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The purpose of the research is aimed to study the gilded and silver Buddha 

images found in the upper North – Eastern part of Thailand, in order to 1) dating and classify 

art styles. 2) concept on the building of gilded and silver Buddha images. and 3) technique s 

building.  

Gilded and silver Buddha images have been dated from 16
th
 – 18

th
 century A.D., 

In 16
th 

century A.D. found a little amount of Buddha images and had a simple art styles, when 

17
th
-18

th
 century A.D. new art styles of Buddha images had emerged and increased in 18

th 

century A.D. also the various of the art styles and amount of Buddha image. 

Type of gilded and silver Buddha images art styles can be classified according to 

the shaped on Buddha images pedestal into 5 type: 1) lotus flower shaped pedestal 2) mixed 

lotus flower shaped pedestal 3) geometry shaped pedestal 4) only upper or lower flower lotus 

shaped pedestal and 5) non-decorative pedestal. Their art styles show a close relationship 

with the Lanna and Ayuthaya art, some characteristic reflect local styles. 

The gilded and silver Buddha images building is widely found in the upper 

Northeast of  Thailand and found related to the belief of a form of gaining merit for the builders 

and to dedicate to the dead relatives. This tradition is valid and permitted for people from all 

classes 

Using a mold is one of techniques used in gold and silver lining Buddha Images 

making resulting in cast gold or silver Buddha images. Buddha images found in the Thailand – 

Laos border province appear to be made more delicately than other places. 
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บทที� 1 

 
บทนํา 

 
1.ความเป็นมาและความสาํคัญของเรื�อง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหลงัพทุธศตวรรษที� 19 เป็นต้นมาปรากฏ
หลกัฐานทางโบราณคดีที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเฉพาะอย่างยิ�งในบริเวณลุ่มนํ /าโขงตอนบน พบ
หลกัฐานประเภทจารึกสมยัไทย-ลาวในบริเวณแอ่งสกลนคร โดยเฉพาะในจงัหวดัหนองคายและ
อดุรธานีเป็นจํานวนมาก1 นอกจากนี /ยงัมีหลกัฐานที�ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร คือ โบราณสถานและ
โบราณวตัถอีุกเป็นจํานวนมาก 

 ช่วงพุทธศตวรรษที� 20-21 เป็นต้นมาปรากฏพระพุทธรูปขนาดเล็กที�เรียกว่า 
พระพทุธรูปบทุอง-บเุงิน เป็นพระพทุธรูปที�ทําจากชนั พบทั /งที�ผสมผงว่านและไม่ผสมผงว่าน ขึ /นรูป
ด้วยการหุ้มหรือบดุ้วยแผ่นทองหรือแผ่นเงินขนาดบางและตอกหรือกดเพื�อตกแตง่ให้เกิดลวดลาย 
นิยมสร้างในสมยัสมเด็จพระโพธิสาลราช กษัตริย์แห่งล้านช้าง ซึ�งครองราชย์ราว พ.ศ.2063-2090 
เนื�องจากปรากฏพระนามของพระองค์บริเวณฐานพระพุทธรูปบุทอง-บุเ งินที� ไ ด้จากการ
บูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน การขุดค้น และการสํารวจทางโบราณคดีในบริเวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

อย่างไรก็ตามการศึกษาและการวิจัยเกี�ยวกับพระพุทธรูปบุทอง-บุเงินที�พบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันยังไม่กว้างขวาง โดยพบว่าการศึกษาเกี�ยวกับพระพุทธรูปใน
บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเน้นการศึกษาพระพุทธรูปหล่อโลหะที�มีขนาดใหญ่ นิยมศึกษา
รูปแบบศิลปะและอิทธิพลของศิลปะไทยที�มีอิทธิพลต่อศิลปะล้านช้างในแต่ละช่วงสมัย รวมถึง
การศกึษาเกี�ยวกบัตํานานของพระพทุธรูปล้านช้าง โดยมีนกัวิชาการที�ได้ทําการศกึษาไว้ดงันี / 

                                                           

