีมหาโพธิ์ พราหมณชื่อโสตถิยะถือหญาเดินสวนทางมาจึงถวาย
หญา ๘ กํา เม่ือรับหญาแลวจึงเสด็จตอไปยังตนพระศรีมหาโพธิ์ ทรงประทับยืนทางดานทิศใต 
ทิศตะวันตก และทิศเหนือตามลําดับเพ่ือเลือกสถานที่ประทับนั่ง ขณะประทับยืนในแตละทิศน้ัน
จักรวาลในดานที่ทรงประทับยืนทรุดลงประหนึ่งถึงนรกอเวจี จักรวาลในทิศตรงขามลอยขึ้น
ประหนึ่งจรดถึงพรหมโลก จึงทรงดําริวาทิศเหลาน้ันมิใชสถานที่ที่จะบรรลุพระอนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณ เม่ือเสด็จไปประทับยืนทางดานทิศตะวันออกไมเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น เพราะ
สถานที่ตั้งบัลลังกของพระพุทธเจาทั้งปวงยอมอยูทางทิศตะวันออก พระโพธิสัตวจึงทราบวา
สถานที่แหงน้ีคือที่ซึ่งจะบรรลุพระโพธิญาณได จึงทรงจับปลายหญาแลวเขยาใหสั่น ทันใดนั้นได
ปรากฏบัลลังกขึ้น จึงวางลาดหญาอยูบนบัลลังกนั้น๑๑๖    

   ภาพสลักบนใบเสมาแผนนี้ (รูปที่ ๙๔) แสดงใหเห็นวาชางเลือกแสดงเหตุการณ
ขณะที่พระพุทธองคซึ่งยังมิไดบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณทรงเสด็จไปยังตนพระศรีมหาโพธ์ิ 
พราหมณโสตถิยะเดินผานมา ไดมอบหญา ๘ กําแดพระพุทธองค  

   เปนที่นาสังเกตวาขณะที่พราหมณโสตถิยะถวายหญาน้ัน พระพุทธเจายังไมตรัสรู ยัง
อยูในสถานะพระโพธิสัตว ทวาในภาพสลักทํารูปกายในลักษณะที่เหมือนกับพระพุทธเจาเม่ือ

                                          
   ๑๑๕ ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, ๒๓๗. 
   ๑๑๖ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมท่ี ๓  ภาคท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๑๕-๑๑๖. และ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย อปทาน เลมท่ี ๘ ภาคท่ี ๑ 
(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๔๒-๑๔๓.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๗ 

ตรัสรูแลว การทําเชนนี้อาจเปนเพราะตองการส่ือใหผูพบเห็นวาภาพนี้หมายถึงพุทธประวัติ 
เพราะหากสลักพระพุทธองคในรูปกายอ่ืนอาจทําใหเกิดความไขวเขวไดวาเปนชาดก นอกจากน้ี
อาจคิดไดอีกมุมหน่ึง คือ ชางสลักคํานึงวาพระพุทธเจาภายหลังตรัสรูกับกอนตรัสรูมิไดมีรูปกาย
ที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนมหาบุรุษลักษณะซึ่งเพียบพรอมแลวตั้งแตแรกประสูติ หรือการทรง
จีวรก็มิไดเปลี่ยนไปจากแรกผนวช ดวยเหตุนี้ชางจึงสลักพระพุทธองคภายหลังออกผนวชแต
กอนตรัสรูใหอยูในลักษณะเดียวกันกับภายหลังตรัสรูแลวทุกประการ   

    
   - พุทธประวัติตอนถวายเนตร ใบเสมาจากวัดบึงขุมเงิน อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

(รูปที่ ๔๙-๕๐) สลักภาพพระพุทธองคทรงประทับยืน พระกรทั้งสองขางไขวกันบริเวณพระอุระ 
ผินพระพักตรไปยังตนพระศรีมหาโพธิ์ มีบัลลังกหลายเหลี่ยมวางอยูที่โคนตน ภาพดังกลาวน้ี
เปนที่แนชัดวาหมายถึงพุทธประวัติภายหลังตรัสรูซึ่งพระพุทธองคทรงทอดพระเนตรบัลลังกและ
ตนโพธิ์ตลอดสัปดาห หรือที่เรียกวา อนิมิสเจดีย๑๑๗ ซึ่งแตละคัมภีรไดใหรายละเอียดไวแตกตาง
กัน  
       หากกลาวเฉพาะคัมภีรภาษาบาลีของพุทธศาสนาเถรวาท จะพบวาพุทธประวัติตอน
เสวยวิมุติสุขในพระไตรปฎก คือ พระวินัยปฎก มหาวรรค ภาค ๑ ไมปรากฏเหตุการณที่พระ
พุทธองคทรงจองมองตนโพธิ์และบัลลังกตรัสรู โดยระบุถึงการเสวยวิมุติสุขไวเพียง ๔ สัปดาห 
ประกอบดวย ประทับน่ังใตตนพระศรีมหาโพธิ์ที่ทรงตรัสรู เสวยวิมุติสุข ณ ตนอชปาลนิโครธ 
เสวยวิมุติสุข ณ ตนมุจลินท และ เสวยวิมุติสุข ณ ตนราชายตนะ๑๑๘  
    พุทธประวัติตอนถวายเนตรหรือทอดพระเนตรบัลลังกตรัสรูและตนโพธิ์เกิดขึ้นใน
อรรถกถา โดยคัมภีรเหลาน้ีระบุถึงการเสวยวิมุติสุขวามีทั้งสิ้น ๗ สัปดาห อนิมิสเจดียอยูใน
สัปดาหที่ ๒ พระพุทธองคทรงทอดพระเนตรยังตนพระศรีมหาโพธิ์และพุทธบัลลังก๑๑๙ 
    พุทธประวัติตอนอนิมิสเจดียอันเปนสัปดาหที่ ๒ ของการเสวยวิมุติสุขยังไดรับการ
กลาวถึงอีกหลายครั้ง เชน สันติเกนิทาน ใน วิสุทธิชนวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน 
และมธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ ความวา  
    

                                          
   ๑๑๗ อรุณศักด์ิ กิ่งมณี, “ใบเสมาสลักภาพพุทธประวัติ “อนิมิสเจดีย” จากจังหวัดยโสธร,” เมือง

โบราณ ๒๗,๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๔) : ๗๐. 
   ๑๑๘ พระบาลีวินัยปฎก มหาวรรค ปฐมภาค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรม

ราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๑-๑๑. 

   ๑๑๙ พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวรรค เลมท่ี ๔ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๒๕), ๑๗.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๘ 

    จึงประทับยืนทางดานทิศเหนือติดกับทิศตะวันออก เยื้องจาก
บัลลังกไปเล็กนอย ทรงพระดําริวา เราแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ ที่
บัลลังกนี้หนอ จึงทรงลืมพระเนตรแลดูบัลลังกและตนโพธ์ิ อันเปนสถานท่ี
แหงบรรลุบารมีทั้งหลาย ที่ทรงบําเพ็ญมาตลอดสี่อสงไขยแสนกัป ทรง
ยับย้ังอยูตลอดสัปดาห สถานที่นั้นจึงชื่อวา อนิมิสเจดีย๑๒๐   
 

    อน่ึง คัมภีรที่กลาวมาขางตนระบุวาพระพุทธองคทอดพระเนตรบัลลังกและตนโพธิ์ 
ทวาสันติเกนิทาน ใน ชาตกัฏฐกถา อรรถกถาชาดก เอกนิบาต ใหขอมูลวาพระพุทธองค
ทอดพระเนตรแตเพียงบัลลังกเทาน้ัน๑๒๑  
     
    ภาพสลักพุทธประวัติปางถวายเนตรหรือทอดพระเนตรบัลลังกและตนโพธิ์จากวัดบึง
ขุมเงิน อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร (รูปที่ ๔๙-๕๐) เปนตัวอยางเดียวของพุทธประวัติตอนนี้ที่ทํา
ขึ้นในศิลปะทวารวดี พระพุทธองคทรงผินพระพักตรไปทางบัลลังกและตนพระศรีมหาโพธิ์ เปน
ที่นาสังเกตวาใบโพธิ์อยูในทรงสามเหลี่ยมคลายใบโพธิ์ธรรมชาติ สวนบัลลังกอยูในผังหลาย
เหลี่ยมซึ่งเปนรูปแบบที่นิยมมากในศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    สําหรับองคพระพุทธเจามีขอนาสังเกตในดานประติมานวิทยาอยู ๒ ประการ ดังนี้ 
    ประการแรก แมวาคัมภีรจะระบุวาพระพุทธองคทรงทอดพระเนตรโดยไมกระพริบตา
ไปยังบัลลังกและตนโพธิ์ แตชางก็มิไดทําพระเนตรแบบเบิกโพรงซ่ึงสื่อถึงการทอดพระเนตร
โดยไมกระพริบไดดี ในทางตรงกันขาม ชางเลือกที่จะทําพระเนตรแบบเหลือบต่ํา ซึ่งมองเผินๆ
เหมือนกําลังหลับพระเนตร อาจเปนไปไดที่ชางสลักเคยชินกับการทําพระพุทธเจาที่มีพระเนตร
เหลือบต่ํา ซึ่งสื่อถึงความรูสึกสงบอันเกิดจากพระธรรม เปนรูปแบบที่ปรากฏอยางปกติในศิลปะ
ทวารวดี โดยตนแบบการทําพระเนตรเหลือบต่ําน้ีคงไดแกพระพุทธรูปศิลปะคุปตะหรือหลังคุป
ตะ  
    ประการที่สอง พระกรทั้งสองขางทรงไขวกันบริเวณพระอุระ จากขอมูลที่มีอยูในสมัย
ทวารวดี ทาทางพระหัตถแบบน้ีพบไดนอยมาก เชน รูปพระวิษณุซึ่งกําลังฟงพระธรรมเทศนา
จากพระสัมมาสัมพุทธเจา ภาพดังกลาวอยูที่ถ้ําพระโพธิสัตว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี อีก
ตัวอยางหน่ึงคือภาพสาวกหรือบริวารกําลังแสดงความอาลัยตอการปรินิพพานของพระพุทธ

                                          
   ๑๒๐ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย อปทาน เลมท่ี ๘ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๕๓. ขอความที่คลายคลึงกันนี้ดูไดใน พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย 
พุทธวงศ เลมท่ี ๙ ภาคท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๓๐.  

   ๑๒๑ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมท่ี ๓  ภาคที่ ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๙ 

องค ภาพน้ีอยูที่ถ้ําฝาโถ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทั้งสองตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวา
ทาทางดังกลาวแสดงถึงการเคารพนบนอบ ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาทรงไขวพระกรบริเวณพระ
อุระจึงสื่อความหมายวาแสดงความเคารพหรือระลึกถึงคุณแหงบัลลังกและตนโพธิ์นั่นเอง 
     

    - พุทธประวัติตอนนาคปรก ตามที่ไดกลาวมาแลวใน หัวขอ ๒.๑ “พระพุทธรูปกับ
การแปลความพุทธประวัติ” วาพระพุทธรูปนาคปรกยอมมีความหมายถึงพุทธประวัติหลังการ
ตรัสรู เม่ือพระพุทธองคประทับอยูใตตนมุจลินทหรือตนจิกไดเกิดพายุฝนตลอดสัปดาห 
พญานาคนามวามุจลินทไดออกมาจากสระน้ําขนดกายลอมรอบพระวรกายของพระพุทธองคไว
ตลอดสัปดาห หลังจากนั้นเม่ือพายุฝนผานพนไปจึงแปลงกายเปนมนุษย กระทํานมัสการ
พระพุทธเจา 

   ภาพสลักพระพุทธรูปนาคปรกบนใบเสมาที่อยูในสภาพสมบูรณ สามารถศึกษา
รายละเอียดไดมี ๓ แผน สองแผนพบจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
แผนแรกจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน (รูปที่ ๑๐) คนพบบริเวณโรงเรียนฟา
แดดสูงยางวิทยาคม แผนที่สองจัดแสดงภายในวัดโพธิ์ชัยเสมาราม (รูปที่ ๑๐๒) อีกแผนหนึ่ง
พบจากอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกน (รูปที่ ๑๐๕) พุทธประวัติตอนนาคปรกที่ปรากฏบนใบเสมาทั้ง ๓ แผนมีองคประกอบ
ภาพบางประการที่เหมือนกัน ขณะเดียวกันก็มีรายละเอียดบางประการที่ตางกันดวย   

   ภาพพุทธประวัติตอนนาคปรกในใบเสมาแผนแรก (รูปที่ ๑๐๑) พระพุทธองคทรง
ประทับน่ังเหนือขนดนาค อันเปนแบบแผนเดียวกันกับพระพุทธรูปนาคปรกทั่วไป ทวาพระหัตถ
มิไดอยูในปางสมาธิ หากแตทําปางแสดงธรรมหรือวิตรรกมุทรา เหนือเศียรนาคข้ึนไปปรากฏ
ภาพตนไม ซึ่งคงหมายถึงตนจิกหรือตนมุจลินท สองขางทางเบื้องลางปรากฏภาพบุรุษประทับ
นั่ง บุคคลทางซายของพระพุทธองคสวมเคร่ืองทรงจํานวนมาก นั่งในทาชันเขา มือซายทาว
เหนือหนาตัก มือขวาแตะบริเวณขอศอกซาย ทาทางดังกลาวเปนทาแสดงความเคารพที่พบ
เสมอบนใบเสมาทวารวดี บุคคลทางขวาของพระพุทธองคสวมเครื่องทรงนอยชิ้นกวา นั่งในทา
คุกเขา ทําทาประนมมือไหว บุคคลทางซายนาจะไดแกพญานาคมุจลินท ซึ่งภายหลังจากขนด
กายลอมรอบพระพุทธองคไดจําแลงกายเปนมนุษยเพ่ือนมัสการพระพุทธองค สวนอีกบุคคล
หนึ่งอาจจะไดแกบริวารของพญานาคมุจลินท แมวาในคัมภีรพุทธศาสนาจะไมเคยระบุถึงบริวาร
พญานาคมุจลินทเลย แตทวาในงานศิลปกรรมบอยคร้ังที่แสดงภาพพญานาคมุจลินทพรอมนาค
บริวารดวยเสมอ๑๒๒ เปนที่นาสังเกตดวยวานาคในรูปมนุษยทั้งสองไมมีพังพานนาคแผเหนือ

                                          
   ๑๒๒ ดูตัวอยางภาพดังกลาวเชน Robert Knox, Amaravati Buddhist Sculpture from the Great 

Stupa (London: British Museum Press, 1992), 134. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๐ 

ศีรษะ ซึ่งเปนลักษณะที่ผิดแปลกไปจากศิลปะอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะองคประกอบภาพชัดเจน
พออยูแลวที่จะทําใหทราบวาบุคคลทั้งสองเปนนาค ชางจึงละพังพานนาคไว 

   ภาพพุทธประวัติตอนนาคปรกในใบเสมาแผนที่ ๒ (รูปที่ ๑๐๒) สภาพปจจุบันแมจะ
สึกกรอนไปมากแลว แตทวายังพอเห็นองคประกอบสําคัญได กลาวคือ พระพุทธองคประทับนั่ง
เหนือขนดนาค พระหัตถขวาทําปางแสดงธรรมหรือวิตรรกมุทรา มีเศียรนาคปกเหนือพระเศียร 
ถัดขึ้นไปเปนตนไมซึ่งหมายถึงตนจิก เบื้องขวาของพระพุทธองคปรากฏรูปบุคคลน่ังชันเขา 
แสดงทาเคารพสักการะพระพุทธองค แมวาจะไมมีพังพานนาคเหนือศีรษะแตบุคคลน้ีคง
หมายถึงพญานาคมุจลินทที่แปลงกายมาเขาเฝาพระพุทธองคนั่นเอง   

   ภาพพุทธประวัติตอนนาคปรกในใบเสมาแผนที่ ๓ (รูปที่ ๑๐๕) ปรากฏแตเพียงพระ
พุทธองคประทับน่ังเหนือขนดนาค มีเศียรนาคปกปกเหนือพระเศียร พระหัตถขวาทําปางแสดง
ธรรมหรือวิตรรกมุทรา ไมปรากฏตนจิกและพญานาคมุจลินทในรูปบุคคล ทั้งน้ีคงเปนเพราะ
ภาพที่ปรากฏอยูก็เพียงพอที่จะทําใหผูพบเห็นเขาใจไดวาเปนพุทธประวัติตอนน้ีไดอยาง
สมบูรณแลว    

 
   - พุทธประวัติตอนพระอินทรถวายผลสมอ ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอ

กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน (รูปที่ 
๙๓) คนพบภายในพื้นที่ของโรงเรียนฟาแดดสูงยางวิทยาคม ปายทะเบียนโบราณวัตถุบรรยาย
วาเปนพุทธประวัติตอนพระอินทรถวายผลสมอ 

   ภาพสลักบนใบเสมาประกอบดวยพระพุทธองคประทับยืนตรงกลางพระหัตถขวาทํา
ปางแสดงธรรมหรือวิตรรกมุทรา เบื้องขวาของพระองคปรากฏภาพบุคคลขนาดเล็ก สวมมงกุฎ
คลายเทริดขนนกและสวมเครื่องประดับจํานวนมาก มือขวาถือวัตถุทรงกลมซึ่งบางทาน
สันนิษฐานวาเปนผลสมอ หากเชื่อตามน้ีภาพสลักบนใบเสมาแผนน้ีจึงควรหมายถึงพุทธประวัติ
ตอนพระอินทรถวายผลสมอ  
       อรรถกถาราชายตนกถา ใน ตติยสัมตปาสาทิกาซ่ึงเปนอรรถกถาพระวินัยปฎก 
มหาวรรค กลาวถึงพระอินทรถวายผลสมอแดพระพุทธองค วาเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นระยะแรก
ตรัสรู ขณะนั้นพระพุทธองคทรงเสวยวิมุติสุขที่ตนราชายตนะ พระอินทรถวายผลสมอแดพระ
พุทธองคเพ่ือเปนพระโอสถ๑๒๓    
    สวนสันติเกนิทาน ใน ชาตกัฏฐกถาและวิสุทธชนวิลาสินี กลาวถึงเหตุการณนี้โดยมี
รายละเอียดที่แตกตางไปอีก คือ ผลสมอเปนยาสมุนไพรทําใหพระพุทธองคทรงถายพระบังคน

                                          
   
๑๒๓ พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวรรค เลมท่ี ๔ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๒๕), ๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๑ 

หนัก๑๒๔  

    เม่ือพิจารณาภาพสลักบนใบเสมาแผนนี้ (รูปที่ ๙๓) เห็นไดวารายละเอียดในการ
เชื่อมโยงเขากับพุทธประวัติตอนพระอินทรถวายผลสมอมีไมมากนัก กลาวคือ มีเพียงวัตถุที่อยู
ในมือของบุคคลสวมเคร่ืองทรงแบบกษัตริยเทาน้ัน ตามความจริงแลววัตถุในมืออยูในลักษณะ
ทรงกลม การอธิบายวาเปนผลสมออาจจะไมถูกตองก็ได องคประกอบสวนอ่ืนๆก็มิไดชวยใน
การแปลความเลย กลาวคือ พระพุทธองคทรงประทับยืนพระหัตถทําปางแสดงธรรม เปน
ทาทางปกติที่พบไดในใบเสมา สวนบุคคลที่ยืนอยูเบื้องขวาสวมเคร่ืองทรงแบบกษัตริย มีมงกุฎ
ทรงแหลม (รูปที่ ๓๐๙) เปนที่นาสังเกตวามงกุฎทรงแหลมแบบนี้แตกตางไปจากมงกุฎของพระ
อินทรตามที่ปรากฏบนใบเสมาแผนอ่ืนที่ตองมีสวนทรงกระบอกเปนสวนสําคัญ เชน พระอินทร
ในภาพชาดกเรื่องจันทกุมาร (รูปที่ ๓๑๐) และพระอินทรในชาดกเรื่องกุลลวกชาดก (รูปที่ 
๓๑๑) การสวมมงกุฎทรงกระบอกเปนลักษณะหนึ่งของพระอินทร ดังน้ันรูปบุคคลถือวัตถุในมือ
บนใบเสมาแผนน้ีอาจจะมิไดหมายถึงพระอินทรก็ได ดวยเหตุนี้การสันนิษฐานวาภาพสลักนี้
แสดงพุทธประวัติตอนพระอินทรถวายผลสมอก็อาจจะตองทบทวนใหม      
 

   
รูปที่ ๓๐๙ บุคคลบนใบ
เสมาที่สันนิษฐานวาเปน
เร่ืองพระอินทรถวายผล
สมอ (จากรูปที่ ๙๓) 

รูปที่ ๓๑๐ พระอินทรจาก
ชาดกเร่ืองจันทกุมาร  

รูปที่ ๓๑๑ ภาพชาดกเรื่องกุลลวก
ชาดก  

 
       - พุทธประวัติตอนปฐมเทศนา ภาพสลักบนใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน (รูปที่ 

                                          
   ๑๒๔ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมท่ี ๓  ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๒๙., พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย อปทาน เลมท่ี ๘ ภาคท่ี ๑ 
(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๕๗-๑๕๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๒ 

๑๐๐) อาจแสดงภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปญจวัคคีย พระ
พุทธองคทรงประทับนั่งเหนือบัลลังกหลายเหลี่ยมซ่ึงวางอยูใตตนไม เบื้องขวาของพระพุทธองค
ปรากฏรูปบุคคลกําลังแสดงทาเคารพนบนอบ เบื้องลางมีบุคคลในทาน่ังจํานวน ๕ คน มีตนไม
เปนฉากหลัง  

   หากกลาวเฉพาะคัมภีรภาษาบาลีของพุทธศาสนาเถรวาท พบวารายละเอียดของ
เหตุการณครั้งปฐมเทศนาโปรดปญจวัคคียปรากฏอยูในหลายคัมภีร แตที่มีรายละเอียดชัดเจน 
คือ พระวินัยปฎก มหาวรรค ความวา เม่ือพระพุทธองคทรงทราบวาอาฬารดาบสและอุทกดาบส
เสียชีวิตแลว พระพุทธองคจึงมีพระราชประสงคเทศนาธรรมแกปญจวัคคีย เพราะท้ังหามี
อุปการะแกพระองคเปนอยางมาก เม่ือทราบดวยทิพยจักขุวาปญจวัคคียอยูที่ปาอิสิปตน
มฤคทายวัน พระพุทธองคจึงเสด็จไปยังที่แหงนั้น ครั้นเม่ือเสด็จไปถึง ปญจวัคคียตอนรับพระ
พุทธองคเปนอยางดี  

   พระพุทธองคทรงเทศนาสั่งสอนโดยเริ่มจากสองสิ่งที่ไมควรยุงเกี่ยว ไดแก การติดอยู
ในกามคุณและการทรมานตน ที่ควรคือการไมยุงกับทั้งสองสิ่งซ่ึงเรียกวาทางสายกลางหรือ
มัชฌิมาปฏิปทา อันประกอบดวยมรรคแปด เปนสิ่งที่นําไปสูนิพพาน จากนั้นไดตรัสเทศนาถึง
อริยสัจสี่ซึ่งพระพุทธองคทรงรูแจงแลว พระอัญญาโกณทัญญะไดดวงตาเห็นธรรม เหลาเทวดาที่
เฝาดูเหตุการณตางปาวรองวา นั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศ
ใหเปนไปแลว ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน๑๒๕ จากนั้นรูปอ่ืนๆก็ไดดวงตาเห็นธรรมเปนลําดับไป
และบรรพชาอุปสมบทเปนพระภิกษุ จากน้ันพระพุทธองคทรงเทศนาเร่ืองอนัตตลักขณสูตรและ
ทั้งหารูปไดบรรลุพระอรหันตในที่สุด        

   คัมภีรอรรถกถาบางเลมขยายเนื้อความครั้งปฐมเทศนานี้ออกไปบาง ที่สําคัญไดแก 
สันติเกนิทานในชาตกัฏฐกถา และสันติเกนิทานในวิสุทธชนวิลาสินี ใหขอมูลวาภายหลังจาก
พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุโสดาบันภายหลังจากไดฟงพระธรรมเทศนาแลว เชาวันรุงขึ้น
เทศนาสั่งสอนพระวัปปะเปนการสวนตัวจนบรรลุโสดาบัน หลังจากน้ันในเชาวันถัดๆไปได
เทศนาสั่งสอนพระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ จนทั้งหมดบรรลุโสดาบัน จากน้ันพระ
พุทธองคทรงเทศนาเร่ืองอนัตตลักขณสูตร เม่ือจบแลวยังผลใหทั้งหารูปบรรลุเปนพระ
อรหันต๑๒๖     

   เน้ือความตอนปฐมเทศนาขางตนสอดคลองกันดีกับภาพสลักบนใบเสมาจากเมืองฟา

                                          
   ๑๒๕ พระบาลีวินัยปฎก มหาวรรค (ปฐมภาค), พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรม

ราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๒๔-๒๕. 
   ๑๒๖

 พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมท่ี ๓  ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๓๒-๑๓๓. และ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย อปทาน เลมท่ี ๘ ภาคท่ี 
๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๖๑-๑๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๓ 

แดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกน (รูปที่ ๑๐๐) บุคคลท้ังหาซ่ึงนั่งอยูทางเบื้องลางคงหมายถึงปญจวัคคียกอนไดรับฟง
พระธรรมเทศนา ถัดขึ้นไปดานบนเปนภาพพระพุทธองคประทับน่ังบนบัลลังก แมวาพระหัตถจะ
ชํารุดไปมากทวาจากตําแหนงของพระหัตถขวาซ่ึงอยูระดับพระอุระ ทําใหสันนิษฐานไดวาทํา
ปางแสดงธรรมหรือวิตรรกมุทรา บุคคลที่นั่งทางเบื้องหนาที่มีเพียงคนเดียวคงเปนภาพ
แทนปญจวัคคีย ทั้งหาลุกมาเคารพนบนอบ ถวายการปรนนิบัติ และฟงพระธรรมเทศนาจาก
พระองค สําหรับตนไมที่ปรากฏในภาพเปนสัญลักษณแทนปาอิสิปตนมฤคทายวันน่ันเอง  

      นอกจากใบเสมาขางตนแลว ใบเสมาอีก ๒ แผนซึ่งพบจากเมืองฟาแดดสงยาง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (รูปที่ ๑๐๓) และบานกุดโงง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (รูป
ที่ ๑๐๖) ทํามุทราคลายคลึงกับธรรมจักรมุทรา การแสดงทาทางพระหัตถที่เรียกวาธรรมจักร
มุทราอันหมายถึงการหมุนกงลอแหงพระธรรมเปนทาทางที่สื่อถึงเหตุการณคร้ังที่พระพุทธองค
ทรงแสดงปฐมเทศนา๑๒๗  มีลักษณะคือ พระหัตถทั้งสองขางยกขึ้นอยูเหนือกึ่งกลางพระอุระ 
พระหัตถขวาแสดงวิตรรกมุทราโดยตั้งฝาพระหัตถขึ้น สวนพระหัตถซายแสดงวิตรรกมุทรา
เชนกันแตหันฝาพระหัตถลงหรือหันฝาพระหัตถเขาหาพระวรกาย๑๒๘  

   แมวาพระหัตถของพระพุทธเจาในใบเสมาทั้งสองจะไมตรงกับธรรมจักรมุทราตาม
แบบแผนแทจริง แตตําแหนงและทาทางของพระหัตถก็ทําใหนึกถึงธรรมจักรมุทรามากกวา
มุทราแบบอ่ืน ดวยเหตุนี้ อาจเปนไปไดหรือไมวาภาพสลักทั้งสองเก่ียวของกับเหตุการณคร้ัง
ทรงปฐมเทศนา หากขอสันนิษฐานนี้เปนจริง อาจตั้งขอสังเกตตอไปไดวาใบเสมาจากบานกุกโงง
ซึ่งทํารูปวงกลมซึ่งประดับบัลลังกที่พระพุทธองคทรงน่ัง (รูปที่ ๑๐๖) อาจเปนรูปธรรมจักรก็
เปนได   

   อนึ่ง การแสดงธรรมจักรมุทราแบบน้ีไมเปนที่นิยมในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลาง 
เห็นไดจากภาพสลักเลาเรื่องปฐมเทศนาจากจังหวัดนครปฐม แสดงพระหัตถแบบวิตรรกมุทรา
หรือแสดงธรรมเพียงเทาน้ัน (รูปที่ ๓๑๒) และพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง 
สลักสวนฐานเปนรูปธรรมจักรและกวางหมอบแตทวาองคพระกลับอยูในทาสมาธิ๑๒๙ ศิลปะ 

                                          
   ๑๒๗ Meher Mcarther, Reading Buddhist Art : An Illustrated Guide to Buddhist Sings & 

Symbols (London : Thames & Hudson, 2004), 113. 

   ๑๒๘ Ibid. 
   ๑๒๙  ดูภาพประกอบฐานของพระพุทธรูปองคนี้ไดใน ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรม

พุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, ๒๔๒. อน่ึง แมวาจะมีการคนพบพระพิมพบางแบบโดยเฉพาะที่ทําอยู
ภายใตซุมแบบพุทธคยาทําธรรมจักรมุทราอยูบาง แตพระพิมพดังกลาวนี้ก็ไมอาจใชเปนหลักฐานท่ีแนชัดวา
พุทธศาสนิกชนชาวทวารวดีนิยมธรรมจักรมุทรา เพราะอาจมีการเคล่ือนยายองคพระหรือตัวแมพิมพมาจาก
ภายนอกประเทศก็ได เชน ประเทศพมาสมัยพุกาม หรือประเทศอินเดียสมัยปาละ เพราะรูปแบบพระพิมพ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๔ 

ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงรับรูปแบบและคติความเชื่อหลายประการจากภาคกลางจึง
ไมนิยมธรรมจักรมุทราเชนกัน พบแตเพียงพระพุทธรูปบนใบเสมา ๒ แผนดังกลาวขางตน
เทาน้ันที่นาจะแสดงความเกี่ยวของกับมุทราดังกลาว๑๓๐ ดวยเหตุนี้ใบเสมาทั้งสองนี้จึงเปนอีก
หนึ่งหลักฐานที่แสดงวาศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเปนเอกเทศที่ตางไปจาก
ศิลปะทวารวดีภาคกลาง    

 

 
รูปที่ ๓๑๒ ฐานรับธรรมจักรสลักภาพพระพุทธเจาแสดงปฐมเทศนา  
 

   - พุทธประวัติตอนเสด็จโปรดพระนางพิมพา ภาพสลักเลาเรื่องพุทธประวัติตอน
พิมพาพิลาปมีเพียง ๑ แผน พบจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน (รูปที่ ๙๘)  

   องคประกอบของภาพประกอบดวย พระพุทธเจาประทับน่ังหอยพระบาท พระหัตถ
ขวาหงายขึ้นวางอยูเหนือพระเพลาขวา พระหัตถซายคว่ําลงวางอยูเหนือพระเพลาซาย 
เบื้องหลังพระพุทธองคปรากฏรูปอาคารหลังคาคลุม ๑ หลัง ถัดลงมาในระดับขอพระบาททั้ง
ทางดานขวาและซายปรากฏภาพบุคคลจํานวน ๕ คน ฝงซายของพระพุทธเจาปรากฏรูปสตรี
กําลังทําทาสยายผมเช็ดพระบาทของพระพุทธองค เบื้องหลังสตรีนางนี้ปรากฏรูปบุคคลอุมเด็ก 

                                                                                                                      
แสดงความใกลชิดกันอยางชัดเจน สําหรับรูปพระพิมพแสดงธรรมจักรมุทราดูตัวอยางไดใน ยอช เซเดส, 
ตํานานพระพิมพ (พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๔๙๕), รูปท่ี ๑ ก. 

   ๑๓๐ พระพุทธรูปสําริดแสดงธรรมจักรมุทราจากอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (รูปท่ี ๖๓) 
ไมอาจจัดวาเปนศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได เพราะรูปแบบแสดงใหเห็นวาควรเปนศิลปะชวา
ภาคกลางหรือศิลปะศรีวิชัยมากกวา ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวนี้ไดใน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, 
“พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยสมัยศรีวิชัยในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร,” ใน ทองอารยธรรม การ
คนควาเกี่ยวกับโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธุรกิจกาวหนา, ๒๕๔๐), ๑๕๓-๑๕๕.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๕ 

มือของเด็กชี้ไปที่พระพุทธองค เหนือศีรษะเด็กมีภาพฉัตรและแส ฝงขวาของพระพุทธเจา
ปรากฏรูปบุรุษสวมเครื่องทรงอยางกษัตริยนั่งคุกเขาอยู เบื้องหลังบุคคลดังกลาวมีรูปบุรุษอีก ๑ 
คน เหนือขึ้นไปปรากฏภาพเครื่องสูง ไดแก ฉัตร แส ๒ คัน บังแทรกหรือบังสูรย ๑ คัน เบื้อง
ลางสุดปรากฏแนวกําแพงซึ่งมีซุมประตูอยูก่ึงกลาง สองขางของซุมประตูมีภาพบุคคลขางละ ๒ 
คนถืออาวุธ   

   นักวิชาการเชื่อวารูปน้ีแสดงภาพพระนางพิมพาแสดงความเคารพพระพุทธเจา โดย
สตรีที่สยายผมเช็ดพระบาทน้ันก็คือพระนางพิมพานั่นเอง สําหรับบุคคลอ่ืนๆสามารถอธิบายได
ดังน้ี ภาพบุรุษสวมเคร่ืองทรงแบบกษัตริยคือพระเจาสุทโธทนะซึ่งอยูในเหตุการณนี้ดวย ดวย
ความที่เปนกษัตริยจึงปรากฏเครื่องสูงอยูเหนือพระเศียร สวนบุคคลทางดานหลังคือบริวาร 
บุคคลที่อยูดานหลังพระนางพิมพาซึ่งกําลังอุมเด็กอยูก็คือบริวารเชนกัน เด็กที่อยูในมือน้ันก็คือ
พระราหุล ดวยความท่ีเปนบุคคลช้ันสูงจึงมีเครื่องสูงเหนือเศียรแตจํานวนนอยกวาพระเจา      
สุทโธทนะอยางชัดเจน สําหรับอาคารหลังคาคลุม แนวกําแพง และซุมประตู ก็อาจส่ือถึงที่
ประทับของพระนางพิมพา อันเปนสถานที่ที่เร่ืองราวน้ีเกิดขึ้น 

   เหตุการณตอนพระนางพิมพาเศราโศกเสียใจหรืออาจเรียกวาพระพุทธองคเสด็จ
โปรดพระนางพิมพาน้ี เกิดขึ้นที่ตําหนักของพระนางพิมพาภายในเมืองกบิลพัสดุ เปนเหตุการณ
ภายหลังจากที่พระพุทธเจาทรงเทศนาโปรดพระพุทธบิดาแลว รายละเอียดมีอยูในคัมภีรหลาย
เลม แตละเลมกลาวถึงรายละเอียดไวแตกตางกัน สําหรับคัมภีรของพุทธศาสนาเถรวาทมี
ตัวอยางเชน อรรถกถากาฬุทายีเถราปทานในวิสุทธชนวิลาสินี กลาวเพียงวาพระพุทธองคเสด็จ
ไปยังปราสาทของพระนาง ทรงแสดงธรรม ทรงบรรเทาความเศราโศก และทรงเทศนาเรื่อง   
จันทกินนรีชาดก๑๓๑  

   อรรถกถาจันทกินนรชาดกในชาตกัฏฐกถา กลาวถึงเร่ืองนี้วา พระพุทธองคทรงดําริ
วาจะเสด็จไปยังที่ประทับของพระนางพิมพาเพ่ือกลาวถึงคุณของพระนางและเทศนาเรื่อง     
จันทกินนรีชาดก จึงโปรดใหพระเจาสุทโธทนะถือบาตรออกนําหนาไปกอน เม่ือพระพุทธองค
เสด็จไปถึงทรงประทับน่ังเหนือพระแทนที่เตรียมไว พระนางพิมพาทรงเศราโศกและกรรแสง๑๓๒   

   อรรถกถาบางเลมไดใหรายละเอียดไวมากซ่ึงมีผลตอการแปลความภาพสลัก เชน 
อรรถกถาราหุลวัตถุกถาในสมันตปาสาทิกา และสันติเกนิทานกถาซ่ึงปรากฏอยูในชาตกัฏฐกถา
และวิสุทธชนวิลาสินี ปรากฏขอความวา เม่ือพระพุทธองคเสด็จมายังที่ประทับของพระนาง

                                          
   
๑๓๑

 พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย อปทาน เลมท่ี ๙ ภาคที่ ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๓๘๙ 

   
๑๓๒

 พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมท่ี ๓ ภาคท่ี ๖ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๓๖๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๖ 

พิมพาทรงประทับน่ังบนที่ที่จัดเตรียมไว  พระนางพิมพาทรงจับที่ขอพระบาท เกลือกกลิ้งพระ
เศียรบนหลังพระบาท ความโดยละเอียดมีดังนี้     
     

   พระผูมีพระภาคเจา ทรงยังพระราชาใหถือบาตรแลว พรอมดวย
พระอัคคสาวกทั้ง ๒ เสด็จไปสูหองอันมีสิริของพระราชธิดา ตรัสวา พระราช
ธิดา จงไหวตามชอบ อยาพึงวากลาวอยางไรเลย แลวประทับบนพระที่นั่งอัน
เขาแตงต้ังไว พระนางเสด็จมาโดยเร็ว ทรงจับที่ขอพระบาทกลิ้งเกลือกพระ
เศียรบนหลังพระบาท ถวายบังคมตามอัธยาศัย ๑๓๓    

 
    จากขอความที่คัดมาขางตนไดกลาวถึงอากัปกิริยาเศราโศกเสียใจของพระนางพิมพา
เม่ือไดพบพระพุทธเจา โดยจับขอพระบาทและกลิ้งเกลือกพระเศียรที่หลังพระบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับภาพสลักจะเห็นถึงความใกลเคียงกันเปนอยางมาก เพียงแตรายละเอียดเทาน้ัน
ที่ตางกัน กลาวคือ พระนางพิมพาอยูในกิริยาสยายผมเช็ดพระบาท ความแตกตางเชนน้ีอาจ
เกิดขึ้นจากความไมเครงครัดของชางในการถายทอดรายละเอียดในวรรณกรรมออกมาในงาน
ศิลปกรรมก็เปนได หรืออีกทางหน่ึงซ่ึงเปนไปไดเชนกันก็คือ การสยายผมเช็ดพระบาทเปน
ประเพณีการแสดงความเคารพอยางสูงแบบหนึ่งที่คนในสมัยน้ันกระทํา ชางจึงถายทอด
ประสบการณในสมัยของตนลงมาสูศิลปกรรม 
    อีกประการหนึ่งที่นาสนใจคือ การเลือกอิริยาบถประทับน่ังหอยพระบาท อันเปน
ทาทางที่ไมนิยมทํากันสําหรับภาพสลักพระพุทธรูปบนใบเสมา การที่ชางเลือกทาทางการนั่ง
เชนนี้อาจเก่ียวของกับการจัดองคประกอบภาพ ที่จะใหพระนางพิมพาสามารถทําความเคารพ
โดยการเกลือกกลิ้งที่พระบาทหรือสยายเกศาเช็ดพระบาทไดอยางสวยงาม ไมบดบังสรีระกาย
แหงพระพุทธองค เพราะหากทําพระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิตามปกติทั่วไปแลว การทํา
ภาพพระนางพิมพาสยายเกศาเช็ดพระบาทก็คงจะตองบดบังสวนใดสวนหนึ่งของพระพุทธเจา
เปนแน  

   นอกเหนือจากการประทับนั่งหอยพระบาทแลว การแสดงทาทางพระหัตถก็แปลกอยู
เชนกัน กลาวคือ ตามปกติพระพุทธรูปประทับน่ังหอยพระบาทจะแสดงวิตรรกมุทราดวยพระ
หัตถขวา หากแตภาพสลักแผนนี้กลับหงายพระหัตถขวาและคว่ําพระหัตถซาย เปนลักษณะที่
ไมปรากฏในพระพุทธรูปสมัยน้ัน อาจเปนไปไดที่ทาทางพระหัตถแบบนี้เกิดความคิดของชาง 

                                          
   ๑๓๓ พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวรรค เลมท่ี ๔ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย

, ๒๕๒๕), ๒๙๑. ขอความทํานองเดียวกันนี้ดูไดใน พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมท่ี ๓ 
ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๔๗. และ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย 
อปทาน เลมท่ี ๘ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๗๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๗ 

ในการแสดงออกถึงพระอาการอันพิเศษของพระพุทธเจาที่มีตอการกระทําอันเปนพิเศษของพระ
นางพิมพา  
  
    - พุทธประวัติตอนพระราหุลทูลถามสมบัติ ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน (รูปที่ ๙๒) 
สลักภาพพระพุทธองคในอิริยาบถประทับยืน พระหัตถขวาทําปางแสดงธรรมหรือวิตรรกมุทรา 
เบื้องขวาของพระพุทธองคปรากฏรูปบุคคลเพศชายในทายืนประนมมือ มีความสูงประมาณ
ระดับพระโสณีของพระพุทธเจา ปายบรรยายโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑใหขอมูลวาสลักภาพ
พุทธประวัติตอนพระราหุลทูลขอสมบัติจากองคพระสัมมาสัมพุทธเจา เขาใจวาการแปลความ
ดังกลาวน้ีพิจารณาจากขนาดของบุคคลประนมมือซ่ึงมีขนาดเล็กวาเปนพระราหุลเปนสําคัญ 
    พุทธประวัติตอนพระราหุลทูลถามสมบัติจากองคพระสัมมาสัมพุทธเจาปรากฏอยูใน
คัมภีรหลายฉบับ เชน ทายัชชภาณวารในพระวินัยปฎก มหาวรรค ระบุวา เม่ือคร้ังที่พระพุทธ
องคทรงเสด็จสูกรุงกบิลพัสดุเพ่ือโปรดพุทธบิดาไดเขาไปยังพระราชวังของพระเจาสุทโธทนะ 
พระนางพิมพาบอกแกพระราหุลวาใหเขาไปขอสมบัติจากพระบิดา เม่ือพระพุทธองคทรงลุกจาก
ที่ประทับเพ่ือเสด็จกลับพระราหุลจึงตามเสด็จไปทางเบื้องหลัง แลวกลาววา “ขาแตพระสมณะ 
ขอไดโปรดประทานทรัพยมรดกแกหมอมฉัน” พระพุทธองคจึงทรงตรัสกับพระสารีบุตรวาให
พระราหุลบวช๑๓๔   
    สําหรับอรรถกถาปรากฏเรื่องพระราหุลทูลขอสมบัติอยูหลายแหง ที่กลาวอยาง
ละเอียด คือ อรรถกถาราหุลวัตถุกถาในตติยสมันตปาสาทิกา เร่ืองพระนันทเถระในธัมมปทัฏฐ
กถา สันติเกนิทานในชาตกัฏฐกถา และสันติเกนิทานในวิสุทธชนวิลาสินี ใหขอมูลเพ่ิมเติมจาก
พระวินัยปฎก มหาวรรค วา ภายหลังจากพระพุทธองคทรงเสด็จยังที่ประทับของพระนางพิมพา
แลว พระนางพิมพาใหพระราหุลทูลขอราชสมบัติ โดยใหพระราหุลกลาววา “ขาแดพระบิดาเจา 
หมอมฉันเปนกุมาร จักยกฉัตรแลว เปนพระมหาจักรพรรดิ หมอมฉันตองการทรัพย โปรด
ประทานทรัพยแกหมอมฉันเถิด เพราะวาบุตรยอมเปนเจาของทรัพยของบิดา” เม่ือพระราหุล
เดินทางไปถึงที่ประทับขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเดินติดตามพระพุทธองคไปพรอมกับ
กลาววา “พระสมณเจาขอพระองคประทานทรัพยมรดกแกหมอมฉันเถิด” พระพุทธองคจึงทรง
ดําริวาจะใหอริยทรัพยซึ่งเปนโลกุตระมรดก จึงรับสั่งใหพระสารีบุตรบวชพระราหุล๑๓๕     

                                          
   ๑๓๔ พระบาลีวินัยปฎก มหาวรรค (ปฐมภาค), พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรม

ราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๑๗๗-๑๗๘. 
   ๑๓๕ พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวรรค เลมท่ี ๔ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย

, ๒๕๒๕), ๒๙๓-๒๙๔. พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลมท่ี ๑ 
ภาคท่ี ๒ ตอนท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๕๗-๑๕๘. พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๘ 

    เม่ือพิจารณาภาพสลักบนใบเสมาแผนนี้ (รูปที่ ๙๒) ขอสังเกตประการเดียวที่
เชื่อมโยงเขากับพุทธประวัติตอนพระราหุลทูลขอสมบัติมีเพียงขนาดของบุคคลที่ยืนประนมมือ
เทาน้ัน ดวยขนาดที่เล็กเพียงระดับพระโสณีของพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงทําใหสันนิษฐานวาเปน
เด็ก พระราหุลเปนเด็กเพียงคนเดียวที่มีบทบาทเดนชัดที่สุดในพุทธประวัติ จึงเปนที่มาของการ
นํามาอธิบายเชื่อมโยงเขากับพุทธประวัติตอนพระราหุลทูลขอสมบัติในที่สุด  
    อยางไรก็ตาม ขนาดที่เล็กแตเพียงอยางเดียวคงไมสามารถยืนยันไดวารูปบุคคลน้ี
เปนเด็ก เพราะตามแบบแผนการจัดองคประกอบเลาเรื่องพุทธประวัติมักทําบุคคลตางๆใหมี
ขนาดเล็กกวาพระพุทธองคเสมอ (อานรายละเอียดในสวนของการจัดองคประกอบภาพในพระ
พิมพและภาพสลัก) ตัวอยางภาพสลักบนใบเสมาที่ทําพระพุทธเจาใหญกวาบุคคลอ่ืนๆอยางเห็น
ไดชัดก็มีตัวอยางใหเห็นจํานวนมาก ดังน้ันจากขนาดที่เล็กเพียงประการเดียวจึงไมสามารถระบุ
อยางชัดเจนวาบุคคลประนมมือน้ีคือพระราหุล ดวยเหตุนี้คําอธิบายวาหมายถึงเหตุการณครั้ง
พระราหุลทูลขอสมบัติจึงยังไมยุติ  
 
    - พุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (รูปที่ 
๙๑) พระพุทธองคประทับยืนตรงแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ มีฉัตรกางกั้นเหนือพระเศียร 
เบื้องซายของพระองคปรากฏรูปบุคคลในทายืน ๑ คน ถัดขึ้นไปเปนรูปบุคคลทามกลางเมฆ
ประนมมือไหวพระพุทธองค เบื้องขวาของพระองคแตกหักสูญหายไปแลวแตจากภาพถายเกา
แสดงใหเห็นวามีองคประกอบเดียวกันกับเบื้องซาย มีนักวิชาการอธิบายภาพนี้วาเปนเหตุการณ
คร้ังพระพุทธองคทรงเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส๑๓๖  
    พุทธประวัติตอนพระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงสปรากฏอยูในคัมภีรอรรถ
กถาหลายแหง คัมภีรที่มีรายละเอียดมากที่สุด คือ ธัมมปทัฏฐกถาซึ่งเปนอรรถกถาพระธรรมบท 
กลาวถึงเหตุการณนี้ดังนี้ 

   เม่ือครั้งพระพุทธองคทรงเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส พระโมคคัล
ลานะขึ้นไปยังสวรรคเพ่ือถามพระองควาจะเสด็จลงสูพื้นโลกเม่ือใด พระพุทธองคตรัสตอบวาจะ
ลงในวันมหาปวารณาที่เมืองสังกัสสะ พระอินทรเนรมิตบันได ๓ ชนิด ไดแก บันไดแกวมณี 
บันไดทองคํา และบันไดเงิน เชิงบันไดตั้งอยูประตูเมืองสังกัสสะ หัวบันไดตั้งอยูยอดเขาพระ

                                                                                                                      
ททกนิกาย ชาดก เลมท่ี ๓ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๔๘-๑๔๙.  พระสูตรและ
อรรถกถา แปล ขุททกนิกาย อปทาน เลมท่ี ๘ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๗๙-
๑๘๐. 

   ๑๓๖ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “เมืองฟาแดด,” ศิลปากร ๑,๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๐), ๕๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๙ 

สุเมรุ บันไดแกวมณีอยูตรงกลางเปนทางลงของพระพุทธองค บันไดทองอยูเบื้องขวาเปนทางลง
ของเหลาเทวดา บันไดเงินอยูเบื้องซายเปนทางลงของเหลาพรหม  

   ขณะประทับยืนเหนือเขาพระสุเมรุเพ่ือจะลงนั้นพระพุทธองคทรงเปดโลกทั้งสาม คือ
ทอดพระเนตรยังดานบน ดานลาง ทิศใหญ และทิศเฉียง ทั้งปวงเหลาน้ันก็ไดทะลุเห็นถึงกัน
ตั้งแตพรหมโลกจนถึงนรกอเวจี  

   เม่ือพระพุทธองคเสด็จลงโดยบันแกวมณีตรงกลางนั้น เหลาเทวดาติดตามลงมาโดย
บันไดทองเบื้องขวา เหลาพรหมติดตามลงมาโดยบันไดเงินเบื้องซาย ปญจสิขรเทพบุตรถือพิณ
ยืนอยูทางขวา มาตลิสังคาหกเทพบุตรยืนอยูทางซาย ทาวมหาพรหมกางก้ันฉัตร ทาวสุยามถือ
พัดวาลวิชนี๑๓๗  

   สําหรับคัมภีรอรรถกถาเลมอ่ืนๆกลาวถึงเหตุการณคร้ังน้ีไวคลายคลึงกับธัมมปทัฏฐ
กถา แตมีรายละเอียดบางประการที่ตางออกไป ดังนี้ 

   มโนรถปูรณีซึ่งเปนอรรถกถาพระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย มีเนื้อความที่นาสนใจ
อันตางไปจากธัมมปทัฏฐกถา ไดแก ผูที่สรางบันไดทั้งสามคือพระวิษณุกรรมซึ่งสรางภายใต
คําสั่งของพระอินทร เม่ือพระพุทธองคจะทรงลงจากสวรรคชั้นดาวดึงสทรงอธิษฐานวาใหมหาชน
เห็นพระองค เห็นอเวจีมหานรก เม่ือทราบวามหาชนสลดใจเพราะเห็นนรกจึงทรงแสดงเทวโลก
ใหเห็น พระพุทธองคเสด็จลงมายังเมืองสังกัสสะโดยพระอินทรอุมบาตรติดตามและพระ
มหาพรหมกางกั้นฉัตร พระสุยามถือพัดวาลวิชนี ปญจสิขรเทพบุตรบรรเลงพิณ๑๓๘  

   ชาตกัฏฐกถาซึ่งเปนอรรถกถาชาดกกลาวถึงเทวดาและสิ่งของที่เชิญตามเสด็จพระ
พุทธองคไวตางไปจากคัมภีร ๒ เลมแรก โดยกลาววา พระอินทรถือบาตรและจีวร ทาวสุยามถือ
พัดวาลวิชนี ทาวสหัมบดีพรหมถือฉัตร๑๓๙   

   จากรายละเอียดที่ปรากฏในคัมภีรตางๆขางตนเม่ือนํามาตรวจสอบกับภาพสลักเลา
เรื่องบนใบเสมาแผนนี้ (รูปที่ ๙๑) จะเห็นไดวามีองคประกอบภาพที่เหมือนและตางไปจาก
ขอความในคัมภีร ในสวนของความแตกตางที่ชัดเจนที่สุดคือการไมปรากฏบันไดซึ่งพระพุทธ
องค เทวดา พรหมใชลงจากสวรรคสูพ้ืนมนุษยโลก ทั้งๆที่ในระยะเวลาที่กอนหนารวมสมัยกับ

                                          
   ๑๓๗ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลมท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓ 

(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๓๑๕-๓๑๘. 
   

๑๓๘ พระสูตรและอรรถกถา แปล อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลมท่ี ๓ ภาคที่ ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๒๒๙-๒๓๐.   

   ๑๓๙ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมท่ี ๓ ภาคท่ี ๖ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๓๓๔-๓๓๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๐ 

วัฒนธรรมทวารวดีนั้นภาพพุทธประวัติตอนนี้จะมีบันไดเปนองคประกอบสําคัญเสมอ๑๔๐ 
นอกจากน้ีรูปบุคคลที่ยืนขนาบพระพุทธองคก็ไมไดถือส่ิงใดไวในมือ ฉัตรกางกั้นเหนือพระเศียร
ก็อยูในลักษณะปกมากกวาจะถือดวยผูติดตาม เม่ือตรวจสอบกับภาพพุทธประวัติตอนน้ีใน
ศิลปะอ่ืนๆทั้งกอนหนาและรวมสมัยจะพบความแตกตาง คือ บุคคลขนาบขางซ่ึงมักทําเปนพระ
อินทรกับพระพรหมจะตองถือส่ิงของอยางใดอยางหนึ่งเสมอ โดยพระอินทรมักถือบาตร พระ
พรหมมักถือฉัตร แมบางคร้ังสิ่งของเหลาน้ีอาจสลับกันบางแตก็แสดงใหเห็นถึงความเก่ียวของ
กับรายละเอียดตามคัมภีรพอสมควร๑๔๑ 

   สําหรับองคประกอบที่สอดคลองกับรายละเอียดในคัมภีรไดแก พระพุทธองคอยูใน
อิริยาบถประทับยืนและขนาบขางดวยบุคคลทางซายและขวา ซึ่งทําใหนึกถึงขอความวาพระ
พุทธองคทรงเสด็จลงจากสวรรคโดยใชบันไดแกวมณีที่อยูตรงกลาง เทวดาและพรหมลงมาโดย
ใชบันไดทองและบันไดเงินที่ขนาบอยูสองขาง อยางไรก็ตามหากตรวจสอบกับภาพสลักหรือพระ
พิมพในศิลปะอ่ืนๆที่สรางขึ้นกอนหนาหรือรวมสมัยกับทวารวดี จะเห็นไดวาการทําบุคคลขนาบ
สองขางพระพุทธองคในอิริยาบถยืนมิไดปรากฏแตเพียงพุทธประวัติตอนนี้เทาน้ัน๑๔๒ 

   ดังน้ันการระบุวาภาพสลักบนใบเสมาแผนนี้หมายถึงพุทธประวัติตอนลงจากสวรรค
ชั้นดาวดึงสจึงยังไมใชขอสรุป เพราะองคประกอบภาพแตกตางไปจากเนื้อหาในคัมภีรและ
ศิลปกรรมที่สรางขึ้นกอนหนาหรือรวมสมัยกัน ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดแตเพียงวาภาพสลักบน
ใบเสมาแผนน้ีแสดงภาพพระพุทธองคประทับยืนแวดลอมดวยเหลาเทวดา     
     

                                          
   ๑๔๐ ตัวอยางเชนศิลปะพมาสมัยพุกามดูไดใน Gordon H. Luce, Old Burma-early Pagan (New 

York : J.J.Auguslin, 1969), pl. 300, 346, 419.  
   อนึ่ง แมพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงสบางครั้งอาจไมมีบันไดได แตท้ังนี้ตองมี

องคประกอบอื่นท่ีชัดเจนและสอดคลองกับคัมภีรจริงๆ หรือยูรวมกันกับพุทธประวัติตอนอื่น ดวยเหตุนี้การไม
มีบันไดจึงไมสงผลตอการแปลความหมาย  

   การไมมีบันไดของพุทธประวัติตอนลงจากสวรรคชั้นดาวดึงสพบไดบอยคร้ังในภาพสลักหรือพระ
พิมพท่ีเรียกวาพระพุทธรูปแปดปาง คือ ทําพุทธประวัติสําคัญท้ังแปดลงไวในภาพสลักหรือพระพิมพเดียวกัน 
มูลเหตุท่ีไมทําบันไดเพราะพ้ืนท่ีจํากัด และองคประกอบท่ีเปนพุทธประวัติตอนอื่นชวยในการแปลความรูปนี้
วาหมายถึงลงจากสวรรคชั้นดาวดึงสไดอยางสมบูรณแลว  

   ๑๔๑ ดูตัวอยางศิลปะพมาสมัยพุกามซึ่งรวมสมัยกับทวารวดีตอนปลาย ท่ีทําเครื่องถือในมือของ
ผูติดตามพระพุทธองคในเหตุการณครั้งลงจากสวรรคชั้นดาวดึงสไดใน Gordon H. Luce, Old Burma-early 
Pagan (New York : J.J.Auguslin, 1969), pl. 300, 319, 346, 419.  

   ๑๔๒ ดูตัวอยางใน Gordon H. Luce, Old Burma-early Pagan (New York : J.J.Auguslin, 
1969), pl. 294, 319.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๑ 

   - พุทธประวัติตอนปราบองคุลีมาล ภาพสลักที่สันนิษฐานวาแสดงพุทธประวัติตอน
ปราบองคุลีมาลมีอยู ๑ แผน พบจากอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ปจจุบันจัดแสดงอยูใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน (รูปที่ ๑๐๔) แมวาสวนใหญจะชํารุดสูญหายไปแลวแตสวน
ที่ยังเหลืออยูก็เพียงพอตอการแปลความ พระพุทธองคประทับยืนในอิริยาบถตริภังค มองดู
คลายกําลังยางกาวพระบาท พระหัตถขวาทําปางแสดงธรรมหรือวิตรรกมุทรา เบื้องขวาปรากฏ
รูปบุรุษผมยาวในทาวิ่ง มือขวาถือดาบหรือตะบอง มือซายถือโล จากองคประกอบดังกลาวทําให
เชื่อไดวาหมายถึงพุทธประวัติตอนปราบองคุลีมาล   

   พุทธประวัติตอนนี้มีรายละเอียดอยูในอังคุลิมาลสูตร พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย 
มัชฌิมปณณาสก กลาวถึงเรื่องราวของจอมโจรนามวาองคุลีมาล ฆาคนแลวนําเอาน้ิวของผูตาย
มารอยเปนพวง พระพุทธองคทรงแสดงปาฏิหาริยโดยทรงพระดําเนินไปตามปกติ แตองคุลีมาล
แมวิ่งสุดกําลังก็มิอาจตามทัน องคุลีมาลจึงกลาววา “จงหยุดกอนสมณะ จงหยุดกอนสมณะ” พระ
พุทธองคตรัสตอบวา “เราหยุดแลว องคุลีมาล ทานเลาจงหยุดเถิด” พระองคตรัสตอไปวา “เรา
วางอาชญาในสรรพสัตวไดแลว จึงชื่อวาหยุดแลวในกาลทุกเม่ือ สวนทานไมสํารวมในสัตว
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเราจึงชื่อวาหยุดแลว สวนทานสิชื่อวายังไมหยุด” องคุลีมาลจึงทิ้งอาวุธ
แลวขอบรรพชาอุปสมบทและไดบรรลุเปนพระอรหันต๑๔๓ 

   อรรถกถาอังคุลิมาลสูตรในปปญจสูทนีไดเพ่ิมเติมขยายความเนื้อเร่ืองจากพระ
สุตตันตปฎกออกไปอีก เน้ือความสําคัญมีดังนี้ 

    นามเดิมขององคุลีมาลคืออหิงสกะ ไดร่ําเรียนวิชาในสํานักของทานทิสาปาโมกข 
อหิงสกะเปนที่โปรดปรานของอาจารยจึงทําใหศิษยคนอ่ืนๆไมพอใจ จึงออกอุบายใหอาจารย
หลงเชื่อวาอหิงสกะจะทําราย อาจารยทิสาปาโมกขจึงออกอุบายวาใหอหิงสกะฆาคนจํานวน 
๑,๐๐๐ คน เพ่ือเปนคาบูชาครูในการเรียนรูวิชาขั้นสูงสุด แตแทจริงแลวหวังวาอหิงสกะจะทํา
พลาดแลวเปนฝายถูกฆาแทน เพ่ือปองกันมิใหนับจํานวนคนที่ถูกฆาผิดพลาด อหิงสกะจึง
นําเอาน้ิวของเหยื่อมารอยเปนมาลัย ดวยเหตุนี้จึงมีชื่อวา องคุลีมาล 

   เม่ือฆาคนไดแลว ๙๙๙ คน พระพุทธองคทรงตรวจดูสัตวโลกก็ไดทราบวาองคุลีมาล
จะฆามารดาของตนเปนรายที่ ๑,๐๐๐ อันถือวาเปนการทํากรรมขั้นรุนแรง พระองคจึงทรงมีพระ
ดําริจะหยุดยั้งการกระทําน้ัน ในที่สุดพระพุทธองคทรงแสดงธรรมโปรดองคุลีมาลจนเกิดความ
เลื่อมใสขอบวชเปนภิกษุในพุทธศาสนาและบรรลุอรหันต๑๔๔       

                                          
    ๑๔๓ พระบาลีสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสน, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ

สังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๔๐๘-๔๑๘. 

   ๑๔๔ พระสูตรและอรรถกถา แปล มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลมท่ี ๒ ภาคท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๕๔-๑๕๗.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๒ 

   จากเรื่องราวท่ีปรากฏในพระไตรปฎกและอรรถกถาดังกลาว สามารถนํามาใชอธิบาย
ภาพสลักบนใบเสมาจากอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดขอนแกน (รูปที่ ๑๐๔) ไดเปนอยางดี ฉาก
เหตุการณที่ชางนํามาสลัก ไดแก องคุลีมาลวิ่งเขาหาพระพุทธเจาเพ่ือหมายทําราย ตามความ
ตอนหนึ่งในอังคุลีมาลสูตร วา 
   

   ครั้งนั้น องคุลีมาลโจรถือดาบและโลผูกสอดแลงธนูไวพรอม ติดตาม
พระผูมีพระภาคเจาไปทางพระปฤษฎางค พระผูมีพระภาคเจาทรงบันดาล
อิทธาภิสังขาร โดยประการที่องคุลีมาลโจรจะวิ่งจนสุดกําลัง ก็ไมอาจทันพระ
ผูมีพระภาคเจาผูเสด็จไปตามปกติได ๑๔๕   

 
    รูปบุรุษผมยาวในทาวิ่งภายในมือถือดาบหรือตะบองและโล ยอมหมายถึงองคุลีมาลท่ี
กําลังวิ่งหมายทํารายพระพุทธองคอยางแนนอน สําหรับอิริยาบถของพระพุทธองคซึ่งประทับยืน
ในอาการตริภังคที่ดูคลายกาวยางพระบาทเปนอยางมาก พระหัตถขวาแสดงวิตรรกมทุราอัน
เปนสัญลักษณของการเทศนาสั่งสอน (ภาพลายเสนที่ ๓๒) สอดคลองกับเร่ืองราวตอนนี้ที่ระบุ
วาพระพุทธองคทรงพระดําเนินอยางปกติและในที่สุดไดเทศนาสั่งสอนธรรมแกองคุลีมาล   
    จากพุทธประวัติตอนปราบองคุลีมาลแสดงใหเห็นวา ชางสลักเลือกแสดงอิริยาบถและ
มุทราของพระพุทธเจาโดยคํานึงถึงเรื่องราวท่ีปรากฏในคัมภีรอยางแนนอน  
 

                                          
   ๑๔๕ พระบาลีสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ

สังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๔๐๙-๔๑๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๓ 

 
ภาพลายเสนที่ ๓๒ พระพุทธเจาในอิริยาบถประทับยืนแบบตริภังคหรือดําเนิน พระหตัถขวา
แสดงธรรม (จากรูปที่ ๑๐๔)   

 
- ไมทราบพุทธประวัติ นอกจากภาพเลาเรื่องพุทธประวัติบนใบเสมาที่กลาวถึงไปแลว 

ยังมีภาพพุทธประวัติอีกกลุมหน่ึงซึ่งไมสามารถสันนิษฐานไดวานํามาจากเหตุการณใด (รูปที่ 
๙๕-๙๗) ทั้งน้ีดวยเหตุผลสําคัญ ๒ ประการ คือ การชํารุดสึกกรอนทําใหรายละเอียดลบเลือน 
และองคประกอบภาพมีไมเพียงพอที่จะเชื่อมโยงเขากับเหตุการณใดได บางแผนมีแนว
สันนิษฐานมากกวา ๑ เหตุการณ ไดแก ใบเสมาคนพบจากโรงเรียนฟาแดดสูงยางวิทยาคม 
เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ขอนแกน (รูปที่ ๙๙) ยังไมสามารถสรุปไดวาเปนเปนพุทธประวัติตอนโปรดพุทธบิดา
หรือโปรดพระเจาพิมพิสาร๑๔๖  

   อนึ่ง ภาพสลักเลาเร่ืองชาดกบางครั้งทําพระโพธิสัตวในรูปกายเดียวกันกับ
พระพุทธเจาดวย (รูปที่ ๒๘๓, ๓๑๓) แตการทําเชนนี้ไมเปนที่แพรหลาย พระโพธิสัตวในแบบ
พระพุทธเจาพบไดในใบเสมาจากเมืองโบราณฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
ปจจุบันอยูที่วัดโพธิ์ชัยเสมาราม สลักภาพชาดกเร่ืองสรภังคชาดก พระโพธิสัตวเสวยพระชาติ

                                          
   ๑๔๖ อานความเห็นวาหมายถึงพุทธประวัติตอนโปรดพระเจาพิมพิสารและขอโตแยงไดใน วชิรา

ภรณ ไชยชาติ, นําชมใบเสมาในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน (กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกน, ๒๕๕๒), ๖๖-๖๙.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๔ 

เปนบุตรปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตต นามวา โชติปาละ มีความสามารถในวิชาธนู คร้ังหน่ึงได
แสดงความสามารถหนาพระท่ีนั่งจนเปนที่โปรดปราน แตงตั้งใหเปนเสนาบดี แตโชติปาละเห็น
โทษของการเปนเสนาบดีจึงไมยอมรับตําแหนงและไดหนีออกบวช จึงไดนามวา สรภังคะ 
แปลวา ผูหักลูกธนู เม่ือออกบวชแลวก็ไดเทศนาธรรมถวายพระเจาพรหมทัตต บิดา มารดา 
และชนทั้งปวง จากเน้ือความขางตนน้ี ทําใหแปลความกลุมบุคคลทางเบื้องลางไดวาคนกลางซึ่ง
ถือลูกศรไวคือโชติปาละกอนออกบวช กําลังแสดงความสามารถในทางธนูกับนักแมธนูคนอ่ืน 
สวนกลุมบุคคลทางดานบนเปนเหตุการณคร้ังโชติปาละซึ่งประทับน่ังอยูตรงกลางกําลังเทศนา
ธรรมโปรดผูเขาเฝา๑๔๗   

 

 
รูปที่ ๓๑๓ พระโพธิสัตวจากใบเสมาเลาเร่ืองสรภังคชาดก เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ (จากรูปที่ ๒๘๓) 

 
๒.๓.๓ ขอสังเกตเรื่องวิตรรกมุทรากับการเปนภาพส่ังสอนธรรม จากการแปล

ความพุทธประวัติที่ปรากฏบนใบเสมาแผนตางๆขางตน สิ่งหน่ึงที่นาสนใจคือการแสดงมุทรา 
ชางสลักเลือกทาทางพระหัตถไดอยางเหมาะสมกับเรื่องราวไดเปนอยางดี โดยเลือกแสดงทา
ไขวพระกรเหนือพระอุระซ่ึงเปนทาแสดงความเคารพนบนอบเพื่อส่ือถึงการเคารพและระลึกถึง
คุณของตนโพธิ์และบัลลังก (รูปที่ ๔๙-๕๐) เลือกแสดงพระหัตถในแบบที่ไมเคยพบมากอนใน

                                          
   
๑๔๗

 พรพรรณ เลาหศิรินาถ และสุทธิลักษณ ไชยสุต, “ใบเสมาท่ีเมืองฟาแดดสงยาง,” โบราณคด ี

๕,๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๗) : ๓๘๒-๓๘๕.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๕ 

เหตุการณพิมพาพิลาป (รูปที่ ๙๘) โดยพระหัตถทั้งสองวางอยูเหนือพระชานุแตตางกันที่
ดานขวาหงายขึ้นดานซายคว่ําลง ราวกับวาเปนทาทางอันพิเศษตอการกระทําอันพิเศษของพระ
นางพิมพา ไมทราบแนชัดวาชางสลักมีความประสงคใดจึงทําพระหัตถในแบบดังกลาว แตสิ่งที่
เห็นไดชัดคืออิริยาบถของพระพุทธองคกับพระนางพิมพาเกิดความรูสึกตอบรับกันและกันเปน
อยางดี     
    มุทราที่ใชมากที่สุดไดแกวิตรรกมุทราหรือปางแสดงธรรม ความนิยมมุทรานี้
นอกเหนือจากแรงบันดาลใจจากศิลปะทวารวดีภาคกลางและความนิยมในหมูพระพุทธรูปภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแลว คงเนื่องมาจากเปนมุทราที่เหมาะสมกับเน้ือหา ทั้งน้ีเพราะวิตรรก
มุทราเปนทาทางสัญลักษณของการแสดงธรรมหรือเทศนา เปนทาทางที่เชื่อวาทําใหผูฟงพระ
ธรรมเทศนามีความรูสึกม่ันคงในหลักธรรมและโนมนําใหหันมานับถือพุทธศาสนาได๑๔๘ 
    ตามที่ทราบกันดีวาพุทธประวัติแตละตอนมักเก่ียวของกับการเทศนาโปรดผูใดผูหน่ึง
เสมอ การทําพระพุทธเจาในทาวิตรรกมุทราจึงเปนความตองการของชางสลักที่สื่อใหผูพบเห็น
ทราบวาพระพุทธองคกําลังเทศนาบุคคลในภาพนั้นๆอยู นอกจากน้ียังอาจทําใหผูพบเห็นภาพ
ระลึกหรือทบทวนพระธรรมคําสอนของพระองคที่ทรงเทศนาในเหตุการณนั้นๆดวย หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งก็คือพระพุทธองคกําลังเทศนาธรรมแกพุทธศาสนิกชนผูไดเห็นภาพสลัก ทําใหภาพ
สลักมีหนาที่ในการสั่งสอนธรรมอยางแทจริง  
    สําหรับรายละเอียดพระธรรมคําสอนในใบเสมาที่ทราบพุทธประวัติชัดเจน อันไดแก 
ตอนนาคปรก ตอนปฐมเทศนา และตอนโปรดองคุลีมาล แตละแผนอธิบายไดดังน้ี (ภาพที่ยัง
คลุมเครือหรือไมทราบพุทธประวัติจะไมกลาวถึง)  
    ภาพสลักแสดงพุทธประวัติตอนนาคปรกแสดงวิตรรกมุทรา (รูปที่ ๑๐๑-๑๐๒, ๑๐๕) 
เปนเพราะชางตองการสื่อวาพระพุทธองคกําลังเทศนาหรือตรัสกับพญานาคมุจลินทซึ่งแปลง
เพศเปนมนุษยแลว และยังอาจทําใหผูพบเห็นนึกถึงพระธรรมที่ทรงเปลงอุทานออกมาในครั้งน้ัน
ดวย ในพระวินัยปฎก มหาวรรค ระบุวาพระพุทธองคทรงเปลงอุทานเรื่องความสุข ความวา 
 

     ความสงัดเปนสุขของบุคคลผูสันโดษ มีธรรม ปรากฏแลว เห็นอยู 
ความไมพยาบาท คือความสํารวมในสัตวทั้งหลาย เปนสุขในโลก  ความ
ปราศจากกําหนัด คือความลวงกามท้ังหลายไปไดเปนสุขในโลก การกําจัด
อัสมิมานะเสียนั่นแล เปนสุขอยางยิ่ง๑๔๙  

                                          
   ๑๔๘ Meher Mcarther, Reading Buddhist Art : An Illustrated Guide to Buddhist Sings & 

Symbols , 42. 
   ๑๔๙ พระบาลีวินัยปฎก มหาวรรค (ปฐมภาค), พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรม

ราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๙. อน่ึง ความสุขยิ่งอันเกิดจากการกําจัด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๖ 

 
    ภาพสลักตอนปฐมเทศนาแสดงวิตรรกมุทราเชนกัน (รูปที่ ๑๐๐) ชางเลือกแสดง
ทาทางพระหัตถแบบน้ีก็เน่ืองจากตองการส่ือใหเห็นวาพระพุทธองคทรงเทศนาสั่งสอนปญจ
วัคคีย ถือวาเปนการเทศนาครั้งแรกของพระพุทธองคซึ่งรายละเอียดปรากฏอยูในธรรมจักร
กัปปวัตนสูตร การท่ีชางสลักพระพุทธองคในทาแสดงธรรมยังอาจทําใหผูพบเห็นทบทวน    
หรือนึกถึงพระธรรมคําสอนในครั้งน้ัน ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของพุทธศาสนา คําสอนคร้ังน้ัน
สรุปไดดังนี้ 

   ๑. การปฏิบัติ ๒ ประการที่ไมควรยุงเก่ียว ไดแก การพัวพันอยูกับความสุขทางกาม
และการทรมานตนใหลําบาก  

   ๒. ควรปฏิบัติทางสายกลางคือการไมยุงกับสิ่งทั้งสองขางตน ซึ่งทางสายกลางนี้เปน
สิ่งที่พระพุทธองคทรงตรัสรู เปนทางไปสูนิพพาน ทางสายกลางประกอบดวยมรรค ๘ ประการ 

   ๓. กลาวถึงทุกขวาประกอบดวยอุปทานขันธ ๕ วามีตัวตน (รูปขันธ เวทนาขันธ 
สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ)  

   ๔ . กลาวถึงสมุทัยหรือเหตุแหงทุกขวาประกอบดวย กามตัณหา ภวตัณหา 
วิภวตัณหา 

   ๕. กลาวถึงนิโรธวาคือความดับทุกข  
   ๖. กลาวถึงมรรควาเปนทางดับทุกขซึ่งประกอบดวยองค ๘ 
   ๗. พระพุทธองคทรงตรัสวา ทั้งทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค พระองคทรงรูวาคืออะไร 

ทรงรูวาตองปฏิบัติอยางไร และทรงปฏิบัติใหบรรลุแลว หมายถึงพระพุทธองคทรงพิจารณา
อริยสัจ ๔ อยางละ ๓ รอบ รวมเปน ๑๒ อาการ พระพุทธองคทรงมีปญญารูถึงส่ิงเหลาน้ีอยาง
หมดจดแลว จึงไดชื่อวาเปนพระพุทธเจา๑๕๐  

   ภายหลังจากที่พระปญจวัคคียบรรลุโสดาบันพระพุทธองคทรงเทศนาอนัตตลักขณ
สูตร ยังผลใหทั้งหาบรรลุเปนพระอรหันต โดยใจความของอนัตตลักขณสูตรสรุปไดดังนี้ 

   ๑. ทรงแสดงถึงความเปนอนัตตาของขันธ ๕ อันไดแก รูป(กาย) เวทนา(ความรูสึก
ทุกขหรือสุข) สัญญา(ความจําไดหมายรู) สังขาร(จิตที่ปรุงแตงใหเปนกุศลหรืออกุศล) และ
วิญญาณ(ธาตุรูที่รูทางอายตนะ ๖) หากเหลาน้ีเปนอัตตายอมตองบังคับใหเปนไปตามตองการ
ได แตเพราะเปนอนัตตาจึงไมสามารถบังคับใหเปนไปอยางที่ตองการ 

                                                                                                                      
อัสมิมานะในสมันตปาสาทิกาซึ่งเปนอรรถกถาพระวินัยปฎกอธิบายวา พระอรหันตเปนผูกําจัดอัสมิมานะได 
ดวยเหตุนี้ความสุขอื่นใดจะเหนือกวาความสุขจากอรหันตเปนไมมี ดูรายละเอียดใน พระสูตรและอรรถกถา 
แปล มหาวรรค เลมท่ี ๔ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๒๔. 

   
๑๕๐ พระบาลีวินัยปฎก มหาวรรค ปฐมภาค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรม

ราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๑๘-๒๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๗ 

   ๒. ตรัสถามปญญจวัคคียวาขันธ ๕ ทั้งมวลนี้เที่ยงหรือไมเที่ยง เม่ือไมเที่ยงสิ่งน้ัน
เปนทุกขหรือเปนสุข เม่ือไมเที่ยงและเปนทุกขมีความแปรปรวนตลอดเวลา ควรหรือไมที่จะเห็น
วาน่ันของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตนของเรา 

   ๓. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เปนอดีต ปจจุบัน อนาคต ภายในหรือ
ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ตองเห็นใหไดตามความจริงวา นั่น
ไมใชของเรา นั่นไมใชเปนเรา นั่นไมใชเปนตนของเรา๑๕๑ 

   ดังนั้นอาจกลาวไดวาคําสอนที่อยูในภาพสลักเลาเร่ืองตอนปฐมเทศนาคือหัวใจของ
พุทธศาสนา ทั้งทางสายกลาง อริยสัจสี่ และอนัตตา   

 
    สําหรับภาพสลักตอนโปรดองคุลีมาล (รูปที่ ๑๐๔) พระพุทธองคทรงประทับยืนแสดง
วิตรรกมุทราหรือแสดงธรรม สื่อความหมายวากําลังเทศนาองคุลีมาล และยังอาจทําให
พุทธศาสนิกชนที่เห็นภาพนี้ระลึกถึงคําสอนคร้ังน้ีดวย โดยคําสอนสําคัญคือการหยุดฆาเอาชีวิต
ผูอ่ืน ความวา “เราวางอาชญาในสรรพสัตวไดแลว จึงชื่อวาหยุดแลวในกาลทุกเม่ือ สวนทานไม
สํารวมในสัตวทั้งหลาย เพราะฉะน้ันเราจึงชื่อวาหยุดแลว สวนทานสิชื่อวายังไมหยุด” องคุลีมา
ลกลาวตอบวา “ขาพเจาน้ันจักประพฤติละบาป เพราะฟงคาถาอันประกอบดวยธรรมของทาน” 
๑๕๒ อรรถกถาไดอธิบายพระธรรมคําสอนในสวนนี้เพ่ิมเติมขึ้นอีกวา ที่พระพุทธองคตรัสวาองคุลี
มาลยังไมหยุดหมายความวา “จักแลนไปในนรก คือจักแลนไปในกําหนดติรัจฉาน ในเปรตวิสัย 
หรือในอสุรกาย”๑๕๓ จึงอาจกลาวไดวาคําสอนที่อยูในภาพสลักแผนนี้คือ ใหคนละเวนจากการทํา
รายทําลายชีวิตเพราะจะนําไปสูอบายภูมิ  
 
    อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวาภาพพระโพธิสัตว(อดีตชาติของพระพุทธเจา)บนใบเสมาก็
นิยมแสดงวิตรรกมุทราหรือปางแสดงธรรมดวยเชนกัน เปนตนวา ภาพพระมโหสถ (รูปที่ ๒๘๕) 
ภาพพระวิฑูรบัณฑิต (รูปที่ ๒๘๖) ภาพพระเวสสันดร (รูปที่ ๒๘๔) ภาพเหลาน้ีเปนหน่ึงใน
หลั กฐานที่ แ สดง ให เ ห็นถึ งความนิ ยมวิ ต ร รก มุทราของวัฒนธรรมทวารว ดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือวามิไดจํากัดเฉพาะกับพระพุทธเจาเทาน้ัน หากแตยังใชในภาพพระ
โพธิสัตวดวย การใชมุทราน้ีกับอดีตชาติของพระพุทธเจาก็อาจอธิบายไดในทํานองเดียวกันกับที่

                                          
   

๑๕๑ พระบาลีวินัยปฎก มหาวรรค ปฐมภาค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรม
ราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๒๗-๓๑. 

   ๑๕๒ พระบาลีสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสน, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ
สังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๔๑๑. 

   ๑๕๓ พระสูตรและอรรถกถา แปล มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลมท่ี ๒ ภาคท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๕๘-๑๕๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๘ 

ไดอธิบายในสวนพระพุทธรูป คือ สื่อใหเห็นวาพระโพธิสัตวกําลังเทศนาสั่งสอนธรรมแกคนใน
ภาพ และยังทําใหผูพบเห็นระลึกถึงคําสอนและการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวได หรือกลาว
อีกนัยยะหนึ่งก็คือใบเสมาที่มีภาพพระโพธิสัตวทําหนาที่เปนเคร่ืองมือส่ังสอนธรรมนั่นเอง  
 
๒.๓ พระพิมพ: การแปลความพุทธประวัติและความหมายทางประติมานวิทยา 

   พระพิมพจัดเปนปูชนียวัตถุในพุทธศาสนาที่สําคัญประเภทหนึ่ง และจัดเปนอุเทสิก
เจดียที่พุทธศาสนิกชนสรางขึ้นเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค การสรางพระพิมพอาจถือไดวาเปนคติ
นิยมเฉพาะในพุทธศาสนาเทาน้ัน จุดเร่ิมตนของการสรางพระพิมพอาจเกิดจากการสรางเพ่ือ
เปนสิ่งระลึกถึงสังเวชนียสถาน๑๕๔ ตอมาเม่ือคติการสรางพระพุทธรูปแพรหลายไดถือกันวา
พระพุทธรูปทําใหเกิดบุญเกิดกุศลแกตัวผูสราง แตการสรางจากวัตถุมีคา เชน หลอโลหะ 
แกะสลักไม แกะสลักหิน อาจเปนของที่ทําไดไมทั่วทุกคนเพราะมีคาใชจายสูง การสราง
พระพุทธรูปดวยการกดประทับลงบนกอนดินหรือที่เรียกวาพระพิมพ จึงเปนหนทางหนึ่งสําหรับ
ผูยากไรในการที่จะสรางบุญสรางกุศลแกตนเอง ที่สําคัญคือพระพิมพเหลาน้ีสามารถสรางขึ้นได
คราวละจํานวนมากได๑๕๕ ตั้งแตนั้นมาการสรางพระพิมพจึงไดรับความนิยมและแพรขยายไป
อยางกวางขวาง   

   สําหรับวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน นอกจากพระพิมพดินเผา
แลวยังมีแผนเงินดุนนูนเปนรูปปูชนียวัตถุอีกดวย พระพิมพดินเผาพบจากเมืองโบราณในลุมนํ้า
ชีเปนสวนใหญ ไดแก เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เมืองคันธารวิสัย 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
และเมืองไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สวนแผนเงินดุนนูนพบที่เมืองคันธารวิสัย อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วัตถุเหลาน้ีมีประเด็นนาสนใจหลายประการ นอกเหนือจากที่
กลาวไวแลวในบทที่ ๕ วาพระพิมพทวารวดีอีสานมีมิติที่เก่ียวของกับความเชื่อเร่ืองการสราง
บุญกุศลใหแกตนเองและผูอ่ืน และเปนภาพสะทอนถึงการรวมแรงรวมใจกันของผูคนในชุมชน 
ยังมีประเด็นทางประติมานวิทยาและพุทธประวัติอยูดวย ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะกลาวถึง
ตอไปขางหนา     
     
    ๒.๓.๑ อิริยาบถ มุทรา และองคประกอบแวดลอมกับการแปลความพุทธ
ประวัติและความหมายทางประติมานวิทยา ดังที่ไดกลาวมาแลวบางในสวนของพระพุทธรูป
ลอยองคและพระพุทธรูปบนใบเสมาวา อิริยาบถ มุทรา ตลอดจนองคประกอบแวดลอม เปนสวน
สําคัญในการเชื่อมโยงพระพุทธรูปเขากับเรื่องราวในพุทธประวัติตลอดจนความหมายแฝง

                                          
   ๑๕๔ ยอช เซเดส, ตํานานพระพิมพ (พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๔๙๕), ๑-๓. 
   ๑๕๕ เร่ืองเดียวกัน, ๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๙ 

ประการตางๆได พระพุทธรูปในพระพิมพดินเผาและแผนเงินดุนนูนก็เชนเดียวกัน การเชื่อมโยง
เขากับเร่ืองราวในพุทธประวัติตลอดจนการเขาใจความหมายแฝงประการตางๆจําเปนตองอาศัย
อิริยาบถ มุทรา ตลอดจนองคประกอบแวดลอมเขาชวย  
    อิริยาบถของพระพุทธรูปที่ปรากฏในพระพิมพดินเผาและแผนเงินดุนนูนแบงไดเปน 
๒ ประเภทหลัก ไดแก อิริยาบถประทับยืนและอิริยาบถประทับน่ัง อิริยาบถแบบหลังยังแบงได
เปนประทับน่ังขัดสมาธิและประทับน่ังหอยพระบาท สวนมุทราหรือทาทางพระหัตถนั้นที่พบได
บอยไดแก ปางสมาธิหรือธยานมุทรา และปางแสดงธรรมหรือวิตรรกมุทรา สําหรับปางแสดง
ธรรมน้ียังแบงไดเปนแสดงธรรมสองพระหัตถ แสดงธรรมดวยพระหัตถขวา แตที่นาประหลาดใจ
คือแสดงธรรมดวยพระหัตถซาย นอกจากนี้ยังมีอีกมุทราหน่ึงซ่ึงไมอยูในระบบมุทราตามแบบ
อินเดีย คือ พระหัตถขวาวางหงายใตระดับพระอุระ พระหัตถซายวางเหนือพระเพลา   
    บางครั้งอิริยาบถและมุทราสามารถเชื่อมโยงเขากับพุทธประวัติได เชน พระพุทธรูป
ปางมารวิชัยยอมหมายถึงเหตุการณชนะมารกอนการตรัสรู อยางไรก็ตามอิริยาบถและมุทรา
หลายตอหลายครั้งไมสามารถเชื่อมโยงเขากับพุทธประวัติตอนใดตอนหนึ่งไดโดยตรง เปนเพียง
ทาทางหรือการแสดงออกกลางๆเพียงเทาน้ัน เชน พระพุทธรูปประทับยืนหรือประทับน่ังแสดง
วิตรรกมุทรา กลาวไดแตเพียงวาเปนทาแสดงพระธรรมเทศนา แตจะเทศนาโปรดผูใดหรือเปน
พุทธประวัติตอนใดตองใชบริบทแวดลอมประกอบ  
    สําหรับองคประกอบแวดลอมน้ันมีมากมายหลายลักษณะ ทั้งรูปบุคคล เคร่ืองสูง 
เครื่องบูชา ตนไม และอ่ืนๆ องคประกอบแวดลอมบางสวนไดกลาวถึงไวแลวในสวนของการ
แสดงออกถึงฐานันดรสูงของพระพุทธเจา ในสวนนี้จึงจะกลาวถึงเฉพาะประเด็นที่ยังไมไดกลาว  

   องคประกอบเหลาน้ีหลายคร้ังชวยในเชื่อมโยงพระพุทธรูปเขากับพุทธประวัติไดเปน
อยางดี แตตามความจริงแลวพระพิมพหรือแผนเงินดุนนูนหลายองคมิไดทําขึ้นเพื่อสื่อเรื่องราว
ในพุทธประวัติ ผูสรางมีเจตนาแตเพียงสรางรูปองคพระสัมมาสัมพุทธเจาเพ่ือเปนบุญเปนกุศล
ของตนเพียงเทาน้ัน ดวยเหตุนี้องคประกอบหลายประการจึงมิไดทําหนาที่เชื่อมโยงถึง
เหตุการณในพุทธประวัติ  

   แมวาองคประกอบในหลายๆกรณีจะมิไดโยงเขากับเร่ืองราวในพุทธประวัติ แต
กระนั้นก็มีความหมายทางประติมานวิทยาประการอ่ืนๆแอบแฝงอยู ดังน้ันในสวนนี้จึงจะ
กลาวถึงประเด็นทางพุทธประวัติและประติมานวิทยาที่ศึกษาไดจากอิริยาบถ มุทรา และ
องคประกอบแวดลอม โดยมีที่นาสนใจมีดังนี้ 
 
    - พระพุทธรูปปางสมาธิกับองคประกอบแวดลอม พระพุทธรูปประทับนั่งทําปางสมาธิ
เปนแบบแผนที่ปรากฏใหเห็นบอยคร้ัง โดยท่ัวไปพระพุทธรูปปางดังกลาวน้ีอาจสื่อความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๐ 

หมายถึงการบําเพ็ญเพียรสมาธิจนตรัสรู๑๕๖ แตทวาทาทางนี้ก็เปนทาบําเพ็ญสมาธิโดยทั่วไป
ดวย และไมไดจํากัดเฉพาะแตพระพุทธเจาหรือพระสาวกในพุทธศาสนาเทาน้ัน ดังน้ันการทํา
ปางสมาธิแตเพียงประการเดียวอาจยังไมชัดเจนวาส่ือถึงเหตุการณคร้ังตรัสรู แตหากมี
องคประกอบแวดลอมอ่ืนชวย เชน ประทับนั่งใตตนไม (รูปที่ ๑๘๙) โดยเฉพาะอยางยิ่งบางองค
ที่ทําเปนตนพระศรีมหาโพธิ์อยางชัดเจน (รูปที่ ๑๙๐) ก็สามารถส่ือถึงเหตุการณคร้ังตรัสรูได
ชัดเจนขึ้น  

   พระพิมพที่ทําพระพุทธเจาประทับนั่งใตตนไมทําปางสมาธิและแวดลอมดวยเคร่ืองสูง
นานาชนิด (รูปที่ ๑๙๖-๑๙๗) อาจมีความหมายพิเศษเพิ่มเติมไปอีก กลาวคือ เคร่ืองสูงเปน
องคประกอบที่สื่อถึงสภาวะของการเขาถึงความเปนพระพุทธเจาได เพราะตามคติพุทธศาสนา
พระมหาจักรพรรดิกับพระพุทธเจามีสถานภาพที่เทียบเทียมกันได เม่ือเคร่ืองสูงเปนเครื่อง
ประกอบพระยศของพระมหาจักรพรรดิแลว เคร่ืองสูงจึงเปนเครื่องประกอบพระยศของ
พระพุทธเจาดวย ดังน้ันอาจกลาวไดวาพุทธอิริยาบถ ตนไม และเคร่ืองสูงในพระพิมพทั้ง ๒ 
แบบ ทําหนาที่ตอบรับหรือเชื่อมโยงความหมายสูกันและกันไดเปนอยางดี คือ พระพุทธเจา
ประทับน่ังใตตนไมทําปางสมาธิสื่อถึงการตรัสรู ในคร้ังน้ันพระพุทธองคทรงบรรลุถึงพุทธสภาวะ
อยางสมบูรณ ซึ่งเคร่ืองสูงนานาชนิดที่แวดลอมนั้นเปนสัญลักษณที่แสดงถึงการเขาสูความเปน
พระพุทธเจาอันเปนภาวะที่เทาเทียมหรือเหนือกวาพระมหาจักรพรรดินั่นเอง  
   องคประกอบแวดลอมของพระพุทธรูปปางสมาธิบางครั้งไมไดทําหนาที่เชื่อมโยงเขา
กับเหตุการณตรัสรู ในทางตรงกันขามกลับชวยในการเชื่อมโยงเขากับพุทธประวัติตอนอ่ืน ที่
เห็นชัดเจนคือพระพุทธรูปปางสมาธินาคปรก และพระพุทธรูปปางสมาธิในพระพิมพพุทธประวัติ
ตอนยมกปาฏิหาริย  

   สําหรับในกรณีของพระพุทธรูปปางสมาธินาคปรก (รูปที่ ๑๙๘-๒๐๐) องคประกอบ
แวดลอมสําคัญที่เชื่อมโยงเขากับพุทธประวัติคือนาค ซึ่งเปนตัวเชื่อมโยงใหทราบวาเปนพุทธ
ประวัติภายหลังตรัสรูเม่ือเกิดพายุฝนตลอดสัปดาห พญานาคมุจลินทมาปกปกคุมครองพระ
พุทธองค ดวยเหตุนี้การทําปางสมาธิจึงสื่อถึงการพิจารณาพระธรรมในสัปดาหดังกลาว 
    สําหรับกรณีของพระพิมพแสดงพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริยนั้น (รูปที่ ๑๘๖-
๑๘๘) ตามความนิยมแลวพระพุทธเจาในฉากเหตุการณนี้มักทําปางแสดงธรรม เพราะเนื้อหา
เก่ียวของกับการแสดงพระธรรมเทศนา๑๕๗ แตพระพิมพทั้งสองกลับเลือกทําปางสมาธิซึ่งสื่อถึง

                                          
   ๑๕๖ Meher Mcarthur, Reading Buddhist Art : An Illustrated Guide to Buddhist Sign & 

Symbols, 43. 
   ๑๕๗ พุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริยเกี่ยวของกับการแสดงปาฏิหาริยเพ่ือปราบเหลาเดียรถีย และ

แสดงพระธรรมคําสอนเพ่ือโปรดสัตวโลกจํานวนมากมายนับไมถวน ดังนั้นพุทธประวัติตอนนี้จึงมักแสดง
พระพุทธเจาในอิริยาบถเทศนาธรรม โดยอาจแสดงธรรมจักรมุทราหรือวิตรรกมุทรา ปรากฏมาแลวตั้งแต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๑ 

เรื่องราวในพุทธประวัติตอนนี้ไดไมดีเทาปางแสดงธรรม แตเหตุที่ชางเลือกทําปางสมาธิอาจเปน
เพราะเห็นวาองคประกอบแวดลอมทั้งตนมะมวง พุทธนิรมิต รูปบุคคลสองขางพระพุทธองค 
ชวยสื่อถึงพุทธประวัติตอนนี้ไดอยางชัดเจนแลว พระพุทธองคจะทําปางสมาธิหรือปางแสดง
ธรรมก็ไมทําใหการสื่อความหมายคลาดเคลื่อนไปได สงผลใหความเครงครัดวาตองเปนปาง
แสดงธรรมลดนอยลงไป 
    ดังน้ันอาจกลาวไดวาพระพุทธรูปปางสมาธิอันเปนทาทําสมาธิทั่วไป หาก
องคประกอบแวดลอมชัดเจนก็สามารถสื่อถึงพุทธประวัติตอนตรัสรูได อยางไรก็ตาม
องคประกอบแวดลอมก็อาจทําใหแปลความพระพุทธรูปปางสมาธิเขากับพุทธประวัติ
ตอนอ่ืนๆไดดวย 
 
    - ความหมายแฝงในรูปพระอาทิตยพระจันทร พระพิมพและแผนเงินดุนนูนหลายองค
ปรากฏรูปวงกลม ๒ วงเปนองคประกอบแวดลอม (รูปที่ ๑๗๙, ๑๘๔, ๑๘๖-๑๘๘, ๒๐๔, ๒๐๘) 
วงกลมเหลาน้ีบางคร้ังทําเรียบๆแตบางคร้ังประดับดวยเสนแฉก  
    วงกลม ๒ วงที่ปรากฏอยูที่มุมบนทั้งสองมุมของพระพิมพตอนแสดงยมกปาฏิหาริย
ซึ่งมีรูปพระพุทธนิรมิตกําลังเอื้อมพระกรทําทาสัมผัส (รูปที่ ๑๘๖-๑๘๘) มีความเปนไปไดที่สื่อ
ถึงพระอาทิตยและพระจันทร เพราะในคัมภีรบางเลมกลาวถึงพระพุทธองควา บางคาบพระ
สัพพัญูเหยียดพระหัตถไปปรามาสดวงพระจันทรพระอาทิตย๑๕๘ เม่ือวงกลมในพระพิมพยมก
ปาฏิหาริยหมายถึงพระอาทิตยและพระจันทรแลว วงกลมที่ปรากฏในพระพิมพหรือแผนเงินดุน
นูนอ่ืนๆควรหมายถึงพระอาทิตยและพระจันทรดวยเชนกัน  
    มูลเหตุที่ปรากฏพระอาทิตยและพระจันทรในพระพิมพหรือแผนเงินดุนนูนคงมี
มากมายหลายสาเหตุหลายความหมาย ในกรณีที่ทําขนาบขางธรรมจักร (รูปที่ ๑๘๔) อาจเปน
การเทียบเคียงความหมายหรือแนวคิดเขากับธรรมจักร (รายละเอียดจะกลาวถึงในสวนของ
ธรรมจักร) แตในกรณีที่ทํารวมกันกับพระพุทธเจาคงมีนัยความหมายอ่ืนๆอีก 
    นอกเหนือจากพระพิมพปางยมกปาฏิหาริยแลว รูปพระอาทิตยและพระจันทรมักไม
สื่อถึงเรื่องราวในพุทธประวัติ แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาจะไมมีความหมายอ่ืนแฝงอยู 
ความหมายแฝงที่นาสนใจมีอยางนอย ๒ ประการ ประการแรก พระอาทิตยและพระจันทรที่

                                                                                                                      
ศิลปะอินเดียแบบคันธาระ สําหรับศิลปะทวารวดีพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริยนิยมทําพระพุทธองคในปาง
แสดงธรรมหรือวิตรรกมุทราเชนกัน ตัวอยางเชน ภาพสลักจากวัดจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปจจุบันจัด
แสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร และภาพสลักดานหลังฐานชุกชีพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพ 
วราราม  

   
๑๕๘ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, ๒๕๔๐), ๒๐๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๒ 

ตําแหนงมุมบนทั้งสองอาจเปนการพยายามในการบอกถึงตําแหนงหรือสถานที่วาพระพุทธองค
กําลังอยูบนสวรรค เพราะวงโคจรของพระอาทิตยและพระจันทรตามคติพุทธศาสนาถือวาอยู
รอบเขาพระสุเมรุในระดับเหนือเขายุคนธร๑๕๙ และอาจจะตั้งขอสันนิษฐานตอไปไดวาผูสราง
ตองการสื่อถึงพระพุทธเจาเปนศูนยกลางจักรวาลหรือประทับที่ศูนยกลางจักรวาลดวยก็เปนได  

   ความหมายแฝงประการที่สองอาจเปนการเปรียบเทียบองคพระพุทธเจากับพระ
อาทิตยและพระจันทรในดานของการเปนเจาแหงแสงสวาง แนวความคิดดังกลาวนี้เห็นไดจาก
คัมภีรในพุทธศาสนาทั้งนิกายเถรวาทและนิกายมหายาน ที่ไดกลาวถึงไวแลวในสวนของ
ฉัพพรรณรังสีคือขอความจากคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาท เปนการพรรณนาฉัพพรรณรังสีของ
พระพุทธเจาวาสวางกวาแสงจากดวงอาทิตยและดวงจันทร สวนตัวอยางคัมภีรพุทธศาสนา
มหายานที่กลาวถึงแสงสวางของพระพุทธเจามีตัวอยางเชนลิลิตวิสตระ พรรณนาวาถึงขณะที่
พระพุทธองคประทับน่ังใตตนพระศรีมหาโพธ์ิ พระองคทรงเปลงรัศมีชื่อโพธิสัตวะสัญโจทนี 
(กระตุนเตือนพระโพธิสัตว) ทําใหสวางไสวไปทั่วทั้ง ๑๐ ทิศ๑๖๐ หรือในครั้งที่ตองการตักเตือน
เหลามารก็ไดเปลงพระรัศมีชื่อรัศมีกําจัดมณฑลสรรพมารออกจากพระอุณาโลม เปนรัศมีที่สวาง
กวาแสงในพิภพมารทั้งปวง๑๖๑ แสงสวางที่เปลงออกมาจากพระพุทธองคยังมีความหมาย
เปรียบเทียบถึงพุทธปญญาดวย กลาวคือ เปนการอุปมาวาแสงสวางจากปญญาน้ันเหนือกวา
แสงสวางอ่ืนๆ๑๖๒  

 
   - การแปลความรูปบุคคลสองขาง พระพิมพหลายแบบทํารูปบุคคลขนาบสองขางพระ

พุทธองค บางพิมพเลาเรื่องพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริย (รูปที่ ๑๘๖-๑๘๘) แตอีกหลาย
พิมพไมไดสื่อถึงพุทธประวัติตอนใด (รูปที่ ๑๙๐, ๑๙๗, ๒๐๘) รูปบุคคลที่ปรากฏในพระพิมพ
ปางยมกปาฏิหาริยจะกลาวถึงในวิเคราะหพระพิมพปางยมกปาฏิหาริย ในสวนนี้จะกลาวถึงรูป
บุคคลที่ปรากฏในพระพิมพแบบอ่ืนเทาน้ัน 

                                          
   ๑๕๙ วรลักษณ ผองสุขสวัสด์ิ, “คติเรื่องพระสุริยเทพในงานศิลปกรรมที่พบในประเทศไทยชวงกอน

พุทธศตวรรษที่ ๑๙,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙) : ๓๐-๓๑. อนึ่งในวิทยานิพนธฉบับนี้อธิบายรูปวงกลมท้ังสองวาเปนพระ
อาทิตย แตในท่ีนี้เห็นวาวงหนึ่งเปนพระอาทิตยอีกวงหนึ่งเปนพระจันทรมากกวา นอกจากนี้ในวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ยังกลาวดวยวาการเผยแผพระธรรมของพระพุทธองคมักนําไปเปรียบเทียบกับแสงสวางจากดวง
อาทิตย    

   ๑๖๐ คัมภีรลลิตวิสตระ พระพุทธประวัติฝายมหายาน ตอน ๒, แปลโดย แสง มนวิทูร (กรุงเทพฯ : 
กรมศิลปากร, ๒๕๑๔), ๘๐๖. 

   ๑๖๑ เร่ืองเดียวกัน, ๘๑๕. 
   ๑๖๒ แนวคิดเร่ืองพุทธปญญาเทียบไดกับแสงสวางดูไดใน  Randy Kloetzli, Buddhist Cosmalogy 

(Delhi : Motilal Banarsidass,1983), 18. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๓ 

   บุคคลทั้งสองขางเมื่อเทียบกับองคพระสัมมาสัมพุทธเจาซ่ึงประทับอยูตรงกลาง เห็น
ไดวามีขนาดเล็กกวาอยางเห็นไดชัด ขนาดที่แตกตางกันเชนนี้เปนแบบอยางหนึ่งในการจัด
องคประกอบภาพที่พบไดเสมอ อิริยาบถของบุคคลเหลาน้ีมักอยูในทาประนมมือแสดงความ
เคารพนอบนอมพระพุทธองค บุคคลเหลาน้ีทําใหพระพุทธเจาดูโดดเดนขึ้น มีนัยที่สื่อใหทราบ
วาพระพุทธเจาเปนองคประธานของภาพและมีสถานภาพสูง สวนบุคคลอ่ืนๆอยูในฐานะบุคคล
ชั้นรองและมีสถานภาพต่ํากวา  

   รายละเอียดของบุคคลท่ีขนาบอยูสองขางสังเกตไดยาก เพราะพระพิมพมีขนาดเล็ก
และบางคร้ังลบเลือนไปมาก บางพิมพเห็นอยางคราวๆวาตั้งใจทําเครื่องแตงกายของบุคคลทั้ง
สองใหแตกตางกัน (รูปที่ ๒๐๘) โดยบุคคลทางขวาของพระพุทธองคนุงผาส้ันระดับเขา (รูปที่ 
๓๑๔) บุคคลอีกขางหนึ่งนุงผายาวถึงขอเทา (รูปที่ ๓๑๕) นอกจากนี้ศีรษะของบุคคลทั้งสองยังมี
ลักษณะที่แตกตางกันดวย ความแตกตางเชนนี้นาจะเปนเพราะชางตองการส่ือถึงสถานภาพที่
ตางกันของบุคคลทั้งสอง เปนไปไดวาตองการส่ือถึงพระอินทรกับพระพรหม ทั้งน้ีการแปล
ความหมายดังกลาวเกิดขึ้นจากเหตุผลหลัก ๒ ประการ  

 

  

รูปที่ ๓๑๔ บุคคลทางขวาของพระพุทธเจา 
บนพระพิมพแบบแหนึ่ง จากเมืองนครจําปาศรี 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ 
๒๐๘)   

รูปที่ ๓๑๕ บุคคลทางซายของพระพุทธเจา 
บนพระพิมพแบบแหนึ่ง จากเมืองนครจําปาศรี 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ 
๒๐๘)   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๔ 

   ประการแรกตามพุทธประวัติตอนตางๆมักกลาวถึงพระอินทรกับพระพรหมวาอยูรวม
ในเหตุการณเสมอ ประการที่สองสถานภาพของพระอินทรกับพระพรหมแตกตางกัน ภพภูมิของ
พระพรหมคือรูปภูมิและอรูปภูมิ การบรรลุถึงความเปนพรหมเกิดจากการบรรลุฌาน ผูบรรลุ
ฌานขั้นต่ําจะเกิดในรูปภูมิชั้นลางๆ ผูบรรลุฌานชั้นสูงก็จะเกิดในรูปภูมิชั้นสูงขึ้นไปหรือชั้นอรูป
ภูมิเปนลําดับ๑๖๓ การบําเพ็ญฌานเปนเรื่องของนักบวช จนอาจกลาวไดวาผูเกิดเปนพระพรหม
ไดมักเปนพราหมณ นักบวช ฤๅษี แทบทั้งสิ้น๑๖๔ สวนพระอินทรซึ่งเปนเทวดาองคหน่ึงภพภูมิ
ของทานคือกามภูมิ เปนภพภูมิของผูที่ยังไมสามารถละความสุขทางโลกิยะได กุศลอันทําใหเกิด
เปนพระอินทรมิใชการบําเพ็ญฌานแบบนักบวช หากแตเกิดจากกุศล ๗ ประการที่ทําตลอดชีวิต 
ไดแก เลี้ยงดูบิดามารดา ประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูล พูดจาออนหวาน ไมพูดสอเสียด 
ไมตระหน่ีใหทานและยินดีในทาน กลาวคําสัตย และไมโกรธ๑๖๕ เม่ือสถานภาพของพระพรหม
กับพระอินทรตางกัน โดยผูบรรลุเปนพระพรหมมักเปนนักบวช ในขณะที่พระอินทรไม
จําเปนตองเปนนักบวช รูปบุคคลซ่ึงนุงผายาวควรหมายถึงพระพรหมเพราะผานุงลักษณะนี้เปน
เครื่องแตงกายของนักบวช๑๖๖ สวนรูปบุคคลนุงผาส้ันยอมหมายถึงพระอินทรเพราะผานุง
ลักษณะนี้เปนเครื่องแตงกายของเทวดาหรือบุคคลเพศชายทั่วไป๑๖๗ 

   เม่ือรูปบุคคลจากพระพิมพนี้หมายถึงพระอินทรกับพระพรหมแลว รูปบุคคลท่ีมี
ลักษณะเปนไปในทํานองเดียวกันซ่ึงปรากฏในพระพิมพแบบอ่ืน (รูปที่ ๑๙๐, ๓๑๖-๓๑๗) ก็อาจ
เปนรูปพระพรหมและพระอินทรเชนเดียวกัน แตในกรณีที่ทํารูปบุคคลขนาบสองขางมากกวา ๒ 

                                          
   ๑๖๓ พระบาลีอภิธรรมปฎก วิภังค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ 

พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๖๔๙-๖๕๑. 

   ๑๖๔ จันทรศิริ แทนมณี, “พระพรหมในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต,” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๒), ๔๙-๕๐.  

   ๑๖๕ พระบาลีสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรคสังยุต, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ
สังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๓๖๘-๓๗๐. 