1ธวัช ปุณโณฑก, ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว: ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและ

ประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ: คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2530), 35-36. 
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สมเดจ็ฯกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงเขียนบทความเรื�อง “ตํานานพระพทุธรูป
ล้านช้าง” กล่าวถึงคติโบราณและการอัญเชิญพระพุทธรูปที�สําคญัหลายองค์จากล้านช้างมายัง
กรุงเทพฯ เช่น พระเสริม พระแซกคํา พระฉันสมอ พระใส พระแสน (เมืองมหาชยั) พระแสนเมือง
(เมืองเชียงแตง)2  

ศาสตราจารย์ ชอง บวสเซอลีเย่ (Jean Boisselier) ได้เขียนบทความเกี�ยวกับ
ศิลปะลาวซึ�งแปลเป็นภาษาไทยโดยศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสภุัทรดิศ ดิศกลุ ชื�อ “ศิลปะลาว” ซึ�ง
กล่าวถึง “พระบาง” ซึ�งเป็นพระพุทธรูปรุ่นแรกสุดของอาณาจกัรล้านช้างว่าได้รับอิทธิพลมาจาก
ศลิปะเขมรและตอ่มาภายหลงัคงได้รับอิทธิพลมาจากศลิปะสโุขทยัและล้านนา3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน รอดบุญ เขียนหนงัสือ “พุทธศิลปลาว” เนื /อหากล่าวถึง
ประวตัศิาสตร์ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมและเครื�องปั /นดินเผาของลาว ส่วนเนื /อหาที�
เกี�ยวกบัพระพทุธรูปกล่าวถึงพทุธลกัษณะของพระพทุธรูปลาว ความนิยมในการสร้างพระพทุธรูป
สําริดและปนูปั /น และพระพุทธรูปสําริดของลาวที�พบในประเทศไทยซึ�งได้อญัเชิญมาจากประเทศ
ลาวเพื�อประดิษฐานไว้ในวดัต่างๆในประเทศไทย เช่น พระอรุณ ประดิษฐานที�พระวิหารวดัอรุณ
ราชวราราม และพระแสนเมืองเชียงแตง ประดิษฐานไว้ในพระอโุบสถวดัหงส์รัตนาราม ธนบรีุ เป็น
ต้น4 

ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ4 กล่าวถึงความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ
ของล้านช้างและล้านนาในหนังสือเรื�อง “จิตต์” ว่าล้านช้างและล้านนามีความสัมพนัธ์ทางเครือ
ญาติตั /งแตส่มยัพระบิดาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกษัตริย์ของล้านช้าง ซึ�งพระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราชได้เสด็จกลบัจากเชียงใหม่เพื�อไปครองเมืองหลวงพระบางและได้นําช่างฝีมือล้านนากลบัไป
เป็นจํานวนมาก ทําให้ศิลปะของพระพุทธรูปล้านนาตอนปลายส่งอิทธิพลให้กับศิลปะล้านช้าง
ในช่วงพุทธศตวรรษที� 22 และมีการพัฒนารูปแบบศิลปะที�แสดงให้เห็นรูปแบบศิลปะเขมรและ
สโุขทยัแตมี่ความกระด้างกวา่พระพทุธรูปล้านนาอยา่งเห็นได้ชดั5 

                                                           

2 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ตาํนานพระพุทธรูปสาํคญั (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 
235-238. 

3 หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิสกลุ, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 
342-343. 

4 สงวน รอดบญุ, พุทธศิลปะลาว (กรุงเทพฯ: ภาควิชาศิลปศกึษา วิทยาลยัครูธนบรีุ, 2526), 
174-184. 