   ๑๖๖ ตัวอยางรูปพระพรหมหรือนักบวชในศิลปะทวารวดีท่ีนุงผายาวถึงขอเทา เชน ใบเสมาสลัก
ภาพพรหมนารทจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ขอนแกน ใบเสมาสลักภาพพรหมนารทจากบานกุดโงง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ฐานธรรมจักร
สลักภาพปญจวัคคียกอนผนวชจากจังหวัดนครปฐม ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐม
เจดีย  

   อนึ่ง ภาพพระพรหมหรือนักบวชเหลานี้นอกจากสวมผานุงยาวแลวยังเกลาผมมวย ซึ่งเปนอีก
หนึ่งลักษณะของนักบวชดวย แตเปนท่ีนาเสียดายวาพระพิมพท่ีศึกษามีขนาดเล็กจึงเห็นรายละเอียดไม
ชัดเจน  

   ๑๖๗ ตัวอยางรูปพระอินทร เทวดา หรือบุคคลท่ัวไปท่ีนุงผาส้ันระดับเขา เชน รูปพระเจาสุทโธทนะ
ในภาพสลักเลาเรื่องพิมพาพิลาป พระอินทรในภาพเลาเรื่องบนใบเสมา รูปบุคคลเหลานี้มักสวมมงกุฎ สวม
เครื่องทรงอื่นๆอีก แตเปนท่ีนาเสียดายวาพระพิมพท่ีศึกษามีขนาดเล็กจงึเห็นรายละเอียดเหลานี้ไดไมชัดเจน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๕ 

คน (รูปที่ ๑๙๗) ก็อาจหมายถึงพระอินทรกับเทวดาจํานวนมากอยูขางหน่ึง และพระพรหม
จํานวนมากอยูอีกขางหนึ่งก็ได  

  

รูปที่ ๓๑๖ บุคคลทางขวาของพระพุทธเจา 
บนพระพิมพแบบแหนึ่ง จากเมืองนครจําปาศรี 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ 
๑๙๐)   

รูปที่ ๓๑๗ บุคคลทางขวาของพระพุทธเจา 
บนพระพิมพแบบแหนึ่ง จากเมืองนครจําปาศรี 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (จากรูปที่ 
๑๙๐)   

 
       

    ๒.๓.๒ พระพิมพปางยมกปาฏิหาริย ยมกปาฏิหาริยถือวาเปนหน่ึงใน ๗๓ ญาณ
แหงองคพระสัมมาสัมพุทธเจา ในจํานวน ๗๓ ญาณนี้มี ๖๗ ญาณที่พระสาวกสามารถมีได สวน
อีก ๖ ญาณซึ่งรวมถึงญาณในยมกปาฏิหาริยเกิดแตองคพระสัมมาสัมพุทธเจาเทาน้ัน๑๖๘  
    พระพุทธเจาทรงแสดงยมกปาฏิหาริยหลายคร้ังหลายโอกาส เชน อรรถกถาอชปา
นิโครธกถา ใน สมันตปาสาทิกา กลาวถึงคร้ังที่พระพุทธองคทรงแรกตรัสรู พระองคทรงประทับ
นั่งบําเพ็ญสมาบัติใตตนพระศรีมหาโพธิ์เปนเวลา ๗ วันแลว เทวดาบางเหลาจึงเกิดสงสัยวา
พระพุทธเจาคงไมเสด็จลุกขึ้น เม่ือพระพุทธองคเสด็จออกจากสมาบัติในวันที่ ๘ ทรงทราบถึง
ความสงสัยของเหลาเทวดาจึงทรงเหาะไปยังอากาศเพ่ือแสดงยมกปาฏิหาริย๑๖๙ นอกจากนี้ยัง

                                          
   ๑๖๘ พระบาลีสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา

ในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๑-๗. 
   ๑๖๙ พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวรรค เลมท่ี ๔ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๒๕), ๑๗-๑๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๖ 

ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยในที่ชุมนุมศากยวงศ๑๗๐ และโปรดชาวปาฏลีบุตร แมเม่ือใกล
ปรินิพพานยังทรงอธิษฐานใหพระบรมสารีริกธาตุสวนพระรากขวัญแสดงยมกปาฏิหาริยในวันที่
ประดิษฐานในสถูปถูปาราม และทรงอธิษฐานวาพระบรมสารีริกธาตุที่จะประดิษฐานในมหาสถูป
จงแสดงรางเปนพระพุทธเจาแลวเหาะขึ้นสูฟากฟาเพ่ือแสดงยมกปาฏิหาริย๑๗๑ แตการแสดง
ยมกปาฏิหาริยที่ไดรับการกลาวถึงมากที่สุดไดแก ยมกปาฏิหาริยเพ่ือปราบเหลาเดียรถียที่ควง
มะมวง ณ กรุงสาวัตถี 
    ญาณในยมกปาฏิหาริยมีลักษณะตามที่ปรากฏในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย 
ปฏิสัมภิทามรรควา ทอไฟและสายน้ําจะพุงออกจากสวนตางๆของพระวรกายแหงพระพุทธเจา 
เชน พระเนตร ชองพระกรรณ ชองพระนาสิก พระหัตถ พระบาท เปนตน และมีพุทธนิมิตทํา
อิริยาบถที่แตกตางไปจากพระพุทธเจา เชน หากพระพุทธเจาทรงประทับยืน พระพุทธนิมิตก็จะ
เสด็จจงกรม ประทับน่ัง หรือ ทรงไสยาสน เปนตน๑๗๒  
    การแสดงยมกปาฏิหาริยคร้ังสําคัญเกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถี แมคัมภีรแตละเลมกลาวถึง
รายละเอียดของเหตุการณนี้ตางกันไป แตใจความสําคัญเหมือนกัน สรุปเนื้อความจากธัมม
ปทัฏฐกถาซึ่งเปนอรรถกถาของพระธรรมบท อันเปนคัมภีรที่กลาวถึงเหตุการณนี้อยางละเอียด
ไดดังนี้ 

   พระพุทธองคทรงออกสิกขาบทมิใหพระสาวกกระทําปาฏิหาริย ทําใหเหลาเดียรถีร
เขาใจวาพระพุทธเจาก็ทรงไมแสดงปาฏิหาริยดวย จึงพากันอวดอางหมายจะแสดงปาฏิหาริย
แขงกับพระพุทธเจา แตแทจริงแลวสิกขาบทน้ีหามเฉพาะแกพระสาวก ไมรวมถึงองคพระ
สัมมาสัมพุทธเจา  

   เม่ือพระพุทธองคทรงทราบวาเหลาเดียรถียจะแสดงปาฏิหาริยจึงทรงประกาศวาจะ
แสดงปาฏิหาริยดวย โดยเลือกเมืองสาวัตถีเปนที่แสดง เม่ือเสด็จถึงเมืองสาวัตถี พระเจาปเสนทิ
โกศลไดทูลถามวาจะแสดงปาฏิหาริยที่ใด พระองคตรัสตอบวาจะแสดงที่ควงไมคัณฑาม
พพฤกษ (ตนมะมวงซึ่งปลูกโดยนายคัณฑะ) 

   เม่ือถึงวันเพ็ญเดือน ๘ อันเปนวันที่พระพุทธเจาจะแสดงยมกปาฏิหาริย ผูรักษาสวน
ของพระเจาปเสนทิโกศลนามวาคัณฑะ ไดถวายผลมะมวงแกพระพุทธเจา เม่ือฉันแลวโปรดให

                                          
   ๑๗๐ พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวรรค เลมท่ี ๔ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๒๕), ๒๘๗. 
   ๑๗๑ พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวิภังค เลมท่ี ๑ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย

, ๒๕๒๕), ๑๕๔. 
   ๑๗๒ พระบาลีสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา

ในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๑๕๓-๑๕๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๗ 

นายคัณฑะนําเอาเมล็ดมะมวงไปปลูก แลวพระองคทรงลางพระหัตถลงบนเมล็ดมะมวงนั้น ตน
มะมวงก็โตขึ้นมาในทันที ดวยเหตุที่ตนมะมวงนี้ปลูกโดยนายคัณฑะจึงไดชื่อวาคัณฑามพฤกษ  
    ในวันน้ันพระอินทรและเทพยดาไดรวมกันทําลายพิธีของเหลาเดียรถีย สวนพระพุทธ
องคทรงเนรมิตจงกรมแกวในอากาศ ดานหนึ่งของจงกรมแกวอยูขอบปากจักรวาลดาน
ตะวันออก ดานหน่ึงของจงกรมแกวอยูขอบปากจักรวาลดานตะวันตก จากน้ันในยามบายทรง
เสด็จออกจากคันธกุฏีเพ่ือทําปาฏิหาริยโดยเสด็จขึ้นสูจงกรมแกวในอากาศ ทํายมกปาฏิหาริย
ทามกลางบริษัท  
    ลักษณะของยมกปาฏิหาริยเปนไปตามที่กลาวถึงไวในขางตน คือ มีทอไฟและสายนํ้า
ออกมาเปนคูๆจากสวนตางๆของพระวรกาย มีรัศมีทั้งหกสีเปลงออกมา และมีพระพุทธนิรมิต
ซึ่งอยูในอิริยาบถที่ตางไปจากพระพุทธองค พระพุทธนิรมิตเหลาน้ีเทศนาธรรมโตตอบกับพระ
พุทธองค โดยพระพุทธเจาจะเฉลยปญหาที่พระพุทธนิรมิตตั้งคําถาม และในทางกลับกันพระ
พุทธนิรมิตก็จะเฉลยปญหาที่พระพุทธเจาตรัสถามเชนกัน ทําใหบริษัทที่มาชุมนุมกันเขาสูมรรค
ผลจํานวน ๒๐ โกฏิ๑๗๓ 
     
    - การแปลความองคประกอบในพระพิมพยมกปาฏิหาริย ตามที่กลาวแลวในบทที่ ๔ 
วาภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบพระพิมพปางยมกปาฏิหาริยจากอําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม โดยมีทั้งสิ้น ๒ พิมพ (รูปที่ ๑๘๖-๑๘๘ และภาพลายเสนที่ ๓๓-๓๔) 
    ลักษณะรวมกันของพระพิมพทั้ง ๒ แบบ คือ พระพุทธเจาประทับนั่งทําปางสมาธิบน
บัลลังก สองขางบัลลังกมีบุคคลมาเขาเฝาดานละ ๑ คน ดานบนของพระพิมพปรากฏภาพ
พระพุทธรูปในอิริยาบถประทับน่ัง ๑ องค สองขางมีรูปบุคคลน่ังคุกเขาและพนมมือไหว 
พระพุทธรูปไสยาสน ๒ องค พระพุทธรูปลีลาหรือประทับยืน ๒ องค พระหัตถของพระพุทธรูป
ลีลาหรือประทับยืนอยูในอาการเอ้ือมสัมผัสวงกลมที่วางอยูที่มุมบนของพระพิมพ ระหวาง
พระพุทธรูปทั้ง ๕ องคปรากฏก่ิงกานและใบไมดวย  
 

                                          
   ๑๗๓ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลมท่ี ๑ ภาคท่ี ๒ ตอนท่ี ๓ 

(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๒๘๖-๓๐๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๘ 

  
ภาพลาย เส นที่  ๓๓  พระพิ มพ ป า งยมก
ปาฏิหาริยจากเมืองจําปาศรี พิมพที่ ๑ (จากรูปที่ 
๑๘๖) 

ภาพลายเสนที่ ๓๔  พระพิมพปางยมก
ปาฏิหาริยจากเมืองจําปาศรี พิมพที่ ๒ (จาก
รูปที่ ๑๘๗) 

 
    การปรากฏก่ิงกานและใบไมในพระพิมพยมกปาฏิหาริยทั้ง ๒ แบบ ทําใหเชื่อไดวา
ตั้งใจเลาถึงยมกปาฏิหาริยที่เมืองสาวัตถี ซึ่งพระพุทธองคทรงแสดงที่ใตตนมะมวง ในขณะท่ี
ยมกปาฏิหาริยคร้ังอ่ืนๆไมเคยกลาวถึงตนไมเลย  

   การทําพระพิมพยมกปาฏิหาริยที่เมืองสาวัตถีโดยมีตนมะมวงเปนองคประกอบเชนนี้ 
ทําใหเชื่อไดวาทําขึ้นภายใตรายละเอียดที่ปรากฏในอรรถกถาของพุทธศาสนาเถรวาท ดัง
ขอความที่คัดมาแลวขางตน ทั้งน้ีเพราะการแสดงยมกปาฏิหาริยที่เมืองสาวัตถีของพุทธศาสนา
นิกายอ่ืนไมไดระบุถึงตนมะมวง  

   สําหรับบุคคลที่นั่งอยู ๒ ขางบัลลังกคงมีความหมายถึงพุทธบริษัทที่มาชุมนุมกันใน
คราวน้ัน ทั้งสองพิมพทําบุคคลทางขวามือของพระพุทธเจาสวมเคร่ืองทรงแบบกษัตริย อาจ
หมายถึงรูปพระเจาปเสนทิโกศล ผูเปนกษัตริยแหงเมืองสาวัตถี สวนบุคคลทางซายของ
พระพุทธเจาอาจจะเปนสตรีทั้งน้ีเพราะมีหนาอกอวบนูนอยางชัดเจน เปนที่นาสังเกตดวยวา
บุคคลทางซายในพระพิมพแบบที่ ๒ นั่งอยูบนฐานเตี้ยกวาบุคคลทางขวา อาจเปนความตั้งใจ
ของชางที่พยายามสะทอนถึงความแตกตางทางสถานภาพของบุคคลทั้งสอง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๙ 

   การปรากฏรูปสตรีในพระพิมพปางยมกปาฏิหาริยยังไมมีคําอธิบายที่แนชัด ในคัมภีร
ก็ไมไดกลาวถึงสตรีที่มารวมในเหตุการณเลย จึงกลาวไดแตเพียงวาลักษณะดังกลาวนี้เปนเรื่อง
ของทองถิ่นแถบน้ีเทาน้ัน  
    พระพุทธรูป ๕ องคซึ่งปรากฏอยูดานบนพระพิมพหมายถึงพระพุทธนิรมิตซึ่ง
พระพุทธเจาทรงเนรมิตขึ้น การทําอิริยาบถที่หลากหลายทั้งน่ังสมาธิ ไสยาสน ลีลาหรือประทับ
ยืนเปนการพยายามถายทอดขอความตามคัมภีรมาสูงานศิลปกรรม เพราะคัมภีรตามที่คัดมา
ขางตนกลาวถึงพุทธนิรมิตวาอยูในพระอิริยาบถที่ตางไปจากพระพุทธเจาพระองคจริง เชน หาก
พระพุทธเจาประทับน่ัง พระพุทธนิรมิตก็จะเสด็จจงกรม ประทับยืน หรือ ทรงไสยาสน  

   นอกจากนี้ยังเปนที่นาสังเกตวา พระพุทธนิรมิตที่อยูในอิริยาบถลีลาหรือประทับยืน
ยื่นพระหัตถไปสัมผัสวงกลมที่วางอยูบริเวณมุม เหตุการณนี้ไมปรากฏในธัมมปทัฏฐกถา แตใน
คัมภีรอ่ืน เปนตนวา ปฐมสมโพธิกถาฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
ซึ่งแมวาจะแตงขึ้นในครั้งตนกรุงรัตนโกสินทร หากแตเรียบเรียงมาจากคัมภีรด้ังเดิมที่มีมากอน 
ปรากฏขอความวา “บางคาบพระสัพพัญูเหยียดพระหัตถไปปรามาสดวงพระจันทรพระ
อาทิตย” ๑๗๔ ดังน้ันจึงอธิบายวาเปนภาพพระพุทธนิรมิตนั้นกําลังเอ้ือมพระหัตถสัมผัสพระ
อาทิตยพระจันทรนั่นเอง และยอมหมายความวาการสรางพระพิมพยมกปาฏิหาริยมิไดทําขึ้น
ตามคัมภีรธัมมปทัฏฐกถาของพุทธศาสนาเถรวาทแตฝายเดียว หากแตยังมีแรงบันดาลใจจาก
คัมภีรหรือแนวคิดอ่ืนดวย       
    ขนาดของพระพุทธนิรมิตทั้ง ๕ พระองคเล็กกวาพระพุทธเจาพระองคจริงซ่ึงประทับ
นั่งบนบัลลังกอยางเห็นไดชัด ลักษณะเชนนี้นาจะเปนความตั้งใจของชางที่ประสงคแยกใหเห็น
ความตางระหวางพระพุทธเจากับพระพุทธนิรมิต รวมไปถึงการย้ําสถานภาพของพระพุทธเจา
วามีเหนือกวาพระพุทธนิรมิต จึงทําใหมีขนาดใหญกวา อยางไรก็ตาม ชางไดแทรกบุคคล
นั่งคุกเขาพนมมือไหวพุทธนิรมิตที่ประทับน่ังทําปางสมาธิ เขาใจวาคงจะพยายามสื่อใหเห็นวา
แมเปนพุทธนิรมิตแตก็มีความสําคัญ เพราะเกิดขึ้นแตองคพระพุทธเจา มีสรีระกายเหมือน
พระพุทธเจาทุกประการ และยังชวยเทศนาสั่งสอนพระธรรมเทศนา จนมีผูเขาสูมรรคผลจํานวน
มหาศาล 
     
    - มูลเหตุความนิยมพระพิมพปางยมกปาฏิหาริย หากพิจารณาพระพิมพสมัยทวารวดี
แลวจะเห็นถึงขอมูลที่นาสนใจวา พุทธประวัติตอนทรงแสดงยมกปาฏิหาริยที่เมืองสาวัตถีเปน
พุทธประวัติที่ไดรับความนิยมมากที่สุดปางหน่ึง เห็นไดทั้งจากพิมพที่หลากหลายและการ

                                          
   ๑๗๔ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา, ๒๐๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๐ 

แพรกระจายในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่พุทธประวัติตอนอ่ืนๆไมเปนที่
นิยมหรือนิยมในวงจํากัด๑๗๕  
    มูลเหตุความนิยมแสดงภาพยมกปาฏิหาริยที่เมืองสาวัตถีอาจเกิดจากความคิดวาเปน
พุทธประวัติที่สามารถปราบพวกนอกศาสนา และใหผูคนหันมาเลื่อมใสศรัทธาและบรรลุมรรค
ผลไดจํานวนมาก  เม่ือตรวจสอบกับคัมภีรบางเลมก็ไดแสดงใหเห็นถึงแนวคิดวายมกปาฏิหาริย
สามารถเปลี่ยนคนใหมานับถือพุทธศาสนาไดจริง เปนตนวา พระญาติชาวศากยวงศเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธองคก็เพราะไดชมยมกปาฏิหาริย๑๗๖ อรรถกถาคหวรตีริยเถรคาถา 
กลาวถึงพระคหวรตีริยเถระเห็นพระพุทธเจาทรงแสดงยมกปาฏิหาริยที่เมืองสาวัตถี เกิดความ
เลื่อมใส จึงเขาบวชในพุทธศาสนา๑๗๗ หรือในอรรถกถาโคธิกาทิจตุเถรคาถา กลาวถึงโอรสของ
เจามัลละนามวา โคธิกะ สุพาหุ วัลลิยะ และอุตติยะ ไดเห็นยมกปาฏิหาริยที่พระพุทธองคทรง
แสดงตอหนาพระญาติที่ เมืองกบิลพัสดุ เกิดความเลื่อมใส จึงออกบวชเปนพระในพุทธ
ศาสนา๑๗๘  

   ดังน้ันอาจกลาวไดวาพุทธประวัติตอนน้ีเปนเคร่ืองมือที่ทําใหผูคนหันมานับ
ถือพุทธศาสนาได จึงเกิดความนิยมสรางพระพิมพปางน้ีมากกวาพุทธประวัติตอนอ่ืน 
แนวความคิดในเร่ืองเปลี่ยนใหคนมานับถือพุทธศาสนานี้ อาจเทียบไดกับการจารึกคาถา เย ธมฺ
มา ลงบนพระพิมพ ซึ่งเปนที่นิยมในประเทศอินเดียและทวารวดีภาคกลาง แมเปนขอพระธรรม
สั้นๆแตรวมหัวใจพุทธศาสนาไวครบถวน จึงทําใหผูคนหันมานับถือพุทธศาสนาไดเปนจํานวน

                                          
   ๑๗๕ พระพิมพท่ีทําพระพุทธองคประทับมีฉัตรกางกั้นเหนือพระเศียร ขนาบขางซายขวาดวยรูป

บุคคลอิริยาบถยืน มักกลาวกันวาแสดงพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส อยางไรก็ตามประเด็น
นี้ยังคงตองตรวจสอบกันตอไปเพราะองคประกอบหลายสวนไมสอดคลองกับพุทธประวัติตอนนี้  

   พระพิมพเลาเรื่องพุทธประวัติท่ีพบในพ้ืนท่ีจํากัดมีตัวอยางจากวัดนครโกษา อําเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี มีท้ังส้ิน ๔ พิมพ มีนักวิชาการบางทานสันนิษฐานวาหมายถึงพุทธประวัติตอนตรัสรู ปฐมเทศนา 
อุปสมบทปญจวัคคีย และนางสุชาดาถวายขาวมธุปายาส อยางไรก็ตามการแปลความดังกลาวยังคําตอง
ตรวจสอบอีกคร้ัง อานรายละเอียดการแปลความพระพิมพจากวัดนครโกษาไดใน พรหมศักด์ิ เจิมสวัสด์ิ และ
ฉลวย จารุภานานนท, “พระพิมพดินเผาวัดนครโกษา ลพบุรี,” ศิลปากร ๓๒, ๖ (มกราคม-กุมภาพันธ 
๒๕๓๒) : ๔๐-๕๕.   

   ๑๗๖ พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวรรค ภาคท่ี ๔ เลมท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๒๕), ๒๘๗. 

   ๑๗๗ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย เถรคาถา เลมท่ี ๒ ภาคท่ี ๓ ตอนท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๙๕. 

   ๑๗๘ เร่ืองเดียวกัน, ๒๗๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๑ 

มากในจํานวนนั้นไดแก พระสารีบุตร และพระโมคัลลานะ ผูเปนอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้อง
ซาย๑๗๙  

   อยางไรก็ตาม นอกจากการเปลี่ยนแปลงใหผูคนเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาแลว 
ความนิยมทําพระพิมพเลาเรื่องพุทธประวัติตอนนี้ยังนาจะมีมูลเหตุมาจากเรื่องอ่ืนๆอีก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความเชื่อเรื่องปาฏิหาริยหรือส่ิงเหนือธรรมชาติของคนในสมัยนั้น (อธิบายไว
แลวในสวนของพระพุทธรูปนาคปรก)  นอกจากน้ีมูลเหตุที่พุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริยที่
เมืองสาวัตถีไดรับความนิยมมากกวาพุทธประวัติตอนอ่ืนๆอาจขึ้นอยูกับปจจัยอีกอยางนอย ๒ 
ประการ ประการแรกคือ ความสําคัญของพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริยที่เมืองสาวัตถีในความ
รับรูของพุทธศาสนิกชน ประการที่ ๒ คือ เปนพุทธประวัติเพียงตอนเดียวที่สามารถทํา
พระพุทธรูปจํานวนมากได  
    สําหรับประการแรกหรือความสําคัญของพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริยที่เมืองสาวัต
ถีนั้น สามารถตรวจสอบไดจากคัมภีร หากกลาวเฉพาะของฝายเถรวาทซึ่งเปนนิกายหลักของ
พระพิมพยมกปาฏิหาริยศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลว จะเห็นไดวาทั้งใน
พระไตรปฎกและอรรถกากลาวถึงยมกปาฏิหาริยคร้ังน้ีอยางบอยคร้ัง จนอาจกลาวไดวาเปน
พุทธประวัติตอนสําคัญอีกตอนหนึ่ง เห็นไดจากการกลาวถึงควบคูไปกับเหตุการณสําคัญอ่ืนๆใน
พุทธประวัติ เชน อรรถกถามหาปทานสูตร อรรถกถาอาหารสูตร มีความตามลําดับดังนี้  
 

   พระมหาบุรุษทรงปฏิสนธิในครรภของพระมารดา เสด็จออก
มหาภิเนษกรมณ ทรงแสดงพระธรรมจักร ทรงกระทํายมกปาฏิหาริย ในฤกษ
อุตตราสาฬหะ ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ในฤกษวิสาขะ ประชุมพระ
สาวก และทรงปลงอายุสังขารโดยฤกษมาฆะ เสด็จลงจากเทวโลกโดยฤกษ
อัสสยุชะ พึงนํามาแสดงเพียงเทานี้๑๘๐  

 
       ในกาลที่พระศาสดาทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของพระมารดาของ
ทานก็ดี ในการเสด็จทรงผนวชก็ดี ในการตรัสรูก็ดี ในการทรงยังธรรมจักรให
เปนไป ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย การเสด็จลงจากเทวโลก และในการทรงปลง
อายุสังขารก็ดี ในกาลปรินิพพานก็ดี หมื่นโลกธาตุไดหว่ันไหวแลว๑๘๑ 

                                          
   ๑๗๙ ยอช เซเดส, ตํานานพระพิมพ, ๔-๕. 
   ๑๘๐ พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมท่ี ๒ ภาคที่ ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๙๒. 
   ๑๘๑ พระสูตรและอรรถกถา แปล สังยุตตนิกาย มหาวรรค เลมท่ี ๕ ภาคท่ี ๑  (กรุงเทพฯ : มหาม

กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๒๘๗. อนึ่ง เหตุท่ียมกปาฏิหาริยตามขอความท่ีคัดมานี้อยูกอนหนาเสด็จลงจาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๒ 

    
    ดวยความสําคัญของยมกปาฏิหาริยที่ตนมะมวง ณ เมืองสาวัตถี จึงทําใหบางคัมภีร
อางถึงการแสดงยมกปาฏิหาริยคร้ังอ่ืนๆวาเปนแบบเดียวกับที่ทรงแสดงที่โคนตนมะมวง กรุงสา
วัตถี เชน อรรถกถาราหุลวัตถุกถา กลาวถึงการเสด็จโปรดพระญาติศากยวงศตอนหนึ่งวา เม่ือ
พระองคประสงคใหพระญาติที่ถือตัวอยูกราบไหว จึงทรงเขาจตุตถฌาน จากนั้นจึงทรงเหาะสู
อากาศ ทรงทําปฏิหาริยคลายยมกปาฏิหาริยที่โคนตนมะมวง (คันฑามพฤกษ)๑๘๒ หรือในสันติ
เกนิทานก็ไดกลาวถึงการแสดงยมกปาฏิหาริยคร้ังตางๆวาเหมือนกับที่ทรงทํา ณ ตนมะมวง 
ความวา 
 

   ยมกปาฏิหาริยที่ทรงกระทํา ณ มหาโพธิมัณฑก็ดี ปาฏิหาริยที่ทรง
กระทําในสมาคมพระญาติก็ดี ปาฏิหาริยที่ทรงกระทําในสมาคมชาวปาตลี
บุตรก็ดี ทั้งหมดไดเปนเหมือนยมกปาฏิหาริยที่ควงไมคัณฑามพพฤกษ ๑๘๓ 

  
   สําหรับประการที่ ๒ คือการเปนพุทธประวัติเพียงตอนเดียวที่สามารถทําพระพุทธรูป

จํานวนมากไดนั้น อาศัยจากแนวความคิดวาการสรางพระพุทธรูปเปนการสรางบุญสรางกุศล
ของตัวผูสรางเอง ยิ่งสรางเปนจํานวนมากก็ยิ่งไดบุญกุศลมาก และดวยเหตุที่พุทธประวัติตอน
ยมกปาฏิหาริยเปนเพียงพุทธประวัติตอนเดียวที่เปดโอกาสใหสรางพระพุทธรูปจํานวนมากได 
(ทั้งพระพุทธเจาพระองคจริง และพระพุทธนิรมิตในอิริยาบถตางๆ) ทําใหการสรางพุทธประวัติ
ตอนตอนนี้เปนที่แพรหลายอยางมาก  

   ดังน้ันอาจสรุปไดวา มูลเหตุความนิยมพระพิมพปางยมกปาฏิหาริยที่เมืองสา
วัตถีมากกวาพุทธประวัติตอนอ่ืนๆ เกิดข้ึนจากปจจัยหลายประการ ประการแรกคือ
ความเชื่อวาเปนการแสดงปาฏิหาริยที่เปลี่ยนคนใหมานับถือพุทธศาสนาได ประการที่
สองคือความสําคัญของยมกปาฏิหาริยคร้ังน้ีที่ถูกเนนย้ําบอยคร้ังในคัมภีรตางๆ และ
ประการที่สามคือการเปดโอกาสใหผูสรางทําพระพุทธรูปไดจํานวนมากกวาพุทธประวัติ
ตอนอ่ืนๆ    
      

                                                                                                                      
สวรรค จึงทําใหทราบไดวายมกปาฏิหาริยท่ีกลาวถึงนี้เกิดขึ้นท่ีเมืองสาวัตถี เพราะในคัมภีรจะกลาวถึงยมก
ปาฏิหาริยครั้งนี้วาเกิดขึ้นกอนท่ีจะเสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส   

   ๑๘๒ พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวรรค เลมท่ี ๔ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย
, ๒๕๒๕), ๒๘๗. 

   ๑๘๓ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมท่ี ๓ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๓ 

   ๒.๓.๓ คติพระพุทธเจาจํานวนนับไมถวน พระพิมพจํานวนมากทําแถวพระพุทธรูป
ขนาดเล็กเรียงกัน (รูปที่ ๒๑๐-๒๒๓) รูปแบบดังกลาวน้ีเรียกโดยทั่วไปวาพระแผง จากที่กลาว
ไวแลวในบทที่ ๔ วาพระพิมพแบบนี้แบงออกไดเปนหลายพิมพ แตละพิมพมีจํานวน
พระพุทธรูปแตกตางกัน นอยที่สุดคือ ๔ องค มากที่สุดคือ ๑๖๘ องค  

   ตามที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ ๕ วาการสรางศาสนสถาน ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ 
เปนการสรางบุญสรางกุศลของพุทธศาสนิกชน หากลาวถึงอานิสงคของการสรางพระพุทธรูปก็
จะทําใหผูสรางประสบแตความสุข คิดสิ่งใดจะสมปรารถนา และเม่ือเสียชีวิตแลวจะไดเกิดบน
สวรรค๑๘๔ แตทวาการสรางพระพุทธรูปตองใชกําลังในดานตางๆมาก คนยากจนอาจไมสามารถ
สรางได จึงเกิดการสรางพระพุทธรูปดวยกอนดินหรือเรียกวาพระพิมพ เพราะไมตองสิ้นเปลือง
ทรัพยสินและสามารถสรางไดคราวละมากๆ ดวยเหตุนี้พระพิมพที่พบตามแหลงตางๆจึงมี
จํานวนมากมายมหาศาล  

   จากเหตุผลขางตนอาจนํามาอธิบายการทําพระพุทธรูปขนาดเล็กจํานวนมาก
บนลงบนพระพิมพไดวา เปนความตองการของผูสรางที่จะสรางพระพุทธรูปจํานวนมาก
เพ่ือใหไดกุศลผลบุญมาก  แตไมตองใชกําลังและทรัพยสินมาก  ดังน้ันโดยนัยน้ี
พระพุทธรูปแตละองคจึงหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนศาสดาของพุทธศาสนา
เหมือนกันทุกองค   

   อยางไรก็ตาม นอกจากแนวความคิดขางตนแลว การทําพระพุทธรูปจํานวน
มากเชนน้ีอาจเก่ียวของกับคติความเชื่อวาพระพุทธเจามีจํานวนมากมายนับไมถวน 
เปนความเชื่อที่ปรากฏท้ังในพุทธศาสนามหายานและเถรวาท สําหรับคัมภีรพุทธศาสนา
มหายาน เชน อปริมิตธารณี ระบุวา พระพุทธเจาผูซึ่งไดเกิดมาแลวและที่กําลังจะเกิดมาอีก มี
จํานวนมากมายยิ่งกวาเม็ดทราบริมฝงแมน้ําคงคา๑๘๕ สวนคัมภีรของพุทธศาสนาเถรวาทมี
ตัวอยางเชน วิสุทธชนวิลาสินีอันเปนอรรถกถาของขุททกนิกาย อปทาน มีขอความวา เหตุแหง
พระพุทธเจาทั้งหลาย พึงเห็นวา บารมี ๓๐ ถวนมีทานบารมีเปนตน เปนเหตุของพระพุทธเจา
ทั้งหลายมิใชนอย อุปมาดังเมล็ดทรายในแมน้ําคงคา ๑๘๖ 

   ตามคติพุทธศาสนาถือวาพระพุทธเจามี ๒ ประเภท ไดแก พระสัมมาสัมพุทธเจาและ
พระปจเจกพุทธเจา ความแตกตางระหวางพระพุทธเจาทั้งสองแบบคือ พระสัมมาสัมพุทธเจา
เม่ือตรัสรูแลวจะเทศนาพระธรรมคําสอน แตพระปจเจกพุทธเจาจะไมสั่งสอนผูใด ทั้งพระ

                                          
   ๑๘๔ “วัฏฏังคุลีราชชาดก,” ใน ปญญาสชาดก เลม ๑, ๒๙๒-๒๙๓.  
   ๑๘๕ Alice Getty, The God of Northern Buddhism 2nd ed. (Tokyo : Charles E. Tuttle 

Company, 1962), 10, 16-21.  
   ๑๘๖ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย อปทาน เลมท่ี ๘ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๙๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๔ 

สัมมาสัมพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจามีจํานวนมากมาย นอกจากน้ีหากใชเกณฑดานเวลา
เปนตัวแบงประเภทของพระพุทธเจาจะสามารถแบงไดเปน พระอดีตพุทธเจา พระปจจุบันพุทธ
เจา และพระอนาคตพุทธเจา เจาชายสิทธัตถะผูตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจานับเปนพระ
ปจจุบันพุทธเจา ดังน้ันพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ตรัสรูกอนหนาพระองคเรียกวาพระอดีตพุทธเจา 
และพระสัมมาสัมพุทธเจาที่จะตรัสรูตอจากพระองคเรียกวาพระอนาคตพุทธเจา  

   ความคิดเรื่องพระพุทธเจาที่มีมากมายนับไมถวนที่มีมาแลวตั้งแตอดีต ปจจุบัน และ
จะมีตอไปในอนาคตเปนแนวความคิดหลักที่สําคัญ ในคัมภีรหลายตอนไมไดระบุจํานวนของ
พระพุทธเจาเหลาน้ีไว แตใชคําวา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพุทธเจาเหลาใดที่มีมาแลวใน
อดีตกาล พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดซึ่งจักมีในอนาคตกาล๑๘๗  ซึ่งเปนคําที่สื่อถึง
จํานวนพหูพจน   

   ดังน้ันจะเห็นไดวาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจาจํานวนมากมายนับไมถวนที่มี
มาแลวตั้งแตอดีตกาลและจะมีตอไปในอนาคตเปนคติความเชื่อสําคัญประการหนึ่งของ
พุทธศาสนา ปรากฏทั้งในคัมภีรของพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน พระแผงซึ่งทํา
แถวพระพุทธรูปเรียงกันจํานวนมาก (รูปที่ ๒๑๐-๒๒๓) จึงอาจสรางข้ึนตามคติน้ีก็เปนได  

   แมวาบางทานเห็นวาพระพิมพแผงเหลาน้ีทั้งหมดนาจะมีความหมายถึงพระอดีตพุทธ
เจา๑๘๘ แตในที่นี้เห็นวาเม่ือคัมภีรพุทธศาสนามักกลาวถึงเหลาอดีตพุทธเจาควบคูไปกับเหลา
อนาคตพุทธเจาเสมอ ประกอบกับคัมภีรในพุทธศาสนาบางตอนสะทอนใหเห็นวาควรกราบไหว
บูชาทั้งพระอดีตพุทธเจา ปจจุบันพุทธเจา และอนาคตพุทธเจา ดังความวา พระพุทธเจาในอดีต
ก็ดี ปจจุบันก็ดี อนาคตก็ดี ยอมบริสุทธิ์ดวยธงชัยน้ี เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาเหลาน้ันควร

                                          
   ๑๘๗ การกลาวถึงพระพุทธเจาในอดีตและในอนาคตดวยสํานวน “พระพุทธเจาท่ีมีมาแลวในอดีต

กาล พระพุทธเจาซึ่งจักมีในอนาคตกาล” หรือสํานวนท่ีใกลเคียงกันนี้มีอยูในหลายคัมภีร ดูตัวอยางไดใน พระ
บาลีสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ 
พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๒๕๘., พระบาลีสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิม
ปณณาสก, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : 
การศาสนา, ๒๕๓๐), ๑-๒., พระบาลีสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ
สังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๒๕๐-๒๕๑. อน่ึงใน
คัมภีรของพุทธศาสนามหายานกลาวถึงพระพุทธเจาในรูปพหูพจนโดยไมระบุจํานวนอยางบอยครั้งเชนกัน 
เปนตนวา คัมภีรสัทธรรมปุณฑรีกสูตรระบุถึง “พระศรีศากยมุนีตถาคตเจา และพระตถาคตเจาท้ังหลาย” หรือ 
“พระพุทธเจาในพุทธเกษตรตางๆ” ดูรายละเอียดใน สัทธรรมปุณฑรีกสูตร แปลโดย ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห, 
พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๒๕), ๑๖, ๓๒๗. 

   ๑๘๘ วิริยา อุทธิเสน, “การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมแมน้ําชี
ตอนกลาง กรณีศึกษาจากพระพิมพดินเผา,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖),๗๓-๗๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๕ 

นมัสการ๑๘๙ พระแผงเหลาน้ีจึงไมนาจะสรางแตพระอดีตพุทธเจาเทาน้ัน หากแตผูสรางคง
ตองการส่ือถึงพระพุทธเจาทั้งปวงที่ตรัสรูแลวในอดีต ปจจุบัน และจะตรัสรูตอไปในอนาคต
มากกวา คงไมไดมีเจตนาเหมายถึงพระพุทธเจากลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษ ยกเวนแตพิมพที่ทํา
พระพุทธรูป ๔ องค (รูปที่ ๒๐๔) ที่ผูสรางอาจจะมีเจตนาทําพระอดีตพุทธเจา ๓ พระองค คือ 
พระพุทธเจากกุสันธะ พระพุทธเจาโกนาคมนะ พระพุทธเจากัสสปะ และปจจุบันพุทธเจาคือ
พระพุทธเจาโคตมะ เพราะทั้ง ๔ พระองคเปนพระพุทธเจาประจํากัปปปจจุบันซึ่งไดตรัสรูไปแลว  

 
   ๒.๓.๔ คติปูชนียวัตถุในพุทธศาสนา พระพิมพบางแบบทําพระพุทธเจาขนาบหรือ

สลับดวยปูชนียวัตถุอ่ืนในพุทธศาสนา ความหมายของพระพิมพกลุมน้ียังไมเปนที่แนชัด แตอาจ
กลาวไดอยางกวางๆวาเปนความตองการสรางรูปปูชนียวัตถุในพุทธศาสนาไวในพระพิมพองค
เดียวกัน พิมพที่ใชในการศึกษามี ๓ แบบ ดังนี้  

   พิมพแรก (รูปที่ ๒๒๔) ทํารูปเรียงกันในแนวนอน ๒ แถว แถวบนพระพุทธเจาขนาบ
ขางดวยสถูป แถวลางพระพุทธเจาขนาบขางดวยปูชนียวัตถุใดไมชัดเจนแตอาจเปนตนไม  

   พิมพที่สอง (รูปที่ ๒๒๕) ทําปูชนียวัตถุเรียงกัน นับตามแนวนอนได ๘ แถว แตละ
แถวประกอบดวยพระพุทธรูปและปูชนียวัตถุตางๆ ๘ องค สรุปเปนผังไดดังนี้ 

 
   พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน   
   พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน 
   พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน   
  พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน   
   พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน   
   พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน   
  พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน  
  พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน 
 
   ในตําแหนงของปูชนียวัตถุที่ไมชัดเจนในพิมพที่ ๒ นั้น บางทานเห็นวาเปนรูป

ธรรมจักร๑๙๐ แตบางทานเห็นวาเปนรูปตนไมและพุมไม๑๙๑      

                                          
   ๑๘๙ พระบาลีสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน ปฐมภาค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา

ในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๗๘. 
   ๑๙๐ มยุรี วีระประเสริฐ, “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีท่ีพบท่ีนาดูน มหาสารคาม,” ใน ดินแดน

ไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑. 
เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งท่ี ๑), ๙๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๖ 

 
   พิมพที่ ๓ (รูปที่ ๒๒๖) ทําปูชนียวัตถุเรียงกัน นับตามแนวนอนได ๘ แถว แตละแถว

ประกอบดวยพระพุทธรูปและปูชนียวัตถุตางๆ ๗ องค สรุปเปนผังไดดังนี ้
 
   พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป 
   พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป 
   พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป 
   พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป 
   พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป 
   พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป 
   พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป 
   พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป/ไมชัดเจน/พระพุทธรูป/สถูป/พระพุทธรูป 
 
   ในตําแหนงของปูชนียวัตถุที่ไมชัดเจนในพิมพที่ ๓ นั้น บางทานเห็นวาเปนรูป

ธรรมจักร๑๙๒ แตบางทานเห็นวาเปนรูปตนไม๑๙๓      
   แมวาจะมีบางสวนที่ไมชัดเจนวาผูสรางตองการทําธรรมจักรหรือตนไม แตอยางนอย

พระพิมพเหลาน้ีก็มีพระพุทธรูปและสถูป ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวาพระพิมพเหลาน้ีทํา
พระพุทธเจาสลับกับปูชนียวัตถุอ่ืน ไดแก สถูป ธรรมจักร ตนไม ทั้งน้ีตนไมดังกลาวนาจะไดแก
ตนโพธิ์เพราะเปนตนไมสําคัญที่สุดในพุทธศาสนา๑๙๔  

   การสรางรูปปูชนียวัตถุในพุทธศาสนาไวในพระพิมพองคเดียวกันอาจจะเก่ียวของกับ
ความคิดวาเปนการสรางบุญสรางกุศล ทวาการสรางเปนปูชนียวัตถุจริงตองใชกําลังและ
ทรัพยสินมาก จึงทําปูชนียวัตถุเหลาน้ันในลักษณะพระพิมพแทน รูปแบบเชนนี้ทําใหนึกถึงภาพ
สลักศิลปะทวารวดีภาคกลาง ไดแก แผนหินพบจากจังหวัดราชบุรี (รูปที่ ๓๑๘) และภาพสลัก
จากถ้ําถมอรัตน อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ (รูปที่ ๓๑๙) ซึ่งทําพระพุทธรูปขนาบขางดวย

                                                                                                                      
   ๑๙๑ สถาพร ขวัญยืน, “การขุดแตงโบราณสถานที่อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม,” ศิลปากร 

๒๔,๒ (พฤษภาคม ๒๕๒๓) : ๘๐-๘๑. 

   ๑๙๒ มยุรี วีระประเสริฐ, “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีท่ีพบท่ีนาดูน มหาสารคาม,” ใน ดินแดน
ไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑. 
เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งท่ี ๑), ๙๑. 

   ๑๙๓ สถาพร ขวัญยืน, “การขุดแตงโบราณสถานที่อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม,” ศิลปากร 
๒๔,๒ (พฤษภาคม ๒๕๒๓) : ๘๐. 

   ๑๙๔ เกี่ยวกับความสําคัญและหลักฐานตนโพธิ์ในสมัยทวารวดีดูไดใน รุงโรจน ธรรมรุงเรือง,”การ
นับถือบูชาตนไมใหญและตนโพธิ์ในสมัยทวารวดี,” ดํารงวิชาการ ๓,๖ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๗) : ๑-๙.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๗ 

ธรรมจักรกับสถูป การปรากฏรวมกันของพระพุทธรูป ธรรมจักร และสถูปเชนนี้ ยอมเปนภาพ
สะทอนที่ดีวาปูชนียวัตถุทั้งสามสําคัญเทียบเทากัน เปนปูชนียวัตถุที่พุทธศาสนิกชนสมัยนั้น
กราบไหวบูชา๑๙๕  

 

  

รูปที่ ๓๑๘ แผนหินจากจังหวัด
ร า ช บุ รี  จั ด แ ส ด ง ใ น
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี   

รูปที่ ๓๑๙ ภาพสลักจากถ้ําถมอรัตน อําเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ 

 
   เม่ือตรวจสอบกับโบราณสถานวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ

พบไดวา คงมีคติความเชื่อวาปูชนียวัตถุทั้งสามมีความศักด์ิสิทธิ สําคัญ และเปนวัตถุในการ
กราบไหวเคารพบูชาเชนที่ทวารวดีภาคกลางถือปฏิบัติ เห็นไดจากจํานวนพระพุทธรูปจํานวน
มาก สถูปองคจริงและสถูปจําลองที่ดวยสําริดหรือดินเผา (รูปที่ ๒๒๗) ธรรมจักรซ่ึงพบทั้งหิน
ลอยตัว ภาพสลักบนใบเสมา และดุนนูนบนแผนเงิน (รูปที่ ๑๘๒-๑๘๕) สวนตนโพธิ์นั้นแมวาจะ
ไมเหลือหลักฐานตนจริงแลว แตทวาจากพระพิมพหลายองคซึ่งทําพระพุทธเจาประทับนั่งใตตน
โพธิ์ และจากภาพสลักบนใบเสมาเลาเร่ืองพุทธประวัติตอนอนิมิสเจดีย (รูปที่ ๔๙-๕๐) ยอม
แสดงให เ ห็นถึงความสําคัญของตนโพธิ์และประเพณีการบูชาที่อยู ในความรับรูของ
พุทธศาสนิกชนสมัยนั้น  

                                          
   
๑๙๕

 รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, “ธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” เมือง

โบราณ ๓๒,๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๙) : ๘๐-๘๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๘ 

   จึงสรุปไดวาดวยความสําคัญของปูชนียวัตถุในพุทธศาสนาประเภทตางๆ ทั้ง
พระพุทธรูป ธรรมจักร สถูป ตนโพธิ์ เปนมูลเหตุใหเกิดพระพิมพที่ทําภาพปูชนียวัตถุเหลาน้ี
รวมกันไวในองคเดียว ทั้งยังกอใหเกิดกุศลผลบุญตอตัวผูสรางดวย     

      
    ๒.๓.๕ ธรรมจักร วงลอแหงพระธรรมหรือธรรมจักรน้ี อาจกลาวไดวาเปนสัญลักษณ
ที่โดดเดนและเหมาะสมที่จะสื่อถึงหลักธรรมคําสอนและแนวคิดในพุทธศาสนาไดดีที่สุด๑๙๖  
    อารยธรรมอินเดียไดใชสัญลักษณรูปวงลอหรือจักรมาเน่ินนานกอนการเกิดขึ้นของ
พุทธศาสนา โดยเริ่มตนนํามาใชสําหรับสื่อความหมายถึงรูปทรงของดวงอาทิตยหรือพระสุริย
เทพ ตอมาสัญลักษณนี้ปรากฏในฐานะจักรที่เปนอาวุธของพระวิษณุ และเปนจักรรัตนะท่ีชวย
เผยแผพระราชอํานาจของพระมหาจักรพรรดิ๑๙๗ ดวยความที่รูปวงลอหรือจักรมีความสําคัญใน
วัฒนธรรมอินเดียอยูกอนแลว พุทธศาสนาจึงนําสัญลักษณนี้มาปรับใชโดยไดกลายเปน
ธรรมจักรหรือกงลอแหงพระธรรม ดวยเหตุนี้ ธรรมจักรจึงมีมิติที่สามารถเช่ือมโยงเขากับ
แนวความคิดด้ังเดิมตามวัฒนธรรมอินเดีย และมีมิติที่ตางออกไปจากสัญลักษณรูปจักรอ่ืนๆ     

   หลักฐานธรรมจักรที่นํามาใชศึกษาไดแก ธรรมจักรบนแผนเงินดุนนูน พบจากอําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน ๔ แผน (รูปที่ ๑๘๒-๑๘๕) และพระพิมพซึ่งทํา
พระพุทธรูปสลับกับกับปูชนียวัตถุตางๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะไดแกธรรมจักร (รูปที่ ๒๒๔-๒๒๖) 
แตการจะเขาใจความเชื่อและความหมายของธรรมจักรขางตน จําเปนตองเช่ือมโยงเขากับ
ธรรมจักรในรูปแบบอ่ืนๆดวย เชน ธรรมจักรหินลอยตัว ภาพธรรมจักรบนใบเสมา เปนตน ซึ่งจะ
ใหเกิดความเขาใจในคติความเชื่อและความหมายของธรรมจักรไดชัดเจน 

   อน่ึง การทําธรรมจักรนิยมอยางมากในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลาง โดยทําออกมา
ในลักษณะของธรรมจักรหินลอยตัวตั้งอยูบนเสา พบกระจายตัวหนาแนนในพื้นที่ภาคกลาง จน
อาจกลาวไดวาเปนเอกลักษณสําคัญของทวารวดีภาคกลาง จึงทําใหบางทานตั้งขอสังเกตวา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจไดรับคติการทําธรรมจักรมาจากภาคกลางก็เปนได ในที่นี้จึงเห็น
วาควรเปรียบเทียบแนวคิด ความเชื่อ กับธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลางไปพรอมกัน
ดวยเลย   
  
    - ธรรมจักรกับการเปนสัญลักษณของการปฐมเทศนาและพระธรรมคําสอน ธรรมจักร
หรือกงลอแหงพระธรรมนั้น พระพุทธองคทรงหมุน(เผยแผ)ตั้งแตครั้งทรงแสดงปฐมเทศนา ณ 

                                          
   ๑๙๖ ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีธรรมจักร (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑), ๔๓.  
   ๑๙๗ เร่ืองเดียวกัน, ๔๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๙ 

ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ดวยเหตุนี้มิติหน่ึงของธรรมจักรจึงเกี่ยวของกับพุทธประวัติตอนปฐม
เทศนา  

   ในคราวปฐมเทศนาพระพุทธองคทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรหรือพระสูตรวา
ดวยการหมุนกงลอแหงพระธรรม เน้ือความในพระสูตรนี้เร่ิมตนดวยการทรงแสดงใหเห็นถึง
ความไมมีประโยชนของการกระทําสุดโตง ๒ ประการ คือ กามสุขัลลิกานุโยค (การทําตนใหติด
อยูกับกามคุณ) และอัตตกิลมถานุโยค (การทรมานตน) ทั้ง ๒ ประการนี้ไมใชหนทางหลุดพน 
จากน้ันจึงกลาวถึงทางสายกลางคือการไมเขาไปใกลการกระทําทั้งสอง ทางสายกลางที่วาน้ันก็
คือมรรคแปด เปนหนทางสูนิพพาน จากน้ันจึงทรงเทศนาถึงอริยสัจส่ี เม่ือพระพุทธเจาทรง
เทศนาจบพระโกณทัญญะก็ไดดวงตาเห็นธรรม เหลาเทวดาตางก็กลาวตอๆกันวา 

 
   นั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศให

เปนไปแลว ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี อันสมณะ 
พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆในโลก จะปฏิวัติไมได ๑๙๘ 

 
 ดวยการที่กงลอแหงพระธรรมทรงหมุนหรือเผยแผตั้งแตคร้ังปฐมเทศนาเชนน้ี จึงทํา

ธรรมจักรมีนัยถึงเหตุการณคร้ังปฐมเทศนานี้ดวย 
   การเชื่อมโยงธรรมจักรเขากับเหตุการณครั้งปฐมเทศนาแสดงออกมาใหเห็นในงาน

ศิลปกรรมอยางชัดเจนในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลาง โดยมักทําธรรมจักรหินลอยตัวกับกวาง
หมอบไวคูกัน กวางหมอบมีความหมายถึงปาอิสิปตนมฤคทายวัน ธรรมจักรคือพระธรรมคําสอน 
ซึ่งธรรมจักรหินลอยตัวบางองคจารึกธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งพระพุทธองคทรงแสดงในคราว
ปฐมเทศนาเอาไวดวย๑๙๙ ดวยความที่ธรรมจักรเกี่ยวของกับพุทธประวัติตอนปฐมเทศนา จึง

                                          
   ๑๙๘ พระบาลีวินัยปฎก มหาวรรค (ปฐมภาค), พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรม

ราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๒๐-๒๕. 
   ๑๙๙ ขอความในธรรมจักรกัปปวัตรสูตรท่ีมักนํามาถายทอดไดแก  “ญาณทัสสนะมีรอบ ๓ อาการ 

๑๒” กลาวคือ อริยสัจ ๔ อันไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค แตละประการพระพุทธองคทรงพิจารณาไวอยาง
ละ ๓ รอบ รอบแรกคือรูวาอะไรคือทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค รอบที่ ๒ รูวาตองกระทําส่ิงใดตอทุกข สมุทัย 
นิโรธ และมรรค และรอบที่ ๓ คือกระทําส่ิงนั้นสําเร็จเสร็จส้ินแลว ขอความตามท่ีปรากฏในธรรมจักรกัปปวัตน
สูตรในสวนนี้มีวา “ปญญาอันรูเห็นตามเปนจริงของเราในอริยสัจ ๔  นี้มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อยางนี้ ยังไม
หมดจดดีแลว เพียงใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายังยืนยันไมไดวาเปนผูตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ... ดูกรภิกษุ
ท้ังหลาย ก็เมื่อใดแล ปญญาอันรูเห็นตามเปนจริงของเรา ในอริยสัจ ๔ นี้ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อยางนี้ หมด
จดดีแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจึงยืนยันไดวาเปนผูตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ...” 

    ตัวอยางธรรมจักรท่ีจารึกธรรมจักรกัปปวัตนสูตรไวมีตัวอยางเชน เสาธรรมจักรจากเมืองซับ
จําปา จังหวัดลพบุรี จารึกฐานรองพระธรรมจักรจากจังหวัดนครปฐม องคธรรมจักรจากจังหวัดนครปฐม ดู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๐ 

เปนเหตุใหเกิดการสลักฐานรองรับธรรมจักรบางองคเปนภาพเลาเร่ืองพุทธประวัติตอนนี้๒๐๐ (รูป
ที่ ๓๑๒) 

    สําหรับธรรมจักรหินลอยตัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนไมมากเทากับที่พบ
ในภาคกลาง แตการเชื่อมโยงธรรมจักรเขากับพุทธประวัติตอนปฐมเทศนายังคงเห็นได 
กลาวคือ มีการคนพบกวางหมอบที่วัดธรรมจักรเสมาราม ซึ่งตั้งอยูนอกเมืองโบราณเสมา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา๒๐๑ อันเปนสถานที่เดียวกันกับที่พบธรรมจักรหินลอยตัวซึ่ง
ไดพบกอนหนา (รูปที่ ๓๒๐) ทั้งคูอาจเคยประดิษฐานรวมกันก็ได หากเปนเชนน้ันจริงธรรมจักร
องคนี้ยอมมีนัยสื่อถึงการปฐมเทศนาอยางแนนอน 

 

 

รูปที่ ๓๒๐ ธรรมจักรหิน วัดธรรมจักรเสมาราม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
 
   อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไมมีรายงานการคนพบจารึก

ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบนธรรมจักรเลย   
   นอกเหนือไปจากการสื่อความหมายถึงการปฐมเทศนาแลว ธรรมจักรวัฒนธรรมทวาร

วดีภาคกลางยังเปนสัญลักษณของพระธรรมคําสอนอยางไมเจาะจงตอนหรือพระสูตรดวย ทั้งน้ี

                                                                                                                      
รายละเอียดของจารึกท้ังสามไดใน กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๕๙-๖๔, ๙๘-๙๙, ๑๑๖-๑๒๒.  

   ๒๐๐ การแปลความภาพสลักรูปดังกลาวนี้วาหมายถึงพุทธประวัติตอนปฐมเทศนาดูไดใน ศักด์ิชัย 
สายสิงห, ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเร่ิมในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 
๒๕๔๗), ๒๐๖-๒๐๗. 

   ๒๐๑ ทนงศักด์ิ หาญวงษ, “พระนอนวัดธรรมจักรเสมาราม,” ศิลปากร ๓๔,๖ (๒๕๓๔) : ๖๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๑ 

เพราะธรรมจักรหลายองคไมมีหลักฐานวาพบรวมกันกับกวางหมอบ และหลายองคมีขอพระ
ธรรมคําสอนอ่ืนๆแทนที่จะเปนธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจารึกอยู เชน ขอความจากปฏิจจสุมป
บาท๒๐๒ บางคร้ังเสาและฐานรับธรรมจักรก็จารึกขอความอ่ืนๆเชนกัน เปนตนวา คาถา เย ธมฺ
มา พุทธอุทาน หรือขอความจากธรรมบท๒๐๓  

   เม่ือธรรมจักรเปนสัญลักษณของพระธรรมคําสอนทั้งปวงของพระพุทธองคแลว 
ธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายองคก็คงมีความหมายในทิศทาง
ดังกลาวดวย เพราะโดยมากมักไมมีบริบทแวดลอมใดเชื่อมโยงเขากับพุทธประวัติตอนปฐม
เทศนา ในกรณีของแผนเงินดุนนูนรูปธรรมจักร ๔ แผนก็เชนกัน (รูปที่ ๑๘๒-๑๘๕) ไมมี
องคประกอบแวดลอมที่ทําใหนึกถึงการปฐมเทศนา ดังน้ันจึงนาจะหมายถึงสัญลักษณของพระ
ธรรมคําสอนทั้งมวลของพระพุทธองคนั่นเอง 

   ธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีแนวความคิดที่นาสนใจ
อีกประการหน่ึง ปรากฏใหเห็นเปนภาพสลักบนใบเสมา ๒ แผน พบบนเขาพนมกุเลน ประเทศ

                                          
   ๒๐๒ ปฏิจจสมุปบาทคือวงจรท่ีเปนตนเหตุแหงการเวียนวายตายเกิด พระพุทธองคทรงพิจารณา

ปฏิจจสมุปบาทในสัปดาหแรกหลังตรัสรู วงจรดังกลาวนี้มี ๑๒ อยาง แตละอยางเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดอยาง
ตอไป หากตัดไมไดก็จะวนเวียนอยูเชนนี้ แตหากตัดจุดเริ่มตนไดทุกอยางก็จะดับตามไปดวย ซึ่งจะทําใหเขาสู
นิพพานในที่สุด รายละเอียดของปฏิจจสุมปบาทปรากฏในพระวินัยปฎก มหาวรรค ปฐมภาค พระพุทธองค
ทรงพิจารณาท้ังในสายเกิดและสายดับ ดังนี้  

   “เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปน
ปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะ
เปนปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทาน
เปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข 
โทมนัส อุปายาส เปนอันวากองทุกขท้ังมวลนั้นยอมเกิด ดวยประการฉะนี้ อน่ึง เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดย
ไมเหลือดวยมรรคคือวิราค สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ 
เพราะนามรูปดับสฬายตนะจึงดับ  เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ เพราะเวทนา
ดับตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับเพราะ
ชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส จึงดับ เปนอันวากองทุกขท้ังมวลนั่นยอมดับ ดวย
ประการฉะนี้” 

   สําหรับธรรมจักรท่ีจารึกเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีตัวอยางเชน จารึกบนซี่ลอธรรมจักรจากวัดพระศรี
รัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ดูรายละเอียดใน กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ 
หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๐๙-๑๑๑. 

   ๒๐๓ ดูรายละเอียดใน กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๑๖-๑๒๒ และ ๒๔๑-๒๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๒ 

กัมพูชา๒๐๔ ใบหนึ่งสลักภาพธรรมจักรอยูก่ึงกลางขนาบสองขางดวยสัตว ๒ ตัว ทางดานขวา
ของธรรมจักรเปนลิง สวนทางดานซายไมชัดเจนแตดูเหมือนชาง (รูปที่ ๓๒๑) อีกใบหน่ึง
ธรรมจักรขนาบขางดวยหมูปา(?)และสิงห (ภาพลายเสนที่ ๓๕) ภาพสลักทั้งสองคงไมไดทําขึ้น
เพ่ือส่ือถึงพุทธประวัติ แมวาการขนาบสองขางดวยลิงกับชางจะทําใหนึกถึงพุทธประวัติตอน
พระพุทธเจาประทับอยูในปาปาเลไลยก แตกระน้ันการขนาบขางดวยหมูปา(?)และสิงหก็มิอาจ
เชื่อมเขากับพุทธประวัติตอนใดได นอกจากน้ีการทําธรรมจักรเพ่ือเปนสัญลักษณแทนพระพุทธ
องคเปนระบบที่ไมนิยมทํากันในสมัยทวารวดี ดังน้ันการทําธรรมจักรขนาบขางดวยสัตวอาจมี
ความหมายถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาทรงแผไปทั่วแมยังบรรดาสัตวนอยใหญ๒๐๕  

 

 
รูปที่ ๓๒๑ ใบเสมาสลักรูปธรรมจักร ลิง และชาง(?) จากเขาพนมกุเลน ประเทศกัมพูชา  

 
 

                                          
   ๒๐๔ เหตุผลที่จัดใบเสมา ๒ แผนนี้วาวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนเพราะ

ประเพณีการทําใบเสมาไมเปนท่ีนิยมในประเทศกัมพูชา จนกลาวไดวาไมใชลักษณะหรือเอกลักษณของ
วัฒนธรรมกัมพูชาสมัยโบราณ แตเปนท่ีนิยมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย การพบใบเสมาบนเขา
พนมกุเลนจึงนาจะเกิดขึ้นจากกระแสวัฒนธรรมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีแผไปลงไปประเทศกัมพูชา 
ดวยเหตุนี้จึงกําหนดเรียกใบเสมาทั้งสองซึ่งพบบนเขาพนมกุเลนวา ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ     

   ๒๐๕ รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, “ธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” เมือง
โบราณ ๓๒, ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๙) : ๘๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๓ 

 
ภาพลายเสนที่ ๓๕ ใบเสมาสลักภาพธรรมจักร หมูปา(?) และสิงห จากเขาพนมกุเลน ประเทศ
กัมพูชา  

 
       จากท่ีกลาวมาในสวนน้ีจะเห็นไดวา  พุทธศาสนิกชนชาวทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเขาใจถึงธรรมจักรวาเปนสัญลักษณที่สื่อถึงเหตุการณคร้ังปฐม
เทศนา และยังเปนสัญลักษณของพระธรรมคําสอนทั้งปวงของพระพุทธองคอยาง
แนนอน  
       
     - ธรรมจักรในฐานะปูชนียวัตถุสํ าคัญ  นอกเหนือจากพระพิมพ ดินเผาที่ทํา
พระพุทธเจาสลับกับปูชนียวัตถุอ่ืนๆซึ่งหนึ่งในน้ันนาจะมีธรรมจักรรวมอยูดวย (รูปที่ ๒๒๕-
๒๒๖) และแผนเงินดุนนูนรูปธรรมจักรทั้ง ๔ แผนแลว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังพบ
ธรรมจักรในลักษณะตางๆอีก คือ ธรรมจักรหินลอยตัว และภาพสลักธรรมจักรบนใบเสมา  

   ธรรมจักรหินลอยตัวที่สําคัญ ไดแก ธรรมจักรจากบริเวณวัดธรรมจักรเสมาราม เมือง
เสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๓๒๐) จัดวาเปนองคสําคัญและสมบูรณที่สุด 
นอกจากนี้จากรายงานการขุดคน ขุดแตง และสํารวจทางโบราณคดี เผยใหเห็นถึงจํานวน
ธรรมจักรลอยตัวอีกจํานวนหนึ่ง เชน ชิ้นสวนธรรมจักรจากภายในเจดียองคหนึ่งภายในเมือง
โบราณเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา๒๐๖ ธรรมจักรจากบานกงรถ อําเภอหวยแถลง 

                                          
   ๒๐๖ เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดี เมือง

เสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สขาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓), ๔๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๔ 

จังหวัดนครราชสีมา๒๐๗ ธรรมจักรจากเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๒๐๘ 
ปจจุบันธรรมจักรจาก ๒ แหงหลังไมมีรายงานวาปจจุบันอยูที่ใด  
    สวนภาพสลักธรรมจักรบนใบเสมาพบไดมากกวาธรรมจักรลอยตัว แมวาภาพสลัก
กลุมน้ีจะปรากฏนอยกวาภาพเลาเรื่องพุทธประวัติหรือชาดก แตกระน้ันก็พบไดมากพอสมควร 
โดยกระจายตัวทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวอยางภาพสลักธรรมจักรบนใบเสมาที่นาสนใจมี
ตัวอยางจาก วัดสระพัง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน (รูปที่ ๓๒๒) บานพันลํา อําเภอเกษตร
สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ (รูปที่ ๓๒๓) วัดดงเฒาเกา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ (รูปที่ 
๓๒๔) วัดโพธ์ิศรี อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ (รูปที่ ๓๒๕) วัดโพธิ์ศรีมงคล บานตาด
ทอง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร (รูปที่ ๓๒๖) วัดศรีธรรมาราม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร (รูปที่ 
๓๒๗) วัดสุปฏนาราม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (รูปที่ ๓๒๘) และวัดศรีธาตุการาม 
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร (รูปที่ ๓๒๙) นอกจากน้ีใบเสมาสลักภาพธรรมจักรยัง
ปรากฏในดินแดนประเทศเพื่อนบาน คือ เขาพนมกุเลน ประเทศกัมพูชา มีจํานวนทั้งสิ้น ๗ 
แผน๒๐๙ (รูปที่ ๓๒๑ และภาพลายเสนที่ ๓๕)   
 

   

รูปที่ ๓๒๒ ใบเสมาจากวัด
สระพัง อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน 

รูปที่ ๓๒๓ ใบเสมาจากบาน
พันลํา อําเภอเกษตรสมบูรณ 
จังหวัดชัยภูมิ 

รูปที่ ๓๒๔ ใบเสมาจากวัด
ดง เฒ า เ ก า  อํ า เภอ เ มื อ ง 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

                                          
   ๒๐๗ ศรีศักร วัลลิโภดม, “โคราชสมัยโบราณ,” ใน โบราณคดีนครราชสีมา (พระนคร : กรุงสยาม

การพิมพ, ๒๕๑๒), ๑๐๖-๑๐๗. 
   ๒๐๘ ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง (นครปฐม : สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔), ๕๙. 
   ๒๐๙ J. Boulbet et B. Dagens, “Les sites archaeologiques de la region du Bhnam Gulen 

(Phnom Kulen),” Arts Asiatiques 27 (1973): 43-47, fig. 1-17. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๕ 

      

   

รูปที่ ๓๒๕ ใบเสมาจาก
วั ด โพ ธิ์ ศ รี  อํ า เ ภ อ ลื อ
อํ า น า จ  จั ง ห วั ด
อํานาจเจริญ 

รูปที่ ๓๒๖ ใบเสมาจากวัดโพธิ์
ศรีมงคล บานตาดทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร 

รูปที่ ๓๒๗ ใบเสมาจากวัดศรี
ธรรมาราม อําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร 

 

  

รูปที่ ๓๒๘ ใบเสมาจากวัดสุปฏนาราม อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

รูปที่ ๓๒๙ ใบเสมาจากวัดศรีธาตุการาม 
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 
    การคนพบจํานวนมากเชนนี้นาจะเพียงพอที่จะกลาวในภาพรวมไดวา ธรรมจักรเปน
ปูชนียวัตถุสําคัญประการหน่ึงในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักฐาน
ธรรมจักรที่มีจํานวนคอนขางมากเหลาน้ีนาจะสะทอนใหเห็นถึงประเพณีการสรางหรือบูชา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๖ 

ธรรมจักรเพ่ือหวังกุศลผลบุญของพุทธศาสนิกชนสมัยนั้น ซึ่งกุศลผลบุญอันเกิดจากการสราง
หรือบูชาธรรมจักรปรากฏอยูในพระไตรปฎกวา จะมีแตความรุงเรืองกวาวรรณะทั้งสี่ ไมรูจัก
ทุคติ เปนตน ความโดยละเอียดมีวา  
 

   เราไดต้ังธรรมจักรนี้ ทําอยางสวยงาม อันวิญูชนชมเชย ไว
ขางหนาพุทธาสนะ แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ  

   เรามียวดยานกําลังพลและพานหะ ยอมงดงามกวาวรรณะทั้งส่ี คน
เปนอันมาก ยอมติดตามหอมลอมเราเปนนิตย  

   เราแวดลอมดวยดนตรีหกหมื่น ทุกเมื่อ เรายอมงดงามดวยบริวาร 
นี้เปนผลแหงบุญกรรม  

   ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ เราไดต้ังธรรมจักรบูชา ดวยกรรมนั้น 

เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการต้ังธรรมจักรบูชา๒๑๐ 
 

   นอกจากนี้ธรรมจักรในรูปแบบตางๆยังชวยใหความกระจางในแงมุมอ่ืนๆที่แตกตาง
กันไปไดอีกดวย ตามรายละเอียดดังนี้  
    ภาพสลักธรรมจักรบนใบเสมาอาจชวยใหเห็นถึงแนวความคิดวา ธรรมจักรเปนส่ิง
สักการบูชาสําคัญของผูคนในสมัยน้ัน เพราะการสรางใบเสมานอกจากจะเปนเร่ืองของ
เครื่องหมายแสดงขอบเขตศักด์ิสิทธิแลว ใบเสมาบางแผนที่มีขนาดใหญและมีภาพสลักยังเปน
วัตถุสําหรับเคารพบูชาในตัวดวย๒๑๑ ทั้งนี้การที่ใบเสมากลายเปนสิ่งศักด์ิสิทธิยอมเปนผลจาก
การสลักรูปปูชนียวัตถุลงไป การกราบไหวบูชาใบเสมาแทจริงแลวคือการกราบไหวปูชนียวัตถุที่
สลักบนใบเสมา ดังน้ันในกรณีของการไหวใบเสมาที่สลักรูปธรรมจักรก็คือการกราบไหว
ธรรมจักรน่ันเอง๒๑๒  
    สําหรับการทําพระพิมพดินเผาเปนภาพธรรมจักรสลับกับปูชนียวัตถุอ่ืน และการทํา
แผนเงินดุนนูนรูปธรรมจักรบรรจุรวมกันกับแผนเงินดุนนูนรูปพระพุทธรูปและสถูป อาจชวยให
เห็นแนวความคิดวา ปูชนียวัตถุทั้งสามน้ีสําคัญเทียบเทากัน จึงสรางหรือเคารพบูชาไปพรอม
กัน๒๑๓ การใหความสําคัญตอปูชนียวัตถุทั้งสามอยางเทาเทียมกันน้ีคงมีในวัฒนธรรมทวารวดี

                                          
   
๒๑๐ พระบาลีสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน ปฐมภาค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา

ในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๑๖๐. 
   ๒๑๑ ศรีศักร วัลลิโภดม, “เสมาหินอิสาน: การสํารวจและศึกษาการสืบเนื่องของประเพณีหินต้ังใน

สังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” เมืองโบราณ ๑๑, ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๘) :๑๕. 
   ๒๑๒ รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, “ธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” เมือง

โบราณ ๓๒, ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๙) : ๘๐. 
   ๒๑๓ เร่ืองเดียวกัน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๗ 

ภาคกลางดวย เพราะพบการทําพระพุทธรูปขนาบขางดวยธรรมจักรและสถูป ชิ้นหน่ึงเปนแผน
หินพบจากจังหวัดราชบุรี (รูปที่ ๓๑๘) สวนอีกแหงอยูในถ้ําถมอรัตน อําเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ (รูปที่ ๓๑๙)   

   จากที่กลาวมาในสวนน้ีจะเห็นไดวาธรรมจักรเปนปูชนียวัตถุสําคัญใน
วัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําออกมาในหลากหลายรูปแบบทั้งพระ
พิมพ แผนเงินดุนนูน ภาพสลักบนใบเสมา และธรรมจักรหินลอยตัว เปนผลบุญอัน
ประเสริฐตอทั้งตัวผูสรางและผูบูชา      
      
    - การเทียบเคียงธรรมจักรกับพระอาทิตยพระจันทร และจักรรัตนะ ตามที่ไดกลาวไว
แลววาสัญลักษณรูปวงลอหรือจักรในสมัยแรกเร่ิมมีความหมายถึงพระอาทิตย เม่ือพุทธศาสนา
นําเอาจักรมาใชตามคติความเชื่อของตนไดแปลงจักรนั้นใหเปนธรรมจักร ทวาแนวคิดที่
เชื่อมโยงเขากับพระอาทิตยมิไดหายไป การเปรียบเทียบธรรมจักรกับพระอาทิตยปรากฏ
หลักฐานมาแลวตั้งแตศิลปะอินเดียโบราณ กลาวคือ การทําธรรมจักรตั้งอยูบนยอดเสาเปนการ
สื่อความหมายวาพระพุทธเจาเปรียบเหมือนพระอาทิตยที่เหนือพระอาทิตย หมายความวาแสง
สวางแหงธรรมของพระองคเปรียบไดกับแสงสวางของดวงอาทิตยที่ใหแสงสวางและความรอน
แกชาวโลก นอกจากนี้ยังสื่อถึงการตื่นที่ยิ่งใหญหรือการตรัสรูธรรมอันประเสริฐดวย๒๑๔  

   สําหรับธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีการ
เปรียบเทียบธรรมจักรเขากับพระอาทิตยอยูดวยอยางแนนอน เห็นไดจากธรรมจักรบนแผนเงิน
ดุนนูนมีเปลวไฟหรือเสนตรงแผออกโดยรอบ (รูปที่ ๑๘๒-๑๘๕, ๓๓๐-๓๓๓) นาจะส่ือความ
หมายถึงแสงสวางที่แผออกมาจากธรรมจักร อันโยงเขากับแนวความคิดเร่ืองแสงสวางจากพระ
อาทิตยและพระจันทรได นอกจากน้ีธรรมจักรบนแผนเงินแผนหนึ่งยังทํารูปวงกลมมีเสนตรงแผ
ออกโดยรอบขนาบอยูสองขาง วงกลมทั้งสองคงหมายถึงพระอาทิตยและพระจันทร (รูปที่ ๑๘๔, 
๓๓๔) การนําภาพทั้งสองมาขนาบขางธรรมจักรอาจตองการเปรียบเทียบความหมายหรือ
ความคิดระหวางธรรมจักรกับพระอาทิตยและพระจันทรก็เปนได  

 

                                          
   
๒๑๔ ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีธรรมจักร, ๕๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๘ 

   

รูปที่ ๓๓๐ ธรรมจักรบนแผน
เงินดุนนูน (จากรูปที่ ๑๘๒)  

รูปที่ ๓๓๑ ธรรมจักรบนแผน
เงินดุนนูน (จากรูปที่ ๑๘๓) 

รูปที่ ๓๓๒ ธรรมจักรบนแผน
เงินดุนนูน (จากรูปที่ ๑๘๔) 

 

  
รูปที่ ๓๓๓ ธรรมจักรบนแผนเงินดุน
นูน (จากรูปที่ ๑๘๕) 

รูปที่ ๓๓๔ พระอาทิตยและพระจันทรขนาบธรรมจักร
บนแผนเงินดุนนูน  (จากรูปที่ ๑๘๔) 

 
   ตามคัมภีรพุทธศาสนาไดเปรียบเทียบพระพุทธองคไวกับพระมหาจักรพรรดิหลาย

คร้ังหลายหน พระมหาจักรพรรดิทรงมีจักรรัตนะเปนอาวุธในการเผยแผพระราชอํานาจ เม่ือ
พุทธศาสนิกชนคิดสัญลักษณเพ่ือสื่อถึงการแผขยายพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาจึงนํา
แนวคิดเก่ียวกับจักรรัตนะของพระมหาจักรพรรดิมาใช หากแตเปลี่ยนเปนธรรมจักร ดังนั้นกลาว
ไดวาธรรมจักรขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาสามารถเทียบไดกับจักรรัตนะของพระมหา
จักรพรรดิ และเมื่อตรวจสอบแนวคิดเก่ียวกับที่มาของจักรรัตนะจะพบไดวามีนัยยะท่ีเชื่อมโยง
เขากับพระอาทิตยอีกทอดหนึ่ง ดวยเหตุน้ีจึงกลาวไดวาธรรมจักรมีความสัมพันธกับจักร
รัตนะซ่ึงมีมิติบางประการที่เชื่อมโยงเขากับพระอาทิตยได รายละเอียดในประเด็นตางๆ
ขางตนจะนําเสนอตอไปขางหนา ดังนี้  

   ธรรมจักรอันเปนสัญลักษณของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่เผยแผออกไปนั้น   
เปรียบไดกับจักรรัตนะขององคพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งหมุนไปพรอมพละกําลังของพระองคทั่ว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๙ 

ดินแดนตางๆจนจรดมหาสมุทร พระมหาจักรพรรดิตามคติของอินเดียนอกจากจักรรัตนะแลว
พระองคยังทรงมีรัตนะอีก ๖ ประการคูพระบารมี เม่ือรวมจักรรัตนะจึงมีรัตนะคูบารมี ๗ 
ประการ ไดแก จักรแกว มาแกว แกวมณี นางแกว คณบดีแกว (ขุนพลแกว) ปริณายกแกว 
(ขุนพลแกว) คติดังกลาวน้ีปรากฏเปนงานศิลปกรรมเม่ือพุทธศตวรรษที่ ๕-๖ เปนอยางนอย 
โดยมีหลักฐานจากภาพสลักจากสถูปชัคคัยยเปฏะ รัฐอานธระ ประเทศอินเดีย๒๑๕  
    คัมภีรในพุทธศาสนากลาวถึงรัตนะทั้งเจ็ดของพระมหาจักรพรรดิหลายครั้ง เปนตนวา 
จักวัตติสูตร ใน พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค กลาววา รัตนะ ๗ ประการเกิดขึ้นแก
พระจักรพรรดิซี่งทรงพระนามวาพระเจาทัลหเนมิและพระเจาสังขะ พระองคเปนพระราชาโดย
ธรรม มีอํานาจเปนใหญในแผนดิน มีมหาสมุทรทั้งสี่เปนขอบเขต๒๑๖  สติปฏฐานกถา ในพระ
อภิธรรมปฎก กถาวัตถปกรณ ระบุวา รัตนะ ๗ ประการ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหง
พระเจาจักรพรรดิ ๒๑๗ ลักษณกถา ในพระอภิธรรมปฎก กถาวัตถปกรณ มีขอความที่คลายคลึง
กันวา  พระเจาจักรพรรด์ิผูทรงธรรม... ทรงประกอบดวยรัตนะ ๗ ประการ เพราะรัตนะ ๗ 
ประการนี้ ยอมบังเกิดแกทาวเธอ ๒๑๘  
    ในบรรดารัตนะท้ัง ๗ ประการนี้ จักรรัตนะอาจถือไดวาสําคัญที่สุดกวารัตนะอ่ืนๆ 
เพราะเปนสัญลักษณหรือเคร่ืองมือในการขยายพระราชอํานาจของพระมหาจักรพรรดิ เห็นได
จาก สุทัสสนสูตร ในพระสุตตันปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค และจักวัตติสูตร ในพระสุตตันตปฎก 
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค กลาวถึงความสําคัญของจักรในฐานะดังกลาววา ในวันอุโบสถ พระองค
ทรงรักษาอุโบสถ จักรแกวอันเปนทิพยไดเกิดขึ้นตอหนาพระพักตร เปนนิมิตรหมายที่ทําใหทรง
รูวาพระองคเปนพระมหาจักรพรรดิแลว จากน้ันจักรแกวไดหมุนไปยังทิศตางๆสูบานเมืองตางๆ
จนทั่วปฐพี มีมหาสมุทรเปนขอบเขต พระองคพรอมดวยกองทัพไดติดตามไปดวย กษัตริยของ
บานเมืองตางๆเหลาน้ันตางก็ออกมาสวามิภักด์ิโดยทั่วกัน๒๑๙ 

                                          
   ๒๑๕ Roy C. Craven, Indian Art (Slovenia: Thames and Hudson Ltd., 1997), 41,74-76. 
   ๒๑๖ พระสุตตันตปฎก เลม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาใน

พระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๖๑, ๘๐. 
   ๒๑๗ พระบาลีอภิธรรมปฎก กถาวัตถปกรณ, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรม

ราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๒๕๒. 
   ๒๑๘ พระบาลีอภิธรรมปฎก กถาวัตถปกรณ, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรม

ราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๔๔๘. 
   ๒๑๙ พระบาลีสุตตันปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรม

ราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๑๘๑-๑๘๖. และ พระบาลีสุตตันปฎก ทีฆ
นิกาย ปาฏิกวรรค, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ 
(กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐), ๖๔-๖๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๐ 

    การเผยแผพระราชอํานาจของพระมหาจักรพรรดิโดยมีจักรรัตนะเปนสื่อสัญลักษณ
เปนที่รับรูของชาวอินเดียอยางแพรหลาย เม่ือประสงคจะแสดงใหเห็นถึงการเผยแผพระราช
อํานาจของพระพุทธเจา จึงใชจักรเปนสื่อสัญลักษณเชนกัน หากแตการเผยแผพระราชอํานาจ
ของพระพุทธเจาเปนการแผโดยธรรมหรือคําสอน จึงเรียกจักรของพระพุทธเจาวาธรรมจักร๒๒๐ 
ดวยเหตุน้ีจึงกลาวไดวา ธรรมจักรของพระพุทธเจาคือส่ือสัญลักษณถึงคําสอนอันเปน
พระราชอํานาจทางธรรมของพระพุทธองค เทียบไดกับจักรรัตนะท่ีหมุนไปทุกสารทิศ
พรอมกับกําลังอํานาจของพระพระมหาจักรพรรดิ     
    ความสัมพันธระหวางจักรกับพระอาทิตยมีมาแลวตั้งแตกอนพุทธกาล เห็นไดจาก
ขอความหลายตอนในคัมภีรพระเวทไดพรรณนาถึงพระอาทิตยวาเหมือนจักรหรือวงลอ๒๒๑  จักร
รัตนะแหงพระมหาจักรพรรดิซึ่งมีที่มาจากจักรหรือวงลอจึงมีแนวคิดที่เชื่อมโยงเขากับพระ
อาทิตยได แนวคิดดังกลาวยังเห็นไดจากพระไตรปฎกหรืออรรถกถาดวย เชน อรรถกถามหา
สุทัสสนสูตร ในสุมงคลวิลาสินี ไดกลาวถึงแสงสวางซึ่งเปลงออกจากจักรรัตนะวาเปรียบไดกับ
แสงแหงพระอาทิตยหรือพระจันทร ความวา 
 

    จักรรัตนะ... เหมือนมณฑลแหงจันทรที่มีจุดในทามกลางฉะนั้น... กํา
เหลานั้นทําดวยรัตนะเจ็ดประการ ถึงพรอมดวยแสงสวาง เหมือนรัศมีแหง
พระอาทิตยฉะนั้น ... กงนั้นทําดวยแกวประพาฬอันแดงจัด บริสุทธ์ิสนิท 
เหมือนจะเยาะเยยศิริแหงกลุมรัศมีพระอาทิตยออนๆฉะนี้... มีพวงแกวมุกดา
ประมาณเทาลําตาล ๒ พวง อันสวยงามเหมือนประกายและพระจันทรเพ็ญ 
ดาดาษดวยผากําพลสีแดงเสมอเหมือนดวงพระอาทิตยออนๆ รอนๆ ๒๒๒  

 
    เม่ือจักรรัตนะปรากฏขึ้นทําใหผูคนตางพากันสงสัย บางวาเปนพระจันทรดวงที่สอง 
บางก็วาเปนพระอาทิตยทรงกลด ความวา “แตการกอนพระจันทรเพ็ญขึ้นเพียงดวงเดียว แต
วันนี้ไฉนจึงขึ้นเปน ๒ ดวง... คนอ่ืนก็กลาวกะคนนั้นวา... นั่นเปนพระอาทิตยทรงกลดมิใชหรือ” 
๒๒๓ 

   จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา จักรรัตนะแหงองคพระมหาจักรพรรดิมี
แนวความคิดเรื่องแสงสวางไสวที่เทียบเคียงไดกับแสงแหงพระอาทิตยและพระจันทร 

                                          
   ๒๒๐ ชะเอม แกวคลาย, “จารึกธรรมจักร,” ศิลปากร ๓๘,๔ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๓๘): ๙๙. 
    

๒๒๑ A. A. Macdonell, The Vedic Mythodology (New Delhi : Gayatri Offcet Press,1971), 31.  
   ๒๒๒ พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมท่ี ๒ ภาคท่ี ๑ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๕๐๓-๕๐๔. 
   ๒๒๓ เร่ืองเดียวกัน, ๕๐๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๑ 

เม่ือจักรรัตนะเก่ียวของสัมพันธกับพระอาทิตยและพระจันทรแลว ธรรมจักรซึ่งไดแรง
บัลดาลใจจากจักรรัตนะอีกทอดหน่ึงยอมมีนัยยะสัมพันธกับพระอาทิตยและพระจันทร
ดวยเชนกัน 

    แนวความคิดการเชื่อมโยงธรรมจักรเขากับพระอาทิตยหรือพระจันทรนั้น มิได
ปรากฏในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตเพียงอยางเดียว หากแตในวัฒนธรรม
ทวารวดีภาคกลางก็ปรากฏความคิดนี้ดวย ดังเห็นไดจากการนําเอาพระสูรยเทพมาประดับ
ธรรมจักร (รูปที่ ๓๓๕)  หรือทําฐานรับธรรมจักรเปนภาพวิมานของพระสูรยเทพ๒๒๔ ตลอดจน
การประดับขอบกงดวยลายเปลวไฟ (รูปที่ ๓๓๖) 

 

  
รูปที่ ๓๓๕ ธรรมจักรประดับดวยพระอาทิตย
เทพ  จาก จั งหวั ดนครปฐม  จั ดแสดง ใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย  

รูปที่ ๓๓๖ ลายเปลวเพลิงลอมรอบธรรมจักร 
จ า ก จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม  จั ด แ ส ด ง ใ น
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย 

 
   เม่ือยอนกลับมาพิจารณาแผนเงินดุนนูนทั้ง ๔ แผนอีกคร้ังจะเห็นถึงแนวความคิด

ของแสงสวางหรือรัศมีที่แผออกมาจากธรรมจักร ซึ่งธรรมจักรรับมาจากจักรรัตนะ และจักรรัตนะ
รับมาจากพระอาทิตยและพระจันทรอีกทอดหน่ึง โดยแสดงออกมาในรูปเสนตรงลอมรอบองค
ธรรมจักรของแผนเงินดุนนูน ๓ แผนแรก (รูปที่ ๓๓๐-๓๓๒ และลายเสนที่ ๓๖-๓๘) เปลวไฟ
ลอมรอบองคธรรมจักรของแผนเงินดุนนูนแผนที่ ๔ (รูปที่ ๓๓๓ และลายเสนที่ ๓๙) 

                                          
   ๒๒๔ ศิริพจน เหลามานะเจริญ, “คติรูปพระสูรยะบนธรรมจักรในศิลปะทวารวดี,” ดํารงวิชาการ 

๓,๕ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๗) : ๕๙-๖๗.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๒ 

 
 

ภาพลายเสนที่ ๓๖ ธรรมจักรบนแผนเงินดุน
นูน (จากรูปที่ ๑๘๒)  

ภาพลายเสนที่ ๓๗ ธรรมจักรบนแผนเงินดุน
นูน (จากรูปที่ ๑๘๓) 

 

  

ภาพลายเสนที่ ๓๘ ธรรมจักรบนแผนเงินดุน
นูน (จากรูปที่ ๑๘๔) 

ภาพลายเสนที่ ๓๙ ธรรมจักรบนแผนเงินดุน
นูน (จากรูปที่ ๑๘๕) 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๓ 

   หลักฐานที่สนับสนุนความคิดวาเสนตรงที่ลอมรอบองคธรรมจักรหมายถึงแสงหรือ
รัศมีนั้น เห็นไดจากภาพพระอาทิตยและพระจันทรบนพระพิมพดินเผาซ่ึงมีเสนทํานองดังกลาว
ลอมรอบ (รูปที่ ๓๓๗) รวมไปถึงเหรียญเงินจากทวารวดีภาคกลางที่ทํารูปพระอาทิตยก็มี
เสนตรงลอมรอบเชนกัน (รูปที่ ๓๓๘) สวนหลักฐานสนับสนุนความคิดวารูปเปลวไฟลอมรอบ
องคธรรมจักรหมายถึงแสงหรือรัศมีนั้น เห็นไดจากการทําประภามณฑลซึ่งมีความหมายถึง
ฉัพพรรณรังสี เปนแสงสวางที่แผซานจากพระวรกายของพระพุทธเจา (ตัวอยางเชนรูปที่ ๑๕๘, 
๑๖๗, ๑๗๐) นอกจากน้ีเปลวไฟดงกลาวยังปรากฏอยูที่ขอบกงของธรรมจักรจากภาคกลางดวย 
(รูปที่ ๓๓๖)  

         

รูปที่ ๓๓๗ พระอาทิตย/พระจันทรบนพระพิมพ จากเมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม (จากรูปที่ ๒๐๘)  

 

 
รูปที่ ๓๓๘ เหรียญเงินมีรูปพระอาทิตย ศิลปะทวารวดี จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
สมเด็จพระนารายณ  

 
   สําหรับแผนเงินดุนนูนรูปธรรมจักรแผนที่ ๓ และ ๔ ยังมีการแสดงออกถึง

ความสัมพันธระหวางธรรมจักรกับพระอาทิตยและพระจันทรอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ธรรมจักรบน
แผนเงินดุนนูนแผนที่ ๓ (รูปที่ ๑๘๔ และภาพลายเสนที่ ๓๘) ทําธรรมจักรขนาบขางดวยวงกลม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๔ 

๒ วง แตละวงทําวงกลมซอนกัน ๒ ชั้น (รูปที่ ๓๓๔) ภาพวงกลมทั้งสองยอมหมายถึงพระ
อาทิตยและพระจันทรที่กําลังฉายแสงอยางไมตองสงสัย สวนธรรมจักรบนแผนเงินดุนนูนแผนที่ 
๔ (รูปที่ ๑๘๕ และภาพลายเสนที่ ๓๙) ทําวงกลม ๒ วงเหนือขึ้นไปจากธรรมจักร ซึ่งคงสื่อ
ความหมายถึงพระอาทิตยพระจันทรเชนกัน  การทําพระอาทิตยและพระจันทรขนาบขาง
ธรรมจักรยอมเปนเจตนาของผูสรางที่พยายามเชื่อมโยงความสัมพันธของวัตถุทั้งสามไวดวยกัน
นั่นเอง หรืออาจจะอธิบายไดอีกนัยยะหนึ่งวา แสงสวางแหงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
เหนือกวาแสงสวางจากพระอาทิตยพระจันทร   

   อนึ่ง รัศมีที่แผออกมาจากธรรมจักรน้ีนอกจากจะเช่ือมโยงเขาคุณสมบัติของพระ
อาทิตยพระจันทรในดานแสงสวางแลว อาจอธิบายเพิ่มเติมไดอีกแนวทางหนึ่งวาเปนสัญลักษณ
ของพุทธปญญาอันอุปมาไดกับแสงสวาง หรือปญญาตรัสรูของพระพุทธเจาเทียบไดกับ
แสงอาทิตย เปนพระอาทิตยที่เหนือพระอาทิตย รัศมีเปลวไฟคือธาตุไฟ(เตชา)ที่มีอยูในสิ่งมีชีวิต 
แตจะสําแดงออกมาอยางเดนชัดในผูบรรลุอรหันตหรือพระพุทธเจาเทาน้ัน๒๒๕ ดวยเหตุนี้คัมภีร
ตางๆจึงมักพรรณนาถึงแสงที่เปลงออกมาจากพระพุทธองคอยางบอยคร้ัง   

   จากที่กลาวมาในสวนน้ีจะเห็นไดวาพุทธศาสนิกชนชาวทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขาใจถึงแนวความคิดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางธรรมจักรกับ
จักรรัตนะอันโยงเขากับพระอาทิตยและพระจันทรอีกทอดหนึ่ง ความคิดนี้ถายทอด
ออกมายังงานศิลปกรรมไดอยางชัดเจน  

     
   - หมอรับเสาธรรมจักร: ความหมายและรูปแบบ แผนเงินดุนนูน ๒ แผนทําหมอรองรับ

เสาธรรมจักรไวอยางชัดเจน (รูปที่ ๑๘๒-๑๘๓ และภาพลายเสนที่ ๓๖-๓๗) การทําหมอรองรับ
เสาธรรมจักรเชนนี้ปรากฏคอนขางเสมอกับภาพสลักธรรมจักรบนใบเสมาดวย (รูปที่ ๓๒๑, 
๓๒๔ ,  ๓๒๗ )  ถือไดว า เปนลักษณะสําคัญประการหนึ่ งของธรรมจักรทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ตางไปจากธรรมจักรวัฒนธรรมอ่ืน คําถามสําคัญคือเหตุใดจึงตองทําเสา
ธรรมจักรรองรับดวยหมอ ในที่นี้เห็นวาคําถามนี้ตองเร่ิมตนจากการวิเคราะหภาพสลักรูป
ธรรมจักรบนใบเสมา เพราะทําธรรมจักรรองรับดวยหมออยางบอยคร้ัง    

   ตามที่กลาวไวแลวในตอนตนของบทที่ ๖ ในสวนของเคร่ืองบูชาวาใบเสมาทวารวดี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายใบทําภาพหมอตอดวยกรวยประดับไว (รูปที่ ๒๙๔-๒๙๖) ซึ่งได
วิเคราะหไปแลววาเปนภาพของเครื่องบูชา การประดับตกแตงใบเสมาดวยหมอตอยอดดวยเสน
หรือกรวยแหลมเชนนี้ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย จนอาจกลาวไดวาเปนรูปแบบสามัญ
อยางหนึ่ง เม่ือเปรียบเทียบรูปแบบระหวางหมอตอดวยเสนหรือกรวยแหลมกับเสาธรรมจักร

                                          
   
๒๒๕

 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีธรรมจักร, ๕๙-๖๒, ๗๔-๗๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๕ 

รองรับดวยหมอ จะเห็นถึงความคลายคลึงกันเปนอยางมาก จนอาจกลาวไดวาองคประกอบทั้ง
สองก็คือสิ่งเดียวกัน เพียงแตวาสลักธรรมจักรไวที่สวนยอดเพิ่มเติมลงไปและปรับปรุง
รายละเอียดบางประการเทาน้ัน เปนตนวา ขนาดของหมอที่ใหญขึ้น หากพิจารณาตามขอมูล
ขางตนน้ีอาจกลาวไดวาการทําเสาธรรมจักรรองรับดวยหมอเปนเพียงการนําเอาหมอตอดวย
เสนหรือกรวยแหลมมาดัดแปลง เม่ือความนิยมแบบนี้เกิดขึ้นสําหรับธรรมจักรบนใบเสมาจึงสง
แรงบันดาลใจตอการทําภาพธรรมจักรบนแผนเงินดุนนูนดวย 

   อยางไรก็ตาม รูปแบบการทําหมอรับเสาธรรมจักรเปนที่นิยมแพรหลายนาจะตองมี
คติหรือความหมายกํากับอยูดวย นักวิชาการบางทานใหความเห็นวาอาจมีความหมายเชิง
เปรียบเทียบวาธรรมจักรเปรียบเหมือนกับดอกไมที่บานออกมาจากหมอปูรณฆฏะ๒๒๖ ทั้งน้ี
เพราะกําของภาพสลักธรรมจักรบนใบเสมาบางแผนทําอยูในลักษณะกลีบดอกไม (รูปที่ ๓๒๑-
๓๒๓) และดุมทําในลักษณะคลายเกสรดอกไมดวย๒๒๗  

   ความหมายอีกนัยยะหนึ่งที่นาสนใจคือ ธรรมจักรหมายถึงตนไมแหงชีวิต เพราะลํา
ตนเสาสื่อถึงตนไมอันเปรียบไดกับแกนจักรวาล๒๒๘ พุทธศิลปอินเดียเปนตนวาศิลปะอินเดีย
โบราณมีการเปรียบเทียบพระพุทธเจากับตนไมแหงชีวิตที่ใหกําเนิดสรรพสิ่ง โดยอาจแสดง
ออกมาในรูปธรรมจักรตั้งอยูบนตนไมแหงชีวิตที่อยูในรูปตนไมทิพย๒๒๙ ภาพตนไมแหงชีวิตใน
ศิลปะอินเดียแบบอมราวดีและศรีลังกาแบบอนุราธุประบางครั้งทําในลักษณะงอกเงยออกมาจาก
หมอปูรณฆฎะที่เทินดวยคนแคระ (รูปที่ ๓๓๙-๓๔๐) ดวยเหตุนี้การทําเสาธรรมจักรรองรับดวย
หมอน้ํานาจะเชื่อมโยงความหมายเขากับเร่ืองของตนไมแหงชีวิตอันเปนตนกําเนิดสรรพสิ่งได  

   จากที่กลาวมาในสวนน้ีจะเห็นไดวาการทําหมอรับเสาธรรมจักรเปนแบบแผน
ที่พัฒนาข้ึนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนกลาวไดวาเปนแบบแผนที่ตางไปจาก
ธรรมจักรในวัฒนธรรมอ่ืน และคงมีนัยยะบางประการแฝงอยูดวย  

 

                                          
   ๒๒๖ Robert L. Brown, The Dvaravati Wheels of The Law and The Indianization of South 

East Asia (The Netherlands : E.J. Brill, 1966) : 94-95.   
   
๒๒๗ ดูภาพประกอบใน Boulbet, J. et Dagens, B. “Les sites archeologiques de la region du 

Bhnam Gulen (Phnom Kulen),” Arts Asiatiques, 27 (1973) : pp 3-130.  
   

๒๒๘ ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีธรรมจักร, ๕๒-๕๔,  
   ๒๒๙ ดูรายละเอียดใน Ananda K. Coomaraswamy, Elements of Buddhist Iconography (New 

Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.,1998), pl.1. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๖ 

  

รูปที่ ๓๓๙ คนแคระเทินหมอปูรณฆฏะและ
ตนไมแหงชีวิต ศิลปะอินเดียแบบอมราวดี  

รูปที่ ๓๔๐ หมอปูรณฆฏะและตนไมแหงชีวิต 
ศิลปะลังกาแบบอนุราธปุระ  

 
   จากที่กลาวมาในหัวขอ พุทธประวัติและความหมายทางประติมานวิทยา เห็น

ไดวาพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีอีสานมีความเกี่ยวของกับเร่ืองราวพุทธประวัติ
และคติความเชื่อที่ปรากฏในคัมภีรตางๆพอสมควร ในขณะเดียวกันก็มีพระพุทธรูปและ
พระพิมพที่ไมไดเก่ียวของโดยตรงกับพุทธประวัติดวย เหนืออ่ืนใดพระพุทธรูปและพระ
พิมพเหลาน้ีมีคติความเชื่อหรือนัยมงคลประการตางๆแฝงอยูเปนอันมากดวย   
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Samuel Beal (Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1969), pp. II 199-200.  
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   = I – Tsing, A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay 

Archipelago, trans. J. Takakusu (New Delhi : Mushiram Mancharlal, 1982), pp. 9-10.  
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*��*-���(����� "���������-���7�
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   <v �������-'��*�, <vC. 
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   <x ��,���
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 (������'� <) ���%	�����������'!��$��#�'��'���,

.�	����������()���-�*2� C ���% ��&��-�,��'����-��	;����%	�������*� -'�#��	;�(,�7(��'�

������� ��,�&�	;�	����Z�'��*2�.
�������	��.�,-'�#��'��'���,.��*��Z�(���
��	�.���,����-� 

.�!Z��'�	����Z!��(*���(' "�� ���&� �'	����Z������� /��,��	;�$��#�'���-���*���,

����-�.��*��Z�(���
��	�����(���(�	�� (,����*�A����'���,����,� =% �	;�	����Z�'�
�.


�������	�"����-�#Z�3����������!��()���- ����*��)�.����,��-��,��!�2�-��
=<

    

 

����!��� )  
�*�!�!���	�����!����+�!�	��������*1����/���3��CD��  

�1����"��!"!*� /�!"����
�������??  
 

�!���	�����!���� (%) ������ 
��!��! ���
� *�!�	*� �	���� ���! �"�7� 

<. "��"#�$��	 (��	�'� =<) V<.z< <C.vv z.zv< v.<== z.<U{ z.<z< 

=. "��>"$�(*�%���%.�+, (��	

�'� ==) 

Vz.<xv-

V=.[{ 

<[.zU-

<v.C 

z.<Vv-

z.=[{ 

=.Uv-

C.UU 

z.<{[-

z.CvC 

- 

C. "��>"$�(*�%���%��&� (��	�'� 

=C) 

V=.[{ <C.vv z.<v< z.CxV z.zCV z.{Cx 

 

                                          
   =z �#�"*�$�-� 
*���%>"$����', “!��������������(��%!��	����������()���-
������0}�� �)���

���(��*��' �)��3��)�	������ 
*��*-�#�'�*��%,” ���	��� C{,[ (�������-(������ =vC{) : {<. 
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   ()���*���������!��	����% -�	���% (Pierre Dupont) A����	;�7���#�������������
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�� Pierre Dupont, The Archaeology of the Mons of Dvaravati, Vol. I, trans. Joyanto K. Sen 

(Bangkok : White Lotus Press, 2006), 107.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

CC< 


*-��,�"��"#�$��		���*��������	;�������#,� >-�	����% -�	���%�-���,�"��"#�$��	����	;�

��#,�5�*2���,��#,� A 
�/����#,� Q ��,����#,��(-�.����&�/��"*9����������	��� ���
)����

"��"#�$��	����	;���#,��,��5!���������*��������,���*�!��(,��,��5 ��,� 
'� ���

������(*2�!��"������ ��	���!��"��"*���%���"����'��
=x

 

   ��������"��"#�$��		���*��*��>-�	����% -�	���%�-�.��!��(*����,� �'��	���

���������,�"��"#�$��	��� ���
)��������	;���#,�5����'��)��*�"��"#�$��	����*2�.��

��,�-��*���Z'!��"��"#�$��	�*�� ��������"��"#�$��	�*��
���	;���������.��*��Z�"��Z��

�	�'����'���*����	�����-'��	;�()��*+
Cz

  

   ()���*������������(*�"*�$%���,��"��"#�$��	���-'3����*�����4'�������

�*����-'3��������*2��'2 
�������������	;�	���-&�5 ��� "��"*���% ����)�	���*����

�(-�$���-��"���*�/%�*2�(��!��� �*��Z�
'�����,���#�!��"��"#�$��	��� �,�	���*�

�*��!*-(��$���������� "��"#�$��	�(��(�% W���* ���	��3��Z�� >-���,��	���-&�


���,�/��3�"���'�"��-�.�"��"#�$��	���-'3�������,�� 
���*2�
��
����*��,��

"��"#�$��	���-'3����*�����4'��������	;�����	�'����'�� -*��'2  

   - �����*��+ �*��������,���'�����&�.��������-'��*�,� "��"*���%�	;�

����*��Z%	�����()��*+��,�������!��"��"#�$��	���-' >-�
#-�-,��*��	;��*��Z��4"��

�-���, "��!��(�*��	;��(�����>�����-�,��*��	;�	1��� ����*�
��	;�(�����(��!�2�
��"�����\ 

"������>	� "����(����� "��>��W%��� ������� !�-"������.�+,
C<

 (��	�'� C[{-

C[V) 

 

                                          
   =x Ibid. 124-125. 

   Cz Ibid. 165. 

   C< �������-'��*�, v-{. ��� �*�-���*� (��(���%, ���	����-' *9�$���"#�$��(���#���������

.�-���-����, <Cv. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

CC= 

  

������ �	� �:�&�����%�����:�3���������
,�!*3�� �"�����,�-.���"�
������ ���
�/	����&+  

 ������ �	� �:�&�����%�����:�3���������
,�!*3�� �"�����,�-.���"�
������ ���
�/	����&+ (��*�����7 >??) 

 

 

�����7 >?A �����*��+����%�����$�&��"+ �#=�B�<� ����� =��,�	'� ���
�������%��  
  

   "��"*���%!��"��"#�$��	���-'3����*�����4'��������������%�'��	����	;�

-*���,��*-�
� >-���

��'���	�*�	�#��	�'����	���������	��-*�"��"*���%�����,���	���� 

��,����>�����*�5.�����'��������&�����*�-��.

��"��"#�$��	���-'3������ "�

���
���*�*�3����*�����4'������� ��,� "��"#�$��	�(��(�%
��*-$���
*���(����� 

�)��3�(������ 
*��*-������('�� "��"#�$�(��(�%���%�,��
��3�	� �)��3������ 
*��*-

��~(��$#% "��"#�$��		���*��*��!*-(��$��"�� 
*��*-�#�'�*��% "��"#�$��	
��*->"$����' 

�)��3��!����.� 
*��*-�#�����$��' �	;���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

CCC 

   "��"*���%!��"��"#�$�(��(�%*-$���
*���(����� �)��3�(������ 
*��*-

������('�� (��	�'� C[x) .���������!��-.�+,��'��A����*� 	8

#�*�������������
)��� v 

���� ��,���������,.�(3�"�)��#-"�(��� >-��4"�� C ������ �)�.���������	��-*�"��

"*���%���(,�������������)��#-�	-�� �����������-�(�+����	��� �)�.�����%	�����!��

"����'����,(����Z% ��,� "�����ZA��� ���"���#�Z'�� ��,�����&��� (3�"	8

#�*��*���

��&��������	��-*�"��"*���%�������7�!��"��"#�$��	���-'3�������-� ��,� "��!��

�	;�(*�����,��*��	;�	1��� "������>	������������)���	�-�	����"������ "����(��.�+, 

"��>��W%��������� 

   "��"#�$�(��(�%���%�,��
��3�	� �)��3������ 
*��*-��~(��$#% (��	�'� Cvz) �'"��

"*���%�������7��'��-��*�
��"��"#�$��	���-'3��������,��*� ��� "������>	����

��������)���	�-�	����"������ "����(��.�+, "��>��W%��������� �,���"��!���'��,�

�	;�	1�����&���,�*-�
��*� 

 

  
������ �	� �����*��+����%�����$�&��"+ ���
���	��*���	���	 (��*�����7 C)  

������ ��� �����*��+����%�����$�&��"+,�
� (��*�����7 D@)   

 

   "��"#�$��		���*��*��!*-(��$��"�� 
*��*-�#�'�*��% (��	�'� ={=) ����7�!��"��

"*���%"��"#�$��	���-'3��������&��-��,��!����*- �,��������'�-���	������&�,��

����	 "��"#�$��	���%�'2�)�"��!���	;�(*�����,��*��	;�	1��� "���������,���,>	�����*�

��,�&��������)� �	����"������	�-�������������� !��"������(�*��	;����(������*-�
� 

"����(���-���	 "��>��W%���������������"��"#�$��	���-'�*��	 ��,�'����)���!��

���01"��>��W%�	;��(�����!�2��*-�
�   

   "��"#�$��	
��*->"$����' �)��3��!����.� 
*��*-�#�����$��' (��	�'� Cv<) "��!��

�����
���,��&��������'�- "������>	������������)� "����(��.�+, "��>��W%���������  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

CC[ 

 

������ ��
 ����:�&�����%�������*���<���E:�� =��,��'7��" ���
���%�3�����"� (��*�����7 
>@) 

 

   ���
��"��"#�$��	�*2� [ ���%!�������'2��� "��"#�$��	���%����5�'��������%�&�'

"��"*���%.��*��Z��)�����-'��*��'2 ��,��
�'���	�*��	�'����������'�-��&�5����5.��

����,���*�����	���� �'�����,�/���	;���,��������� ��#,���'��"��"#�$��	
��*-$��#��� 

�'��
*���% 	������� ������%�'�"��"*���%����������	��-*�"��"*���%�(-����(�(,�

(���� (��	�'� <[V-<vz) A����)�.�����/��"��"*���%"��"#�$��	���-'3�������'�	����% -�

	���%
*-���	;���#,� A (��	�'� Cv=) ����)�.�����/��"��"*���%!��"��"#�$��	
���)��3�"��

����)� 
*��*-������('��"�.�� (��	�'� CvC)  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

CCv 

  

������ ��� �����*��+����%������������
,�!*3�� ��*���
���3��%�� �����F/�" - 
�������	�����  

������ ��� �����*��+������%�������*
=��,�����!=� ���
���"!������	� (�����7 
CG) 

 

   - *���=�������&'"�������	���&���
���+��#������� 	����% -�	���%��,���,�

����*��Z%�����!��"��"#�$��	���-'��� "���*�/%�*2�(��!������������-�����������(-�

������#����������*��*2�(��!���
C=

 >-��*��	�,����!��"���*�/%�'���'��,�	���(-�$���

����������#����'�*��Z���� �*�0��"���*�/%���-������ 	���"���*��#W (��2>	}�) ����*�

	���"��-*��' (��2�'2) ����"���*����� (��2����) ���
'���2.���	;�� (,���2����5�'2!�2�������

��'-��2"���*�/%
CC

 (��	�'� Cv[) ��,()���*�"��"#�$��	���-'�*2� ���
������)�	���(-�

$�������*��	!��������� �*��'�,����!��"���*�/%�'����������'��*�������������'��,�	��

�(-�$���-�� >-��'�*��Z���� ����2"���*�/%�*2�('��*��-���, "��-*��' "���*����� "�������

�� ���"������W� (*�7*(0��"���*�/% !Z��'�"���*��#W�'2!�2�
C[

 �������%�*��)�	���"���*��#W

�*�	���"��-*��'���
��*� (��	�'� Cvv)    
    

                                          

   �� Pierre Dupont, The Archaeology of the Mons of Dvaravati, Vol. I, 130. 
   CC ���W% ���(*+��', “����������%����(-�������#���(��"���*�/%!��"��"#�$��	.����	�

���-',” (������"�$%	��++�����*Z��� (�!�	��*����(��%���	� �*Z��������*� ��������*�

���	���, =v[[), [. 