5 หมอ่มราชวงศ์สริุยวฒุิ สขุสวสัดิY, จิตต์ (กรุงเทพฯ: Rain Boom Press, 2546), 124. 
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รองศาสตราจารย์ ม.ล.สุรสวัสดิ4 สุขสวัสดิ4 ได้เสนอข้อสงัเกตเกี�ยวกบัการกําหนด
ยคุคลาสสิคของศลิปะลาวในบทความเรื�อง “งานประตมิากรรมลาวกบัปัญหาเรื�องยคุคลาสสิคของ
ศิลปะลาว” ว่ายุคทองหรือยุครุ่งเรืองของงานศิลปกรรมลาวมีจริงหรือโดยการยกตัวอย่าง
พระพทุธรูปลาวประกอบ เชน่ พระพทุธรูปสกลุช่างวดัมโนรมย์ซึ�งมีลกัษณะพทุธศิลปะแบบสโุขทยั
เป็นสว่นใหญ่ ในขณะเดียวกนัก็ปรากฏพทุธศลิปะแบบอยธุยาตอนต้นเชน่เดียวกนั เป็นต้น 

ในตอนท้ายได้ตั /งข้อสันนิษฐานว่างานศิลปกรรมของลาวส่วนใหญ่เจริญขึ /นภายใต้
อิทธิพลรูปแบบศลิปะของเพื�อนบ้านที�ได้พฒันามาจนถึงยคุทองแล้ว เช่น เขมร ไทยภาคกลาง และ
ล้านนา ดงันั /นงานศลิปกรรมของลาวจึงยึดติดอยู่กบัความงามเหล่านี /และไม่มีเวลาที�จะสร้างสรรค์
หาความงามในแบบของตนเอง อย่างไรก็ตามในบางครั /งศิลปะลาวก็ให้อิทธิพลกับหัวเมือง
ข้างเคียง เช่น งานศิลปกรรมในเมืองน่านในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังปรากฏหลักฐานเป็น
พระพทุธรูปปางมารวิชยัแกะสลกัจากไม้ ที�วดัหมอเมือง อําเภอแมจ่ริม จงัหวดันา่น6 

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ4ชัย สายสิงห์ เขียนรายงานการวิจยัเรื�อง “ศิลปะล้านช้างที�
พบในประเทศไทย (ระหว่างพทุธศตวรรษที� 19-23)” กล่าวถึงรูปแบบของพระพทุธรูปล้านช้างและ
อิทธิพลของศิลปะต่างชาติที�มีตอ่พระพทุธรูปล้านช้างในสมยัต่างๆ ตลอดจนพระพทุธรูปที�สําคญั
ของล้านช้างที�พบในภาคอีสานและที�นํามาประดิษฐานที�กรุงเทพมหานครซึ�งเป็นกลุ่มพระพทุธรูป
สําริด 

น อ ก จ า ก นี /ยั ง ก ล่ า ว ถึ ง พ ร ะ พุ ท ธ รู ป แ บ บ ล้ า น ช้ า ง ที� พ บ ใ น บ ริ เ ว ณ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยซึ�งเป็นพระพุทธรูปที�ได้รับอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์รวมถึง
พระพทุธรูปที�เป็นศิลปะพื /นบ้านในภาคอีสานด้วย ในตอนท้ายกล่าวถึงความศรัทธา ความเชื�อที�มี
ตอ่พระพทุธรูปในภาคอีสานปัจจบุนั7 

เจริญ ตันมหาพราน กล่าวถึงตํานานและประวัติการสร้างพระพุทธรูปล้านช้างที�
สําคญัที�เชิญมาประดิษฐานในประเทศไทยในหนงัสือเรื�อง “พระพุทธรูปล้านช้าง” ซึ�งพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปสิหิงค์ พระบาง พระแซกคําพระใส พระสุก พระติ /ว และพระเทียม 
นอกจากนี /ยงักลา่วถึงเรื�องราวปาฏิหาริย์ของพระพทุธรูปแตล่ะองค์ เช่น ความศกัดิYสิทธิYของพระใส

                                                           

6 หม่อมหลวงสรุสวสัดิY สขุสวสัดิY, “งานประติมากรรมลาวกับปัญหาเรื�องยุคคลาสสิคของศิลปะ
ลาว,” เมืองโบราณ 17, 3 (กรกฎาคม-กนัยายน 2534): 66-74. 