   C[ �������-'��*�.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

CC{ 

  

������ ��	 ���
���+���������*	%��������

���+������%������������,�!*3��  

������ ��� ���
���+���������*	%��������

���+������%������������,�!*3�� (��*���
��7 >?C)  

 

   ����)�"���*�/%!��"��"#�$��	.��,��(-�$���	���\������*2���,���	�����-'� 

��,>-��*��	
��(-�$���-��"���*�/%!���,��*2� A����*��Z��'2"��-�.�"��"#�$��	���-'

3��������,��*� �,��,�������-'3�������-��"�����������)��,��(-�$���-��"���*�/%

�*2�(��!���()���*�"��"#�$��		���*����-�� 
��	;�����*��Z%!��"��"#�$��	���-'�'�

()��*+	���������� 

   >-��*��	"��"#�$��		���*����!�����-'3������
���0��"���*�/%�*2�(��!�2�

(����-*�"���#�� 	����)����,�"���*�/%�*����,.����-'��*��*�"��"��� A���"��-�.�

"��"#�$��	������"��"#�$��	()���- ��,�����*2��)����,�"���*�/%��
�����,�����"���#�� A���

"�.�"��"#�$��	()���-����,�"��"#�$��	��� ���
���'2�*��Z�!������)�"���*�/%	��

�(-�$���!��"��"#�$��	����*�"��"#�$��	()���-�*��'�������,���*�-�� >-��*��	���

�	;�"��"#�$��	()���-�*��)�	���(-�$���.������� ��� ��'-��2"���*�/% ����	;�

"��"#�$��	����*��)�.�����'�(�� ��� ����2"���*�/% �*2��'2�������,��-*���,��'2�����-!�2�


���#Z(��*��!��*(-#��������$'����)��'��,���*� ��,���� "��"#�$��	���������*�����)�

��'-��2"���*�/%�"����*�"*��-��,�� .�!Z��'�()���-��,�'!��
)��*-.��������'2 ��,�����&��� 

"��"#�$��	����'��)���'-��2"���*�/%�&�-�"����� �,������)���2"���*�/%��'����-�*������'�7,�

�����������-��2"���*�/%��-���*� ������*2�/��
�"�����)���2"���*�/%��(��
���*��4���,��'�

�)��*�"��"#�$��	()���-   

   �*��	;��'��,�(*����-��,� "��"#�$��	���,��'2>-��4"���'��)�
������*��)��,�"����

�*�(*2�7�-(,� ����)�
������&�*��)������-��-�*����"��"��� ������,�����������'�-������

��������-�*� (��	�'� Cv{) !Z��'�����)�
��()���-
�����"���������,��-�*����"��"��� ���

�)�����"����,��'2�)�.�������!���,�"�����,��!���/�������,�"��"#�$��	���  

   "��"#�$��	����������%�)�"�����,��,���*2���,"���>	��
�/��"���*�/%-�����

�'���������� (��	�'� C[[-C[v) ��2�(,�-*���,��'2�*�(�+����	��� ����������,�"'���,�����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

CCU 

!�����'�"���>	���'��(-�,���*2����������'����'������������	������!��-���*� �!��.
,���

�	;����"�����!���,���'�
��)�"��"#�$��	���.���'�,�"�����'�/�����������*�����3��

�4���,��-'��*��*�"��"#�$��	()���- ����(-��#���!��"���*�/%�'����,��'2�!��.
,���
��	;�

������#�����,��*�
Cv

  

 

 

������ ��� ���*����"����������%������������,�!*3�� (��*�����7 >?C) 
 

   ���������1��!�*�!����*�!��	"��$�+�!��	�
�����������������!
+3�!�3� �5��3����2"3�����	�
���������������	����������!�"�#���-�!8���/� �*2�

.�-�����	�����������$'����)� �*2�.�"��"#�$��	������"��"#�$��	()���- ���
���	�*��#�

�#,��2)�  

   ����)�"��"#�$��	���>-�"����.����������-'��*��*�"�������'�*��,���*-�
�

��,� "��"#�$��	
������0}�� �)��3�������(% 
*��*-�#�'�*��% (��	�'� =[) "���*�/%A����*�

����	��� ��,������-�,����,.��*��Z��-'��*��*�"���*�/%!� ��� �(-��������#������	��

�(-�$���>-�.��	���"���*��#W�*�	���"��-*��'����*� ��2"���*�/%�'�������*2����!�2� ��,

(�*-����'����,���,����2"���*�/%��� (��	�'� CvU) �,�"�����*2���,"���>	��
�/��"���*�/%

(*2�7�-(,���,����&��-��*- (��	�'� CvV) (,����%����5"�����)��#-
���,�����������'�- ���

������%�*�(�*���,����(�&
 (��	�'� v{) 

 

                                          

   
��

 Pierre Dupont, The Archaeology of the Mons of Dvaravati, Vol. I, 131. 
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���%�3�����"� ��������"
�����,�-.���"�
������ %�3�����"� (��*���
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)������ ������%"��"*���%

����������*�"��"#�$��	���-'�*��	 ��� �"��"*���%�,��!���('����'��� "������>	����
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�
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[z ��,���
��(#3*��-�� -���#�, “�����|}��--,” ���	��� <,[ ("B�
����� =vzz) : v{-vU. 
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   - *3%�	3%�	"#=�<�� �*��Z��'��,�
��(-�/������	;�����/���!��"��"#�$��	
����#,�

�#,��2)�>!��-� �'-*��'2 

    C. ����%�����������"�7����$��������S+  

                                          
   

[< "��"#�$��	���-'�'(���'�"���'����'�������$'�!���*�3�������-��'�*��,����,�

"��"#�$��	�������
�������)��3�"������)� 
*��*-������('�� >-��)��,�"�����*2���,"���>	��(���)


�/��"���*�/%-������'���������� ���
���)����,��!��-���*�3����*� ��,�,��,����*��,��,��!��"��

����.������"'�������-'�   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

CU{ 
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������*�0��"��������-��������'������)�"���*��#W���,-����,��  

     

 
 

������������ �� ���������"�7���
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�"��-�.����	����-'3������ 

��,� "��"��"%
���)��3��-���������� 
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�"����	���*�	'�QH������&�� =��,
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   VC ������	���, “
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����,” .� 
����.�	�������� ��,� C �*���!�� "#�$������'� 

<v-<{ (��#���"q : ������	���, =v=x), [[-[x. ��� ���%� �A�-(%, “����
������'���*���Z�
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����,” ����	�>-� ��,���
��(#3*�-�� -���#� >���Z�-' <,< (�������-�*����� =v<z) : Cv-Cx.  
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����.�	�������� ��,� C �*���!�� "#��������'� 
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   VU (���$� ����3*�� ��'��>���Z(/����#,��'2,� “(/�	8�������'���,.�,�!��” -�.� (���$� ����3*��, 
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   x< (���$� ����3*��, “��������(/�	8������!����������
)�	���',” .� "*9�����!���*W.�

	��������
����*�W�����>���Z�-' (��#���"q : ��������*����	���, =vCV), {=-{{.  
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)�	���' �)���������,  �)��3���-�� 
*��*-

���(�����,” .� "*9�����!���*W.�	��������
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<Cv -�3�"	�����.� Vittorio Roveda, Sacred Angkor The Carved Reliefs of Angkor Wat 

(Bangkok : River Books, 2003), 113,125. 
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*��*-��~(��$#% 
)��� = ���% (��	�'� [V<-[V=) �	;�

                                                                                                                       
 
   

<v= �#����' ������, “
����3�����+�����*�.�3����*�����4'�������,” .� -���-����
��

�#�	��*����(��%������
�/�����(�%������'� <v (��#���"q : ��������*����	���, =vC<. ���(��

	��������	���#������������-*�����0�*����(-��� ��*2��'� <), vzv. 

   <vC �������-'��*�, vz{. 
   ��� 
)�	� ���2���
��+ 	��(�� �#+	����� ������� �'��&�, “�)��,������)��	��*����*�!'��

-�����*�"��"��"%-���7� ��,(*�/�*��% �����)��3���-�� 
*��*-���(�����,” ���	��� =C,{ (������-

�#�3�"*�$% =v=C): {C-{[. 
   <vv �#����' ������, “
����3�����+�����*�.�3����*�����4'�������,” .� -���-����
��

�#�	��*����(��%������
�/�����(�%������'� <v, vzx.  

   ��	 ������	���, 
������*�"��"��"%-���7������|}��--(���� <,” .� 
����.�	�������� ��,� 

= �*���	8��� �*�����+ "#�$������'� <=-=< (��#���"q : ������	���, =v=x), Vv-Vx ��� ���

���	���, 
������*�"��"��"%-���7������|}��--(���� =,” .� 
����.�	�������� ��,� = �*���	8��� 

�*�����+ "#�$������'� <=-=< (��#���"q : ������	���, =v=x), xz-x[. 

   ��� 	��(�� �#+	����� ���4�)� ����)���Z, “�)��,��
�����'�W��"��"#�$��	 �*������3���

��+>���Z,” ���	��� <<,{ (�'���� =v<<): <<z-<<<. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

[v{ 

�*�����*�	8������3�����+>���Z�����*�-��� �'!������	��-�,� �������(�
��)���
(������"�	���)����&+C@A  

    <<. 3�"(�*�"��"#�$��	��.��(�� 
���)��3������(����Z% 
*��*-�*�3��� (��	�'� 

<zU) 	8

#�*�
*-�(-�.�"�"�$3*Z�(/����,����� "���� -������!����*�"��"#�$��	�'
����

3���(*�(�B�
)��� [ ����*- �!'�������(��!��.��(�� �*��,��
��������,���(��,�


������*��'2�!'��-���*�����*�	8����'��'���	��-��W%.��(�����	;�����*��Z%�4"���� 

���#��"#�$������'� <[
<vx

 ����,����&�,��	;��*���������'>���Z�������7�����-'�

����� ���#��"#�$������'� <{
<{z

 �	�,� ���:����"������� $��(��������)�������&+$:&
��" ..9���=�*%:3$��	�* !��	��������	%"� 9��	�:�3�������� �"���������#�
3�& ...�
�����	... 
����!+9����8"������
��"�*�� $��&���������3��
�&��#���#" ��7	�!��	��	��"�+*������!+�3�
	�� �
�&�"���3�� �	����������� 567���8"9�����	�"*��*������; $��*���=��3��...CDC   

 
 

������ 	�
 �=��"������	�+�������%������
� � � �� � "�7 � �= � � � � � 	 � �� 3�  	 �  � �� � &
���,�	-.3 ��*�	'�QH������&�� =��,
*	3�$�& ���
���*�R��"�%+ 

������ 	�� �=��"������	�+�������%������
� � � �� � "�7 � �= � � � � � 	 � �� 3�  	 �  � �� � &
���,�	-.3 ��*�	'�QH������&�� =��,
*	3�$�& ���
���*�R��"�%+ 

                                          

   ���
 	��(�� �#+	����� ���4�)� ����)���Z, “�)��,��
�����'�W��"��"#�$��	 �*������3���

��+>���Z,” ���	��� <<,{ (�'���� =v<<) : <zV-<zx. 

   
<vx ���Z����% �������, “
����3�����+.�3����*�����4'������� : �������������*�!��

���,” .� -���-����
���#�	��*����(��%������
�/�����(�%������'� <v (��#���"q : ��������*�

���	���, =vC<. ���(��	��������	���#������������-*�����0�*����(-��� ��*2��'� <), =Cz.  

   <{z ����� ��������,  “
���������*!*,”  ���	��� CU,{ ("B�
�����-$*���� =vCU) : xz-

xv.  

   <{< �������-'��*�., x[. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

[vU 

 

    
��!� ����
��� ��'� 	 ���\��"��"#�$�� 	���"��"��"%���-'3��

��*�����4'�������!������ ��&��-�,��*����'�.���	;�(,�.�+,�-���,�*�����*�	8��� �'�"'��

(,�������,��*2��'�.���*���	8��� ����'�"'�� < ���%�'��*�����/��/'���,��	,�
����-���*���

��*�	8�������������'>���Z  

   �����-������#!����	�*����&��
�*��)���-���#��,������5�-�,� "��"#�$��	���

"��"��"%�'��'�*���	8������,���'���#��"#�$������'� <<-<= �'��'�*�����*�	8������'

���#��"#�$������'� <C-<v A����	;����#����'��,��!���(�-������*���	������	����

"�(��� -*��'2  

      

   - ����%�������*�����"�6* =��,������ ���
���"!������	� (��	�'� <U-<V) 
����

3���(*�(�B� �*���	8��� �'�	���\��W���*�'���#��"#�$������'� <= ��,�/�����

(����"��"#�$��	���%�'2>-�"��$�-�!���
����,����-' -*��*2�"��"#�$��	���%�'2
���'���#���,.�

���,�"#�$������'� <= ��,��*� �	;��'��,��('�-���'�"��"#�$��	���%�'2�������,�"'��"�����

���W�� 
����,(����/�������	���>-�����'�-�-� �����,(����/�)���.���	;���*�.����

�	�'����'����	����*�"��"#�$��	���%����5�-�-'�*�  

   � ���'� � -� � �, �  �	���  . ��*  !� �  “= .=  "� �"# � $ �� 	 �� �"� �"� �"% 3 ��

��*�����4'��������*����7(�7(�����	��!��” ,� ��2�(,�"��"#�$��	*-
*�����(-�.��

��&�/�����7(�(�����,����	���	�����������!���*����-'3������ >-����

��'��!����*����-'3������-��-�
�����.��W���*�*�"����� ��,�	;��'��,��('�-���'��/�*

�����)��#-��� ��,�����*��Z�,��	;���,���� ��,���"�
��Z�
��
�����'��)���-���#�-�.�

��"#�$������'� <= ����)�!�2�>-�"��$�-�!���
����,����-' �&�,�
�(*����W���-�,�W��

"��"#�$��	��2��'2�,�
�.�����'���*�"��"#�$��	���-'3������ ��� �	;�W���*�'�	�����-��

�/�*��)�����/�*����>-���,�'����)���(� (��	�'� Cxz-Cx<, CxC)   

   ����)�W���*��)��*����>-���,�'����)���(�"��-��*��	.�"��"#�$��	����-'�

�,��(�*������%	��� �����,��"#�$������'� <[ ������!��(�,���	�����-'����	���
��)�W��

�*��)��*����	��-*�-���/��(��(�� (��	�'� [=z) -�����#�'2 "��"#�$��	���-'�'��'���#

�,��"#�$������'� <[ 
���)�W���*�����,	��-*���(� ���"��"#�$��	���%.-�)�W���*

	��-*�-���/��(��&�,�
��'���#��*�"#�$������'� <[ ���� (��	�'� CxV-Cxx)  

   ���.��!��(*����-*���,��'2�&��
�*2��	;�!��(*�����,��	�-�,� "��"#�$��	���-'�'�

�)�W���*��)��*����	��-*�-����(��,�
��'���#��*�
��"#�$������'� <[ ���� A���

�������'�-
��)��(���,��	.��*!�� “C.= ���.����	������	�����)���-���#"��"#�$��	

���"��"��"%���-'3����*�����4'�������” ��,�*2��'2���-��������,�"��"#�$��	���#��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

[vV 

��*�"#�$������'� <[ 
��)�W���*����'��(���,��*2� W���*�����,�'��(��&�*����-��*�

��������,��� ��,� 3�"(�*�"��"#�$��	��.��(��
���)��3������(����Z% A����,�
��'���#

��"#�$������'� <{ ��� 

 

   - ����%��$�&��"+,����&� =��,�%	�� ���
����"�*�" (��	�'� vU-vx) ����'��-�

��,������.��*!�� “<.=.= "��"#�$��	���-'3����*�����4'��������*�����*�-��.



��3������” ,� "��"#�$�(��(�%���%�'2�(-���	�������*�-��.

�����-'3������

����	�����  

   ()���*�����)���-���#�*2� ���"�
��Z�
����	����*����*���	���"��"#�$��	�&-�

(�-������*�-' ��,���� �*�*����	;������*�	8����*��'���#��"#�$������'� <C-<v 

(,�"��"#�$��	�&��
�'���#���,.����,�����'2�-� �"�����'���-��*�"��"#�$��	�(��(�%���

-'3������
��/2)�>/ ���/2)�
�� �!��� 
*��*-����#�' (��	�'� Cz<-CzC) ����*�������*�"��

"#�$�(��(�%���%����5.�3����*�����4'������� ��,� "���(��(�%����*
��������(�� 


*��*-������('�� (��	�'� <) "���(��(�%3�	����%�,�� �)��3������ 
*��*-��~(��$#% (��	�'� 

{v) A����'���#	����Z"#�$������'� <C-<v
<{=

  

 
    - �����	�+��*�	'��=���:�� =��,"���" ���
���	
����!�	 (��	�'� =CC-=Cv, 

=[z) "��"��"%��#,��'2"�
��>���Z(/����*�������'����,��������
)�	���'�	��������*���

	����Z = ��>����� "��"��"%�'�"���*2��'2�'
)�������*����*2��'�(����Z%�����,(����Z%�-�

	����Z <,zzz ��2�
<{C

 �'����������	��� ��,�����"�������������2� �,�
�(�����.��

��&�,�"��"��"%�*2���-(����!�2�"�����*��"������
#3��.���(�(/����*��'2 

    �'�7,��������)���-���#!��"��"��"%��#,��'2�*�����)��,�"��"��"%���.-�������� 

��,�-�����)��#�"��"% ��,�����&��� ����������,�"��"��"%���,��'2(����!�2�"�����*��"������
#.� 

��(�(/���'2 �,���������,� ���(����/�)���-���#"��"��"%�������-���� "��"��"%

�������5�&���'���#���,.��,�����-'��*�-�� (�������'�-����)���-���#"��"��"%��#,��'2


���,�/���'���*2�.��*!�� C.<.C ���.����	���!��"��"#�$��	���"��"��"%�'��'
�����)���-

���#"��"#�$��	���"��"��"%�'��'��	���.�����'���*� ��� C.= ���.����	������	�����)���-

���#"��"#�$��	���"��"��"%���-'3����*�����4'�������) 

                                          
   <{= �*�-���*� (��(���%, ���	����-' *9�$���"#�$��(���#���������.�-���-����, <[x. ; 

����*�-�� ��+��%, “"�����*-$���
*���(�����,” ���	��� C[, { (=vC[) : Uv.     

   <{C (/�"� !*+���, “���!#-��,�>���Z(/���'��)��3���-�� 
*��*-���(�����,” ���	��� 

=[, = ("B�3��� =v=C) : Uv. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

[vx 

    "��"��"%
��
)�	���'�'��'
�������,-�����*��'�������% ��,��'��'����,���	����

�7��"�, �-���, "��"��"%��,����������	�\������% (��	�'� =CC) ���"��"��"%3�""��"#�$�
��

	���*����!���(��!���-��"�������%���"��"��� (��	�'� =C[-=Cv, =[z) 
�����'�	���\

��"��"��"%��#,��'2����	;��*�����*�	8��� ���#��"#�$������'� <C-<v �������
(���*�

��	���!��"��"��"%����&�'���(�-������*�  

    ��	���!��"��"��"%�*2�(���'��	;�!���,��'2,����'���#�,�(�*��*��*��*�*���

��*�	8����*2� ��&��-��*-�'�(#-.�(,�!��	��3��Z��	��-*�����	��| A����	;���	����'�

��'�������
��	��3��Z��	��-*�����	��|!��"��"#�$��	���	�	��� �*��'���#��"#�$

������'� <[ �	;������ (��	�'� [[[)  

     
    - �����	�+��*�	'�QH������&�� =��,*	3�$�& ���
���*�R��"�%+ (��	�'� =C{-

=Cx, [V<-[V=) 
�����'�"�����*�"��"��"%�����|}��--(�����-��*�����,���	����

�7��"�,��� { ���% �*2���-�!'��-���*�����*�	8��� ���#��"#�$������'� <C-<v �����

��
(���*���	������	����!�����%"��"��"%�&"����(�-������*��	;���,��-'  

    ��	����'��,��'2�-�,�"��"��"%���,��'2�'���#	����Z�,����.-�*2� "�
��Z��-�
��

	��3��Z���'���'��!����*����	�����-'����	��� ���#��"#�$������'� <[ �	;������ 

��,���� "��"��"%��	"��"#�$�
���-����-���������(�������� (��	�'�  =CU) �)�

	��3��Z������	���"������ �)�.��-������	�����!�2�
���>��� C � ����*�	��-*�

!�����	��3��Z���'��������"����'��-������	��|-�� "��"��"%��	"��"#�$�
��

�-����-���������(������'�(�� (��	�'� =CV-=Cx) �)�	��-*�!�����!��	��3��Z��

�������"����'��-������	��| "��"��"%��	"��"#�$�
��	���*��*���)�	��(��$� (��	�'� 

[V<-[V=) ���%������'��	��3��Z���������"������.��*��Z�������>��� C �  

       

    - ,���3�*����%������"����	� ��*=��,�*F���	���-+ ���
�����&,�	� (��	�'� 

<zU) ����)���-���#��	�*����'�	���\��.��(���7,��'2�'(�������&� �����&�����(��

,��'���#.���"#�$������'� <[ �����&��'�(���(��,��'���#.���"#�$������'� <{ ���

�)���-���#"��"#�$��	��.��(���7,��'2
�����#!��
����
���*���,(����/����)��-� ��,.����

����*�!��� �����
(����	���"��"#�$��	
��)�.������)���-���#��	�*����'����*-�
�

���!�2�   

    ����'��-���,������.��*!�� “G.*��9�	9��"*��:�3����	�” ,� "��"#�$��	��

.��(���7,��'2	���\��	������	�����!��"��"#�$��	���	��"�#�' ��� "������!��

"��"#�$��	���%�'2����>"�� !����"�����	;��(���/�>-��)��	;��(����������	���"��

���\ ��"�������"������
'��(!�*�)�)��	;��#�������,����&��-��*- ��'���-��*��*��Z�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

[{z 

!��	�����������"�#�'.��,����	���������"�����������"#�$������'� <v �	;������ 

A����	;����#(�*��'��!���*��-�-'�*�����)���-���#��	����*�����������&��'�(�� ��� ��"#�$

������'� <{ .�!Z��'������&����A����)���-���#���,.��,�"#�$������'� <[ �*��	;��,�

���	�����*��'2��*�,����,���,�������"������*������"�������,(�-������*���	���

"��"#�$��	  
    ��,�>-�(�#	 ��	���!��"��"#�$��	�����	���!���*�*����)�.���)���-���#��

���,��"#�$������'� <v-<{ �*��	;���������'�����(*9�$����!��������7,!����	�*�3��

��*�����4'������� ����-��!��	�	��*�*9�$������-'�'(�� 
 
    /�����������	"���	�
������	��	�����������K/��%� �"7�4�3�-� ���
+�!
������&�*����3�!�����������(�������5���-�!�� �����+�!��	�
������	
��	����������/��%��"�-���0 *����$�1�4������������#���1�"�����
��	�
������	
��	��������4�-��/��%�4�3 9%�!����	�����/	��-��$%!�-�4  
 

   H.).H ���283�����+�!��	�
������	��	����������/��%��1�"�����

��	�
������	��	���������������2��3����!��� 	��>���%!��"��"#�$��	���"��"��"%�'�

�'
�����)��*���� (����/.���	;��*����������#����*�"��"#�$��	���"��"��"%���%����5�'��'

��	�������������*��-� ��,�����&��� 
�����'�"���"��"#�$��	���"��"��"%��,	���\�*���� 


����,(����/�)���-���#.���	;��,�������5�-� ��,����*2��&�*��'	��>���%.�����	;�

�*��������,��������5�-� 
   "��"#�$��	���"��"��"%���-'�'(���'��'
����(����/�)��	�,��)���-���#

"��"#�$��	���"��"��"%���%����5�'���,�'
�����-� -*��'2  
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�(-�.����&����(7�(��������'�����!��"��"#�$��	���-'�*�"��"#�$��	�!�� ��,�����&

��� �����'��!����*�"��"#�$��	���-'����,(����/���
4*��-��,��5,��	;�"��"#�$��	

���-'3����������3���'(�� �*2��'2�"�����,����,��7,�����'2���"� Z "�2��'�.- ���

"��"#�$��	
���*2�(��3���&�'��	�������	������'��������*�   

                                          

   ��� "��"#�$��	���	�����-'�'��)�!�-���������,��,��*� >-���,�)�-*�.��!�-�����'�(#-���,
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�(-�.�"�"�$3*Z�(/����,����� "����� (��	�'� =xU) ��,"��"#�$��	���%�'2�&�)�!�2�.�����	���!�����	�

���-'��� ����)�!�-�����,�)�-*����������
�	;���	���!��"��"#�$��	�!���'����������*��	�*�

"��"#�$��	���-'�&�-�   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

vzU 

   ����� "��"#�$��	���	�����%�'2���)�!�2�������"#�$��(�������� �"���-����'�

������'� C -��� (�*�3�"��	����"�������������*2�(�2� >-�-���!������!�!��

"��"#�$��	(�*�"��>"$�(*�%�>����������������� -�����*�(�*���	"��>"$�(*�%�>�����

���	-�������'���'��,�"���>����� -���!������A���(�*���	"��>"$�(*�%*��	�Z'���

����  

  

   - ����%�����"�!��*�"����
�" ������� - �����&�������"�����,�-.���"
�
������ ���"!� (��	�'� v<{) ��	���!��"��"#�$��	���	�����%�'2�)�.�����/��"��"#�$��	

���	�����7,�����'��"�����,�/��"�(��� "��"#�$���%	���*��*��!*-(��$���� �)�	��(��$� 

�	;��'��,�(*����,�"��"#�$��	���-�	���*��*����!�-��� -�������,�(,��'����,���2���,��"��

"#�$���%�	;��-����'���*2����������('���!�����*�W����	����" ��'������' U ��'��>-���'��

�����'!��-.�+,�'�(#- ��,����'��������
���*� �'����*������*��'�������,����'�� �*2���-

�*�������-������� �(��������!����'������*2��
&-���,.����(�����'���   

   �����'��!����*�"��"#�$��	���-'��&��-�
���,�!*-(��$�����'�-�7�-(*-(,� ���

����)���'�������,����'��������
���*� ���-���-�*��	;��7�"*�"��.�+, �����,����'���*�

���-������� (,������'������	
�����-'(�,�!��(*�����-�
������*������*��'�'����,�����

��'�������,����'�� A���������*���'��������7,�����'��"�����,�/�� (��	�'� v<v) ������	���

���������*��'��'���#��"#�$������'� <{ (��	�'� v<x)   

   ���,���	�������	������(-�.����&�/���,�����!��"��"#�$��	���-' ��,��

�	; �� � �� ���) � � ���'� 
 � ��, �  , � � 	; � �� 	 ���
���� � -' 3 ����� ���� �3 ��

��*�����4'������� �"���"��"#�$��	
��"�2��'��*2�(���'��	���.�����'���*� �����,����

���,��'�"��������,�7���"��"#�$��	���%�'2,����,�'�.-    

 

   - ����%�����"�!��*�"����
�"��*��"���&�	�&"��& �����:*�	���� (��	�'� v<U) 
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*-�(-��'�"�"�$3*Z�%�'���% 	�����0�*����( -����*2�('�(�*���	������.�"#�$

��(�������� �-���, "��"#�$��	���	�� "��>"$�(*�%�>������� ���	�*�+�	������ 

"��>"$�(*�%*��	�Z'����"��*���� 3��(�*�
����,������*��'2�'���������������	�������

�����*��7,����.�"�"�$3*Z�(/����,����� "����� �	;���,������ (��	�'� v<v) 

   ��,������*��'2�)���-���#���-���"#�$������'� <{ �'��	����������7�!��

���	���*�
<VV

 ��	���!��"��"#�$��	
����,������*��'2��'����'���-��*�"��"#�$��	
���7,�

                                          

   
��� Helin Ibbitson Jessup and Thierry Zephir, Sculpture of Angkor and the Ancient 

Cambodia : Millennium of Glory (Washington : National Gallery of Art, 1997), 242. 
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���.�"�"�$3*Z�(/����,����� "����� A����-���,������,��'��	����'�7(�7(������

��'�����!��"��"#�$��	���-'�*�"��"#�$��	�!�� 

   "��"#�$��	
����,������*��'2	���*��*��!*-(��$���� �)�	��(��$� �,�!*-(��$����

����������,���	
��"��"#�$��	��������	�!���'��)�!*-(��$�����������*� ��,��'��

�-��*�"��"#�$��	���-'�*��	 "���"��A������,.���������-'��*��*�"���#���&�	;��'�

�*��Z�������'���'����'���-��*�"��"#�$��	���-'  

   �����'��!����*�"��"#�$��	���	�����-'�*���&��-�
����� ��� ����)�!�-

�"'��(���*2�>-��*2���-�'!��-��,��*� ��,�-���,�)�-*�.�+,��&��������7�����!���!�� 

��'���*2��
&-��'���-��*��7,���������*����.�"�"�$3*Z�(/����,����� "����� ��� ��'��

�����'!��-.�+,�'�(#- ��'���*2��
&-�*��������-������� ��,����'������	;���(��
���*� 

-*���,��'2��'���-��*���'�����!��"��"#�$��	���-' ��,�����&��� ����	;����	��!��

��&��-�
���(��������!����'��������,.����(�����'��� ��,����'���'�*��'��������*� ��'��

�-��*����	������������*��������"#�$������'� <{   

   

   - ����%�����"�!��*��*������"!���� (��	�'� v<V) "��"#�$��	���	�����%�'2

�	;�	��������������* ���	;������.�"��"#�$��	���	������*�'���,��'�(#-.�	�����

�*�"��� ��
(����!�2�.����,�"#�$������'� <{  

   �*��Z�����	�����!��"��"#�$��	���%�'2����,���	
��"��"#�$��	���	��

���	��!���*-�
� A����	;��*��Z��'��(-������'��!����*�"��"#�$��	���-' >-��4"��

��,����������)�	��3��Z��-�����*�"����'�� ��'���-��*�"��"#�$��	���	����.�(������

"��"��"%�������% 	��3��Z��!��"��"#�$��	���%�'2����,�!��-�����(�����'��� A���

��'���-��*�3�"(�*�"��"#�$��	��.��(���������% (��	�'� x[, xU, xx) 
���*��Z��'2��&�

�-��*-�
�/�������'��!����*�"��"#�$��	���-'3����*�����4'�������  

   !�-����*���,�-���,�)�-*���&�.�+,�������7�����!�����	��!�� (,���'������' 

U ��'�� >-���'������!��-.�+,�'�(#- ��,����'���*��������-������� �	;���	����'���'���-�

�*�"��"#�$��	���	�����-' ���,���,����'��
���'����-��-�*� ��,�,��&���-��'�7�"*�"���'�

�������#���'���!����-���*��4���,��'�"��"#�$��	���	���!���)�   

   "��"#�$��	���	��
�����*-���%�'2
���'��	�������	������'��(-����

��'��!����*����-' ����*��Z����	����� ��� 	��3��Z�� (����/�'2�4"���-�,�

��'��!����*�"��"#�$��	���-'3����*�����4'�������  
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   ����� ���$�"����*9�$���!�����-'3���'(���'��'�,�-���-�	������*�"�����&�

�-�"�(��� �'�()��*+ ��� ��#,�.��(�����!�"���#��� ���.�(�*�3�"$���
*��
<Vx

 (�����

/������(*9�$���"#�$��(��
��3����*�����4'�������!������'��'�,�-���-�	�����

�*�"����-��	;���,��-' 
����,�	;��'��,��	��.
���"��"#�$��	���	��!��������%
��(-�.����&�

/����	����*�(*�"*�$%�*�"��"#�$��	���-'3���'(��   
   

   I.?.H /�����	�
���+�!��	�
�����	����#� ��� �(�A�����, .�������&�,�

"��"#�$��	.�����	���(�*������"�����	���\���$�"�!��"��"#�$��	���-'.�����

	�����
<xz

 A��������.��*2��-���,�*��Z�!���#��� �����������!�� Pierre Dupont �(-�.��

��&�,� ����)�"��"#�$��		���*����>-�"���*�/%�*2�(����!�2�.���-*�"���#�� �)�	��

	������3*�����	���(-�$����	;���	����'���'��!����*�"��"#�$��	���-'
<x<

 ���
���'2

����)�
'�����,���#�>-��'���
'�"�-7,��"�����%�	;���	�>����&�(-�.�� ��&�

���(*�"*�$%�*�"��"#�$��	���-'��,��.�����- ��,�����&��� ����)��*-	���-����/�����

���!��-.�+,�&�	;���	���!��"��"#�$��	���	��!����,�����
��� (��	�'� [UV)   

   �*��,��"��"#�$��	()���-���	��!���������	��!��.�	�������� ���#��"#�$

������'� <U-<V A������"�
��3����*�����4'������� ��,� �����"���� (��	�'� CV=) �)�

"���*�/%	���(-�$��� A�����'��!����*�"��"#�$��	���-'��,����,���    
 
I.H ������-�(��	�
�"��!  

   3����*�
���)���
��������������*9�$����!���(����/�����*2���,��"#�$

������'� <V �,�������*�W��������	������*�
���*2��'�*��,��.�������������� ��,����

�&��� 
���*��,���'��'��,����*����,��'2�-�(�����.����&�/���������������(���,��*��Z����

	�����
�����-'  

    ����'�"��"#�$��	���-'(,�7��,�"��"#�$��	.����������*�
��"#�$������'� 

<V �*2� ���,��������
��,���*���,�&��,�,�
��	;��������'�����
����	 �*2��'2���"�
��Z�
�����

�'���#,���������*��*�.��	��>���%����	�*��	�'���
����(�(/��-*2��-��.��(�-������*�

	���"Z'��������!�����(�� ��,� 	��(����'!�3��� 
*��*-(#�����% A����	;���(�(/��.�

*9�$����!�� (����!�2��������"#�$������'� <U ����������������(��"����Z% �,�

                                          

       ��
 -�3�"	�����.� Boulbet, J. et Dagens, B. “Les sites archeologiques de la region du 

Bhnam Gulen (Phnom Kulen),” Arts Asiatiques, 27 (1973), pp 3-130.  

   �
� ��,���
��(#3*��-�� -���#�, 	����������!��, [C-[[.   

   �
� Pierre Dupont, The Archaeology of the Mons of Dvaravati, 203-204. 
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�,����-��*����	�*�	�#�.�������	;�*-.�"#�$��(�� >-�7�����'��!�������,���*�.��,�������

"#�$������'� =[
<x=

 "��$��#�����#� 
*��*-(����� ���%"��$��#(���������*�	��(��

�!���'�(����!�2��������"#�$������'� <{-<U
<xC

 ����$��#�,��!������ 
*��*-�>($� (����!�2�

������-���*�-��(��$���'��'�������,��*2�*9�$������-'
<x[

  

    "��"#�$��	(�*���*�
��"#�$������'� <V ����3����*�
���'�*9�$����!��

�(����/���	��� �'������%�'��,������,��-�����*�-��.

��"��"#�$��	���-' -*��'2  

 

    - ����%��$�&��"+,�� (�!+�") "��"#�$��		���(��(�%���%���'�3�	� �)��3�

����� 
*��*-��~(��$#%  (��	�'�  {{) ���,(��
����-*�"�2�-�����2���,��	����Z Vz ���� 

�*�����������,���)���-���#"��"#�$��	���%�'2����"#�$������'� <V-<x �"����'

�*��Z�����	������'��,�����������"��"#�$��	(#>!�*� ��,� "��"*���%�,����� "���*��'

�	;��	��|
<xv

 ��,�����&��� 
��!��������	��*����(��%���	��)�.������,� ���	�(#>!�*�

��,�-��'������,�3����*�����4'���������,��,��.- ���
���'2"��"#�$��	A����)�"��"*���%

���	�!, "��!��>��� "���*��'�	��| A���������*�"��"#�$��	(#>!�*��*�	���\.�"��"#�$��	

��#$���*2���,"#�$������'� =z-== -�� -*��*2�"��"#�$��	�(��(�%���%��
��3�	�.���'���#

.���������'2�&�-� 

    ���	���"��"#�$��	�(��(�%����"#�$������'� =z-== 
��*2�"����!�2��	�*�"��

��'�� �)�.���,����!��"�������4'��!�2�-����� ����)����,�!��"����'��(���,�"���*�(� 

�'"���!��A������,��*�"���*�/% 	���"������*2�(���(���*� (��	�'� v=z) A���.�3��

��*�����4'��������&�'"��"#�$��	.��*��Z��)����-*���,��'2 ���  "��"#�$��	�(��(�%*-

����-���"��*��% �)��3������ 
*��*-(����� (��	�'� <<z-<<=) �,�"��"#�$��	�(��(�%���%

��!��3�	��)�"�����'��*�"����'��������	�*�"�2� (,�7�.���,����!��"����������	

�*��*�� ���"����'�����,.���-*���)��,�"���*�(� A�����,.�,�*��Z�!��"��"#�$�(��(�%�����'2 


����
�'����	;��	�-��'��-��*�����*�-��.

��"��"#�$��	�(��(�%���-'�&�	;��-�  

 

                                          
   <x= �#,�>�
�% $����#,������, 	��(��!��.�-���-���� ����	;������!�����-���	��*����(��%

���	�, "��"%��*2��'� = (��#���"q : �����, =vv<), <[[-<[{.   

   <xC ��#Z�*�-�� �����Z', “"��$��#�����#�—"��$��#��,�����(�����” (��������	��� <=, { 

(��/#���� =v[=) : U.  

   <x[ ��'�*�-�� *���>3-�, “�(����(��” �����>���Z <, = (������-�'���� =v<V) : Cz.  

   <xv ���� ��'(#����, ���	�/2)�(�*�	��*����(��%3����*�����4'������� (��#���"q : ���

���	���, =vCv), Uz-U<. 
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������ ��� ����%��$�&��"+���<3*&�%��� ���
������"!�:��&%�&� :�3��&%�&�  
 

    �'����	;��	�-�����'���	���!��"��"#�$��	�(��(�%���%��!��3�	����-!�2�
��

�����'�����"��"#�$��	�(��(�%���%�,�� �*����
�$�����-�,� "��"#�$��	�(��(�%���%�,��

�	;�"��"#�$��	�*�-��(��$��'�	����������������� �����	��(��%
�(����"��"#�$��	!�2�.��, 
��

��'�����"#�$�*��Z�!��"��"#�$��	�*�-��(��$����%�-����(�,"��"#�$��	�'�(����!�2�.��, A���

��'���-�,��	;�	���"Z'���
)����"��"#�$��	�*����� 

    ����� ����)���-���#"��"#�$��	�(��(�%���%��!��3�	�����"#�$������'� =z-

== ��� "��"#�$��	
��3��,� �)��3�(�*(!*�$% 
*��*-��~(��$#% (��	�'� {U) �&�,�
�(����!�2�.�

��������-'��*��'2-�� �"����'��	������
'��	;��/�.�+,��
�-"����3'�������*� ���

�,���������,�����)�"�����'��*�"����'��������	�*��*�� A���(,�7�.���,����!��"��

��������	�*��*�� �����-*�"����'�����,��)��,���-*�"���*�(� �	;�����*�-��.
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"��"#�$��	���-'��,��*�            

 

   - ,���� =��,�	'� ���
�����&,�	� 3�"���	;�3��!��������!��-�,�� �'>!-���

$�������A���/��-*-�	��.�������	;�"#�$(/��>-����(�*�"��"#�$��	����7�*����
)��� 
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#�*����,.�"�2��'�!��*-������(�%     

    �*�����������,���)���-���#"��"#�$��	
��3�"������"#�$������'� <V-<x 

�"����'��	����'��(-�/�����(���,�
�����	�����
<x{

 ���,���	���>-��*��	!��"��"#�$��	

�*2� V ���%�(-�/������	;�����/����	;���,����� ��,,�
��	;��*��Z�"��"*���% (*-(,�!��

"������ �����������'�-����5 >-��4"����,����������)�	�������*�-��"���*�/%A��� �,�

.�����5(,��&�(-�.����&�/���*��Z��'�����-��
�����	��!�� ��,� ���(�*�"�������	;�

                                          
   

<x{ ��,���
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บทที่ ๘  
การเสนอแนะเร่ืองศูนยกลางและขอบเขตทางการเมืองและวัฒนธรรมจาก

พระพุทธรูปและพระพิมพ 
 

    ขอมูลทางดานรูปแบบศิลปะของพระพุทธรูปและพระพิมพที่วิเคราะหไวในบทที่ 
๗ ทําใหเห็นไดวา ชุมชนทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแตละลุมนํ้ามีทั้งความสัมพันธ
และคงมีความแตกตางกันในดานฝมือชางหรือสกุลชางดวย ความสัมพันธตลอดจนความ
แตกตางทางรูปแบบดังกลาวนาจะใชอธิบายศูนยกลางทางการเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจน
ขอบเขตทางการ เ มืองและวัฒนธรรมของอาณา จักรห รือชุมชนทวารว ดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได  
    แนวความคิดหลักของการนําเอาพระพุทธรูปและพระพิมพมาอธิบายศูนยกลาง
และขอบเขตของอาณาจักรหรือเมืองโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดขึ้นจากฐาน
ความคิดวา พุทธศิลปของอาณาจักรเดียวกันควรมีเอกลักษณภาพรวมเปนไปในทาง
เดียวกัน เพราะอยูภายใตการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมที่คอนขางเปนไปในทาง
เดียวกัน หากพุทธศิลปมีความแตกตางกันจนเห็นไดชัด ไมวาจะเปนไปในทางรูปแบบหรือ
คติ นาจะเกิดขึ้นจากการอยูคนละอาณาจักร การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมที่แตกตาง
กันเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหพุทธศิลปตางกัน  
    อยางไรก็ตาม แนวความคิดหลักดังกลาวขางตนอาจใชไดไมทุกกรณี และไม
สามารถพิจารณาจากหลักฐานศิลปกรรมแตเพียงอยางเดียว จําเปนตองใชหลักฐานแวดลอม
อ่ืนๆชวยแปลความ เชน จารึก ขนาดของเมือง เปนตน  
    กอนที่จะระบุศูนยกลางและขอบเขตทางการเมืองและวัฒนธรรมจากพระพุทธรูป
และพระพิมพ จําเปนตองเขาใจถึงเรื่องราวที่เก่ียวของ เชน ระบบการปกครอง ชื่อเมือง ชื่อ
กษัตริย เปนตน แมขอมูลเหลาน้ีหลงเหลือตกทอดมายังปจจุบันไมมากนัก แตก็เปนสิ่ง
สําคัญที่จะนํามาแปลความเรื่องศูนยกลางและขอบเขตทางการเมืองและวัฒนธรรมได  
 

๑. การศึกษาที่ผานมาเก่ียวกับระบบการปกครองและสถาบันกษัตริยทวารวดี  
   การรับเอาอารยธรรมอินเดียดานตางๆของชาวทวารวดี ไมวาจะเปนศาสนาพุทธ

ทั้งแบบเถรวาทและแบบมหายาน ศาสนาพราหมณ กรรมวิธีการสรางปูชนียสถานและปู
ชนียวัตถุ เคร่ืองใชในชีวิตประจําวันบางประการ แสดงใหเห็นถึงบทบาทของวัฒนธรรม
อินเดียที่มีตอวิถีชีวิตแงมุมตางๆของชาวพ้ืนเมืองไดเปนอยางดี  
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ระบบการปกครองตามแบบแผนของอินเดียยอมเปนอีกประการหนึ่งที่มีบทบาท
สําคัญตอชาวทวารวดี ทําใหเกิดระบบการปกครองที่ซับซอนมากขึ้นกวาชุมชนในสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลายหรือสมัยหัวเลี้ยวหัวตอประวัติศาสตร ประจักษพยานสําคัญอัน
เก่ียวของกับแบบแผนของอินเดียมีอยูหลากหลาย เชน การเรียกขานนามของบานเมือง
ตนเองวา “ทวารวดี” ซึ่งเปนภาษาสันสกฤต และเปนนามบานเมืองในประเทศอินเดียมากอน 
การทําเครื่องใชอันเกี่ยวเนื่องกับพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีราชสูยะของกษัตริย เปนตนวา 
แผนหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผาจากจังหวัดนครปฐม (รูปที่ ๒๗๙) สลักรูปคชลักษมีและเครื่องสูง
อ่ืนๆเต็มพ้ืนที่ ตรงกลางและมุมทั้งสี่มีหลุมตื้นๆ แผนหินทํานองน้ียังไดพบตามเมืองโบราณ
อ่ืนๆ เชน เมืองดงคอน จังหวัดชัยนาท แผนหินน้ีเชื่อวาใชรองรับหมอนํ้าที่ใชสรงเทพและ
เทพีในพิธีราชสูยะหรือพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย๑ การทําลูกเตาซ่ึงใชในพิธีราชสูยะ
เชนกัน โดยลูกเตาเปนสัญลักษณของการแบงปนผลผลิต ซึ่งเปนหนาที่หน่ึงของกษัตริยใน
อดีต๒ 

   ระบบการเมืองการปกครองตลอดจนสถานภาพของกษัตริยไดรับการศึกษาจาก
นักวิชาการทานตางๆอยูบาง ที่สําคัญเชน ผาสุข อินทราวุธ ไดชี้ใหเห็นถึงแนวความคิดของ
ระบบการเมืองการปกครองและกษัตริยตามวัฒนธรรมอินเดียที่มีตอทวารวดี ที่นาสนใจ
ประการหนึ่งคือการแผขยายพระราชอํานาจโดยใชวิธี “ธรรมวิชัย” ซึ่งพระเจาอโศกมหาราช
ทรงใชเปนนโยบายขยายอํานาจการปกครองและขยายอาณาจักรของพระองค พระองคทรง
ใชธรรมเปนเคร่ืองมือมิใชกองทัพและการสงคราม นโยบายทางการทูตของพระองคไดชวย
ใหการเผยแผพุทธศาสนาไปยังประเทศเพื่อนบานและประเทศหางไกล มีขาราชการท่ีทํา
หนาที่เผยแพรและปลูกฝงพุทธศาสนาใหกับประชาชนในราชอาณาจักร เม่ือพิจารณาจาก
หลักฐานพุทธศาสนาที่มีแบบแผนเดียวกันกระจายตัวทั่วลุมนํ้าตางๆของภาคกลางและภาค
ตะวันออก ทําใหเชื่อไดวากษัตริยทวารวดีคงจะใชนโยบายธรรมวิชัยในการเผยแผพระราช
อํานาจเชนกัน๓ เม่ือการเผยแผพุทธศาสนาเปนไปไดอยางประสบความสําเร็จ อาจทําให
บานเมืองอ่ืนๆที่หางไกลออกไป เชน กลุมบานเมืองในเขตลุมน้ําปงอันเปนที่ตั้งของ
อาณาจักรหริภุญชัย และกลุมบานเมืองในเขตลุมนํ้ามูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับเอา
วัฒนธรรมพุทธศาสนาจากทวารวดีภาคกลางไปเปนแบบแผนปฏิบัติในบานเมืองตนก็
เปนได  

                                          
   
๑ ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ : 

อักษรสมัย, ๒๕๔๒), ๑๗๕.  

   ๒ เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๓-๑๗๕. 
   ๓ เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๖-๑๗๗.   

๕๒๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๒๗ 

   นักวิชาการอีกทานหนึ่งซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองและกษัตริย
ทวารวดี คือ ธิดา สาระยา เสนอวาพุทธศาสนามีผลตอการพัฒนาระบบกษัตริยทวารวดี 
โดยแบงไดเปน ๒ คติ ไดแก คติที่กลาวถึงพระมหากษัตริยวาเทียบเทาพระโพธิสัตว กับคติ
ที่เชื่อวาพระมหากษัตริยเทียบเทากับพระจักรพรรดิราช  

   สําหรับคติเร่ืองพระมหากษัตริยเทียบเทากับพระโพธิสัตวนั้น มีขอสันนิษฐานมา
จากจารึกที่เก่ียวกับการทําบุญทํากุศลของกษัตริย วานาจะเก่ียวของกับคติการบําเพ็ญบารมี
ของพระโพธิสัตวตามประเพณีพุทธศาสนา ธิดา สาระยาซึ่งเปนผูเสนอความคิดน้ีไดสรุปไว
วา ดวยเหตุที่สังคมสมัยน้ันใหน้ําหนัก คุณคา ความหมาย การทําบุญเพ่ือสรางบารมีอยาง
มาก สัมพันธภาพระหวางการทําบุญ และฐานะทางสังคมและการเมืองของผูทําบุญก็เกิดขึ้น 
กษัตริยและชนชั้นปกครองอยูในฐานะผูม่ังคั่งกวา ทรงบุญบารมีกวา ยอมประกอบการบุญได
มากกวา สามารถสรางวัด สถูป สัญลักษณสําคัญทางความเชื่ออ่ืน กษัตริยจึงอยูในฐานะพระ
โพธิสัตว ผูพร่ังพรอมดวยเมตตาบารมี อนุเคราะหชวยเหลือประชนชน๔  
    สวนคติเร่ืองพระมหากษัตริยเทียบเทากับพระจักรพรรดิราชน้ัน เปนผลมาจาก
ความเชื่อในพุทธศาสนาเชนกัน กษัตริยที่ทรงเปนพระมหาจักรพรรดิตองปฏิบัติตนตาม
แบบอยางที่ปรากฏใน จักรวัตติสีหนาทสูตร พระเจาอโศกมหาราชทรงเปนแมแบบของพระ
มหาจักรพรรดิตามคติพุทธศาสนาที่ชัดเจนที่สุด หลักฐานในสมัยทวารวดีแสดงใหเห็นถึง
แบบแผนนี้ทั้งทางตรงและทางออม เชน การสรางธรรมจักร เปนหลักฐานการแผบุญบารมี
ของกษัตริยผูหมุนกงลอแหงธรรม ดุจดังพระพุทธเจาผูทรงเปนพระจักรพรรดิทางธรรม การ
เผยแพรพระราชอํานาจตามคติดังกลาวนี้มิใชการเผยแพรโดยใชแสนยานุภาพทางกองทัพ 
หากแตเปนการเผยแพรพระราชอํานาจโดยอิงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา๕      
 

๒. เมืองและชนชั้นปกครอง : หลักฐานจากจารึก 
    เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของบทที่ ๘ เปนการแปลความหมายดานศูนยกลาง
และขอบเขตทางการเมือง โดยใชหลักฐานตางๆผนวกเขากับพระพุทธรูป พระพิมพ และ
ศิลปกรรมอ่ืนๆ ดังน้ันจึงเห็นควรกลาวถึงระบบเมืองและระบบชนชั้นปกครองเปนเบื้องตน
กอน เพ่ือใชเปนฐานในการวิเคราะหตอไปภายหนา  

   ขอมูลเกี่ยวกับระบบเมืองและระบบชนชั้นปกครองในวัฒนธรรมทวารวดีในสวนนี้
จะใหความสําคัญกับหลักฐานจารึกเปนสําคัญ เพราะเปนหลักฐานรูปธรรมเก่ียวกับเรื่อง
ดังกลาวซ่ึงสามารถชวยใหเห็นภาพกวางๆไดในระดับหน่ึง 

                                          
   ๔ ธิดา สาระยา, (ศรี) ทวารวดี ประวัติศาสตรยุคตนของสยามประเทศ, พิมพคร้ังท่ี ๓  

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๘), ๒๕๕. 
   