7 ศกัดิYชยั สายสงิห์, รายงานการวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและ

ความเชื�อของคนไทย เล่ม11 (นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร,2553), 440-505. 
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ที�ช่วยจ.อ.ศกัดา อคัรเมธาทิพย์ ปลอดภยัจากเหตกุารณ์เครื�องบินตกเมื�อวนัที� 27 เมษายน พ.ศ.
25238 

สมเกียรต ิโล่ห์เพชรรัตน์ เขียนหนงัสือเรื�อง “ประวตัิการสร้างพระพทุธรูปล้านช้าง” 
กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปสมัยล้านช้างแต่ละสมัย และระบุว่าพระพุทธรูปบุทอง-บุเงินเป็น
พระพทุธรูปที�นิยมสร้างกนัมากในสมยัหลงั และเป็นงานที�ไมป่ระณีตนกั9  

สมบูน บุนทะวง สังกัดแผนกแถลงข่าวและวัฒนธรรมแขวงหลวงพระบางเขียน
บทความเรื�อง “พุทธศิลปะล้านช้าง” ซึ�งมีการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยในหนังสือ “ความสัมพันธ์
ระหวา่งล้านนา-ล้านช้าง : กรณีศกึษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง” จดัพิมพ์โดย
สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

บทความกล่าวถึงพระพุทธรูปบุทอง-บุเงินว่าเป็นพระพุทธรูปที�มีขี /ครั�งเป็นแกน 
ปัจจุบนัจดัแสดงที�หอพิพิธภัณฑ์เมืองหลวงพระบาง นอกจากนี /ยงัได้จดัรูปแบบของพระพุทธรูป
ลาวไว้ 5 สมยั คือ 

1.สมยัศรีโคตรบอง 
  2.สมยัเศรษฐปรุะและซายฟอง (อิทธิพลขอม) 
  3.สมยัอิทธิพลสิงหล (พ.ศ.1700-1896) 
  4.สมยัล้านช้าง (พ.ศ.1900-2233) 
  5. สมยัปลายล้านช้าง (พ.ศ.2233-2372)10 

กรมศิลปากร ได้เขียนรายงานการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุ
พนมวรวิหาร จงัหวดันครพนม ครั /งที� 4 เมื�อปี พ.ศ. 2518 กล่าวถึงพระพทุธรูปบทุอง-บเุงินที�พบใน
กรุพระธาตอุงค์เดิมซึ�งเป็นองค์ที�พระครูโพนเสม็กมาบูรณปฏิสงัขรณ์ไว้ เมื�อปีพ.ศ.2233-223511 
พบพระพทุธรูปทั /งสิ /น 3,912 องค์ โดยแบง่เป็นพระพทุธรูปที�มีจารึกทั /งสิ /น 1,015 องค์  

                                                           

8 เจริญ ตนัมหาพราน, พระพุทธรูปล้านช้าง (กรุงเทพฯ: ปราชญ์, 2554), 115-116. 
9 สมเกียรติ โลเ่พชรรัตน์, ประวัติการสร้างพระพุทธรูปล้านช้าง = Lao Buddha image and 

its history (กรุงเทพฯ: สยามอินเตอร์เนชนัแนล บุ๊คส์, 2543), 209. 
10 สมบูน บุนทะวง, “พุทธศิลปะล้านช้าง,” ใน ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา ล้านช้าง : 

กรณีศึกษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง, จิรศกัดิY เดชวงค์ญา, บรรณาธิการ (เชียงใหม่: 
โรงพิมพ์นพบรีุ, 2544), 103-106. 