๕ เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๘-๒๖๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๒๘ 

 
๒.๑ ระบบเมืองและชนชั้นปกครองในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลาง  
    เมืองในวัฒนธรรมทวารวดีแพรกระจายในพื้นที่ภาคกลางเปนจํานวนมาก บาง
เมืองมีขนาดใหญ บางเมืองมีขนาดเล็ก อันนาจะสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญหรือศักด์ิของ
เมืองที่แตกตางกัน และผูนําหรือชนช้ันปกครองของแตละเมืองก็อาจมีศักด์ิที่ตางกันดวย แต
ขอมูลโดยละเอียดไมสามารถทราบได เพราะหลักฐานแวดลอมประการตางๆที่ชวยในการ
วินิจฉัยเหลือตกทอดจนปจจุบันไมมากนัก 
    ในบรรดาหลักฐานที่เหลือในปจจุบันถือวาขอมูลจากจารึกมีความสําคัญเปนลําดับ
ตนๆไมแพหลักฐานประเภทอ่ืน เน้ือความจากจารึกแสดงใหเห็นถึงชื่อเมืองและชนชั้น
ปกครองในหลายๆประการ ดังนี้ 
 
    ๒.๑.๑ ชื่อเมือง เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีที่พบมากมายในภาคกลางไม
อาจทราบนามเดิมได แมจารึกที่พบในภาคกลางไดกลาวถึงชื่อเมืองไวจํานวนหนึ่ง แตก็มิ
อาจสรุปลงไปไดวาชื่อเมืองเหลาน้ันตรงกับเมืองโบราณแหงใด มีเพียงแหงเดียวที่ระบุได 
คือ “ลวปุระ” เปนชื่อที่ปรากฏบนเหรียญเงินอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ จากเมืองโบราณอู
ทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ลวปุระนี้เปนชื่อเดิมของเมืองโบราณที่อําเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี๖ ซึ่งเม่ือวัฒนธรรมเขมรแพรขยายเขามาเม่ือราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เปนตน
มาไดรูจักกันในอีกนามหน่ึงวาละโว  
    ชื่อเมืองตางๆในสมัยนั้นที่ประมวลไดจากจารึกมีดังนี้  
    ๑. “ทวารวดี” นามนี้ปรากฏบนเหรียญเงินที่คนพบในเมืองโบราณหลายแหง เชน 
เมืองนครปฐมโบราณ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมืองโบราณอูทอง อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เมืองโบราณบานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เมืองอูตะเภา อําเภอ
มโนรมย จังหวัดชัยนาท การคนพบครั้งลาสุดคือโบราณสถานบริเวณคอกชางดินซ่ึงอยูนอก
เมืองโบราณอูทอง พบทั้งสิ้น ๓ เหรียญ๗  
    เหรียญเงินเหลาน้ีเขียนเปนภาษาสันสกฤต อักษรปลลวะ ความวา ศฺรีทฺวารวตี 
ศฺวรปุณฺยะ นักอานจารึกแปลเปนหลายสํานวน สํานวนแรก คือ การบุณยของพระเจาศรี

                                          
   ๖ J. J. Boeles, “A Note on the Ancient City Called Lavapura” The Journal of the Siam 

Society (JSS) Vol. 55, part 1 (Jan. 1967) : 113-115.  
   ๗ ภัทรพงษ เกาเงิน, โบราณคดีคอกชางดิน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๕๕-๕๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๒๙ 

ทวารวดี สํานวนที่สอง คือ บุญของผูเปนเจาแหงทวารวดี สํานวนที่สาม คือ พระเจาศรีทวาร
วดีผูมีบุญอันประเสริฐ๘  
    ชื่อทวารวดีอันเปนภาษาสันสกฤตน้ีตรงกับที่พระภิกษุจีน ๒ รูป คือ พระภิกษุ
เห้ียนจัง และพระภิกษุอ้ีจิง ออกเสียงวา โตโลโปตี (To-lo-po-ti) ระบุที่ตั้งวาอยูตรงกลาง
ระหวางศรีเกษตร (ประเทศพมา) กับอีศานปุระ (ประเทศกัมพูชา) อันควรหมายถึงพ้ืนที่ภาค
กลางของประเทศไทย  
    จากขอมูลเหรียญเงินมีจารึกผนวกกับบันทึกของพระภิกษุจีน ทําใหเชื่อไดแนวา
เมืองอันมีนามวาทวารวดีควรตั้งอยูในภาคกลางของประเทศไทย แตจะเปนเมืองใดนั้นยังไม
สามารถระบุไดแนชัด บางทานเชื่อวาเปนเมืองนครปฐมโบราณ บางทานเชื่อวาเปนเมือง
โบราณอูทอง เปนตน  

   นอกจากเหรียญเงินขางตนแลว ชื่อทวารวดียังปรากฏบนฐานบัวรองรับ
พระพุทธรูปจากวัดจันทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เขียนเปนภาษาสันสกฤต 
อักษรปลลวะ แปลวา พระเทวี (มเหสี) ของเจาแหงทวารวดี ทรงบัญชาใหพระธิดาสรางพระ
รูปของพระตถาคตนี้ไว๙    

 
   ๒. “ลวปุระ” จารึกชื่อเมืองนามวาลวปุระปรากฏบนเหรียญเงินซ่ึงคนพบจากเมือง

โบราณอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดนครปฐม เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๙ อักษรท่ีใชเปนอักษรปลลวะ 
อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เขาใจวาเมืองลวปุระดังกลาวนี้ก็คือเมืองโบราณที่อําเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรีนั่นเอง๑๐  

 
   ๓. “อนุราธปุระ” จารึกที่เอยถึงอนุราธปุระ คือ จารึกถ้ํานารายณ อําเภอพระพุทธ

บาท จังหวัดสระบุรี คําแปลทั้งหมดมีดังนี้  
 

    กุนทรีชนผูตั้งอาณาจักรอนุราธปุระ ไดมอบใหพอลุงสินายธะ
เปนตัวแทนพรอมกับชาวเมือง (อนุราธปุระ) รวมกันจัดพิธีขับรอง 

                                          
   
๘  กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-

๑๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๙๕-๙๗, ๑๒๖-๑๒๘.  
   ๙ กรรณิการ วิมลเกษม และจิรพัฒน ประพันธวิทยา, “ชื่อทวารวตีในจารึกวัดจันทึก,” ใน 

สังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๒), ๓๘๘-๓๙๐.  
   ๑๐ J. J. Boeles, “A Note on the Ancient City Called Lavapura” The Journal of the 

Siam Society (JSS) Vol. 55, part 1 (Jan. 1967) : 113-115. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๓๐ 

ฟอนรํา (เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองปูชนียวัตถุ) ที่ประดิษฐานไวแลวใน
สถานที่นี้๑๑   

            
    เน้ือความจารึกขางตนสรุปใจความสําคัญไดวา มีการเฉลิมฉลองปูชนียวัตถุโดย
การนําของพอลุงสินายธะพรอมกับชาวเมืองอนุราธปุระ 
    เมืองอันมีนามวา “อนุราธปุระ” ตามจารึกถ้ํานารายณมิอาจทราบไดวาตั้งอยูแหง
ใด แตจากการที่จารึกนี้เขียนลงบนผนังถ้ํา ไมใชหลักศิลาที่เคลื่อนยายได จึงนาจะกลาวได
วาเมืองอนุราธปุระในจารึกน้ีคงตั้งอยูในบริเวณใกลๆกับถ้ําแหงนี้นั่นเอง  
    เปนที่นาสังเกตวา อนุราธปุระเปนนามเมืองหลวงเกาของศรีลังกาเม่ือราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๒-๑๖ เปนชวงเวลาที่พุทธศาสนาแบบเถรวาทเจริญรุงเรืองเปนอยางมาก โดย
เมืองอนุราธปุระเปนศูนยกลางสําคัญของพุทธศาสนานิกายน้ี เม่ือพิจารณาจากจารึกทวาร
วดีจะเห็นไดถึงความเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาเถรวาท เพราะมี
การคัดเอาขอพระธรรมคําสอนภาษาบาลีจากคัมภีรของนิกายนี้มาเปนจารึกอยาแพรหลาย 
เชน คาถาเย ธมฺมา ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ปฏิจจสมุปบาท พุทธอุทาน เปนตน ความ
แพรหลายของพุทธศาสนาเถรวาทในทวารวดีนาจะเก่ียวของกับพุทธศาสนาเถรวาทในเมือง
อนุราธปุระของศรีลังกามากกวาแหงอ่ืน เพราะเมืองแหงน้ีเปนศูนยกลางสําคัญของพุทธ
ศาสนาเถรวาท ขณะที่ศูนยกลางพุทธศาสนาแหงอ่ืนไดกลายเปนแบบมหายานไปแลวแทบ
ทั้งสิ้น 
    จารึกอีกหลักหนึ่งที่แสดงความเกี่ยวของกับศรีลังกา คือ จารึกเนินสระบัว คนพบ
จากเมืองศรีมโหสถ ตําบลโคกปบ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เขียนเปนอักษร
หลังปลลวะ ภาษาบาลี และภาษาเขมร ในสวนของภาษาบาลีนั้นมีขอความที่เหมือนกันกับ
คัมภีรเตลกฏาหคาถาซึ่งแตงขึ้นในศรีลังกา๑๒   

   ดวยเหตุนี้การปรากฏชื่อเมืองอนุราธปุระในจารึกถ้ํานารายณ อําเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี จึงอาจจะแสดงความเก่ียวของประการใดประการหนึ่งกับเมืองอนุราธปุ
ระในศรีลังกา        
 

                                          
   ๑๑ กรมศิลปากร, “จารึกถํ้านารายณ,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษรปลลวะ อักษร

มอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๔๒-๔๗. 
   ๑๒ บัณฑิต ล่ิวชัยชาญ, ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (กรุงเทพฯ : ยูเนียนอุลตราไวโอเร็ต, 

๒๕๔๙), ๙๙-๑๑๔.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๓๑ 

    ๔. “สะวิฆะนะ” เขาใจวาเปนชื่อหมูบาน๑๓ ปรากฏบนจารึกเสาแปดเหลี่ยม พบที่
ศาลสูง(ศาลพระกาฬ) อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ขอความชํารุดเสียหายมาก คําแปลเทาที่
ทราบในปจจุบันมีวา หากเม่ือชาวสะวิฆะนะ................ ผลบุญน้ีจงถึง............. เจ็ด แปด 
............๑๔  
     
    ๕. “ตังคุระ” และ “ศามพูกะ” นามเมืองทั้งสองปรากฏในจารึกบนฐานพระพุทธรูป
ยืนซึ่งคนพบจากวัดมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี (รูปที่ ๓๙๖) คําแปลท้ังหมดของจารึกหลักน้ีมีวา 
นายกอารฺชวะ เปนอธิบดีแหงชาวเมืองตังคุระ และเปนโอรสของพระราชาแหงศามพูกะ ได
สรางรูปพระมุนีองคนี้๑๕ 
    เมืองตังคุระและเมืองศามพูกะไมสามารถทราบไดวาตั้งอยูที่ใด ผาสุข อินทราวุธ
เสนอวา แมเมืองตังคุระไมทราบวาอยูแหงใด แตเมืองศามพูกะไดปรากฏในจารึกปราสาท
พระขรรคของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ วา “ศามพูกปฏฏนะ” เปนชื่อเมืองที่ลําดับไวระหวาง
เมืองสุวรรณปุระกับเมืองชัยราชปุระ ศามพูกะอาจหมายถึงเมืองโบราณอูทองก็เปนได๑๖  
    ขอความของจารึกบนฐานพระพุทธรูปยืนองคนี้แสดงใหเห็นภาพวา เมืองศามพู
กะเปนเมืองสําคัญทางการเมืองการปกครองแหงหนึ่ง มีการสงบุตรของเจาเมืองไปปกครอง
เมืองตังคุระ ขอมูลน้ีนาจะทําใหเห็นภาพการจัดระบบการปกครองตลอดจนการแบงสวนการ
ปกครองได ผาสุข อินทราวุธ ไดสันนิษฐานโดยเชื่อมโยงเนื้อหาของจารึกน้ีเขากับระบบการ
ปกครองของอินเดียวา การปกครองในสมัยนั้นคงแบงออกเปนหลายเขต แตละเขต
ประกอบดวยเมืองใหญและเมืองเล็กหลายเมือง เมืองเล็กๆขึ้นตรงตอเมืองใหญที่อาจมีฐานะ
ในลักษณะคลายเมืองลูกหลวง เมืองลูกหลวงขึ้นตรงตอสวนกลางอีกทีหน่ึงโดยกษัตริยจะสง
ตัวแทนมาปกครอง๑๗  
 
    ขอมูลเก่ียวกับนามเมืองที่ไดจากจารึกแสดงใหเห็นวาเมืองหรือชุมชนตางๆมีชื่อ
เฉพาะ หากแตอยูในเครือขายวัฒนธรรมแบบทวารวดีเหมือนกัน เมืองตางๆคงมีลําดับศักด์ิ
ที่ตางกัน ศักด์ิที่ตางกันอาจสงผลตอขนาดของเมืองดวย เมืองโบราณที่มีขนาดใหญอาจ

                                          
   ๑๓ กรมศิลปากร, “จารึกเสาแปดเหล่ียม,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษรปลลวะ 

อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๖๖. 
   ๑๔ เร่ืองเดียวกัน.  
   ๑๕ กรมศิลปากร, “จารึกบนฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี,” ใน จารึกในประเทศ

ไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธศตวรรรษท่ี ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), 
๒๓๑. 

   ๑๖ ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี ๑๗๘. 
   ๑๗ เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๗-๑๘๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๓๒ 

หมายถึงมีศักด์ิหรือความสําคัญของบริเวณนั้นๆ เชน เมืองนครปฐมโบราณมีความยาว
ประมาณ ๓,๖๐๐ เมตร ความกวางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร เมืองโบราณอูทองมีความยาว
ประมาณ ๑,๖๕๐ เมตร ความกวางประมาณ ๗๕๐ เมตร เมืองคูบัวมีความยาวประมาณ 
๒,๐๐๐ เมตร ความกวางประมาณ ๘๐๐ เมตร เมืองศรีเทพซึ่งประกอบดวยเมืองในกับเมือง
นอกมีขนาดความกวางเฉลี่ยประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ความยาวรวมเมืองในและเมืองนอก
ประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร เมืองศรีมโหสถมีความยาวประมาณ ๑,๑๕๐  เมตร ความกวาง
ประมาณ ๗๐๐ เมตร เมืองโบราณที่มีขนาดเล็กอาจหมายถึงศักด์ิของเมืองที่รองลงมา เชน 
เมืองกําแพงแสนเสนผาศูนยกลางโดยเฉลี่ยประมาณเกือบ ๘๐๐ เมตร เมืองซับจําปา
เสนผาศูนยกลางโดยเฉลี่ยประมาณเกือบ ๘๐๐ เมตร  เมืองดงละครมีเสนผาศูนยกลางโดย
เฉลี่ยประมาณ ๖๐๐ – ๗๐๐ เมตร เมืองขนาดเล็กและขนาดใหญเหลาน้ีกระจายตัวตามลุม
น้ําตางๆอยางกวางขวาง    

   ศักด์ิหรือความสําคัญของเมืองที่ตางกันยอมสัมพันธกับตําแหนงผูปกครองเมือง
ดวย เมืองที่มีศักด์ิสูงยอมปกครองโดยกษัตริย เมืองที่มีศักด์ิรองลงมาปกครองโดยบุคคลที่มี
ฐานันดรลดหลั่นลงมา ความแตกตางทางฐานันดรศักด์ิของผูปกครองอาจเห็นไดจากพระ
นามหรือชื่อตามที่ปรากฏในจารึกซ่ึงจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป    
 

   ๒.๑.๒ ชนชั้นปกครอง ขอมูลที่ไดจากจารึกทําใหทราบวาตําแหนงทางการ
ปกครองในสมัยนั้นมีหลายตําแหนง จารึกที่เขียนเปนภาษาสันสกฤตมักลงทายตําแหนง
ทางการปกครองดวยคําศัพทตางๆกัน ซึ่งอาจมีนัยยะถึงอํานาจและหนาที่ที่ตางกันดวย เชน 
“ศวร” “นายก” “อธิบดี” เปนตน สําหรับจารึกภาษามอญไดกลาวถึงนามของบุคคลที่อาจ
แสดงถึงสถานภาพการเปนผูนําดวยเชนกัน  

   ชื่อเรียกชนชั้นปกครองที่ปรากฏหลักฐานจากจารึกดังที่จะเสนอตอไปน้ัน อาจ
กลาวไดวามีทั้งนามที่เปนตําแหนงทางการปกครองอยางเปนทางการ และนามที่สะทอนถึง
การเปนผูนําทางปญญาหรือผูมีบทบาทตอสังคม ดังนี้  

 
   ๑. “พระนามกษัตริย” จารึกที่เอยถึงพระนามของกษัตริยทวารวดีมีไมมากนัก 

โดยทั่วไปเชื่อกันวาคําภาษาสันสกฤตวา “ศรีทวารวตีศวร” อันหมายถึงผูเปนใหญแหงทวาร
วดี เปนจารึกที่เอยถึงกษัตริยทวารวดีที่รูจักกันแพรหลายที่สุด แตคําดังกลาวน้ีก็ดูเหมือน
เปนชื่อเรียกที่ไมไดบงบอกถึงพระนามเฉพาะ แตนาจะเปนชื่อเรียกตําแหนงกษัตริยมากกวา 
คลายคลึงกันกับคําภาษาสันสกฤตวา “ศามพูเกศวร” หมายถึง ผูเปนใหญแหงศามพูกะ ซึ่ง
ปรากฏในจารึกฐานพระพุทธรูปยืนจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๓๓ 

   จารึกเพียงหลักเดียวที่อาจกลาวไดวาเปนพระนามของกษัตริยทวารวดี คือ จารึก
แผนทองแดงอูทอง ภาษาสันสกฤต อักษรหลังปลลวะ กลาวถึง พระเจาศรีหรรษวรมันผูเปน
พระราชนัดดาของพระเจาศรีอีศานวรมัน คําแปลจารึกหลักน้ีทั้งหมดมีดังนี้ 

 
    พระเจาศรีหรรษวรมเปนพระราชนัดดาของพระเจาศรีอีศานวรม ผู
ทรงพระเกียรติอันแผไปท่ัว ไดรับสิงหาสนะมาโดยลําดับ  
    พระองคไดสงสีวิกาอันประดับดวยรัตนะเปนตน พรอมดวยฟอนรํา
และดนตรีเปนอาทิ เปนทักษิณาถวายแดพระศรีมัตอัมราตเกศวร  
    และภายหลัง ทาวเธอไดถวายของควรแกการอุปกรณอันประเสริฐ 
และหมูคนมีความสามารถในการฟอนรําและขับรองเปนตน แดพระศิวลึงค
ซึ่งแทนองคศรีธาเรศวร๑๘  
 

    เก่ียวกับกษัตริยผูมีนามวา พระเจาศรีหรรษวรมัน และพระเจาศรีอีศานวรมัน ยัง
เปนที่สงสัยวาเปนพระนามของกษัตริยกัมพูชาโบราณหรือทวารวดีแน ทั้งน้ีเพราะพระนาม
ดังกลาวเปนพระนามเดียวกันกับกษัตริยกัมพูชา โดยกษัตริยที่มีพระนามวาพระเจาศรีหรร
ษวรมันมี ๓ พระองค สวนกษัตริยที่มีพระนามวาพระเจาศรีอีศานวรมันมี ๒ พระองค 
นักวิชาการบางทานเม่ือพิจารณาจากพระนามแลวจึงเชื่อวาเปนกษัตริยกัมพูชาโบราณ๑๙ 
ขณะท่ีบางทานเชื่อวาเปนจารึกทวารวดีโดยใหเหตุผลวา พระนามของกษัตริยดังกลาวไม
เปนที่รูจักกันในอาณาจักรเขมรโบราณในระยะเวลานั้น อีกทั้งการจารึกลงบนแผนทองแดงก็
ไมใชธรรมเนียมปกติของเขมร และระยะทางยังไกลเกินกวาที่จะคิดวาจารึกนี้ถูกนําเขามา 
ดังนั้นชื่อกษัตริยตามที่ปรากฏในจารึกน้ีควรเปนกษัตริยทวารวดี สถานที่พบคือเมืองอูทองก็
ควรจะเปนเมืองหลวงของพระองค๒๐   

 
   ๒. “ตําแหนงทางการปกครองแบบอื่น” จารึกภาษาสันสกฤตเทาที่พบในปจจุบัน

เอยถึงตําแหนงทางการปกครองอยางนอย ๒ ตําแหนง คือ “ธิปติ” และ “นายก”  

                                          
   ๑๘ กรมศิลปากร, “จารึกแผนทองแดงอูทอง,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ 

หลังปลลวะ พุทธศตวรรรษที่ ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๒๗. 
   ๑๙ โคลด ชารค, “เขมรในประเทศไทย : ขอมูลท่ีปรากฏในจารึก,” แปลโดย อุไรศรี วรศะริน 

ใน ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, ๓๙. 
   ๒๐

 ช็อง บัวเซอลีเยร, “เมืองอูทองและความสําคัญของเมืองอูทองในประวัติศาสตรไทย,” แปล
โดย อุไรศรี วรศะริน ใน โบราณวิทยาเรื่องเมืองอูทอง (พระนคร : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง, 
๒๕๐๙), ๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๓๔ 

   คําวา “ธิปติ” อันแปลวาผูเปนใหญ ปรากฏในจารึกหลายหลัก เชน จารึกบนฐาน
พระพุทธรูปยืนจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี (รูปที่ ๓๙๖) ขอความเต็มมีวา ตงฺคุรฺชฺ
ชนาธิปตินา ยอรช เซเดส แปลขอความนี้วา อธิบดีแหงชาวเมืองตังคุระ๒๑ และจารึกซับ
จําปา ๒ พบจากเมืองโบราณซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี ขอความไมครบถวน
เพราะมีสภาพชํารุดมาก ปรากฏขอความตอนหนึ่งวา ...ษฺวธิปติรฺนฺนายสฺต... ผูเชี่ยวชาญ
ของกรมศิลปากรแปลขอความนี้วา ...เปนพระเจาแผนดินที่ยิ่งใหญ เปนผูนํา...๒๒ 

   คําวา “นายก” อันแปลวาผูนํา ปรากฏในจารึกบนฐานพระพุทธรูปยืนจากวัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี เชนกัน ขอความเต็มมีวา นายเกนารฺ ชฺ ชเวเนยํ ยอรช เซเดส แปล
ขอความนี้วา นายกอารฺชวะ๒๓   

   ผาสุข อินทราวุธ ไดอางถึงการศึกษาบันทึกของมาตวนหลิน (Ma-touan-lin) 
เก่ียวกับระบบการปกครองของรัฐฉีตู (Chi-tu) ซึ่งเปนหนึ่งในรัฐที่ไดอิทธิพลจากอินเดียวา 
คํา “นายก” และ “บดี” เปนตําแหนงทางการปกครองของรัฐนี้ ระบบการปกครองของรัฐน้ีมี
ขุนนางเปนผูควบคุมราชการ ขุนนางมีตําแหนงและหนาที่แตกตางกันไปหลายตําแหนง 
สําหรับการปกครองระดับเมืองจะมีขาราชการตําแหนงนายก ๑ คน และ บดี ๑๐ คน๒๔  

   จากผลการศึกษาขางตนก็อาจทําใหเห็นภาพไดวา แตละเมืองของทวารวดีมี
ผูปกครองในแตละตําแหนง ซึ่งมีหนาที่ตางกันไป หน่ึงในนั้นคือตําแหนงที่ในจารึกเรียกวา 
“นายก” และ “บดี” อยางไรก็ตาม หนาที่ ขอบเขตของอํานาจ ตลอดจนแงมุมอ่ืนๆไม
สามารถทราบไดแนชัด  

 
   ๓. “ผูนําทางปญญา” หรือ “ผูนําทางสังคม” ในความหมายที่ใชในหัวขอน้ี คือ 

กลุมบุคคลที่ไมไดมีชื่อเรียกตามตําแหนงการปกครอง แตเม่ือพิจารณาจากเน้ือความตาม
จารึกแลวแสดงใหเห็นถึงบทบาทในการเปนผูนําอยูพอสมควร แตอาจเปนผูนําทางปญญา
หรือผูนําทางสังคมที่ไมไดมีอํานาจหนาที่ในทางการปกครอง   

                                          
   ๒๑ กรมศิลปากร, “จารึกบนฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี,” ใน จารึกในประเทศ

ไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธศตวรรรษที่ ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), 
๒๓๑. 

   ๒๒ กรมศิลปากร, “จารึกซับจําปา ๒,” ใน จารึกในประเทศไทย  เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปล
ลวะ พุทธศตวรรษท่ี ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๓๒-๒๓๖. 

   ๒๓ กรมศิลปากร, “จารึกบนฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี,” ใน จารึกในประเทศ
ไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธศตวรรรษที่ ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), 
๒๓๑. 

   ๒๔ ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, ๑๗๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๓๕ 

   คําเรียกบุคคลกลุมน้ีในตัวอยางแรก คือ “โตง” เปนภาษามอญ แปลวา คนทรง
เจาหรือคนเขาผี๒๕ ปรากฏในจารึกวัดโพธิ์ราง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งเขียนดวย
อักษรปลลวะ คําแปลทั้งหมดมีวา บริเวณอารามที่มีเน้ือที่ดินจํานวน ๑๗๐ มีแนวมะพราว
เปนเคร่ืองหมายเขตของอาราม พรอมดวยเสาหงส ๑ ตน ภาชนะอาบเงิน พระพุทธรูป และ
วหิาร ไดเกิดขึ้นจากการกระทําของโตงทั้ง ๒ ฯ๒๖    
       ตัวอยางที่สอง คือ “เจาปู” และ “ปูนอย” คําแรกปรากฏในจารึกฐานพระพุทธรูป
ยืนจากวัดขอย อําเภอบานเซา จังหวัดลพบุรี เขียนเปนอักษรปลลวะ ภาษามอญ คําแปล
ทั้งหมดมีวา เจาปู (พรอมกับ) ลูกหลานไดกระทําองคพระพุทธรูปใหเปลงปลั่ง๒๗ คําที่สอง
ปรากฏบนจารึกเสาแปดเหลี่ยมพบจากศาลพระกาฬ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เขียนดวน
อักษรปลลวะ ภาษามอญโบราณ มีขอความตอนหนึ่งวา บุญน้ี อันปูนอยยุเกร้ียะห ไดถวาย
ขา ไดปลดปลอยลา ๓ ตัว วัว  ๓ ตัว ถวายไวแกพระพุทธรูปวุทธรักขะ ดวยศรัทธาอยาง
แทจริง ขอผลบุญจงถึงแกอินทะ๒๘    

   ตัวอยางที่สาม คือ “พอลุงสินายธะ” ปรากฏในจารึกถ้ําพระนารายณ อําเภอพระ
พุทธบาท จังหวัดสระบุรี๒๙ ซึ่งไดกลาวถึงคําแปลทั้งหมดไปแลว  
 
    ขอมูลจากจารึกทวารวดีภาคกลางอาจทําใหเห็นภาพของตําแหนงทางการ
ปกครองได กลาวคือ มีการปกครองโดยชนชั้นปกครองที่มีอํานาจทางการปกครองรวมไปถึง
การแตงตั้งอยางเปนทางการ เชน นามที่มีคําวา “ศวร” “วรมัน” “นายก” “ธิปติ” และ
ผูปกครองที่อาจจะไมมีอํานาจทางการปกครองอยางเปนทางการ แตอยูในฐานะอันเปนที่
เลื่อมใสของคนในชุมชน กลุมผูปกครองกลุมน้ีมีตัวอยางเชน คนทรงเจา ผูใหญในชุมชน
หรือสายตระกูลที่เรียกกันวาเจาปู เปนตน  

   ตําแหนงและบทบาทของผูนําในแตละตําแหนงแตละชื่ออาจสัมพันธกับขนาดของ
เมืองดวย เมืองที่มีขนาดใหญยอมมีผูปกครองที่มีฐานันดรศักด์ิสูงกวา ในขณะที่เมืองที่มี
ขนาดเล็กยอมมีผูปกครองฐานันดรศักด์ิต่ําลงมา  

                                          
   ๒๕ กรมศิลปากร, “จารึกวัดโพธ์ิราง,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษรปลลวะ อักษร

มอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๓. 
   ๒๖ เร่ืองเดียวกัน, ๒๗-๓๓.  
   ๒๗ กรมศิลปากร, “จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดขอย,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษร

ปลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๔-๓๗. 
   ๒๘ เร่ืองเดียวกัน, ๖๓-๖๔. 

   ๒๙ กรมศิลปากร, “จารึกถํ้านารายณ,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษรปลลวะ อักษร
มอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๔๒-๔๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๓๖ 

   อนึ่ง จารึกที่พบจากภาคกลางยังไดกลาวถึงนามบุคคลที่ไมแนชัดวามีบทบาท
ทางการเมืองประการใด เชน “ปรัชญาวันตะ” “สีลปาละ” “สีลกุมาร” ปรากฏบนจารึกเสาแปด
เหลี่ยมซึ่งพบจากศาลพระกาฬ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เขียนดวนอักษรปลลวะ ภาษา
มอญโบราณ คําแปลทั้งหมดมีวา  
 

    บุญนี้ ขอถวายแกอุปชฌาย อันขาพเจาปรัชญาวันตะ สีลปาละ 
สีลกุมาร และครอบครัว ไดถวายขาไวแกพระพุทธรูปวุทร ไดเปลี่ยน
เครื่องประดับ (ผาหม) พระพุทธรูป พรอมกับไดซื้อวัว ๑ คู เกวียน ๑ เลม 
ถวาย 
    บุญอันไดถวายขา และวัว ๑ เกวียน ๑ แกพระพุทธรูปวุทร ดวย
ศรัทธาของสุมุง(ขาพระ)ผูรักษาพระพุทธศาสนาจงไดรับผลบุญ๓๐ 
 

๒.๒ ระบบเมืองและชนชั้นปกครองในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
ขอมูลจากจารึก  
    สําหรับระบบการเมืองการปกครองของทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือคงมี
ลักษณะทํานองเดียวกันกับภาคกลาง คือ แตละเมืองมีศักด์ิหรือความสําคัญไมเทากันโดยมี
เมืองสําคัญหรือเมืองศูนยกลางซึ่งมีอํานาจทางการปกครองตอเมืองบริวาร ผูนําหรือชนชั้น
ปกครองของแตละเมืองก็มีศักด์ิและอํานาจที่แตกตางกันไป ขอมูลในสวนน้ีจําตองใช
หลักฐานหลากหลายประเภทมาประมวลเขาไวดวยกัน ในหัวขอน้ีจะกลาวถึงขอมูลจากจารึก
กอน ดังนี้ 
    
    ๒.๒.๑ ชื่อเมือง เมืองทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมปรากฏนามเดิมวา
ชื่ออะไร แมวาหลักฐานจากจารึกจะกลาวถึงชื่อเมืองอยูบาง แตก็ไมอาจทราบไดวาเมือง
เหลาน้ันตั้งอยูที่ใด อาจเปนเมืองที่คนพบจารึกหรือไมใชก็ได เพราะวาจารึกเปนส่ิงที่
เคลื่อนยายได นอกจากน้ีชื่อเมืองที่พบจากจารึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหลาน้ันอาจ
เก่ียวของกับวัฒนธรรมเขมรมากกวาวัฒนธรรมทวารวดี หรือเปนเมืองที่มีวัฒนธรรมทั้งสอง
ผสมผสานอยูก็เปนได เชน “ศังขบุรี” และ “ศรีจนาศะ”  
    “ศังขบุรี” หรือ “ศังขปุระ” พบบนจารึกจากดอนเมืองเตย อําเภอคําเขื่อนแกว 
จังหวัดยโสธร๓๑ เมืองโบราณดอนเมืองเตยอาจมีชื่อเดิมวา “ศังขบุรี” หรือ “ศังขปุระ” ก็

                                          
   ๓๐ กรมศิลปากร, “จารึกเสาแปดเหล่ียม,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษรปลลวะ 

อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๖๐-๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๓๗ 

เปนได  ตามที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ ๗ หัวขอ ๒..๑.๑ วาเมืองโบราณแหงน้ีปรากฏศาสน
สถานตามแบบเขมรสมัยกอนเมืองพระนครและยังพบใบเสมาตามแบบทวารวดีอีสานดวย 
แสดงใหเห็นถึงสายวัฒนธรรมสองสายที่ผสมผสานในชุมชนแหงน้ี ดวยเหตุนี้แมวาเมือง
โบราณแหงน้ีอาจเคยมีชื่อวา “ศังขบุรี” หรือ “ศังขปุระ” แตก็ไมอาจถือเปนตัวอยางนามเดิม
ของเมืองทวารวดีอีสานได เพราะเมืองนี้ก็อาจจัดอยูในขายของเมืองในสายวัฒนธรรมเขมร
ได ยิ่งเม่ือพิจารณาจากพระนามกษัตริยและพระวงศที่ปรากฏในจารึก คือ “ปวรเสนะ” และ 
“ศรีธรรมเสนะ” คําลงทายน้ีทําใหนึกถึงพระนามเดิมของพระเจามเหนทรวรมัน วา “จิตร
เสนะ”๓๒ ก็ยิ่งทําใหเห็นความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมเขมรชัดเจนขึ้น  
 “ศรีจนาศะ” หรือ “จนาศะปุระ” นามนี้ปรากฏในจารึกบออีกา พบจากเมืองโบราณ
เสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และจารึกศรีจนาศะ พบที่เนินดินใกลโบสถ
พราหมณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทั่วไปเชื่อกันวาที่ตั้งของเมืองน้ี คือ เมืองโบราณ
เสมา๓๓ ตามที่กลาวไปแลวในบทท่ี ๗ หัวขอ ๒.๑.๑ วา แมโบราณสถานและโบราณวัตถุที่
พบเมืองเสมาจะมีที่ เปนไปตามแบบแผนของทวารวดีอีสานอยู เปนจํานวนมาก แต
ขณะเดียวกันก็พบโบราณสถานและโบราณวัตถุตามแบบแผนวัฒนธรรมเขมรดวย ดังน้ันจึง
ไมอาจกลาวไดอยางชัดเจนวา “ศรีจนาศะ” หรือ “จนาศะปุระ” เปนตัวอยางนามของเมือง
ทวารวดี (แตทวาก็ปฏิเสธไมไดวาเมืองแหงนี้มีวัฒนธรรมทวารวดีอยูหนาแนน)   
     ในทางตรงกันข าม กับนามเ ดิมของ เ มือง ในวัฒนธรรมทวารว ดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงไมทราบวามีอะไรบาง จารึกวัฒนธรรมเขมรที่พบในภาคอีสานแสดง
ใหเห็นถึงชื่อบานนามเมืองจํานวนมาก โดยเมืองเหลาน้ันมีทั้งระดับ ปุระ วิษัย สรุก ตมุล อัน
แสดงใหเห็นถึงลําดับศักด์ิหรือลําดับความสําคัญของเมือง ซึ่งคงมีผลโดยตรงตอตําแหนง 
หนาที่ และอํานาจของผูปกครองชุมชนน้ันๆดวย จึงนาจะอนุมานไดวาชุมชนทวารวดีอีสาน
ก็คงมีลําดับศักด์ิ ลําดับความสําคัญในทํานองคลายคลึงกันดวย   
 
    ๒.๒.๒ ชนชั้นปกครอง คําเรียกของผูปกครองเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เทาที่พบในปจจุบันมีหลายคํา และเชนเดียวกันกับจารึกทวารวดีภาค

                                                                                                                  
   ๓๑ กรมศิลปากร, “จารึกดอนเมืองเตย,” ใน จารึกในประเทศไทย  เลม ๑ อักษรปลลวะ 

หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔, ๑๗๓. 
   ๓๒ โคลด ชารค, “เขมรในประเทศไทย : ขอมูลท่ีปรากฏในจารึก,” แปลโดย อุไรศรี วรศะริน 

ใน ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, ๔๔. 
   ๓๓ บางทานสันนิษฐานวาศูนยกลางอยูท่ีเมืองศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ อนึ่ง 

ตัวอยางเกี่ยวกับการคนควาเรื่องอาณาจักรศรีจนาศะมีอานไดใน ศรีจนาศะ รัฐอิสระท่ีราบสูง กรุงเทพฯ : 
มติชน, ๒๕๔๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๓๘ 

กลางที่ไดใหขอมูลวา นอกจากจะมีผูนําที่มีตําแหนงทางการเมืองการปกครองอยางทางการ
แลว ยังมีผูนําทางปญญาหรือผูนําทางสังคมดวย  
    ร อ งรอยหลั กฐาน เ ก่ี ยวกับชนชั้ นปกครองของ เ มืองทวารว ดี ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตามที่ปรากฏในจารึก มีดังนี้  
 
    ๑. “คําเรียกกษัตริยและพระนาม” หากไมกลาวถึงจารึกภาษาสันสกฤตและเขมรที่
เก่ียวของกับเมืองเสมาอันเปนเมืองที่มีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมเขมรกับวัฒนธรรม
ทวารวดีแลว จารึกที่จัดกลุมกันวาอยูในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรียกชื่อผูปกครองตางกันออกไป ไดแก จักรพรรดิ พระราชา กอมระตาญง ตามรายละเอียด
ตอไปน้ี   

   คําวา “จักรพรรดิ” ปรากฏบนหลังพระพิมพจากอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
คําแปลมีวา บญุแหงจักรพรรดิ๓๔  

   คําอันแปลความหมายวา “พระราชา” ปรากฏบนจารึก ๔ หลัก กลาวคือ สามหลัก
แรกเขียนเปนภาษามอญ มีขอความคลายกัน พบจากวัดโพธิ์ชัยเสมาราม และวัดสวาง
วัฒนาราม อันตั้งอยูบริเวณเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ และวัด
พระธาตุหนองสามหม่ืน อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ รูปทรงจารึกเปนแบบใบเสมา 
ทั้งสามหลักมีขอความคลายกัน แปลไดวา นี้คือบุญของพระราชา๓๕ อีกหลักหนึ่งเรียกวา
จารึกบานหัวขัว จากอําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ภาษาสันสกฤต มีขอความ
กลาวถึงบุคคลตางๆและหนึ่งในนั้นกลาวถึง พระราชาทั้งหลาย๓๖  

   คําวา “กอมระตาญง” ซึ่งตรงกับภาษาเขมรวา “กมรเตง” ใชประกอบพระนามของ
กษัตริย เจาเมือง และพระราชวงศ๓๗ ปรากฏในจารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน ๑ อําเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม คําแปลจารึกนี้มีวา บุญอันนี้ในกอมระตาญงพรอมไปดวยสหาย

                                          
   ๓๔ อุไรศรี วรศะริน, “จารึกภาษามอญบางหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน ดินแดนไทย

จากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑ 
เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศสไทย ครั้งท่ี ๑), ๕๐๕.   

   ๓๕ เร่ืองเดียวกัน, ๕๑๐-๕๑๑. 
   ๓๖ ชะเอม แกวคลาย, “จารึกบานหัวขัว” ศิลปากร ๓๗,๖ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๓๗) : 

๙๔. 
   ๓๗ กรมศิลปากร, “จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน ๑,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ 

อักษรปลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๗๗-๘๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๓๙ 

ของตน ผูเปนสามัญชนไดรวมกันสรางไว ๓๘ จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน ๒ เปนเศษ
แตกหักเหลือขอความเพียงเล็กนอย แปลวา บุญอันน้ี(ใน)กอมระเตญง๓๙  

   จากตัวอยางจารึกทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กลาวถึงขางตน 
แสดงใหเห็นถึงบุคคลที่มีสถานภาพในระดับกษัตริยผูมีอํานาจและหนาที่ในการ
ปกครองบานเมืองอยางไมตองสงสัย   

     เปนที่นาเสียดายวาพระนามของกษัตริยของเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีไมเหลือ
ตกทอดจนถึงปจจุบัน ปรากฏก็แตเพียงนามที่สื่อถึงชนชั้นสูงเทาน้ัน คือ “พระศรีจันทราเทวี” 
สตรีผูสูงศักด์ิ ปรากฏนามในจารึกบานหัวขัว อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ไมทราบ
รายละเอียดวาพระนางเปนใคร ทราบแตเพียงวาเปนผูสรางรูปพระอาจารยไศยชินะ๔๐ อีก
บุคคลหน่ึง คือ “พระปารวตี” พบจากอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม๔๑ ซึ่งไมทราบ
รายละเอียดอ่ืนใดอีก  

   ๒. “ผูนําทางปญญาหรือผูนําทางสังคม” เชนเดียวกันกับในสวนที่กลาวไวในจารึก
ภาคกลาง คือ เปนกลุมบุคคลที่ไมไดมีชื่อเรียกตามตําแหนงการปกครอง แตมีบทบาทเปน
ผูนําทางปญญาหรือผูนําทางสังคม แตไมไดมีอํานาจหนาที่ในทางการปกครอง ไดแก 
พระภิกษุ  

   จารึกทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทของพระภิกษุใน
ฐานะผูนําทางปญญาหรือผูนําทางสังคมมีหลายหลัก เอยเรียกหลากหลายนาม ดังนี้ 

   “อุปชฌาย” พระอุปชฌายคือพระเถระผูเปนประธานในการบวชกุลบุตรในพุทธ
ศาสนา มีหนาที่สําคัญ ๒ ประการ คือ เปนผูรับผิดชอบและรับรองผูบวชในพิธีบรรพชา
อุปสมบท และเปนผูรับปกครองดูแล แนะนํา ตักเตือนและติดตามความเปนอยูของผูที่ตน
บวชให ดวยเหตุนี้พระอุปชฌายจึงมีลูกศิษยจํานวนมาก ไดรับความเคารพเลื่อมใสเปนอยาง

                                          
   ๓๘ เร่ืองเดียวกัน, ๘๑. อนึ่ง อุไรศรี วรศะริน แปลในสํานวนท่ีตางออกไปวา นี้คือบุญกํามฺรเตงฺ

ไผทโกรมฺ(พระเจาแผนดิน)ขอจงไดสิบชาตินี้ ดูไดใน อุไรศรี วรศะริน, “จารึกภาษามอญบางหลักในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕ 
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑ เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส
ไทย ครั้งท่ี ๑), ๕๐๕.   

   ๓๙ กรมศิลปากร, “จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน ๒,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ 
อักษรปลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๘๒-๘๔. 

   ๔๐ ชะเอม แกวคลาย, “จารึกบานหัวขัว” ศิลปากร ๓๗,๖ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๓๗) : 
๙๔. 

   ๔๑ อุไรศรี วรศะริน, “จารึกภาษามอญบางหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน ดินแดนไทย
จากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑ 
เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศสไทย ครั้งท่ี ๑), ๕๐๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๔๐ 

ยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมอดีตที่วัดเปนศูนยกลางของชุมชน และการบวชเปนวิธี
การศึกษาเลาเรียนที่สําคัญของกุลบุตร  

   จารึกทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กลาวถึงพระอุปชฌาย ไดแก จารึกหลัง
พระพิมพดินเผาเมืองฟาแดดสูงยาง ๑ และ ๒ อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่ง
กลาวถึงพระอุปชฌายนามวาปณญะ คําแปลมีวา พระพุทธรูป(พิมพดินเผา)นี้(ไดสรางขึ้น
เพ่ือ)ทานปณญะอุปชฌายาจารย ผูมีคุณ(อัน)เลื่องลือไปไกล๔๒ ขอความขางตนน้ีทําใหนึก
ถึงเนื้อหาบนจารึกเสาแปดเหลี่ยมจากศาลพระกาฬ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งกลุม
บุคคลนามวา ปรัชญาวันตะ สีลปาละ สีลกุมาร และครอบครัว ไดอุทิศบุญกุศลที่ทําแกพระ
อุปชฌาย ความวา บุญน้ี ขอถวายแกอุปชฌาย อันขาพเจาปรัชญาวันตะ สีลปาละ สีลกุมาร 
และครอบครัว  ไดถวายขาไวแกพระพุทธรูปวุทร  ไดเปลี่ยนเครื่องประดับ (ผาหม) 
พระพุทธรูป พรอมกับไดซื้อวัว ๑ คู เกวียน ๑ เลม ถวาย๔๓ 

   “สมิงพระจักร” พบในจารึกจากวัดโพธิ์ชัยเสมาราม อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ จารึกน้ีเปนภาษามอญโบราณ โดยคําวา “สมิงพระจักร” เขียนวา “สเมิญ
งกยากจจัค” คําวาสมิงเปนสรรพนามที่ใชเรียกพระภิกษุซึ่งคร้ังยังเปนคฤหัสถไดรับราชการ
มีบรรดาศักด์ิเปนขุนนางตําแหนงหน่ึง เม่ืออุปสมบทจึงนําเอาคําวาสมิงนําหนาคําวาพระ
และชื่อเดิม เชน “สมิงพระจักร”๔๔  

   บทบาทของสงฆที่มีตอชุมชนทราบรายละเอียดไมมากนัก ขอมูลจากจารึกอาจทํา
ใหแบงหนาที่ของสงฆไดกวางๆ ๒ ประการ คือ หนาที่ทางธรรมหรือกิจการของสงฆเปน
การเฉพาะ เชน การผูกพัทธเสมา ดังพบหลักฐานจากจารึกสถาปนาสีมา อําเภอกุฉิ

                                          
   ๔๒ กรมศิลปากร, “จารึกหลังพระพิมพดินเผาเมืองฟาแดดสูงยาง ๑,” ใน จารึกในประเทศไทย 

เลม ๒ อักษรปลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๘๕-๘๙. 
และ กรมศิลปากร, “จารึกหลังพระพิมพดินเผาเมืองฟาแดดสูงยาง ๑,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ 
อักษรปลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๙๐-๙๔.  

   อนึ่ง อุไรศรี วรศะริน แปลจารึกท้ังสองนี้เปนอีกสํานวนหนึ่งวา บุญของ ปญ อุปาฌย อาจารย
ผูมีคุณและมีชื่อเสียง อานรายละเอียดไดใน  อุไรศรี วรศะริน, “จารึกภาษามอญบางหลักในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕ 
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑ เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส
ไทย ครั้งท่ี ๑), ๕๐๙.  

   ๔๓ กรมศิลปากร, “จารึกเสาแปดเหล่ียม,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษรปลลวะ 
อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๖๐. 

   ๔๔ กรมศิลปากร, “จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษรปลลวะ 
อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๐๐-๑๐๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๔๑ 

นารายณ จังหวัดกาฬสินธุ๔๕ การสรางปูชนียวัตถุไวในพุทธสถาน ดังพบหลักฐานจาก
กิจกรรมอมรภิกษุและคณะตามที่ปรากฏในจารึกเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ๔๖ สวนหนาที่
อีกประการหนึ่ง คือ หนาที่อันเกี่ยวเนื่องกับทางโลกหรือทางบานเมือง ขอมูลสวนน้ีพอจะ
อนุมานไดจากจารึกบานหัวขัว อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ที่กลาวถึงพระอาจารย
ไศยชินะในทํานองวาเปนผูที่มีศิลาจารวัตรเปนอยางดี มีความรูความสามารถมาก เปนที่
เลื่อมใสศรัทธาแกบุคคลตางๆซ่ึงรวมไปถึงพระราชาทั้งหลาย๔๗  

   อน่ึง พระภิกษุที่ดูเหมือนวาจะมีบทบาทสําคัญที่สุดรูปหน่ึง คือ “ศรีราชภิกษุ” 
เร่ืองราวของทานทราบไดจากจารึก ๒ หลัก ไดแก จารึกหินขอน ๑ และจารึกหินขอน ๒ 
พบจากบานหินขอน อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔ 
อักษรหลังปลลวะ ภาษาสันสกฤตและเขมร แตมีภาษามอญปนอยูบางคํา เชน “กฺยาก” และ 
“มางฺ” จึงอาจกลาวไดวาจารึกทั้งสองนี้แสดงใหเห็นถึงการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมเขมร
กับวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาไดเปนอยางดี 

   จารึกหินขอน ๑ และหินขอน ๒ ทําใหทราบถึงประวัติและกิจของทาน กลาวคือ 
ทานศรีราชภิกษุผูนี้คือเจาชายหรือพระเจานฤเปนทราธิปติวรมันซ่ึงไดผนวชเปนภิกษุ ไดรับ
ตําแหนงราชภิกษุ มีสมญาวา อุปธยายะ ทานไดสรางถาวรวัตถุ ปูชนียวัตถุ และอุทิศส่ิงของ
จํานวนมาก เชน สรางเสมาหิน ๔ หลัก ถวายวัด ๑๐ แหงแดคณะสงฆ สรางพระพุทธรูป 
อุทิศทุงนา ทาส จีวร เปนตน๔๘  

   เนื้อหาในจารึกขางตนแสดงใหเห็นถึงบทบาทของทานศรีราชภิกษุในการเปน
ผูนําทางดานการสรางกุศลและอุทิศส่ิงของไวในพุทธศาสนา เปนขอมูลที่สะทอนบทบาทการ
เปนผูนําทางสังคมอันโยงใยอยูกับความเชื่อทางศาสนา เม่ือผนวกเขากับประวัติเดิมของ
ทานที่เปนเชื้อพระวงศหรือกษัตริยมากอน ทําใหเห็นภาพไดวาพระสงฆบางรูปก็อาจมีฐานะ
ทางการเมืองการปกครองเปนอยางดีก็ได 

   

                                          
   ๔๕ กรมศิลปากร, “จารึกสถาปนาสีมา,” ใน จารึกในประเทศไทย  เลม ๑ อักษรปลลวะ 

หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๘๐-๒๘๓. 
   ๔๖ ชะเอม แกวคลาย, “จารึกเกษตรสมบูรณ” ศิลปากร ๓๗,๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๓๗) 

: ๖๓. 
   ๔๗ ชะเอม แกวคลาย, “จารึกบานหัวขัว” ศิลปากร ๓๗,๖ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๓๗) :  

๙๐-๙๕. 
   ๔๘ กรมศิลปากร, “จารึกหินขอน ๑,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรอักษรปลลวะ 

หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔, ๒๕๑-๒๖๒ และ กรมศิลปากร, “จารึกหินขอน ๒,” ใน จารึกใน
ประเทศไทย เลม ๑ อักษรอักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔, ๒๖๓-๒๖๖.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๔๒ 

    จากขอมูลจารึกที่กลาวมาขางตนน้ี ทําใหเห็นในภาพรวมถึงเมืองและ
ผูปกครองในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดเปนอยางดี โดยตั้งเปน
ขอสังเกตไดวา เมืองในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลําดับศักดิ์
หรือความสําคัญไมเทากัน ซึ่งเปนระบบเมืองแบบเดียวกันกับทวารวดีภาคกลางและ
เขมร  แตละเมืองมีผู นําหรือผูปกครองที่ มี อํานาจหนาที่และศักด์ิไม เทากัน 
ขณะเดียวกันก็มีกลุมคนที่ไมไดมีอํานาจทางการปกครองแตเปนผูนําทางความคิด
หรือผูนําทางสังคม ซึ่งกลุมคนเหลาน้ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมสูง      

 
๓. ศูนยกลางและขอบเขตทางการเมอืงและวัฒนธรรมของเมืองสําคัญในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมองผานพระพุทธรูปและพระพิมพ   
   ขอมูลที่ไดจากจารึกซ่ึงกลาวถึงไปในหัวขอที่แลว ไดแสดงใหเห็นถึงชื่อบานนาม

เมืองและผูมีอํานาจหนาที่ในทางการปกครอง ไดกลาวไปแลวเชนกันวาเมืองตางๆและ
ผูปกครองคงมีลําดับศักด์ิหรืออํานาจที่แตกตางกันไป กลาวไดอยางกวางๆวามีเมืองที่อยูใน
ฐานะศูนยกลางและเมืองบริวาร ศักด์ิของเมืองยอมเก่ียวของกับอํานาจหนาที่ของผูปกครอง
เมืองเชนกัน  

   จากขอมูลและความคิดเห็นขางตน เม่ือนํามาผนวกรวมกับขอมูลศิลปกรรมจะ
เห็นภาพอยางหนึ่งวา เมืองที่มีขนาดคูน้ําคันดินขนาดใหญมักพบโบราณสถานวัตถุ
หนาแนน และมีการคนพบจารึกที่เอยถึงนามของผูปกครองดวย จึงนาคิดวาเมืองเหลาน้ีคง
เปนศูนยกลางทางการปกครองและวัฒนธรรม ครอบคลุมเมืองขนาดเล็กกวาที่อยูใกลเคียง 
เปนที่นาเสียดายที่ไมอาจระบุขอบเขตที่แนนอนของอํานาจทางการเมืองการปกครองและ
ทางวัฒนธรรมของแตละเมืองได แตกระน้ันหากพิจารณาในภาพรวมก็พอจะเห็นไดวาแตละ
ลุมน้ํามีเมืองศูนยกลางอยูประมาณ ๑-๒ แหง มีเมืองหรือชุมชนบริวารแวดลอมจํานวนหนึ่ง 

   แมวาเมืองโบราณในแตละลุมนํ้าจะจัดรวมใหอยูในกลุมวัฒนธรรมทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกัน แตไมไดหมายความวาจะตองอยูภายใตการเมืองการ
ปกครองเดียวกันเสมอไป และบางเมืองอาจเกี่ยวของกับวัฒนธรรมเขมรเทาๆกับที่เก่ียวของ
กับวัฒนธรรมทวารวดีก็ได เม่ือพิจารณาจากนามผูปกครองที่พบจากจารึกในแตละลุมนํ้าจะ
เห็นถึงกลุมผูปกครองที่แตกตางกันคอนขางชัด และบางครั้งไดแสดงใหเห็นถึงความ
เก่ียวของกับวัฒนธรรมเขมรดวย กลาวคือ กลุมตนลุมนํ้ามูลซ่ึงอาจสัมพันธกับอาณาจักร
ศรีจนาศะมีนามชื่อผูปกครองลงทายดวย “วรมัน” กลุมปลายลุมน้ํามูลซ่ึงเปนพ้ืนที่ที่คนพบ
จารึกของพระเจามเหนทรวรมันหรือเจาชายจิตรเสนหนาแนน จนนักวิชาการบางทาน
สันนิษฐานวาเปนศูนยกลางพระราชอํานาจของพระองคนั้น ไดคนพบจารึกที่เอยถึงนาม
ผูปกครองที่ลงทายดวย “เสนะ” สําหรับลุมนํ้าชีอันเปนพ้ืนที่ซึ่งคนพบจารึกภาษามอญ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๔๓ 

โบราณหนาแนนที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกผูปกครองวา จักรพรรดิ กมรเตง 
พระราชา เปนตน สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสุดหรือลุมนํ้าโขงน้ัน เทาที่ทราบใน
ปจจุบันไมเหลือหลักฐานเกี่ยวกับคําเรียกนามของผูปกครองชัดเจน  

   ขอบเขตทางการเมืองการปกครองที่แบงออกเปนหลากหลายกลุมน้ี ดูสอดคลอง
กันดีกับลักษณะทางศิลปกรรม กลาวคือ ศิลปกรรมจากตนลุมนํ้ามูล ปลายลุมนํ้ามูล ลุมนํ้าชี 
และลุมน้ําโขง ตางก็มีเอกลักษณของตน ในภาพรวมอาจเห็นไดถึงความสัมพันธกัน แตใน
รายละเอียดพบวาแตละพื้นที่มีเอกลักษณทางศิลปกรรมที่ตางออกไป      

   จากที่กลาวมาอาจสรุปในเบื้องตนกอนไดวา เมืองในวัฒนธรรมทวารวดีในแตละ
ลุมน้ํามีลักษณะทางวัฒนธรรมและการเมืองของตนเอง ไมไดเปนอันหน่ึงอันเดียวกันทั้งหมด 
กลาวคือ เมืองที่เปนศูนยกลางทางการเมืองการปกครองและทางวัฒนธรรมอาจตรวจสอบ
ไดจากขนาดของเมือง จารึกที่กลาวถึงผูปกครอง ความหนาแนนของศาสนสถานวัตถุ และ
เอกลักษณทางศิลปกรรมอันโดดเดน เม่ือตรวจสอบขอมูลแตละลุมนํ้าอาจกลาวไดวา ตนลุม
น้ํามูลมีเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปนศูนยกลางสําคัญ ปลายลุมน้ํามูล
ในบริเวณที่บรรจบกับลุมน้ําชีมีหลายชุมชนที่สําคัญควบคูกัน เชน ชุมชนโบราณบานตาด
ทอง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร เมืองโบราณดอนเมืองเตย อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัด
ยโสธร ชุมชนโบราณบานเปอยหัวดง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ เปนตน ลุมนํ้าชี
มีเมืองโบราณที่เปนกลุมเครือขายทางการเมืองการปกครองและทางวัฒนธรรมหลายเมือง 
ไดแก เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เมืองจําปาศรี อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เปนตน สวน
อีสานตอนบนหรือลุมนํ้าโขงมีบริเวณอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี เปนหนึ่งในศูนยกลาง
สําคัญ    

   อน่ึง การแปลความเรื่องศูนยกลางและขอบเขตทางการเมืองและวัฒนธรรมของ
แตละเมืองในแตละลุมนํ้า ไดอาศัยขอมูลเบื้องตนและผลการวิเคราะหพระพุทธรูป พระพิมพ 
และศิลปกรรมที่กลาวไวแลวในบทกอนๆแลว  

    
๓.๑ ศูนยกลางและขอบเขตทางการเมืองและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ตนลุมนํ้ามูล 
    ภาพรวมทางศิลปกรรมของพื้นที่ตนลุมนํ้ามูลบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและ
บุรีรัมย มีลักษณะเฉพาะตนอันตางไปจากศิลปกรรมในพื้นที่ลุมน้ําอ่ืนๆในหลายๆประการ 
ในที่นี้จะเนนกลาวเฉพาะพระพุทธรูปเปนหลัก สวนศิลปกรรมอ่ืนจะกลาวถึงเฉพาะในสวนที่
นาสนใจ สวนเมืองอันเปนศูนยกลางสําคัญ คือ เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา โดยปริมณฑลทางการเมืองและวัฒนธรรมครอบคลุมพ้ืนที่บางสวนของจังหวัด
นครราชสีมาและบางสวนของจังหวัดบุรีรัมยเปนสําคัญ 
     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๔๔ 

   ๓.๑.๑ เอกลักษณของพระพุทธรูปและเอกลักษณของศิลปกรรม จุดเดนอัน
เปนเอกลักษณของพระพุทธรูปและศิลปะทวารวดีในเขตตนลุมนํ้ามูลอันตางไปจากลุมนํ้าอ่ืน 
สามารถประมวลไดดังนี้  

   - การนับถือพุทธศาสนามหายาน พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมยปรากฏ
หลักฐานพุทธศาสนาแบบมหายานอยางเดนชัด ประจักษพยานสําคัญคือประติมากรรม
สําริดพระโพธิสัตวตามคติมหายานซึ่งพบเปนจํานวนมาก หลายองคมีขนาดใหญ (รูปที่ ๒๒-
๒๓, ๒๒๙) กําหนดอายุไดราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔   

   ความเลื่อมใสศรัทธาตอพุทธศาสนามหายานของชุมชนโบราณตางๆในพื้นที่นี้
นาจะมีความเขมแข็งเดนชัด เปนความเชื่อที่ตกทอดในพื้นที่อยางไมขาดสาย เห็นไดจาก
การสรางปราสาทพิมายเม่ือราวตนพุทธศตวรรษที่ ๑๗ แมวาจะเปนปราสาทในวัฒนธรรม
เขมรแตก็สรางอุทิศใหกับพุทธศาสนา ทั้งๆที่ศาสนาหลักของสายวัฒนธรรมเขมรใน
ระยะเวลานั้นคือศาสนาพราหมณ    

 
   - การปรากฏของพระพุทธรูปรุนแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การกําหนด

อายุพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไดกลาวถึงไปในบทที่ ๗ หัวขอ “๓. 
การกําหนดอายุพระพุทธรูปและพระพิมพ : ปญหาและวิธีการ” จะพบขอมูลวา ในบรรดา
พระพุทธรูปที่เชื่อไดแนวาไมไดถูกเคลื่อนยายมาจากภูมิภาคอ่ืนนั้น พระพุทธรูปจากตนลุม
น้ํามูลหรือจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมยมีอายุเกากวาพระพุทธรูปจากลุมนํ้าอ่ืนๆ ไดแก 
พระพุทธรูปนาคปรกจากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย (รูปที่ ๒๕) และฐาน
พระพุทธรูปจากวัดจันทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๑๗-๑๘) เปนตัวอยาง
พระพุทธรูปที่ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ ซึ่งในลุมนํ้าอ่ืนๆยังไมพบหลักฐาน
พระพุทธรูปที่ทําขึ้นในทองถิ่นที่มีอายุเกามากเทาน้ี 

   การพบหลักฐานพระพุทธรูประยะแรกอันสรางขึ้นโดยชุมชนโบราณในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเชนนี้ อาจทําใหตั้งเปนขอสังเกตตอไปไดวา พ้ืนที่ตนลุมนํ้ามูลเปน
บริเวณแรกๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไดรับพุทธศาสนาก็เปนได   
 

   - ความสัมพันธใกลชิดกับทวารวดีภาคกลาง อาจกลาวไดวาพระพุทธรูปและ
ศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาที่พบจากพื้นที่นี้ มีความสัมพันธกับทวารวดีภาคกลางอยาง
ใกลชิดกวาพ้ืนที่อ่ืนๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปูชนียวัตถุอันเปนเอกลักษณของทวาร
วดีภาคกลาง เชน ธรรมจักรหินลอยตัวและกวางหมอบ (รูปที่ ๓๒๐, ๓๓๕) พระพุทธรูป
ประทับเหนือพนัสบดี (รูปที่ ๒๘๐-๒๘๒) ก็ไดคนพบในเขตจังหวัดนครราชสีมาดวย 
กลาวคือ ธรรมจักรและกวางหมอบคนพบจากเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน (รูปที่ ๓๒๐) บานกง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๔๕ 

รถ อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีคนพบจาก
เมืองพิมาย อําเภอพิมาย (รูปที่ ๑๙) 

   หลักฐานที่แสดงความสัมพันธกับทวารวดีภาคกลางอยางเดนชัดอีกประการหนึ่ง 
คือ จารึกบนฐานพระพุทธรูปจากวัดจันทึก (รูปที่ ๑๗-๑๘) ที่กลาวถึง พระเทวี (มเหสี) ของ
เจาแหงทวารวดี ทรงบัญชาใหพระธิดาสรางรูปพระตถาคตน้ีไว วัสดุของพระพุทธรูปและ
รูปแบบแสดงใหเห็นวาทําขึ้นในพื้นที่ที่เปนจังหวัดนครราชสีมาเอง ไมไดเคลื่อนยายมาจาก
ภาคกลาง ดังน้ันเนื้อหาของจารึกหลักน้ียอมแสดงใหเห็นวา ชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่ปจจุบัน
เปนสวนหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาเคยมีความสัมพันธในระดับชนชั้นปกครองกับทวารวดี
ภาคกลาง     

   อน่ึง นอกเหนือไปจากการรับเอากระแสพุทธศาสนาและพุทธศิลปจากภาคกลาง
แลว ชุมชนโบราณจากตนลุมนํ้ามูลตอนตนยังเปนศูนยกลางในการแผพุทธศาสนามหายาน
ไปยังชุมชนโบราณภาคกลางดวย กลาวคือ พุทธศาสนามหายานซึ่งเปนที่เลื่อมใสศรัทธาใน
เขตตนลุมนํ้ามูลน้ี นาจะมีความสัมพันธกับพุทธศาสนามหายานที่นับถือกันที่เมืองศรีเทพ 
อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ เพราะวารูปแบบพระโพธิสัตวมีลักษณะที่คลายคลึงกันเปน
อยางมาก      
 
    - ความสัมพันธกับศิลปะเขมร ไดกลาวไวแลวในบทที่ ๗ หัวขอ “๒. การ
ผสมผสานกับศิลปะเขมร” วา พระพุทธรูปตลอดจนศาสนสถานและศาสนวัตถุจากพ้ืนที่ตน
ลุมน้ํามูลมีรูปแบบบางประการท่ีสัมพันธกับศิลปะเขมร คือ วิหารพระพุทธไสยาสน วัด
ธรรมจักรเสมาราม ใกลเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๑, ๔๖๕-๔๖๖) 
รูปแบบฐานรับพระบาทของพระพุทธรูปจากวัดจันทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
(รูปที่ ๑๗-๑๘) ภาพสลักบนใบเสมาจากวัดละลมหมอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (รูป
ที่ ๒๐) พระพุทธรูปสําริดบางองคจากจังหวัดบุรีรัมย (รูปที่ ๓๐) พระโพธิสัตวสําริดหลาย
องคซึ่งแตงกายคลายประติมากรรมสมัยกอนเมืองพระนคร (รูปที่ ๒๒-๒๓, ๔๗๑)  
      
    - เอกลักษณของพระพุทธรูป รูปแบบอันเปนเอกลักษณมีตัวอยางจาก
พระพุทธรูปหินทรายบานดอนขวาง อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๑๐) โดย
ทําพระเกศาแบบตารางสี่เหลี่ยม พระพุทธรูปหินประทับน่ังขัดสมาธิเพชร พระหัตถทําปาง
มารวิชัย จากจังหวัดบุรีรัมย (รูปที่ ๓๓-๓๔) ตัวอยางขางตนเปนลักษณะสําคัญที่ไมเปนที่
นิยมในลุมนํ้าอ่ืน  
 

   - กรรมวิธีทางงานชาง ลักษณะเดนอันสะทอนถึงความกาวหนาทางงานชางของ
พ้ืนที่ตนลุมนํ้ามูลซึ่งเดนชัดกวาลุมนํ้าอ่ืน คือ กรรมวิธีการหลอประติมากรรมสําริด จาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๔๖ 

หลักฐานที่พบในปจจุบันเห็นไดวาประติมากรรมสําริดตามคติพุทธศาสนามหายาน อายุราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔ ที่พบในพื้นที่นี้ มีหลายองคที่มีขนาดใหญเปนพิเศษ บางองคอาจ
กลาวไดวาใหญกวาประติมากรรมสําริดที่สรางรวมสมัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เชน พระโพธิสัตว ๒ องคจากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย องคแรกสูง ๑๓๗ 
เซนติเมตร (รูปที่ ๒๒) องคที่สองสูง ๔๗ เซนติเมตร (รูปที่ ๒๓) พระพุทธรูปสําริดซ่ึงพบ
รวมกันกับพระโพธิสัตวทั้งสองมีความสูง ๑๑๐ เซนติเมตร และเศียรพระโพธิสัตวจากบาน
โตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีความสูง ๖๖ เซนติเมตร (รูปที่ ๒๓๕) เชื่อกันวา
ในสภาพสมบูรณพระโพธิสัตวองคนี้จะมีความสูงราว ๓.๑๐ – ๓.๓๐ เมตร๔๙  

   นอกจากนี้ยังเปนที่นาสังเกตดวยวา พระพุทธรูปหินทรายจากตนลุมนํ้ามูลมี
ขนาดใหญกวาพระพุทธรูปหินทรายจากลุมนํ้าอ่ืนๆ ดังตัวอยางเชน พระพุทธรูปจากเมือง
เสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๒-๓) พระพุทธรูปจากบานดอนขวาง อําเภอ
พระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๑๐-๑๒) เหนืออ่ืนใด พระพุทธรูปไสยาสนจากวัด
ธรรมจักรเสมาราม ใกลเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ ๑) จัดไดวาเปน
พระพุทธรูปทวารวดีที่มีขนาดใหญที่สุดเทาที่พบมา สรางโดยนําเอากอนหินทรายขนาดใหญ
มาเรียงตอกัน 

   จากที่กลาวมาขางตนคือขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของ
พระพุทธรูปและศิลปกรรมที่พบจากตนลุมนํ้ามูล เอกลักษณเฉพาะขางตนแตกตาง
ไปจากลุมนํ้าอ่ืน นาจะแสดงใหเห็นถึงขอบเขตทางการเมืองการปกครองและทาง
วัฒนธรรมที่แยกออกมาตางหากจากลุมนํ้าอ่ืน โดยศูนยกลางสําคัญแหงหน่ึงอาจ
ไดแกเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ดังที่จะอธิบายตอไป        
      

๓.๑.๒ เมืองเสมากับการเปนศูนยกลางทางการปกครองและทางวัฒนธรรม 
ในบรรดาเมืองโบราณในเขตลุมนํ้ามูลจัดไดวาเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
เปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุด โดยเสนผาศูนยกลางตามแนวทิศเหนือ-ใตประมาณ ๑,๗๐๐ 
เมตร ตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตกประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร ลักษณะของคูน้ําคันดินที่
ลอมรอบเมืองทําเปน ๒ ชั้น คูน้ํากวางประมาณ ๑๐-๒๐ เมตร๕๐ มีการคนพบจารึกที่

                                          
   ๔๙ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “เทวรูปพระโพธิสัตวจากบานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา,” ใน ทองอารยธรรม การคนควาเกี่ยวกับโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ธุรกิจ
กาวหนา, ๒๕๔๐), ๙๒-๙๓.  

   ๕๐ เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล กรณีศึกษาแหลงโบราณคดี
เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓), ๓๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๔๗ 

กลาวถึงชนชั้นปกครองชัดเจน และมีการคนพบโบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนาดใหญและ
หนาแนนกวาเมืองอ่ืนๆ จนนาเชื่อวาคร้ังหน่ึงเมืองโบราณแหงนี้นาจะมีความสําคัญมาก 

   จารึกที่เก่ียวเนื่องกับเมืองโบราณเสมามีทั้งสิ้น ๔ หลัก ไดแก จารึกบออีกา จารึก
ศรีจนาศะ จารึกเมืองเสมา และหลักที่ ๔ พบเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๒ จารึก ๓ หลักยกเวนจารึก
ศรีจนาศะคนพบที่เมืองโบราณเสมา สวนจารึกศรีจนาศะคนพบท่ีเนินดินใกลโบสถพราหมณ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อานใจความโดยสรุปของจารึกทั้งสี่นี้ไดในบทที่ ๗ หัวขอ ๒.๑.๑ 
การอยูรวมกันในระดับเมืองหรือชุมชน) เน้ือหาของจารึกทั้งส่ีผนวกกับหลักฐานดาน
โบราณสถานและโบราณวัตถุ นํามาแปลความเรื่องการเปนศูนยกลางทางการเมืองการ
ปกครองและทางวัฒนธรรมของเมืองเสมาไดดังนี้  

 
   - ชื่อเมือง พระนาม และฐานะของผูปกครอง จารึกบออีกาและจารึกศรีจานาศะได

เอยถึงชื่อของเมืองเมืองหน่ึง คือ “ศรีจนาศะ” หรือ “จนาศปุระ”๕๑ ขอความตามจารึกบออีกา
กลาวถึงพระราชาแหงศรีจนาศะไดถวายกระบือ โค ทาส และสิ่งอ่ืนๆแดพระสงฆเพ่ือทรง
มุงหวังพระสัมมาสัมโพธิญาณ จากน้ันเน้ือความที่นาสนใจลําดับตอไป คือ การกลาวถึง
ดินแดนที่เก่ียวของประการใดประการหนึ่งกับ “กัมพุเทศ” ซึ่งบางทานไดแปลขอความตอนน้ี
ว า  ได รับแลว ซ่ึง ดินแดนอันถูกละทิ้ งอยูนอกกัมพุเทศ๕๒ แตบางทานไดแปลว า
ภายในประเทศกัมพูชา๕๓ ไมวาคําแปลใดจะเปนคําแปลที่ถูกตอง แตการกลาวถึงกัมพูชา
ยอมแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของกับอาณาจักรเขมรสมัยโบราณอยางไมตองสงสัย สําหรับ
จารึกศรีจานาศะนั้น กลาวถึง ลําดับกษัตริยผูปกครองดินแดนแหงจานาศปุระ๕๔  

   นักวิชาการหลายทานเชื่อวาศรีจนาศะหรือจนาศปุระควรตั้งอยูในบริเวณที่ราบสูง
โคราช แมวาชื่อดังกลาวน้ีจะปรากฏในจารึกที่พบจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดวย แตจาก
เน้ือหาและอายุสมัยของจารึกทําใหเชื่อไดแนวา จารึกหลักน้ีไดรับการเคลื่อนยายจาก
สถานที่ด้ังเดิมเปนแน เมื่อพิจารณาจากเน้ือหาและอักษรเห็นไดวามีความเก่ียวของกับ
วัฒนธรรมเขมร ดวยเหตุนี้นักวิชาการหลายทานจึงเชื่อวาบานเมืองแหงน้ีคงตั้งอยูที่ราบสูง

                                          
   ๕๑ กรมศิลปากร, “จารึกบออีกา,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 

๑๕-๑๖ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๙. และ กรมศิลปากร, “จารึกศรีจนาศะ,” ใน จารึกใน
ประเทศไทย เลม ๓  อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๔๙. 

   ๕๒ กรมศิลปากร, “จารึกบออีกา” ใน ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทะ
ศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๙.  

   ๕๓ โคลด ชารค, “เขมรในประเทศไทย : ขอมูลท่ีปรากฏในจารึก,” แปลโดย อุไรศรี วรศะริน 
ใน ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, ๔๓. 

   ๕๔ กรมศิลปากร, “จารึกศรีจนาศะ,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทธศตวรรษ
ท่ี ๑๕-๑๖, ๔๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๔๘ 

โคราช และเมืองเสมาซ่ึงมีขนาดใหญโตกวาเมืองอ่ืนๆในบริเวณเดียวกัน อีกทั้งยังมี
โบราณสถานและโบราณวัตถุจํานวนมาก และยังเปนที่คนพบจารึกบออีกาซ่ึงเอยถึงศรีจ
นาศะ ดังนั้นศูนยกลางของศรีจานศะหรือจนาศปุระจึงนาจะเปนเมืองเสมามากกวาแหงอ่ืน๕๕ 

   สําหรับพระนามของผูปกครองเมืองแหงนี้ เทาที่ทราบจากจารึกบออีกาอันมี
ศักราชกํากับตรงกับ พ.ศ.๑๔๑๑ กลาวถึงบุคคลผูมีนามวาอังศเทพผูเปนบุรุษที่ประเสริฐ
ที่สุดในตระกูล๕๖ สวนจารึกศรีจนาศะอันมีศักราชกําหนดไวตรงกับ พ.ศ. ๑๔๘๐ ไดกลาวถึง
พระนามของพระราชาหลายองคโดยเริ่มตนจากพระเจาภคทัตต พระเจาศรีสุนทรปรากรม 
พระเจาศรีสุนทรวรมัน พระเจาศรีนรปติสิงหวรมัน และพระเจามงคลวรมัน๕๗ จารึกเมือง
เสมาอันมีศักราชกํากับตรงกับ พ.ศ. ๑๕๑๔ ไดกลาวถึงชื่อของผูมีหนาที่ในทางปกครอง
หลายนาม เร่ิมตนจากการอางถึงพระเจาชัยวรมันที่ ๕ พระเจาราเชนทรวรมัน ทั้งคูเปน
กษัตริยผูปกครองเมืองพระนครอันเปนศูนยกลางของอาณาจักรกัมพูชาโบราณ ทานยัชญว
ราหะพราหมณประจําราชสํานักของพระเจาราเชนทรวรมันและพระเจาชัยวรมันที่ ๕ 
จากน้ันเปนนามที่ควรเปนผูมีหนาที่ในการปกครองของทองถิ่น คือ ทานศิขรสวามี โขลญ
วิษัยนามวาศรีทฤฒภักดีสิงหวรมัน ตระลาวศรีทฤฒภักดีวรมัน ตระลาวศรีโรทรวรมัน และ
นามของบคุคลผูเปนที่นับถือของผูนํา คือ เสตงอัญพระครู๕๘  

   จากขอมูลทางดานจารึกเห็นไดอยางชัดเจนวา เมืองเสมาซึ่งอาจมีชื่อเดิมวาศรีจ
นาศะหรือจนาศะมีระบบการเมืองการปกครองที่สัมพันธกับอาณาจักรกัมพูชาโบราณ มี
ผูปกครองเมืองเปนของตนเอง แมวาจารึกจะแสดงความสัมพันธกับวัฒนธรรมเขมร แต
กระนั้นจากการสํารวจภาคสนามก็ทําใหทราบวาเมืองแหงน้ีมีความเก่ียวของกับวัฒนธรรม
ทวารวดีในแงมุมของพุทธศาสนาเปนอยางมากเชนกัน ดวยเหตุนี้เมืองเสมาจึงเปนเมืองที่มี
การผสมผสานระหวางวัฒนธรรมทวารวดีกับวัฒนธรรมเขมร  

   รองรอยปูชนียสถานและปูชนียวัตถุในพุทธศาสนาจากเมืองเสมาตามที่จะ
กลาวถึงตอไปภายหนา แสดงใหเห็นถึงความรุงเรืองของพุทธศาสนาไดเปนอยางดี เม่ือ

                                          
   ๕๕ อนึ่ง นักวิชาการบางทานเชื่อวาอาณาจักรศรีจนาศะควรเปนเมืองศรีเทพ อําเภอศรีเทพ 

จังหวัดเพชรบูรณมากกวา อานรายละเอียดใน ธิดา สาระยา, “ศรีเทพคือศรีจนาศะ” ใน ศรีจนาศะรัฐอิสระ
ท่ีราบสูง (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕), ๓๓-๖๕.  

   ๕๖ กรมศิลปากร, “จารึกบออีกา” ใน ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทะศตวรรษ
ท่ี ๑๕-๑๖, ๒๓-๒๙. 

   ๕๗ กรมศิลปากร, “จารึกศรีจนาศะ,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๕-๑๖, ๔๔-๔๙. 

   ๕๘ กรมศิลปากร, “จารึกเมืองเสมา,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๐๕-๑๑๗.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๔๙ 

ผนวกกับหลักฐานการเมืองการปกครองที่พบจากจารึก ทําใหกลาวไดวาเมืองเสมาเปน
ศูนยกลางสําคัญทางการเมืองการปกครองและทางวัฒนธรรมของเมืองเสมาไดเปนอยางดี   

                
   - หลักฐานความเปนศูนยกลางของพุทธศาสนา ประจักษพยานอันบงบอกไดถึง

ความรุงเรืองของพุทธศาสนา คือ การสรางพระพุทธไสยาสนองคใหญที่สุดในสมัยทวารวดี 
(รูปที่ ๑) นอกจากน้ียังคนพบซากโบราณสถานในพุทธศาสนาประเภทสถูปเจดีย วิหาร 
อุโบสถ อีกจํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะกลุมที่อยูรอบๆโบราณสถานกลางเมืองหรือโบราณสถาน
หมายเลข ๑ (กําหนดหมาเยเลขโดยกรมศิลปากร) เชน โบราณสถานหมายเลข ๒ เปนเจดีย
อิฐเพ่ิมมุม โบราณสถานหมายเลข ๓ เปนเจดียอิฐแปดเหลี่ยมและวิหาร โบราณสถาน
หมายเลข ๔ เปนวิหาร โบราณสถานหมายเลข ๕ เปนเจดีย โบราณสถานหมายเลข ๗ เปน
สถาปตยกรรมทรงปราสาท โบราณสถานหมายเลข ๘ เปนเจดีย โบราณสถานหมายเลข ๙ 
เปนอาคารกออิฐ๕๙   

   สวนพระพุทธรูปหินที่พบจากเมืองเสมาบางองคก็มีขนาดใหญอยางเห็นไดชัด 
เชน พระพุทธรูปที่พระครูอโศกวุฒิกร วัดแกนทาว ไดรวบรวมและมอบใหกรมศิลปากร (รูป
ที่ ๒-๓)  

   ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญโตและหนาแนนเชนน้ี 
ยอมไดรับการอุปถัมภจากชนชั้นปกครองอยางแนนอน แมวาชนชั้นปกครองจะเกี่ยวของ
สัมพันธกับระบบการเมืองการปกครองของอาณาจักรกัมพูชาโบราณอันเปนอาณาจักรที่
ผูปกครองศรัทธาในศาสนาพราหมณ ทวาขอมูลจากจารึกที่พบจากเมืองเสมาก็แสดงใหเห็น
วาพุทธศาสนาก็ไดรับการนับถือไปพรอมๆกัน ผูนําไดสรางเทวรูปหรือเทวสถานไปพรอมๆ
กับที่ไดสรางพระพุทธรูปหรือพุทธสถาน เชน จารึกบออีกากลาวถึงทานอังศเทพวาสรางศิว
ลึงคทองและอุทิศสิ่งของถวาย แตขณะเดียวกันก็กลาวถึงพระราชาแหงศรีจนาศะไดถวาย
สิ่งของไวในพุทธศาสนาเพ่ือทรงมุงหวังพระสัมมาสัมโพธิญาณ๖๐ จารึกเมืองเสมากลาวถึง
ทานศิขรสวามีวา นอกจากจะสรางประติมากรรมพระศิวะ พระเทวีแลว ยังสรางพระพุทธรูป
ดวย โขลญวิษัยนามวาศรีทฤฒภักดีสิงหวรมันสรางพระพุทธรูป ๗ องค แตขณะเดียวกันก็
ทรงเลื่อมใสในพระศิวะดวย๖๑   

                                          
   ๕๙ เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล กรณีศึกษาแหลงโบราณคดี

เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”, ๔๔-๔๖. 
   ๖๐ กรมศิลปากร, “จารึกบออีกา” ใน ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทะศตวรรษ

ท่ี ๑๕-๑๖, ๒๙. 
   ๖๑กรมศิลปากร, “จารึกเมืองเสมา,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทธศตวรรษ

ท่ี ๑๕-๑๖, ๑๑๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๕๐ 

       หลักฐานพุทธศาสนาอันกระจายตัวตามชุมชนโบราณแถบตนลุมนํ้ามูลแถบ
จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย อาจเก่ียวของกับการขยายอํานาจทางการเมืองและ
วัฒนธรรมของผูปกครองเมืองเสมา อยางไรก็ตามแนวความคิดนี้เปนเพียงขอสังเกต
เบื้องตน ไมสามารถระบุรายละเอียดได เพราะขอมูลลายลักษณอักษรรวมสมัยไมไดให
รายละเอียดมากนัก  

   หากพิจารณาถึงเอกลักษณประการตางๆของพระพุทธรูปและศิลปะทวารวดีใน
พ้ืนที่ตนลุมนํ้ามูล จะพบวากระจายตัวในเขตจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย (แผนที่ที่ ๓) 
โดยเมืองหรือชุมชนสําคัญมีตัวอยางเชน เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
ชุมชนโบราณที่อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคนพบพระพุทธรูปหินขนาดใหญ 
๓ องค (รูปที่ ๑๐-๑๒) ชุมชนโบราณที่อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคนพบ
เศียรพระพุทธรูป ๑ องค (รูปที่ ๑๕) ชุมชนโบราณที่บานโตนด และบานธารปราสาท อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคนพบเศียรพระโพธิสัตวสําริดขนาดใหญ (รูปที่ ๒๒๙) และ
คนพบเศียรพระพุทธรูปปูนปน (รูปที่ ๑๖)  ชุมชนโบราณบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัด
บุรีรัมย ซึ่งคนพบพระพุทธรูปหินประทับยืน (รูปที่ ๒๔) และพระพุทธรูปนาคปรก (รูปที่ 
๒๕) พระพุทธรูปและพระโพธิสัตวสําริดขนาดใหญ ๓ องค (รูปที่ ๒๑-๒๓) พระโพธิสัตวมี
ลักษณะเดียวกันกับที่พบจากอําเภอประโคนชัย     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๕๑ 

 
แผนที่ที่ ๓ ตัวอยางชุมชนโบราณบริเวณตนลุมนํ้ามูลที่คนพบพระพุทธรูปและศิลปกรรม
ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1. เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
2. ชุมชนโบราณที่อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 
3. ชุมชนโบราณที่อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
4. ชุมชนโบราณที่บานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
5. ชุมชนโบราณที่บานธารปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
6. ชุมชนโบราณที่บานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย  
7. ชุมชนโบราณที่บานหินขอน อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
8. ชุมชนโบราณที่อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย  

 
   วัฒนธรรมอันเปนกลุมกอนเดียวกันของพื้นที่นี้ คงเกิดขึ้นจากทั้งอํานาจทาง

การเมืองการปกครองและทางวัฒนธรรมของผูปกครองที่มีอํานาจหนาที่อยางทางการ 
ขณะเดียวกันก็คงมีผูนําทางปญญาหรือผูนําทางสังคมชวยในการแผขยายวัฒนธรรมดวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพระภิกษุในพุทธศาสนา บทบาทของพระภิกษุหรือนักบวชในพื้นที่ตนลุม
น้ํามูลที่ดูเดนชัดมากที่สุดทานหน่ึง คือ ทานศรีราชภิกษุ ดังที่กลาวมาแลววาเร่ืองราวของ
ทานทราบไดจากจารึก ๒ หลัก ไดแก จารึกหินขอน ๑ และจารึกหินขอน ๒ พบจากบานหิน
ขอน อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ทําใหทราบถึงประวัติและกิจของทานวา ทานศรี
ราชภิกษุคือเจาชายหรือพระเจานฤเปนทราธิปติวรมันซึ่งไดผนวชเปนภิกษุ ไดรับตําแหนง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๕๒ 

ราชภิกษุ มีสมญาวา อุปธยายะ ทานไดสรางถาวรวัตถุ ปูชนียวัตถุ และอุทิศสิ่งของจํานวน
มาก๖๒ การท่ีกอนผนวชไดเปนชนชั้นปกครองมากอนนาจะตั้งเปนขอสังเกตไดวาทานคงมี
อํานาจหรือบารมีอยูพอสมควร เม่ือเปนพระภิกษุจึงเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของหมูชน เปน
ผูนําทางปญญาและทางสังคม จากจารึกที่ทานไดสรางและอุทิศส่ิงของตางๆไวในพุทธ
ศาสนา นาจะแสดงใหเห็นภาพของสังคมสมัยน้ันที่พระภิกษุสงฆเปนหน่ึงในผูเผยแผ
วัฒนธรรมพุทธศาสนาไปยังเมืองตางๆได ผูมีอํานาจทางการปกครองอยางเปนทางการและ
ผูนําทางปญญาดังกลาวนี้คงเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดลักษณะเฉพาะของพุทธศิลปของ
พ้ืนที่ตนลุมนํ้ามูล   
 
๓.๒ ศูนยกลางและขอบเขตทางการเมืองและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ปลายลุมนํ้ามูล  
    พ้ืนที่ปลายลุมนํ้ามูลโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่ลุมนํ้าชีมาบรรจบกันกับลุมนํ้ามูล 
คือ จังหวัดยโสธร อํานาจเจริญ และบางสวนของจังหวัดอุบลราชธานี พบหลักฐาน
ศิลปกรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระจายตัวตามเมืองโบราณตางๆจํานวนหน่ึง 
ซึ่งมีเอกลักษณที่นาสนใจจนอาจกลาวไดวามีลักษณะเฉพาะตนอันแตกตางไปจากศิลปะ
ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพ้ืนที่ลุมน้ําอ่ืน  
    นอกจากน้ียังเปนที่นาสังเกตวา พ้ืนที่ลุมน้ํามูลตอนปลายในแถบจังหวัด
อุบลราชธานีมีหลักฐานเกี่ยวกับการเมืองและวัฒนธรรมแบบเขมรตั้งแตระยะแรกเริ่ม
ประวัติศาสตร หรือราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ดังเชนจารึกของเจาชายจิตรเสนหรือพระเจา
มเหนทรวรมัน (ราว พ.ศ.๑๑๕๐-๑๑๕๙) พระองคเปนผูรวมกันกับพระเจาภววรมันโคนลม
อํานาจของอาณาจักรฟูนันลง นับเปนจุดเร่ิมตนของอาณาจักรเขมรโบราณชวงกอนเมือง
พระนคร จารึกจากบริเวณปลายลุมน้ํามูลที่เก่ียวของกับพระองค ไดแก จารึกปากนํ้ามูล ๑ 
จารึกปากนํ้ามูล ๒ จารึกวัดสุปฏนาราม ๑ (จารึกถ้ําภูหมาไน) อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี เนื้อความทั้งสามหลักมีเหมือนกัน โดยกลาวถึงเจาชายจิตรเสนวาไดรับการ
อภิเษกเปนพระเจามเหนทรวรมัน และทรงสรางศิวลึงคเปนเคร่ืองหมายแหงการไดชัยชนะ
เหนือดินแดนตางๆ๖๓  
    สถาปตยกรรมและองคประกอบของศาสนสถานตามแบบเขมรสมัยกอนเมืองพระ
นครไดคนพบในพื้นที่ปลายลุมนํ้ามูลหนาแนน เชน ทับหลังแบบถาลาบริวัตปจจุบันอยูที่วัด

                                          
   ๖๒ กรมศิลปากร, “จารึกหินขอน ๑,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรอักษรปลลวะ 

หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔, ๒๕๑-๒๖๒ และ กรมศิลปากร, “จารึกหินขอน ๒,” ใน จารึกใน
ประเทศไทย เลม ๑ อักษรอักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔, ๒๖๓-๒๖๖.   

   ๖๓ กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-
๑๔, ๑๕๘-๑๖๗.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๕๓ 

สุปฏนาราม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยเคล่ือนยายมาจากวัดสระแกว อําเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชานี ทับหลังแบบไพรกเมงสกุลชางทองถิ่นที่วัดสระแกว 
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชานี ศาสนสถานและชิ้นสวนประกอบสถาปตยกรรมวัด
แกงตอย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี๖๔ และศาสนสถานกลางเมืองดอนเมืองเตย 
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร (รูปที่ ๔๔๕-๔๔๖) อันเปนหนึ่งในศาสนสถานใน
วัฒนธรรมเขมรที่สําคัญในบริเวณที่แมน้ํามูลบรรจบกับแมน้ําชี   
    อาจกลาวไดวาพ้ืนที่ปลายลุมน้ํามูลมีความเก่ียวของกับการเมืองและวัฒนธรรม
ของเขมรมาโดยตลอด นอกเหนือไปจากหลักฐานกอนเมืองพระนครที่เพ่ิงกลาวถึงไปแลว 
ยังไดคนพบหลักฐานสมัยเมืองพระนครอีกจํานวนหนึ่ง ที่สําคัญคือจารึกโนนสัง บานบึงแก 
อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กลาวถึงพระเจาโสมาทิตยะผูเกิดจากผลท่ีเขาบูชายัญใน
พระเจาศรีอินทรวรมันซึ่งเปนกษัตริยพระองคหนึ่งในสมัยเมืองพระนคร จารึกน้ีศักราชกํากับ
ตรงกับ พ.ศ. ๑๔๓๒๖๕  
       

   ๓.๒.๑ เอกลักษณของพระพุทธรูปและเอกลักษณของศิลปกรรม  ลักษณะ
พิเศษของศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพ้ืนที่นี้สรุปไดดังนี้  

 
   - เอกลักษณของพระพุทธรูป ตามที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ ๗ ในสวนของ “การ

คลี่คลายและพัฒนาการของพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วา ลักษณะ
ทองถิ่นที่พบไดในพระพุทธรูปบริเวณนี้ คือ พระพุทธรูปประทับนั่งแบบซอนฝาพระบาท
หรือไมเห็นฝาพระบาท และพระพุทธรูปประทับนั่งแบบเห็นฝาพระบาทซายขางเดียวเพราะ
ทําพระชงฆซายวางบนพระชงฆขวา  

   กรณีของพระพุทธรูปประทับนั่งแบบซอนฝาพระบาทหรือไมเห็นฝาพระบาทมี ๒ 
องค คือ พระพุทธรูปจากบานเปอยหัวดง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ (รูปที่ ๔๔) 
พระพุทธรูปจากวัดดงเฒาเกา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ (รูปที่ ๔๗) สวนพระพุทธรูป
ประทับน่ังแบบเห็นฝาพระบาทซายขางเดียว ไดแก พระพุทธรูปจากวัดโพธิ์ศรี อําเภอเข่ือง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี (รูปที่ ๓๗) 

   ในดานการกําหนดอายุพระพุทธรูปจากปลายลุมนํ้ามูลน้ัน จากตัวอยาง
พระพุทธรูปที่พบในปจจุบันมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ ซึ่งตางไปจากกลุมตนลุมน้ํา
มูลที่มีตัวอยางพระพุทธรูปอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ ดวย   

                                          
   ๖๔ กรมศิลปากร, เมืองอุบลราชธาน ี(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๒), ๙๒-๑๐๐. 
   ๖๕ กรมศิลปากร, “จารึกโนนสัง” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทธศตวรรษท่ี 

๑๕-๑๖, ๓๐-๓๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๕๔ 

 
   - ใบเสมาสลักธรรมจักร ประเพณีการทําหินตั้งหรือใบเสมาเปนเอกลักษณสําคัญ

ของทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทวาในแตละลุมนํ้าก็มีความแตกตางกันใน
รายละเอียดซ่ึงอาจบงบอกถึงความแตกตางทางวัฒนธรรมและการเมืองการปกครองได  

   สําหรับใบเสมาในพ้ืนที่ลุมนํ้ามูลตอนปลายมีรูปแบบอันเปนเอกลักษณเฉพาะ
ประการหนึ่ง คือ ความนิยมสลักธรรมจักรลงบนใบเสมา (รูปที่ ๓๒๔-๓๒๘) แมวาลักษณะ
ดังกลาวนี้จะพบบนใบเสมาจากลุมน้ําอ่ืนๆและประเทศกัมพูชา แตพ้ืนที่ปลายลุมน้ํามูลพบ
ไดหนาแนนกวา โดยมีตัวอยางมากถึง ๕ แผน คือ วัดดงเฒาเกา อําเภอเมือง จังหวัด
อํานาจเจริญ (รูปที่ ๓๒๔) วัดโพธิ์ศรี อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ (รูปที่ ๓๒๕) วัด
โพธิ์ศรีมงคล อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร (รูปที่ ๓๒๖) วัดศรีธรรมาราม อําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร (รูปที่ ๓๒๗) วัดสุปฏนาราม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (รูปที่ ๓๒๘)    
 

   ๓.๒.๒ กลุมเมืองอันเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม เมืองสําคัญที่นาจะเปน
ศูนยกลางสําคัญทางการเมืองการปกครองและทางวัฒนธรรมมีหลายเมือง โดยตําแหนงของ
ชุมชนเหลาน้ีหนาแนนอยูในบริเวณที่แมน้ําชีมาบรรจบรวมกันกับแมน้ํามูล หรือจังหวัด
ยโสธร อํานาจเจริญ และบางสวนของอุบลราชธานี (แผนที่ที่ ๔)   

   จากตําแหนงที่ตั้งทําใหเชื่อวาชุมชนโบราณเหลาน้ีคงมีความสัมพันธกับกลุมเมือง
โบราณในเขตลุมนํ้าชีอ่ืนๆ แตขณะเดียวกันก็มีความมีความเก่ียวของกับวัฒนธรรมเขมร
ดวย เพราะวัฒนธรรมเขมรมีบทบาทในเขตลุมนํ้ามูลมาแลวตั้งแตแรกเริ่มประวัติศาสตร 
ศิลปกรรมพุทธศาสนาที่นิยมเรียกกันวาทวารวดีที่ปรากฏอยูในเมืองตางๆเหลาน้ีจึงมักพบ
รวมกันกับวัฒนธรรมเขมร  

   เปนที่นาเสียดายที่ไมมีขอมูลหลักฐานลายลักษณอักษรมากเพียงพอที่จะยืนยัน
วาเมืองโบราณกลุมน้ีมีนามเดิมวาอะไร มีระบบการเมืองการปกครองอยางไร รวมถึง
รายละเอียดแงมุมอ่ืนๆ ดวยเหตุนี้เน้ือหาท่ีกลาวถึงเมืองโบราณกลุมน้ีจะเปนการนําเสนอ
ขอมูลทั่วๆไป ไมไดวิเคราะหใหเห็นถึงเครือขายการเมืองการปกครองและความสัมพันธ
ทางการปกครองระหวางเมืองตางๆมากนัก เพราะหลักฐานมีไมมากพอ     

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๕๕ 

 
แผนที่ที่ ๔ ตัวอยางชุมชนโบราณบริเวณปลายลุมนํ้ามูลที่คนพบพระพุทธรูปและศิลปกรรม
ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. เมืองโบราณบานตาดทอง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร  
2. เมืองโบราณดงเมืองเตย อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
3. เมืองโบราณบานบึงแก อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  
4. เมืองโบราณบานทุงใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
5. เมืองโบราณบานชีทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
6. เมืองโบราณบานเปอยหัวดง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ 
7. เมืองโบราณบานหนองเรือ อําเภอนาหนองมา จังหวัดอํานาจเจริญ  

 
   เมืองสําคัญที่มีขนาดใหญและปรากฏโบราณสถานโบราณวัตถุเน่ืองในศาสนา

แบบทวารวดีมีตัวอยางดังน้ี (แผนที่ที่ ๔)  
   เมืองโบราณบานตาดทอง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร (รูปที่ ๕๓๘) ลักษณะพ้ืนที่

เปนเนินดินขนาดใหญ มีคูน้ําลอมรอบ เสนผาศูนยกลางเนินดินโดยเฉลี่ยประมาณ ๕๐๐ 
เมตรเศษ หากวัดเสนผาศูนยกลางจากคูน้ําจะมีขนาดโดยเฉล่ียประมาณ ๙๐๐ เมตร 
หลักฐานสําคัญคือใบเสมาที่พบเปนจํานวนมาก บงบอกถึงความรุงเรืองทางวัฒนธรรมเปน
อยางยิ่ง การขุดคนทางโบราณคดียังทําใหทราบวาชุมชนแหงนี้มีการอยูอาศัยสืบเน่ือง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๕๖ 

มาแลวตั้งแตคร้ังกอนประวัติศาสตร๖๖ ที่สําคัญประการหนึ่ง คือ คนพบจารึกที่เรียกวา จารึก
บานตาดทอง อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ภาษาสันสกฤตและเขมร อักษรขอมโบราณ 
เน้ือหาเปนการสรรเสริญเทพเจาในศาสนาพราหมณ เอยถึงพระเจาอีศานวรมันและเจาชาย
ผูสืบเชื้อสายจากเมืองภวปุระ๖๗ จารึกหลักน้ีแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของกับวัฒนธรรม
เขมรของชุมชนแหงน้ีไดเปนอยางดี    

   เมืองโบราณดงเมืองเตย อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร มีลักษณะเปนเนินดิน
ขนาดใหญ มีคูน้ําลอมรอบ ขนาดเสนผาศูนยกลางตามแนวแกนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-
ตะวันตกเฉียงใตประมาณ ๖๕๐ เมตร ตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต
ประมาณ ๔๕๐ เมตร (รูปที่ ๕๓๙) นอกเหนือไปจากใบเสมาตามแบบอยางของวัฒนธรรม
ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลว เมืองแหงน้ียังคนพบศาสนสถานแบบเขมรสมัยกอน
เมืองพระนคร (รูปที่ ๔๔๕-๔๔๖) และจารึกซึ่งกลาวถึงเมืองศังขปุระ อันอาจจะเปนชื่อเดิม
ของเมืองโบราณแหงน้ีดวย จารึกหลักเดียวกันนี้ไดกลาวถึงพระนามของบุคคลท่ีนาจะเปน
ผูปกครอง คือ ศรีธรรมเสนะ และบุคคลชั้นสูง คือ ศรีโกรญจพาหุ๖๘ หากเน้ือหาจารึกน้ี
เก่ียวของกับเมืองโบราณดงเมืองเตย ยอมตอกยํ้าใหเห็นถึงความสําคัญในการเปน
ศูนยกลางทางการเมืองการปกครองและทางวัฒนธรรมอยางแทจริง     

 

 
รูปที่ ๕๓๘ ภาพถายดาวเทียมเมืองโบราณบานตาดทอง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

                                          
   ๖๖ กรมศิลปากร, เมืองอุบลราชธาน ี(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๒), ๑๐๐-๑๐๑. 
   ๖๗ กรมศิลปากร, “จารึกบานตาดทอง” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทธ

ศตวรรษที่ ๑๕-๑๖, ๘๔-๘๙. 
   ๖๘ กรมศิลปากร, “จารึกดอนเมืองเตย,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปล

ลวะ พุทธศตวรรษท่ี ๑๒-๑๔, ๑๖๘-๑๗๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๕๗ 

 

 

รูปที่ ๕๓๙ เมืองโบราณดงเมืองเตย อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
 
   เมืองโบราณบานบึงแก อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เปนเนินดินขนาดใหญ

ที่มีคูน้ําลอมรอบ เสนผาศูนยกลางโดยเฉล่ียประมาณ ๙๐๐ เมตรเศษ (รูปที่ ๕๔๐) มีการ
คนพบใบเสมาจํานวนหนึ่ง และที่สําคัญคือจารึกโนนสังซ่ึงกลาวถึงพระเจาอินทรวรมันผูเปน
กษัตริยแหงเมืองพระนครของกัมพูชา๖๙   

   เมืองโบราณบานทุงใหญ อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี เชนเดียวกับเมือง
โบราณอ่ืนๆ คือ ลักษณะเมืองเปนเนินดินขนาดใหญ มีรองรอยคูน้ําลอมรอบ ภายในเมืองมี
วัดโพธิ์ศรี(วัดทุงใหญ)ซึ่งคนพบหลักฐานพระพุทธรูปและชิ้นสวนประติมากรรมจํานวนมาก 
(รูปที่ ๓๘-๔๐) รวมถึงพระพุทธรูปประทับน่ังปางสมาธิทําจากหินทรายแดง ปจจุบันจัด
แสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุบลราชธานี๗๐ (รูปที่ ๓๗)  

                                          
   ๖๙ กรมศิลปากร, “จารึกโนนสัง” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทธศตวรรษท่ี 

๑๕-๑๖, ๓๐-๓๕.  
   ๗๐ เร่ืองเดียวกัน, ๑๐๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๕๘ 

   เมืองโบราณบานชีทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เปนเนินดินรูปครึ่ง
วงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ยประมาณ ๕๐๐ เมตรกวา (รูปที่ ๕๔๑) พบหลักฐานใบ
เสมา พระพุทธรูปในสภาพไมสมบูรณที่เชื่อวาเปนหลักฐานทวารวดีจํานวนหนึ่ง (รูปที่ ๔๒-
๔๓)  

 

 
รูปที่ ๕๔๐ ภาพถายดาวเทียมเมืองโบราณบานบึงแก อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

 

 

รูปที่ ๕๔๑ ภาพถายดาวเทียมเมืองโบราณบานชีทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๕๙ 

   เมืองโบราณบานเปอยหัวดง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ เปนเนินดิน
ขนาดใหญวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก วัดความยาวไดประมาณเกือบ ๒,๕๐๐ เมตร 
(รูปที่ ๕๔๒) เมืองโบราณแหงน้ีมีการคนพบใบเสมาจํานวนมาก แยกไดเปน ๓ กลุม (รูปที่ 
๓๒๕) กลุมแรกอยูที่วัดโพธิ์ศิลา กลุมที่สองอยูที่วัดปาเรไร และกลุมสุดทายอยูบริเวณที่ราบ
หลังโรงเรียนบานเปอย นอกจากนี้ยังคนพบพระพุทธรูปทวารวดีแบบทองถิ่นของปลายลุม
น้ํามูลดวย๗๑ (รูปที่ ๔๔) 

   สถานที่สําคัญอีกแหงหน่ึง คือ ชุมชนโบราณที่บานหนองเรือ อําเภอนาหมอมา 
จังหวัดอํานาจเจริญ แมไมปรากฏรองรอยของคูเมืองชัดเจน แตหลักฐานใบเสมาที่พบจาก
วัดดงเฒาเกามีเปนจํานวนมาก (รูปที่ ๓๒๔) และพระพุทธรูปทวารวดี ๒ องค (รูปที่ ๔๗-
๔๘) เปนหลักฐานที่บอกถึงการเปนเมืองเครือขายทางวัฒนธรรมแบบทวารวดีภาคอีสาน
ของชุมชนแหงน้ีได     

 

 

รูปที่ ๕๔๒ ภาพถายดาวเทียมเมืองโบราณบานเปอยหัวดง อําเภอลืออํานาจ จังหวัด
อํานาจเจริญ 

     
๓.๓ ศูนยกลางและขอบเขตทางการเมืองและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ลุมนํ้าชี  
    ชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีในพ้ืนที่ลุมนํ้าชีอันไดแกจังหวัดรอยเอ็ด 
กาฬสินธุ มหาสารคาม ขอนแกน และชัยภูมิ มีลักษณะรวมทางศิลปกรรมที่อาจกลาวไดวา
เก่ียวของสัมพันธกันอยางใกลชิด ซึ่งจําแนกออกจากชุมชนทวารวดีลุมน้ําอ่ืนได  

                                          
   ๗๑ เร่ืองเดียวกัน, ๑๐๗-๑๑๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๖๐ 

   สวนขอมูลทางดานจารึกตามที่ไดกลาวไปแลว เอยถึงผูปกครองชุมชนที่แตกตาง
ไปจากพ้ืนที่ลุมน้ําอ่ืนเชนกัน โดยจารึกเรียกผูปกครองวา จักรพรรดิ พระราชา กมรเตง 
จารึกเหลาน้ีพบไดจากเมืองโบราณหลายแหง ไดแก เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ วัดพระธาตุ
หนองสามหม่ืน และบานหัวขัว อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ จารึกบางหลักไดระบุ
พระนามของกลุมผูปกครองดวย เชน “พระศรีจันทราเทวี” สตรีผูสูงศักด์ิในจารึกบานหัวขัว 
อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ “พระปารวตี” จากจารึกที่ อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม  

   ที่นาสนใจอีกประการหน่ึง คือ เขตลุมนํ้าชีคนพบจารึกภาษามอญโบราณ
หนาแนนกวาพ้ืนที่ลุมน้ําอ่ืน๗๒ ราวกับวาเปนพ้ืนที่ของกลุมคนที่ใชภาษามอญเปนหลัก  

   จากหลักฐานนามของผูปกครองและภาษาที่ปรากฏในจารึกผนวกเขากับ
ลักษณะเฉพาะทางศิลปกรรม อาจกลาวไดวา พ้ืนที่ลุมน้ําชีมีการเมืองการปกครองและ
วัฒนธรรมเฉพาะที่ตางไปจากลุมนํ้าอ่ืนๆ ซึ่งรายละเอียดทางศิลปกรรมและขอมูลทาง
การเมืองการปกครองจะกลาวถึงตอไปขางหนา   

     
   ๓ .๓ .๑  เอกลักษณของพระพุทธรูปและเอกลักษณของศิลปกรรม 

ลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปและงานศิลปกรรมของลุมนํ้าชีอันแตกตางไปจากลุมนํ้าอ่ืนๆ
มีประเด็นหลักๆดังนี้ 

  
   - ความนิยมทําใบเสมาเลาเรื่อง แมวาประเพณีการทําใบเสมาหินจะเปน

เอกลักษณในภาพรวมของวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตหากพิจารณาใน
รายละเอียดจะพบวาใบเสมาในแตละพื้นที่ของภาคอีสานมีความแตกตางกันจนสามารถ
จําแนกออกเปนกลุมหรือสกุลชางได สําหรับลักษณะพิเศษซ่ึงนิยมในพื้นที่ลุมนํ้าชีเปนพิเศษ 
คือ การสลักภาพเลาเร่ืองในพุทธศาสนาลงบนใบเสมา  

   ภาพเลาเร่ืองบนใบเสมาจําแนกออกเปน ๒ กลุมหลัก คือ พุทธประวัติ และชาดก 
(รูปที่ ๙๑-๑๐๗) แตละใบสลักภาพเต็มพ้ืนที่ ซึ่งถือไดวาเปนลักษณะเฉพาะของลุมนํ้าชี 
ปรากฏตามเมืองตางๆ เชน เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เมือง
โบราณบริเวณอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ชุมชนโบราณที่บานเขวา อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ชุมชนโบราณที่บานคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ เปนตน   

                                          
   ๗๒ ดูขอมูลแหลงท่ีพบจารึกภาษามอญโบราณไดใน อุไรศรี วรศะริน, “จารึกภาษามอญบาง

หลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ 
๑๕, ๕๐๑-๕๑๔.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๖๑ 

  
   - พระพิมพดินเผาและแผนเงินดุนนูน วัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบที่เรียกวาทวาร

วดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งกระจายตัวอยางกวางขวางนั้น มีเพียงพ้ืนที่ลุมนํ้าชีเทาน้ันที่
นิยมทําพระพิมพ โดยเมืองสําคัญที่พบพระพิมพเปนจํานวนมาก คือ เมืองนครจําปาศรี 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เมืองไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

   พระพิมพดินเผามีทั้งที่เก่ียวของสัมพันธกับพระพิมพทวารวดีภาคกลาง จนบาง
พิมพกลาวไดวาทําขึ้นจากแมพิมพแบบเดียวกัน เชน พระพิมพแบบพระพุทธเจาแวดลอม
ดวยเคร่ืองสูง (รูปที่ ๑๙๖) บางพิมพไดรับแรงบันดาลใจจากพระพิมพภาคกลางทําใหมี
องคประกอบในภาพรวมคลายกัน เชน พระพิมพเลาเรื่องพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริย 
(รูปที่ ๑๘๖-๑๘๘) พระพิมพที่ทําพระพุทธเจาขนาบขางดวยสถูป (รูปที่ ๑๘๙) แตที่นาสนใจ 
คือ พระพิมพหลายพิมพพบเฉพาะเมืองโบราณแถบลุมนํ้าชีเทาน้ัน ซึ่งไดกลาวไวแลวในบท
ที่ ๖ และบทที่ ๗ วาเปนเอกลักษณทางรูปแบบและความเชื่อของพุทธศาสนิกชนทวารวดี
ภาคอีสานแถบลุมนํ้าชี เชน พระพิมพที่ทําแถวพระพุทธรูปสลับกับแถวปูชนียวัตถุ (รูปที่ 
๒๒๕-๒๒๖) พระพิมพแบบที่เรียกวาพระแผง (รูปที่ ๒๑๐-๒๒๓) เปนตน       

 
   - พระพุทธรูปแบบทองถิ่น รูปแบบอันเปนลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปทวารวดี

จากลุมนํ้าชีมีหลายประการ เชน พระพุทธรูปปูนปนจากเมืองฟาแดดสงยางมีรูปแบบพระ
พักตรแบบทองถิ่น พระขนงเปนสันนูนชัดเจน แยมพระโอษฐโดยปลายพระโอษฐตวัดสูง 
หางพระเนตรสูงกวาปกติ (รูปที่ ๘๐-๘๑, ๘๓) พระพุทธรูปบนใบเสมาบางใบจากเมืองฟา
แดดสงยางมีรูปแบบเฉพาะอันเปนเอกลักษณเชนกัน เชน การทําชายจีวรรูปวงโคงสั้นระดับ
พระชานุ (รูปที่ ๙๑)  

   กรรมวิธีการสรางพระพุทธรูปขนาดใหญโดยใชหินเพียงกอนเดียวก็จัดไดวาเปน
ลักษณะพิเศษของลุมนํ้าชี พบตัวอยางจํานวนมาก เชน พระพุทธรูปจากบานคอนสวรรค 
อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ (รูปที่ ๕๒) พระพุทธรูปจากอําเภอกุฉินารายณ จังหวัด
กาฬสินธุ (รูปที่ ๘๕)   
    
    ๓.๓.๒ กลุมเมืองอันเปนศูนยกลางทางการปกครองและทางวัฒนธรรม 
เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตลุมนํ้าชีมีหลายเมือง เปน
การลําบากที่จะระบุวาเมืองใดเปนเมืองที่สําคัญที่สุดซ่ึงอยูในฐานะศูนยกลางการเมืองการ
ปกครองและวัฒนธรรม เพราะพ้ืนที่นี้มีเมืองสําคัญหลายเมือง แตละเมืองมีขนาดใหญและ
พบหลักฐานโบราณสถานและโบราณวัตถุหนาแนน อีกทั้งไดพบจารึกที่เอยถึงชนชั้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๖๒ 

ปกครองของตนเองดวย ดวยเหตุนี้จึงไมอาจระบุไดวาเมืองใดเปนศูนยกลางที่แนชัด แตอาจ
กลาวไดกวางๆวามีหลายเมืองที่อยูในขายที่จะเปนศูนยกลางทางการเมืองการปกครองและ
ทางวัฒนธรรมได ไดแก เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เมืองนคร
จําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม บานคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ เปนตน ทั้งน้ีเพราะเมือง
เหลาน้ีพบโบราณสถานและโบราณวัตถุหนาแนนและโดดเดน อีกทั้งยังมีขนาดใหญกวา
เมืองอ่ืนๆอยางชัดเจน    
    จารึกไดใหขอมูลวาแตละเมืองคงมีผูปกครองเฉพาะของตน โดยเมืองฟาแดดสง
ยางมีคําเรียกผูปกครองที่แปลไดวา “พระราชา” เมืองนครจําปาศรีเรียกผูปกครองวา “พระ
จักรพรรดิ” และ “กมรเตง” ชุมชนโบราณในขังหวัดชัยภูมิเรียกผูปกครองวา “พระราชา” 
จารึกยังกลาวถึงผูนําทางสังคมหรือผูนําทางปญญาดวย เชน จารึกจากเมืองฟาแดดสงยาง
กลาวถึง “พระอุปชฌาย” และ “สมิงพระจักร” ซึ่งเปนพระภิกษุที่คร้ังหน่ึงเคยรับราชการมา
กอน  
    ผูมีอํานาจหนาที่ทางการปกครองและผูนําทางสังคมขางตน คงเปนกลุมที่ชวย
สงเสริมใหวัฒนธรรมของลุมนํ้าชีเปนเอกภาพและแตกตางไปจากลุมนํ้าอ่ืนๆ  

   ตัวอยางเมืองสําคัญอันเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมตลอดจนการเมืองการ
ปกครองมีหลายเมือง ดังนี้ (แผนที่ที่ ๕)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๖๓ 

 

แผนที่ที่ ๕ ตัวอยางชุมชนโบราณบริเวณลุมน้ําชีที่คนพบพระพุทธรูปและศิลปกรรมทวาร
วดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1. เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  
2. เมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
3. เมืองโบราณบานเชียงเหียน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
4. เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  
5. เมืองดงเมืองแดม อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 
6. เมืองโนนเมือง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  
7. เมืองชัยวาน ก่ิงอําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน  
8. เมืองโบราณบานคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ  
9. วัดพระธาตุหนองสามหมื่น อําเภอภุเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
 