11 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณ์บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนม

วรวิหาร อาํเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.2518-2522 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการดําเนินงานบรรจพุระ
บรมสารีริกธาตใุนองค์พระธาตพุนม, 2522), 30. 
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หลงัจากการค้นพบพระพทุธรูปบเุงิน-บทุองในครั /งนี /จึงทําให้มีการศกึษาจารึกบนฐาน
พระพทุธรูปบทุอง – บเุงินโดยนกัโบราณคดี คือ นายวชัรินทร์ พุม่พงษ์แพทย์ ศกึษาร่วมกบัพระเทพ
รัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรวิหาร ได้ทําการถอด อ่านและอธิบาย ซึ�งสามารถแบ่ง
ประเภทของจารึกที�พบบนฐานพระพทุธรูปบเุงิน-บทุอง ได้ดงันี / 

1. พระพทุธรูปที�สร้างขึ /นเพื�ออทุิศให้กบัผู้ ที�ลว่งลบัไปแล้ว 
2. พระพุทธรูปที�สร้างขึ /นเพื�อสืบอายุพระพุทธศาสนาและปรารถนาถึง

นิพพาน 
  3. พระพทุธรูปที�สร้างขึ /นเพื�ออทุิศไว้กบัพระพทุธศาสนาพร้อมทั /งมอบข้า

คนให้เป็นข้าวดั 
  4. พระพทุธรูปที�สร้างขึ /นโดยให้สําเร็จตามความปรารถนา 
  5. พระพทุธรูปที�สร้างขึ /นเพื�อสะเดาะเคราะห์ 
  6. พระพทุธรูปที�สร้างขึ /นเพื�อให้เป็นที�กราบไหว้ 
  7. พระพทุธรูปที�สร้างขึ /นเพื�อเป็นการทําบญุ12 
หลงัจากการบูรณปฏิสงัขรณ์ที�วดัพระธาตพุนมวรวิหาร จงัหวดันครพนม เมื�อปีพ.ศ.

2518แ ล้ ว  ก็ มี ก า ร สํ า ร วจ  ขุด ค้น  แ ล ะ บู ร ณ ป ฏิ สั ง ข ร ณ์ โ บร า ณ ส ถ า น ใน บ ริ เ ว ณ ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเพิ�มเติมใน 7 จงัหวดั ทําให้พบหลกัฐานพระพทุธรูปบทุอง – บุเงินในแหล่ง
โบราณสถานและแหลง่โบราณคดี ดงัตอ่ไปนี / 

1. จงัหวดัอดุรธานี พบที�แหล่งโบราณสถานกู่แก้ว (บ้านจีต) และวดัเกาะ
เกษวารการาม 

  2. จงัหวดัเลย พบที�ถํ /าสาลิกา แหล่งโบราณคดีบ้านผาน้อย (ถํ /าผาดิน) 
วดัศรีกษัตรัตยาราม และวดัห้วยห้าว 

  3. จังหวัดหนองคาย พบที�บ้านโคกสําราญ วัดศรีปมัญชา และวัดพระ
เจดีย์ (ร้าง) ข้างตลาด 

  4. จงัหวดัมหาสารคาม พบที�โบราณสถานกู่บ้านดอนดู ่(กู่บ้านเขวา) 
  5. จงัหวดัขอนแก่น พบที�โบราณสถานกู่ประภาชยั และบ้านหนองดนิจี� 
  6. จงัหวดัหนอบวัลําภ ูพบที�วดัพระธาตเุมืองพิณ 
  7. จงัหวดัสกลนคร พบที�โบราณสถานกู่พนันา 

                                                           

12 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณ์บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนม

วรวิหาร อาํเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.2518-2522, 183-190. 



6 

จากการการสํารวจ ขดุค้น และบรูณปฏิสงัขรณ์ดงักล่าวทําให้พบพระพทุธรูปบทุอง-บุ
เงินเพิ�มเติมทั /งที�มีจารึกและไม่มีจารึกใต้ฐานพระพุทธรูปเป็นจํานวนมากซึ�งพบอยู่ในตําแหน่งที�
สําคญั คือ บริเวณฐานเจดีย์ และบริเวณกําแพงแก้ว สําหรับพระพทุธรูปบทุอง – บุเงินที�พบที�ถํ /า
สาริกานั /นพบบรรจอุยูใ่นไหภายในถํ /าซึ�งแตกตา่งจากแหล่งอื�นๆ ทั /งนี /พระพทุธรูปบทุอง-บเุงินที�พบ
ดงักลา่วนี /พบวา่ยงัไมมี่การศกึษาและวิจยัเพิ�มเตมิ  

จากเหตผุลที�กลา่วมาข้างต้นนี /ผู้ เขียนจึงสนใจที�จะทําการศกึษาเกี�ยวกบัพระพทุธรูปบุ
ทอง-บุเงินซึ�งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาองค์ความรู้เกี�ยวกับการกําหนดอายุ รูปแบบ คติการ
สร้าง ตลอดจนเทคนิคการสร้างของพระพุทธรูปบุทอง-บุเงิน เพื�อทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มคนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที�นับถือพระพุทธศาสนา 
ตลอดจนพฒันาการทางด้านรูปแบบของพระพทุธรูปบทุอง-บเุงินอีกด้วย โดยการศกึษาในครั /งนี /จะ
เน้นศกึษาในพื /นที�ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
2.ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื�อกําหนดอายุและรูปแบบพระพุทธรูปบุทอง – บุเ งินที�พบบริเวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย 

2.2 เ พื� อ ศึ ก ษ า ค ติ ก า ร ส ร้ า ง พ ร ะ พุ ท ธ รู ป บุ ท อ ง -บุ เ งิ น ที� พ บ บ ริ เ ว ณ ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย 

2.3 เพื�อศึกษาเทคนิคการสร้างพระพุทธรูปบุทอง-บุเ งินที�พบบริเวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย  
 
3.ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาพระพุทธรูปบุทอง-บุเงินที�พบลริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมุ่งเน้นการ
เก็บข้อมูลทั /งทางด้านเอกสารและภาคสนามที�ได้จากการดําเนินงานทางด้านโบราณคดีที�พบใน
บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ 9 จงัหวดั  

  3.1 จงัหวดัเลย  
  3.2 จงัหวดัหนองคาย  
  3.3 จงัหวดันครพนม  
  3.4 จงัหวดัสกลนคร  
  3.5 จงัหวดัอดุรธานี  
  3.6 จงัหวดัหนองบวัลําภ ู 
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  3.7 จงัหวดัขอนแก่น  
  3.8 จงัหวดัมหาสารคาม  
  3.9 จงัหวดัร้อยเอ็ด 
สําหรับจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์  และชัยภูมิยังไม่มีข้อมูล 

เกี�ยวกบัพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินจงึยงัไมไ่ด้ทําการศกึษาไว้ในที�นี / 
   

4.ขั Rนตอนและวิธีการศึกษา 
การศกึษาวิจยัเรื�อง “พระพุทธรูปบุทอง-บุเงิน ที�พบบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนบนในประเทศไทย” มีขั /นตอนการวิจยัดงันี / 
4.1 การเก็บข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) เป็นขั /นตอนการทบทวน

วรรณกรรมที�เราศึกษา โดยการรวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสารที�เป็นลายลักษณ์อักษรเกี�ยวกับ
งานวิจยัที�เกี�ยวข้องทั /งบทความ พงศาวดาร ตํานาน จดหมายเหต ุตลอดจนหนงัสือที�มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

4.2 การสังเกตการณ์ (Observation) เป็นขั /นตอนการออกสํารวจพื /นที�จริงที�กรม
ศลิปากรได้ทําการสํารวจ ขดุค้น และบรูณะปฏิสงัขรณ์แล้วเพื�อเป็นข้อมลูพื /นฐานในการเก็บข้อมลู
ภาคสนามตอ่ไป 

4.3 เก็บข้อมูลภาคสนาม (Archaeology survey) โดยบนัทึกรายละเอียดเกี�ยวกบั
พระพทุธรูปบทุอง-บุเงินเกี�ยวกบัหมายเลขทะเบียน ขนาด และวสัดทีุ�ใช้สร้าง จากนั /นจึงถ่ายภาพ
พระพทุธรูปบทุอง-บเุงิน ทั /งด้านหน้าและด้านหลงั 