    - เมืองฟาแดดสงยาง ตั้งอยูอําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ขอมูลตางๆของ
เมืองโบราณแหงนี้ ทําใหเชื่อวาเปนเมืองศูนยกลางทางการเมืองการปกครองและทาง
วัฒนธรรมแหงหน่ึงของลุมนํ้าชี ไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางสืบเนื่องมาตั้งแตคร้ังก่ึงกอน
ประวัติศาสตร ขนาดของคูนํ้าคันดินที่มีรูปรางคอนขางเหลี่ยม ยาวประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร 
กวางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร เปนขนาดที่ใหญโตกวาเมืองทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ่ืนๆหลายเมือง (รูปที่ ๕๔๓) ความหนาแนนของโบราณวัตถุและโบราณสถาน ซึ่ง
นอกเหนือไปจากภาชนะดินเผาที่พบในเปนปกติแลว ใบเสมาที่พบจากเมืองแหงน้ีมีเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๖๔ 

จํานวนมากนับรอยแผน ในจํานวนนี้มีที่สลักภาพเลาเร่ืองอยางสวยงาม (รูปที่ ๙๑-๑๐๒) 
สะทอนถึงฝมือชางชั้นสูง๗๓ 

   ไดกลาวไปแลววาเมืองฟาแดดสงยางพบใบเสมาที่มีจารึกภาษามอญ อันมีคําที่
แปลความหมายไดวา “พระราชา” โดยพบจากวัดโพธิ์ชัยเสมาราม และวัดสวางวัฒนาราม 
โดยคําจารึกมีวา นี้คือบุญของพระราชา และปรากฏจารึกที่เอยถึงพระสงฆดวย ขอมูลจารึก
ทําใหเกิดขอสังเกตวา การที่เมืองแหงน้ีมีชนชั้นปกครองที่มีฐานันดรศักด์ิสูงและมีพระสงฆ
อันเปนที่เคารพศรัทธา ทําใหการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมแหงน้ีมีเสถียรภาพ และ
เปนแมแบบหรือแพรกระจายไปยังชุมชนใกลเคียงอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําใบเสมา
สลักภาพเลาเร่ืองในพุทธศาสนาไมวาจะเปนพุทธประวัติหรือชาดก ซึ่งแพรหลายในลุมนํ้าชี
เปนอยางยิ่ง จนกลาวไดวาเปนเอกลักษณของใบเสมาของพื้นที่นี้      

 

 

รูปที่ ๕๔๓ ภาพถายดาวเทียมเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
 

   - เมืองคันธารวิสัย ตั้งอยูที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนินดินที่ตั้ง
เมืองมีคูน้ําลอมรอบ ๒ ชั้น แผนผังคอนขางกลม วัดเสนผาศูนยกลางไดประมาณ ๑,๕๐๐ 
เมตร (รูปที่ ๕๔๔)  ภายในเมืองคนพบโบราณสถานและโบราณวัตถุจํานวนมาก ที่สําคัญคือ 

                                          
   ๗๓ รายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานทางโบราณคดีของเมืองฟาแดดสงยางดูใน ผาสุข อินทราวุธ, 

รายงานการขุดคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (นครปฐม : สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔)   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๖๕ 

โบราณสถานอุมญาคู เปนซากอาคารสมัยทวารวดี การขุดแตงโบราณสถานแหงน้ีทําให
คนพบแผนเงินดุนนูนรูปปูชนียวัตถุจํานวน ๖๖ แผน (รูปที่ ๑๕๔-๑๘๕) ซึ่งไมพบที่เมือง
อ่ืนๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

   เปนที่นาสังเกตวาตําแหนงที่ตั้งของเมืองคันธารวิสัยอยูไมไกลจากเมืองฟาแดด
สงยางมากนัก กลาวคือ หางกันประมาณ ๒๕ กิโลเมตร นาเชื่อวาเมืองทั้งสองคงอยูใน
ขอบเขตทางการเมืองการปกครองและทางวัฒนธรรมเดียวกัน โดยหากพิจารณาจากการ
คนพบจารึกที่เอยถึงพระราชาที่เมืองฟาแดดสงยางแลว ก็อาจสันนิษฐานวาเมืองฟาแดดสง
ยางเปนศูนยกลางโดยมีเมืองคันธารวิสัยเปนเมืองสําคัญควบคูกัน   
       ใกลๆกับเมืองคันธารวิสัยยังปรากฏเมืองโบราณที่มีขนาดใหญอีกเมืองหน่ึง คือ 
เมืองโบราณบานเชียงเหียน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (รูปที่ ๕๔๕) โดยอยูหาง
ออกมาทางทิศใตประมาณ ๑๙ กิโลเมตร เนินดินอันเปนที่ตั้งเมืองมีคูน้ําและคันดินลอมรอบ 
คอนขางอยูในผังกลม วัดเสนผาศูนยกลางไดประมาณ ๙๗๐ เมตร ชุมชนโบราณแหงน้ีใน
อดีตก็คงจะอยูในปริมณฑลอํานาจและวัฒนธรรมของพระราชาแหงเมืองฟาแดดสงยางก็
เปนได   
 

 
รูปที่ ๕๔๔ ภาพถายดาวเทียมเมืองคันธารวิสัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๖๖ 

 

รูปที่ ๕๔๕ ภาพถายดาวเทียมเมืองโบราณบานเชียงเหียน  อําเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม 

 
   - เมืองนครจําปาศรี ตั้งอยูที่อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตัวเมืองมีลักษณะ

เปนพ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผามุมมน ยาวประมาณ ๒,๗๐๐ เมตร กวางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร 
แนวกําแพงเมืองซึ่งประกอบขึ้นจากคูน้ําและคันดินไมไดทําตอเน่ืองตลอด หากแตเวนชวง
เปนระยะ กลางเมืองมีแนวคูน้ําและคันดินที่เวนชวงเปนระยะผานกลางเมือง๗๔ (รูปที่ ๕๔๖)   

   ขนาดและความหนาแนนของโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบสะทอนถึง
ความสําคัญของเมืองแหงน้ีไดเปนอยางดี หลักฐานที่พบแสดงใหเห็นการอยูสืบเนื่องมา
ตั้งแตคร้ังกอนประวัติศาสตรตอนปลาย เม่ือเขาสูสมัยประวัติศาสตรไดรับเอาวัฒนธรรมพทุธ
ศาสนาแบบทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเปนความเชื่อหลัก จากน้ันราวตั้งแตพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๖ จึงเก่ียวของกับการเมืองและวัฒนธรรมของอาณาจักรกัมพูชาโบราณ การ
สรางกูสันตรัตนซึ่งเปนอโรคยศาลาของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ แสดงใหเห็นวาเมืองน้ี
เก่ียวของกับการเมืองการปกครองของอาณาจักรกัมพูชาอยางแทจริง แตสําหรับในที่นี้จะ
เนนกลาวถึงหลักฐานแบบทวารวดี  

 

                                          
   ๗๔ บรูโน ดาแชงส “เมืองจําปาศรี(นาดูน) : รองรอยหลักฐานสําคัญของการจัดต้ังบานเมือง

และประวัติความเปนมา” แปลโดย มยุรี วีระประเสริฐ ใน พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจากหลักฐาน
ทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๘), ๔๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๖๗ 

 

รูปที่ ๕๔๖ ภาพถายดาวเทียมเมืองนครจําปาศรี ตั้งอยูที่อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 
   จากการสํารวจพ้ืนที่เมืองนครจําปาศรีแสดงใหเห็นถึงโบราณสถานที่นาจะ

เก่ียวของกับวัฒนธรรมทวารวดีจํานวนอยางนอย ๓๒ แหง แตในสภาพปจจุบันไมอาจระบุ
ไดวาแตละแหงควรมีรูปรางอยางไร๗๕ สวนโบราณวัตถุแบบทวารวดีที่สําคัญคือใบเสมาและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งพระพิมพดินเผาจากโบราณสถานนอกเมือง พระพิมพทั้งสมบูรณและไม
สมบูรณที่พบมีประมาณ ๑,๐๐๐ ชิ้น ถือวาเปนการคนพบพระพิมพที่มีจํานวนมากที่สุด 
แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งหรือการเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมของเมืองนี้  

   สวนหลักฐานอันเกี่ยวของกับระบบการปกครองนั้น ไดกลาวไปแลววาคนพบ
จารึกที่กลาวถึงผูปกครองหลายหลัก ไดแก “จักรพรรดิ” ปรากฏบนหลังพระพิมพจากอําเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม คําแปลมีวา บุญแหงจักรพรรดิ  และ “กอมระตาญง” ซึ่งตรงกับ
ภาษาเขมรวา “กมรเตง” ปรากฏในจารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน ๑ และพระพิมพดินเผา
นาดูน ๒ มีขอความแปลวา บุญอันน้ีในกอมระตาญงพรอมไปดวยสหายของตน ผูเปนสามัญ
ชนไดรวมกันสรางไว และ บุญอันน้ี(ใน)กอมระเตญง ตามลําดับ  

   จารึกขางตนแสดงใหเห็นถึงบทบาทของผูปกครองในฐานะผูอุปถัมภพุทธศาสนา 
อาจกลาวไดวา วัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบทวารวดีไดรับการนับถือหรือยอมรับในเมือง
นั้นๆสวนหนึ่งคงเปนผลมาจากการอุปถัมภของผูปกครองเมือง และการแผขยายวัฒนธรรม

                                          
   ๗๕ สมิทธิ ศิริภัทร, “การศึกษาสถาปตยกรรมของเมืองนครจําปาศรี” ใน พัฒนาการของรัฐใน

ประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคด ี(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๘), ๖๑.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๖๘ 

ไปยังเมืองเล็กเมืองนอยอ่ืนๆก็คงเปนผลจากประสงคของผูปกครองพอๆกับบทบาทของ
พระภิกษุ  

   การปรากฏชื่อเรียกกษัตริยหรือผูปกครองเมืองอยางชัดเจนของเมืองนครจําปาศรี
นี้ อาจทําใหสันนิษฐานเพ่ิมเติมไดวาผูปกครองเมืองโบราณแหงนี้คงมีสถานภาพสูงสง
เทียบเทากับผูปกครองเมืองฟาแดดสงยาง เพียงแตเรียกพระนามตางกัน โดยเมืองนคร
จําปาศรีใชคําวา “จักรพรรดิ” และ “กมรเตง”อันเปนภาษาเขมร ขณะที่เมืองฟาแดดสงยางใช
คําวา “พระราชา”  

   เปนที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งวา เมืองนครจําปาศรีตั้งอยูในตําแหนงที่สามารถ
ติดตอกับชุมชนโบราณในเขตจังหวัดบุรีรัมยไดโดยงายกวาเมืองใหญอ่ืนๆที่อยูในลุมนํ้าชี 
การที่เมืองนครจําปาศรีมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมแบบเขมรมาผสมผสาน อาจเกิดขึ้นจากการ
ติดตอสัมพันธกับเมืองโบราณในเขตจังหวัดบุรีรัมยหรือลุมนํ้ามูลก็เปนได  

   พ้ืนที่ที่เปนจังหวัดมหาสารคามในปจจุบันมีชุมชนโบราณขนาดไมใหญมากนัก
กระจายตัวอยูทั่วไป บางเมืองอาจเปนเมืองเครือขายหรือบริวารของเมืองนครจําปาศรีดวย 
เชน เมืองโบราณจํานวนมากในเขตอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย เปนตนวา ชุมชนโบราณ
บานเมืองเตา ตําบลเมืองเตา ชุมชนโบราณบานเมืองเจีย บานเมืองแลง(เมืองแจง) บานโนน
เมือง ตําบลปะหลาน เปนตน   
     

   แมวาในภาพรวมโบราณวัตถุและโบราณสถานในเขตลุมน้ําชีจะมีเอกภาพไป
ในทางเดียวกัน แตก็ไมอาจกลาวไดวามีศูนยกลางทางการเมืองการปกครองเพียงแหงเดียว 
เชน เมืองโบราณในพื้นที่ตนลุมนํ้าชีบริเวณจังหวัดชัยภูมิอาจมีศูนยกลางการเมืองการ
ปกครองของตนตางหากจากเมืองอ่ืนๆ ทั้งน้ีเห็นไดจากขอความในจารึกที่ไดกลาวไปแลววา 
ปรากฏชื่อผูปกครองชัดเจน คือ จารึกจากวัดพระธาตุหนองสามหม่ืน อําเภอเกษตรสมบูรณ 
จังหวัดชัยภูมิ มีขอความวา นี้คือบุญของพระราชา อีกหลักหน่ึงเรียกวาจารึกบานหัวขัว จาก
อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ มีขอความกลาวถึงบุคคลตางๆและหนึ่งในนั้นกลาวถึง 
พระราชาทั้งหลาย โดยตัวอยางสําคัญของเมืองโบราณทวารวดีในเขตจังหวัดชัยภูมิมีเชน
เมืองคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ เนินดินอันเปนที่ตั้งของเมืองลอมรอบ
ดวยคูน้ําและคันดิน วัดเสนผาศูนยกลางไดประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร (รูปที่ ๕๔๗) แมไมพบ
จารึกที่ระบุถึงเรื่องราวของชุมชนแหงน้ี แตโบราณวัตถุที่พบ เชน พระพุทธรูปขนาดใหญที่
เรียกวา พระใหญทวารวดี (รูปที่ ๕๒) ใบเสมาสลักภาพเลาเร่ืองจํานวนมาก ซึ่งภาพเลาเร่ือง
ที่พบมักเปนชาดก สลักเต็มพ้ืนที่ อันเปนแบบแผนเดียวกันกับใบเสมาสลักภาพเลาเร่ืองจาก
เมืองฟาแดดสงยางและลุมนํ้าชีทั่วไป นอกจากน้ีชุมชนโบราณในเขตจังหวัดขอนแกนซ่ึงมี
จํานวนมาก เชน เมืองดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง เมืองโนนเมือง อําเภอชุมแพ เมือง
ชัยวาน ก่ิงอําเภอโคกโพธิ์ไชย ก็อาจเกี่ยวของกับเมืองโบราณในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๖๙ 

มหาสารคาม แตเพียงดานวัฒนธรรมเทาน้ัน อาจไมไดเก่ียวของกับอํานาจทางการเมืองของ
ผูปกครองเดียวกันอยางเบ็ดเสร็จ  

 

 

รูปที่ ๕๔๗ ภาพถายดาวเทียมเมืองคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 
 

๓.๔ ศูนยกลางและขอบเขตทางการเมืองและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ลุมนํ้าโขง  
    จากหลักฐานศิลปกรรมในวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในพื้นที่ลุมนํ้าโขง แสดงใหเห็น
วาบริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร เปนแหลงสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุมน้ําโขงหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วัฒนธรรม
ทวารวดีที่แผขยายไปยังประเทศลาวก็อาจรับผานมาจากชุมชนทวารวดีภาคอีสานตอนบนนี้
นั่นเอง  
    ลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปและศิลปกรรมแบบทวารวดีที่พบในพื้นที่นี้มีความ
แตกตางไปจากพ้ืนที่อ่ืน สะทอนใหเห็นถึงขอบเขตทางวัฒนธรรมที่แยกออกมาตางหาก และ
อาจเกี่ยวของกับขอบเตการเมืองการปกครองดวย รายละเอียดดังนี้    
     

   ๓.๔.๑ เอกลักษณของพระพุทธรูปและเอกลักษณของศิลปกรรม ประเด็น
สําคัญอันเปนเอกลักษณของพระพุทธรูปและศิลปกรรมแบบทวารวดีในพื้นที่นี้ สามารถ
จําแนกไดดังนี้  

    
   - เอกลักษณของพระพุทธรูป รูปแบบอันเปนเอกลักษณซึ่งไดวิเคราะหไวในบทที่ 

๗ สรุปไดวาเปนพ้ืนที่ที่พบพระพุทธรูปประทับนั่งแบบไขวพระชงฆหนาแนนมากที่สุด (รูปที่ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๗๐ 

๑๐๙, ๑๑๗, ๑๒๐-๑๒๒) ซึ่งอาจเปนพัฒนาการที่สืบตอมาจากทาขัดสมาธิของพระพุทธรูป
ที่สลักลงบนใบเสมา อีกประการหนึ่ง คือ พระหัตถปางสมาธิมิไดทําฝาพระหัตถซอนกัน
เทาน้ัน ทวาบางองคทําซอนกันเฉพาะนิ้วพระหัตถหรือทําน้ิวพระหัตถชนกัน (รูปที่ ๑๒๓, 
๑๒๕) ปางสมาธิในแบบดังกลาวน้ีไดพบในพระพุทธรูปจากประเทศลาวดวย  

   รูปแบบของพระพุทธรูปที่พบจากพ้ืนที่นี้ดูเหมือนวาจะมีอายุหลังกวาลุมน้ําอ่ืนๆ 
รายละเอียดการวิเคราะหซึ่งไดกลาวไวในบทที่ ๗ แสดงใหเห็นวามีอายุตั้งแตราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๖ เปนตนมา    

    
   - ลักษณะเฉพาะของใบเสมา ใบเสมาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

หรือลุมนํ้าโขงมีทั้งที่เปนรูปแบบปกติทั่วไปและแบบที่เปนลักษณะเฉพาะ โดยรูปแบบที่เปน
เอกลักษณะเฉพาะสามารถแยกไดเปน ๓ ประเด็น คือ การปกลอมรอบโขดหินธรรมชาติ 
ขนาดที่สูงกวาใบเสมากลุมอ่ืนอยางเห็นไดชัด และการสลักรูปบุคคลที่แสดงถึงอิทธิพลจาก
ประติมากรรมศิลปะเขมร ลักษณะทั้ง ๓ ประการขางตน พบหนาแนนที่สุดในกลุมใบเสมา
จากอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี นาจะบงบอกไดในระดับหนึ่งวาบริเวณนี้เปนศูนยกลาง
ทางวัฒนธรรมแบบทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สําคัญแหงหนึ่ง  

   การทําใบเสมาปกลอมรอบโขดหินธรรมชาติปรากฏหนาแนนบนภูพระบาท 
อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี กระบวนการทางธรรมชาติทําใหภูพระบาทอันเปนเทือกเขา
หินทรายตามธรรมชาติปรากฏโขดหินกระจายตัวไปทั่ว โดยในชวงที่ธารน้ําแข็งละลายทําให
เกิดการกัดกรอนของผิวหิน เกิดเพิงหิน โขดหินจํานวนมาก๗๖ แทงหินธรรมชาติทํานองแบบ
นี้พบไดทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน เสาเฉลียงบริเวณผาแตม อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี หินเทิบ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร แตแทงหินจากแหงอ่ืนมิได
ไดรับการดัดแปลงหรือใชประโยชนโดยชุมชนในวัฒนธรรมทวารวดี  ผิดกับแหงหินบนภู
พระบาทซึ่งมีการปกใบเสมาแบบทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือลอมรอบ ทั้งน้ีเพ่ือเปน
สถานที่ศักด์ิสิทธิ์หรือประกอบพิธีกรรมของชุมชน  

   ใบเสมาที่พบรอบๆภูพระบาท เชน วัดโนนศิลาอาสน และใกลวัดพระพุทธบาท
บัวบาน อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะเฉพาะที่นาสนใจ คือ หลายใบมีความสูง
มากกวาใบเสมาจากกลุมอ่ืนๆอยางชัดเจน ใบที่สูงที่สุดพบที่วัดโนนศิลาอาสนวัดความสูง
จากฐานถึงยอดได ๓๓๐ เซนติเมตร๗๗  

                                          
   ๗๖ กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, ๒๕๓๗), 

๑๓-๑๔. 
   ๗๗ สุวิทย ชัยมงคล และคณะ, ใบเสมากลุมพระพุทธบาทบัวบาน อําเภอบานผือ จังหวัด

อุดรธานี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๑), ๔๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๗๑ 

   ใบเสมาจากวัดโนนศิลาอาสนและวัดพระพุทธบาทบัวบานยังทําภาพสลักที่เปน
เอกลักษณเฉพาะตนดวย กลาวคือ สลักภาพกลุมบุคคลหรือภาพเลาเร่ืองบริเวณโคนใบ
เสมาเทาน้ัน ในขณะที่พ้ืนที่เหนือขึ้นไปทําแตเพียงแนวสันนูนที่แกนกลาง (รูปที่ ๔๔๘-
๔๕๓) ตางไปจากภาพสลักที่พบจากแหลงอ่ืนโดยเฉพาะลุมนํ้าชีที่นิยมสลักภาพเลาเร่ือง
แบบเต็มพ้ืนที่ ภาพสลักบนใบเสมาจากอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ยังแสดงใหเห็นถึง
รูปแบบของศิลปะเขมรดวย บางทานเห็นวาเปนรูปแบบของศิลปะเขมรแบบเกาะแกร๗๘ แต
บางแผนก็แสดงใหเห็นถึงรูปแบบของศิลปะเขมรแบบบาปวนหรือนครวัดแลว 

    
   ๓.๔.๒ เมืองอันเปนศูนยกลางทางการปกครองและทางวัฒนธรรม พ้ืนที่ลุม

น้ําโขงหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปรากฏหลักฐานวัฒนธรรมทวารวดีหนาแนน
ไมแพลุมน้ําอ่ืน แตชุมชนโบราณขนาดใหญที่มีคูน้ําดันดินชัดเจนกลับพบไมเดนชัดนัก เมือง
สําคัญที่มีคูน้ําดันดินของพื้นที่นี้ลวนสรางขึ้นในชวงวัฒนธรรมเขมรรุงเรืองแลว เปนตนวา 
เมืองโบราณหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  

   พ้ืนที่ซึ่งปรากฏหลักฐานวัฒนธรรมทวารวดีหนาแนน เชน อําเภอบานผือ จังหวัด
อุดรธานี อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อาจเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมที่สําคัญ แตก็ไมอาจ
วินิจฉัยไดถึงบทบาทดานการเมืองการปกครองได  
 
    จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา ชุมชนโบราณที่ไดรับการจัดกลุมเรียกวา
ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมิควรมีศูนยกลางการเมืองการปกครองและ
วัฒนธรรมเพียงแหงเดียว หากแตมีเมืองที่เปนศูนยกลางหลายเมือง กระจายไปใน
แตละพื้นที่แตละลุมนํ้า  โดยแบงกวางๆไดเปนตนลุมนํ้ามูล  ปลายลุมนํ้ามูล
โดยเฉพาะบริเวณที่บรรจบกับแมนํ้าชี พื้นที่ลุมนํ้าชี และพ้ืนที่ลุมนํ้าโขง  
    เมืองศูนยกลางในแตละพื้นที่คงมีระบบการเมืองการปกครองเปนของ
ตนเอง และมีศิลปวัฒนธรรมเปนของตนเอง จึงทําใหพุทธศิลปในแตละลุมนํ้ามี
ความแตกตางกันออกไป  
 

                                          
   ๗๘ เร่ืองเดียวกัน, ๔๘-๔๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

บทที่ ๙  
บทสรุป  

 
    พระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงไดศึกษาไวบท
กอนหนา ทั้งในประเด็นดานความเช่ือ ลัทธินิกาย ประติมานวิทยา รูปแบบ สะทอนใหเห็น
ถึงสังคมและวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดเปนอยางดี  
    ในดานความเชื่อนั้น ขอมูลจากจารึกและคัมภีรในพุทธศาสนาทําใหทราบวา
พระพุทธรูปและพระพิมพเหลาน้ี เปนผลจากความเชื่อในเรื่องการสรางบุญสรางกุศลไวใน
พุทธศาสนา สวนทางดานการแปลความเรื่องลัทธินิกายพบรองรอยท่ีทําใหเชื่อวา พุทธ
ศาสนาเถรวาทและมหายานเปนที่นับถือเลื่อมใสทั้งสองนิกาย เพียงแตพุทธศาสนาเถรวาทมี
ความแพรหลายมากกวา ขณะที่พุทธศาสนามหายานจะพบหนาแนนในพื้นที่ตนลุมนํ้ามูล ที่
สําคัญคือ ประเพณีทองถิ่นบางประการซึ่งอาจสืบทอดมาจากสมัยกอนประวัติศาสตร หรือ
เกิดจากการแปลความหมายใหมของชาวอีสาน ก็ปรากฏใหเห็นดวย  
    พระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายองคมีความ
เก่ียวของกับพุทธประวัติ และยังมีความหมายอันเปนมงคลแฝงอยูอีกจํานวนมาก สวนใน
ดานรูปแบบน้ัน เห็นไดอยางชัดเจนถึงความสัมพันธกับศิลปะทวารวดีภาคกลาง จนบางครั้ง
ไมสามารถจําแนกไดวาผลิตขึ้นจากภาคกลางหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแน ใน
ขณะเดียวกันแรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียก็ยังคงปรากฏใหเห็นไดในพระพุทธรูปและพระ
พิมพเหลานี้ ที่สําคัญไดแก ความเกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมเขมร 
    การท่ีพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความ
เก่ียวของกับศิลปะเขมรนั้น เปนเพราะวัฒนธรรมทั้งสองเจริญควบคูกันไปในภาคอีสาน การ
ผสมผสานกลมกลืนกันจึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นได 
    พ้ืนที่อันกวางใหญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏหลักฐานวัฒนธรรมทวาร
วดีกระจายไปทั่ว บางพื้นที่หนาแนน บางพื้นที่เบาบาง แตละพื้นที่มีลักษณะของศิลปกรรม 
พระพุทธรูป พระพิมพแตกตางกัน สะทอนใหเห็นถึงสกุลชางที่ตางกัน อันนํามาซ่ึงขอ
สันนิษฐานตอไปวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคงมีเมืองที่เปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมแบบ
ทวารวดีหลายเมือง แตละเมืองมีบทบาทในพื้นที่ของตนมิไดมีอํานาจทางการเมืองและ
วัฒนธรรมครอบคลุมทั้งภาค โดยแบงพ้ืนที่ใหญๆไดเปน กลุมตนลุมนํ้ามูล กลุมปลายลุมนํ้า
มูล กลุมลุมนํ้าชี และกลุมลุมนํ้าโขง  
    แมวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสลายไปพรอมกับการเขามา
แทนที่ของวัฒนธรรมแบบเขมร แตแบบแผนบางประการของวัฒนธรรมทวารวดีไมไดมลาย

๕๗๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

หายไปในทันที แตกลับผสมผสานอยูกับวัฒนธรรมที่เขามาใหม รูปแบบของพระพุทธรูป
เขมรหรือแมแตสมัยหลังจากน้ันจึงยังคงปรากฏรูปแบบของพระพุทธรูปทวารวดีดวย  
    จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา วัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนวัฒนธรรมสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยโบราณอยางชัดเจน      

๕๗๓ 
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๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔, ๒๒๙-๒๓๑. กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, ๒๕๒๙. 

________. “จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง.” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๔ อักษรขอม 
พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘, ๑๑๗-๑๒๐. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 

________.“จารึกบนเสาแปดเหลี่ยม.” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษรปลลวะ อักษรมอญ 
พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑, ๕๗-๖๖. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 

________. ”จารึกบออีกา.” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖, 
๒๓-๒๙. กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, ๒๕๒๙.  

________. “จารึกบานตาดทอง.” ใน จารึกในประเทศไทยเลม ๓ อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 
๑๕-๑๖, ๘๔-๘๙. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 

________. “จารึกบานพุทรา.” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๕-
๑๖, ๘๒-๘๓. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 

________. “จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา ๑.” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษรปลลวะ อักษร
มอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑, ๖๗-๗๒. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙.  

________. “จารึกแผนทองแดงอูทอง.” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปล
ลวะ พุทธศตวรรรษที่ ๑๒-๑๔, ๒๒๕-๒๒๘. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 

________. “จารึกโนนสัง.” ใน จารึกในประเทศไทยเลม ๓  อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖, 
๓๐-๓๕. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 

________. “จารึกเมืองเสมา.” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทะศตวรรษที่ ๑๕-
๑๖, ๑๐๕-๑๑๗. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙.  

________. “จารึกศรีจนาศะ.” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๕-
๑๖, ๔๔-๔๙. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๗๕ 

________. “จารึกศาลเจาเมืองลพบุรี.” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๕-๑๖, ๒๕๑-๒๕๗. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 

________. “จารึกสดกกอกธม ๒ .” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๓ อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 
๑๕-๑๖, ๑๘๑-๒๒๗. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 

________. “จารึกสถาปนาสีมา.” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ 
พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔, ๒๘๐-๒๘๓. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙.  

________. จารึกสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๗. 
________. “จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน ๑.” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษรปลลวะ 

อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑, ๗๗-๘๑. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 
________. “จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน ๒.” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ อักษรปลลวะ 

อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑, ๘๒-๘๔. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 
________. “จารึกหลังพระพิมพดินเผาเมืองฟาแดดสงยาง ๑.” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ 

อักษรปลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑, ๘๕-๘๙. กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, ๒๕๒๙.  

________. “จารึกหลังพระพิมพดินเผาเมืองฟาแดดสงยาง ๒.” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๒ 
อักษรปลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑, ๙๐-๙๔. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
๒๕๒๙. 

________. “จารึกหินขอน ๑.” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๒-๑๔, ๒๕๑-๒๖๒. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 

________. “จารึกหินขอน ๒.” ใน จารึกในประเทศไทย เลม ๑ อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๒-๑๔, ๒๖๓-๒๖๖. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 

________. เมืองอุบลราชธานี. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๒. (พิมพเน่ืองในวโรกาสสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุบลราชธานี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๒). 

กรรณิการ วิมลเกษม. “จารึกภาษามอญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การศึกษาเชิงอักขร 
วิทยา.” ใน ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษท่ี ๑๕, 
๑๖๖-๒๖๔. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑. (เอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย คร้ังที่ ๑).  

________. “อักษรและภาษาในจารึกสมัยทวารวดี,” ใน การสัมมนาทางวิชาการเรื่องพัฒนาการ
ทางโบราณคดี, ๑๒๔-๑๕๑. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔. 

กรรณิการ วิมลเกษม และจิรพัฒน ประพันธวิทยา. “ชื่อทวารวตีในจารึกวัดจันทึก.” ใน สังคม
และวัฒนธรรมในประเทศไทย, ๓๘๘-๓๙๐. กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 
๒๕๔๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๗๖ 

กุลพันธาดา จันทรโพธิ์ศรี. “ขอมูลทางวิทยาศาสตรของประติมากรรมสําริดจากบานฝาย ตําบล
ไทยสามัคคี อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย.” ศิลปากร ๓๖,๔ (กรกฎาคม-
สิงหาคม ๒๕๓๖) : ๕๓-๖๒. 

วิจิตรมาตรา, ขุน [กาญจนาคพันธุ]. “บายศรี.” วารสารแหงสยามสมาคม. เลม ๔ (ธันวาคม 
๒๔๘๙) : ๔๔-๗๑. 

เกสรา จาติกวนิช. “พุทธประวัติในประติมากรรมทวารวดี.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕. 

เขมิกา หวังสุข. “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดี เมือง
เสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓. 

________. “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมนํ้ามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดีเมืองเสมา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา.” ใน ดํารงวิชาการ รวมบทความทางวิชาการคณะ
โบราณคดี ๒๕๔๕, ๑๐๑-๑๓๗. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๔๕.   

คงเดช ประพัฒนทอง. “โบราณคดีอัตนัยในจังหวัดนครราชสีมา.” ใน โบราณคดีนครราชสีมา, 
๗๖-๘๙. พระนคร : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๑. 

โคลด ชารค, “เขมรในประเทศไทย : ขอมูลที่ปรากฏในจารึก,” แปลโดย อุไรศรี วรศะริน ใน 
ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, ๓๕-๕๔. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑. (เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติฝรั่งเศสไทย คร้ังที่ ๑). 

จตุพร ศิริสัมพันธ และคณะ, “จารึกศรีชยสิงหวรมัน,” ศิลปากร ๓๓,๒ (พฤษภาคม-มิถุนายน 
๒๕๓๒) : ๖๗-๗๐. 

จอง บัวเซอลีเย. “ศิลปทวารวดี ตอนที่ ๑.” ทรงแปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ศิลปากร  
๑๑,๕ (มกราคม ๒๕๑๑) : ๓๕-๖๔.   

________. “เทวรูปพระโพธิสัตวจาก บานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา.” ใน 
โบราณคดีนครราชสีมา. ทรงแปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ๑๓๓-๑๖๘. 
กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, ๒๕๑๒. 

จันทรศิริ แทนมณี. “พระพรหมในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๒. 

จิรา จงกล. “นิทรรศการโบราณคดี เร่ือง ประติมากรรมสําริดพบใหมจากบุรีรัมยและอาณาจักร
ศรีจนาศะ.” ใน ประติมากรรมสําริดชิ้นเยี่ยมจากบานฝาย ลําปลายมาศ บุรีรัมย, ๑-๘. 
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๗๗ 

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชพิธีสิบสองเดือน. พิมพคร้ังที่ ๑๘. 
กรุงเทพฯ  : บรรณาคาร, ๒๕๔๒. 

จําปา เยื้องเจริญ, ประสาร บุญประคอง และเทิม มีเต็ม. “คําอานและคําแปลอักษรตัวเขียน
ดานหลังพระพิมพดินเผา กูสันถรัตน ก่ิงอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม.” ศิลปากร 
๒๓,๖ (มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๒๓): ๖๓-๖๔.  

ฉวีวรรณ วิริยะบุศย. “ประติมากรรมสําริดจากบานฝาย อ.ลําปลายมาศ.” ใน ประติมากรรมสําริด
ชิ้นเอก พบใหมจากบุรีรัมย, ๒๑-๔๒. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๖. (พิมพเปน
เอกสารประกอการจัดนิทรรศการพิเศษ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนคร ๒๕๑๖).  

ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห, ผูแปล. สัทธรรมปุณฑรีกสูตร. พิมพคร้ังที่ ๒. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 

ชอง บวสเซอลิเยร. “พระพุทธรูปนาคปรก.” แปลโดย สมิทธิ ศิริภัทร. ศิลปวัฒนธรรม ๙,๒ 
(ธันวาคม ๒๕๓๐) : ๑๒๖-๑๓๑. 

ช็อง บัวเซอลีเยร. “เมืองอูทองและความสําคัญของเมืองอูทองในประวัติศาสตรไทย.” แปลโดย 
อุไรศรี วรศะริน ใน โบราณวิทยาเรื่องเมืองอูทอง, ๓-๒๐. พระนคร : พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ อูทอง, ๒๕๐๙. 

ชิน อยูดี. “วัฒนธรรมหินใหญในประเทศไทย.” ศิลปากร ๘,๖ (มีนาคม ๒๕๐๘) : ๖๒-๖๗. 
________. “หินใหญ.” ศิลปากร ๑,๕ (มกราคม ๒๕๐๑) : ๓๗-๔๕. 
ชะเอม แกวคลาย. “จารึกธรรมจักร.” ศิลปากร ๓๘,๔ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๓๘) : ๙๖-๑๑๖. 
________. “จารึกบานกูจาน หลักฐานพุทธศาสนามหายานในพุทธศตวรรษที่ ๑๒.” ศิลปากร 

๔๒,๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๔๒) : ๘๙-๙๓.  
________. “จารึกบานหัวขัว” ศิลปากร ๓๗,๖ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๓๗) : ๙๐-๙๕.  
________. “จารึก เย ธมฺมา ฯ.” ศิลปากร ๓๖,๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๓๖) : ๖๕-๘๗. 
________. “ศิลาจารึกภูเขียวอานและแปลความใหม.” ศิลปากร ๓๓,๒ (พฤษภาคม-มิถุนายน 

๒๕๓๒) : ๖๕-๖๖.   
ชารล ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน. สยามดึกดําบรรพ: ยุคกอนประวัติศาสตรถึงสมัยสุโขทัย. 

กรุงเทพฯ : ริเวอร บุคส, ๒๕๔๒. 
เชษฐ ติงสัญชลี. “การวิเคราะหการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถของพระพุทธรูปในศิลปะ

ทวารวดี.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔. 

ณัฏฐภัทร จันทวิช และคนอ่ืนๆ. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง. ปทุมธานี : สํานักงาน
โบราณคดีและพิพิธภัณฑถสถานแหงชาติที่ ๒ สุพรรณบุรี, ๒๕๔๕.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๗๘ 

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ตํานานพุทธเจดียสยาม. มปท. : โสภณพิพรรฒธนากร,  
๒๔๖๙. (พิมพเน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ เจาจอมมารดาชุม รัชกาลที่ ๔ ปขาล 
พ.ศ. ๒๔๖๙).  

ถังซําจ๋ัง จดหมายเหตุการณเดินทางสูดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศถัง. กรุงเทพฯ : มติชน, 
๒๕๔๗. 

ทนงศักด์ิ หาญวงศ. “พระนอนวัดธรรมจักรเสมาราม.” ศิลปากร ๓๔,๖ (๒๕๓๔) : ๖๐-๗๗.  
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท. กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
ธนกฤต ลออสุวรรณ. “การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมแมน้ําแม

กลองและทาจีน กรณีศึกษาจากพระพิมพ.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๔. 

ธนิต อยูโพธิ์. ธรรมจักร. พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๘. 
ธิดา สาระยา. (ศรี) ทวารวดี ประวัติศาสตรยุคตนของสยามประเทศ. พิมพคร้ังที่ ๓. กรุงเทพฯ : 

เมืองโบราณ, ๒๕๓๘. 
นันทนา ชุติวงศ. “ภาพชาดกท่ีเจดียจุลปะโทน.” ศิลปากร ๒๑,๔ (พฤศจิกายน ๒๕๒๐) : ๒๘-

๕๖. 
นิติพันธุ ศิริทรัพย. “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีที่นครปฐม.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๔. 
บริบาลบุรีภัณฑ, หลวง. เร่ืองโบราณคดี. กรุงเทพฯ : อมรินทร พริ้นติ้ง กรุฟ,๒๕๓๑. (พิมพใน

งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ (ปวน อินทุวงศ) ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๓๑). 

บรูโน ดาแชงส. “เมืองจําปาศรี (นาดูน) : รองรอยหลักฐานสําคัญของการจัดตั้งบานเมืองและ
ประวัติความเปนมา” ใน พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดี
, ๔๖-๕๙. แปลโดย มยุรี วีระประเสริฐ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๘. 
(พิมพเนื่องในการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๑-๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๓๘).  

บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ. ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุร.ี กรุงเทพฯ : ยูเนียนอุลตราไวโอเร็ต, ๒๕๔๙. 
ปติสร เพ็ญสุต. “การวิเคราะหภาพสลักวิธุรบัณฑิตบนเสมาทวารวดีในภาคอีสาน.” ดํารงวิชาการ 

๘,๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๑๙-๓๔. 
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ. ปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, ๒๕๔๐. 
ประยูร อุลุชาฎะ. ศิลปะโบราณในสยาม. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๗๙ 

ประสาร บุญประคอง และฉ่ํา ทองคําวรรณ. “คําอานจารึกที่ฐานพระพุทธรูป อักษรและภาษา
มอญโบราณ.” ศิลปากร ๑๑,๖ (มีนาคม ๒๕๑๑): ๑๐๘-๑๑๑. 

ปยนาถ (นิโครธา) บุนนาค. ประวัติศาสตรและอารยธรรมของศรีลังกาสมัยโบราณถึงกอนสมัย
อาณานิคม และความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางศรีลังกากับไทย. กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก. การศึกษาแหลงโบราณคดีที่บาน
กระเบื้องนอก ตําบลกระเบ้ืองนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ : 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๓. 

ผาสุข อินทราวุธ. ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี. กรุงเทพฯ : 
อักษรสมัย, ๒๕๔๒. 

________. ทวารวดีธรรมจักร. กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๑. 

________. รายงานการขุดคนเมืองโบราณฟาแดสงยาง. นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔. 

________. “ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมสุโขทัย.” ใน โบราณคดีและประวัติศาสตรสุโขทัย 
ความรูเร่ืองสุโขทัยใน ๔ ทศวรรษ, ๗๗-๙๓. กรุงเทพฯ : สํานักงานศิลปากรท่ี ๖ 
สุโขทัย, ๒๕๔๗. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพทศิลปกรรม อักษร ก-ช ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ 
: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๐. 

________. พจนานุกรมศัพทศิลปกรรม อักษร ซ-ฮ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : 
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๐. 

พรพรรณ เลาหศิรินาถ และสุทธิลักษณ ไชยสุต. “ใบเสมาที่เมืองฟาแดดสูงยาง.” โบราณคดี 
๕,๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๗) : ๓๗๙-๓๘๘. 

พรหมศักด์ิ เจิมสวัสด์ิ และฉลวย จารุภานานนท. “พระพิมพดินเผาวัดนครโกษา ลพบุรี.” 
ศิลปากร ๓๒, ๖ (มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๓๒) : ๔๐-๕๕.   

พระคัมภีรถูปาวงศ ตํานานวาดวยการสรางพระสถูปเจดีย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๑. 
พระบาลีสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกรปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต. 

กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐. 
พระบาลีสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๑. กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐. 
พระบาลีสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน ทุติยภาค พุทธวงศ จริยาปฎก. กรุงเทพฯ : การ

ศาสนา, ๒๕๓๐. 
พระบาลีสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค. กรุงเทพฯ : การศาสนา,๒๕๓๐. 
พระบาลีสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค. กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๘๐ 

พระบาลีสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสน. กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐. 
พระบาลีสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก. กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐. 
พระบาลีสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต. กรุงเทพฯ : การศาสนา,๒๕๓๐. 
พระบาลีสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอก- ทุก –ติกนิบาท. กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐. 
พระบาลีวินัยปฎก มหาวรรค. กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐. 
พระบาลีวินัยปฎก จุลวรรค ภาค ๒. กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐. 
พระบาลีอภิธรรมปฎก กถาวัตถปกรณ. กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐. 
พระบาลีอภิธรรมปฎก วิภังค. กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๐. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลมที่ ๓ ภาคที่ ๒. กรุงเทพฯ : มหาม

กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลมที่ ๑ ภาคท่ี ๒ ตอนที่ ๓. กรุงเทพฯ 

: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓ ภาคที่ ๑. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย เถรคาถา เลมที่ ๒ ภาคที่ ๓ ตอนที่ ๑. กรุงเทพฯ : 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลมที่ ๙ ภาคที่ ๒. กรุงเทพฯ : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย อปทาน เลมที่ ๘ ภาคที่ ๑. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลมที่ ๓ ภาคที่ ๒. กรุงเทพฯ : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ ๒ ภาคที่ ๑. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลมที่ ๑ ภาคที่ ๒. กรุงเทพฯ : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล ธรรมสังคณี เลมที่ ๑ ภาคที่ ๑. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๒๕. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล พระวินัยปฎก มหาวรรค เลมที่ ๔ ภาคที่ ๑. กรุงเทพฯ : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลมที่ ๑ ภาคที่ ๒.  

กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๘๑ 

พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวิภังค เลมที่ ๑ ภาคที่ ๑. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๒๕. 

พระสูตรและอรรถกถา แปล สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลมที่ ๒. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๕. 

พิริยะ ไกรฤกษ. “การปรับเปลี่ยนยุคพุทธศิลปในประเทศไทย.” เมืองโบราณ ๒๕,๒ (เมษายน – 
มิถุนายน ๒๕๔๒) : ๑๐-๓๖. 

________. แบบศิลปในประเทศไทย คัดเลือกจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวนภูมิภาค. 
กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๐. 

________. “ประติมากรรมสมัยทวารวดีที่บริเวณถ้ําเขางู จังหวัดราชบุรี.” ใน ศิลปะและ
โบราณคดีในประเทศไทย เลม ๒, ๗๗-๙๓. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๘.  

________. ประวัติศาสตรศิลปในประเทศไทย ฉบับคูมือนักศึกษา. กรุงเทพฯ : อมรินทรการ
พิมพ, ๒๕๒๘. 

________. พุทธศาสนนิทานที่เจดียจุลปะโทน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระจันทร, ๒๕๑๗. 
________. “ศิลปะโบราณวัตถุพบที่จังหวัดนครสวรรคกอนพุทธศตวรรษที่ ๑๙.” ใน นครสวรรค 

: รัฐก่ึงกลาง รายงานการสัมมนาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัด
นครสวรรค, ๑๐๕-๑๒๘. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูนครสวรรค, ๒๕๒๘.  

________. อารยธรรมไทย พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลม ๑ ศิลปะกอนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙. 
กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๔๔. 

ภูธร ภูมะธน. เมืองซับจําปา. สระบุรี : ปากเพรียวการชาง ๒, ม.ป.ป.. 
ภัทรพงษ เกาเงิน. โบราณคดีคอกชางดิน. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๕. 
มยุรี วีระประเสริฐ. “การขุดคนทางโบราณคดีที่เมืองโบราณนครจําปาศรี ตําบลบานกู อําเภอนา

ดูน จังหวัดมหาสารคาม.” ใน พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจากหลักฐานทาง
โบราณคดี, ๖๗-๙๐. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๘. (พิมพเน่ืองในการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย คร้ังที่ ๓ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๘).  

________. “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีที่พบที่นาดูน จังหวัดมหาสารคาม.” ใน ดินแดนไทย
จากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๕, ๗๕-๑๒๓. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑. (เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
ฝรั่งเศสไทย คร้ังที่ ๑). 

มานิต วัลลิโภดม. รายงานการตรวจโบราณสถานที่ดงแมนางเมือง ตําบลบางตาหงาย อําเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ตุลาคม ๒๔๙๙. กรุงเทพ : กองโบราณคดี กรม
ศิลปากร, ๒๕๙๙. 

เมธา วิจักขณะ. “บูชายัญกรรมกอนประวัติศาสตรที่เนินอุโลก.” เมืองโบราณ ๑๖, ๔ (ตุลาคม-
ธันวาคม ๒๕๓๓) : ๖๙-๗๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๘๒ 

ยอช เซเดส. ตํานานพระพิมพ. พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๔๙๕. 
________. ตํานานพระพิมพ พุทธศิลปะในประเทศไทย และตํานานพระพุทธบาท. พระนคร : 

รัชดารมภการพิมพ, ๒๕๐๘.  
________. โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร. มปท. : โสภณพิพรรฒธนากร, 

๒๔๗๑. 
ยอรช เซเดส. “ศิลาจารึกเก่ียวกับอาณาจักรศรีจนาศะ.” ทรงแปลโดย หมอมเจาสุภัทดิศ ดิศกุล 

โบราณคดี ๑,๑ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๑๐) : ๓๕-๓๙.  
________. “ศิลาจารึกบออีกา” ทรงแปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล โบราณคดี ๑,๒ 

(ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๑๐) : ๕๕-๕๘. 
ยุพร แสงทักษิณ. เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ และเครื่องสูง. กรุงเทพฯ :  องคการคาของคุรุสภา, 

๒๕๓๙. 
รุงโรจน ธรรมรุงเรือง. “การนับถือบูชาตนไมใหญและตนโพธิ์ในสมัยทวารวดี.” ดํารงวิชาการ 

๓,๖ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๗) : ๑-๙.   
________. “เคร่ืองบวงสรวงบนใบเสมาทวารวดีอีสาน : พุทธบูชาและบูชาผี” ศิลปากร ๕๒, ๔ 

(กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๒) : ๕๐-๖๓.  
________. “พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี.” วิทยานิพนปริญญาศิลปศาสต

รมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๔๕. 

รุงโรจน ภิรมยอนุกูล. “ใบเสมาเรื่องศิพิชาดก : รองรอยพุทธศาสนามหายานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.” เมืองโบราณ ๒๘,๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๔๕) : 
๑๐๒-๑๐๗. 

วชิราภรณ ไชยชาติ. นําชมใบเสมาในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน. กรุงเทพฯ : 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน, ๒๕๕๒. 

วรลักษณ ผองสุขสวัสด์ิ. “คติเร่ืองพระสุริยเทพในงานศิลปกรรมที่พบในประเทศไทยชวงกอน
พุทธศตวรรษที่ ๑๙.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรศิลปะ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙. 

วิจิตรวาทการ, หลวง. ศาสนาสากล เลม ๒. กรุงเทพฯ : สรางสรรคบุคส, ๒๕๔๖. 
วิริยา อุทธิเสน. “การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมแมน้ําชีตอนกลาง 

กรณีศึกษาจากพระพิมพดินเผา.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖. 

ศรีศักร วัลลิโภดม. “โคราชสมัยโบราณ.” ใน โบราณคดีนครราชสีมา, ๙๑-๑๑๙. พระนคร : กรุง
สยามการพิมพ, ๒๕๑๒. 
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________.  “ประ เพณีการฝ งศพครั้ งที่ ส อ ง กับการ เปลี่ ยนแปลงทางสั งคม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ.” ใน การคนควาวิจัยทางโบราณคดีในประเทศไทย, ๑๘-๒๗. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔. (พิมพเนื่องในการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย คร้ังที่ ๒ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๔).  

________. “เสมาหินอิสาน : การสํารวจและศึกษาการสืบเน่ืองของประเพณีปกหินตั้งในสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.” เมืองโบราณ ๑๑,๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๘) : ๖-๓๓. 

________. “เสมาอิสาน.” เมืองโบราณ ๑,๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๑๘) : ๗๙-๑๑๖. 
________. “อิสานระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖.” เมืองโบราณ ๓,๑ (ตุลาคม-ธันวาคม 

๒๕๑๙) : ๓๔-๕๖. 
ศิริพจน เหลามานะเจริญ. “ประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัย : หลักฐานศิลปกรรมเริ่มแรก

ของสมัยประวัติศาสตรในที่ราบสูงโคราช.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖. 

ศักด์ิชัย สายสิงห. “ฐาน “บัววลัย” ในวัฒนธรรมทวารวดี : ที่มา ความหมาย และความสัมพันธ
ทางดานรูปแบบจากอินเดียสู เอเชียตะวันออกเฉียงใต .” ดํารงวิชาการ ๔ ,๒ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๘) : ๓๐-๔๒.  

________. “พระพุทธรูปสลักที่ผนังถ้ําวังชาง การผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางทวารวดี
ทองถิ่นอีสานและเขมรในศิลปะลาว,” เมืองโบราณ ๓๕, ๒ (เมษายน – มิถุนายน 
๒๕๕๒) : ๙๐-๙๖. 

________. ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย. กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, ๒๕๔๗. 

สงวน รอดบุญ. “อันเนื่องมาจาก “แบบศิลปะในประเทศไทย.” เมืองโบราณ ๔,๓ (เมษายน – 
มิถุนายน ๒๕๒๑) : ๓๓-๓๙. 

สถาพร ขวัญยืน. “การขุดแตงโบราณสถานที่อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม.” ศิลปากร 
๒๔,๒ (พฤษภาคม ๒๕๒๓) : ๗๑-๘๗. 

สถาพร เที่ยงธรรม และคณะ. อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๐. 
สมเดช ลีลามโนธรรม. “การศึกษาการพัฒนาการของชุมชนเมืองโบราณดงเมืองเตย บานสง

เปอย ตําบลสงเปอย อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร.” สารนิพนธปริญญาบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๘. 

________. “หลักหินโบราณในวัฒนธรรมเขมร.” เมืองโบราณ ๒๖,๓ (กรกฎาคม – กันยายน 
๒๕๔๓) : ๔๑-๔๗. 

สมบัติ จําปาเงิน. ฤกษงาม-ยามดี : ชวงแหงวันและเวลาอันเปนมงคล. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
ขาวฟาง, ๒๕๓๔. 

สมบัติ พลายนอย. “ปทุมอุณาโลม.” ศิลปวัฒนธรรม ๒๘,๙ (กรกฎาคม 2550) : ๓๘-๓๙.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๘๔ 

________. สิริมงคล. กรุงเทพฯ : พิมพคํา, ๒๕๔๗. 
สมิทธิ ศิริภัทร. “การศึกษาสถาปตยกรรมของเมืองนครจําปาศรี.” ใน พัฒนาการของรัฐใน

ประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดี, .... กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๓๘. 

สมิทธิ ศิริภัทร และมยุรี วีระประเสริฐ. ทับหลัง. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๓. 
สันติ เล็กสุขุม. “พระพุทธรูปนาคปรก : เรื่องของงานชาง (ในวัฒนธรรมไทย).” ใน ลีลาไทย, 

๘๓-๘๙. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๖. 
สุภัทรดิศ ดิศกุล, หมอมเจา. “ความคิดเก่ียวกับพระพุทธรูปนาคปรกของศาสตราจารย ชอง บวส 

เซอลิเย.” ศิลปวัฒนธรรม ๑๒,๒ (ธันวาคม ๒๕๓๓) : ๑๔๘-๑๕๗.  
________. คําบรรยายเร่ืองศิลปะในประเทศไทย. พระนคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๐๖. 
________. ทองอารยธรรม การคนควาเก่ียวกับโบราณคดีในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพธุรกิจกาวหนา, ๒๕๔๐. 
________. “ใบเสมาสลักเลาเร่ืองสมัยลพบุรีในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร,” ใน ศิลปะ

และโบราณคดีในประเทศไทย เลม ๒, ๒๗-๓๓. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๘. 
________. “โบราณวัตถุที่คนพบจากกรุพระปรางควัดราชบูรณะ.” ใน พระพุทธรูปและพระพิมพ

ในกรุพระปรางควัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
๒๕๐๒. 

________. ประติมากรรมขอม. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, ๒๕๑๕. 
________. “แผนเงินสมัยทวารวดีซึ่งขุดพบท่ีอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม .” 

โบราณคดี ๕,๓ (สิงหาคม ๒๕๑๗) : ๓๐๒-๓๑๔. 
________. “พระพุทธรูปนาคปรกศิลาที่คนพบใหมในศิลปะทวารวดี . ” ใน โบราณคดี

นครราชสีมา, ๒๕-๓๒. พระนคร : คณะโบราณคดี, ๒๕๑๑.  
________. “เมืองฟาแดด.” ศิลปากร ๑,๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๐) : ๕๖-๕๙. 
________. ศิลปะในประเทศไทย. พิมพคร้ังที่ ๙. กรุงเทพฯ : อมรินทร พริ้นติ้ง กรุพ จํากัด, 

๒๕๓๔. 
________. ศิลปะสมัยลพบุร.ี กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗. 
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ปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิต
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แมน้ําชีตอนกลาง กรณีศึกษาจากพระพิมพดินเผา” (วิทยานิพนธ
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ปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิต
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๒๓๖ กรมศิลปากร, จารึกหลังพระพิมพดินเผาเมืองฟาแดดสงยาง ๑,” ใน จารึกใน
ประเทศไทย เลม ๒ อักษรปลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-
๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๘๕-๘๙ 
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๒๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๙๐-๙๔. 
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