4.4 จําแนกข้อมูล (Classify) โดยการจําแนกพระพุทธรูปออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
พระพทุธรูปที�มีจารึก และพระพทุธรูปที�ไม่มีจารึก จากนั /นจึงกําหนอดอายแุละรูปแบบพระพทุธรูป
ในแตล่ะชว่งสมยัโดยใช้หลกัฐานจารึกเป็นสําคญั 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล (Analytical Research) เป็นขั /นตอนการนําข้อมลูที�ได้จาก
การค้นคว้าเอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนามเกี�ยวกับการกําหนดอายุ คติการสร้าง รูปแบบ 
และเทคนิคการสร้าง แล้วนําข้อมูลที�ได้จากการวิเคราะห์มาสงัเคราะห์ข้อมูลเพื�อให้ได้ข้อมูลที�มี
ความนา่เชื�อถือมากยิ�งขึ /น 

4.6 สรุปผลงานวิจัย (Conclusion) โดยนําข้อมลูที�ได้จากการศกึษาเอกสาร การเก็บ
ข้อมลูภาคสนาม การวิเคราะห์มาสรุปผลเพื�อให้เห็นถึงอาย ุคติการสร้าง รูปแบบ และเทคนิคการ
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สร้างของพระพุทธรูปบุทอง-บุเงินที�พบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย 
และนําเสนอแบบพรรณา (Description Research) ร่วมกบัภาพประกอบ 

 
5.ข้อตกลงเบื Rองต้น 

5.1 พระพทุธรูปบทุอง-บเุงิน หมายถึง พระพทุธรูปที�ทําจากชนัผสมผงว่านและไม่ผสม
ผงว่าน ขึ /นรูปด้วยการหุ้มหรือบดุ้วยแผ่นทองหรือแผ่นเงินขนาดบาง นําเข้าปิดทบัพระพทุธรูปเพื�อ
ประดบัทําเป็นผิวภายนอกทําให้เกิดรูปทรงแล้วตกแตง่ผิวเนื /อให้เกิดลวดลายเป็นรูปรอยนนู13 

5.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนหมายถึงจงัหวัดที�อยู่ในลุ่มแม่นํ /าโขงและลุ่ม
แม่นํ /าชี ได้แก่ จงัหวัดเลย จงัหวัดหนองคาย จงัหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวดัอุดรธานี 
จงัหวดัหนองบวัลําภ ูจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัร้อยเอ็ด 

 
6.แหล่งข้อมูลในการศึกษา 

6.1 แหล่งข้อมูลเอกสาร 
6.1.1 สํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยัศลิปากร 

  6.1.2 สํานกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
  6.1.3 สํานกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
  6.1.4 ห้องสมดุสํานกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิขอนแก่น 
  6.1.5 ห้องสมดุสํานกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิร้อยเอ็ด 
  6.1.6 พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
  6.1.7 วัดธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  6.1.8 วดัสีสะเกด นครหลวงเวียงจนัทน์ 
6.2 แหล่งข้อมูลภาคสนาม 
  6.2.1 จงัหวดัเลย  
  6.2.2 จงัหวดัหนองคาย  
  6.2.3 จงัหวดันครพนม  

                                                           

13 บหุรง ศรีกนก, ช่างสิบหมู่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตใุนนาม
คณะกรรมการอํานวยการจดังานฉลองสริิราชสมบตัิครบ 60 ปี, 2549), 57. 
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  6.2.4 จงัหวดัสกลนคร  
  6.2.5 จงัหวดัอดุรธานี  
  6.2.6 จงัหวดัหนองบวัลําภ ู 
  6.2.7 จงัหวดัขอนแก่น  
  6.2.8 จงัหวดัมหาสารคาม  
  6.2.9 จงัหวดัร้อยเอ็ด 
  

7.ผลและประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างล้านช้างกับล้านนาและอยุธยาผ่านทางอิทธิพลทาง

ศลิปะ 
7.2 เห็นความสมัพนัธ์ของกลุม่คนในพื /นที�บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
7.3 เห็นถึงคตคิวามเชื�อของกลุม่คนในพื /นที�บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
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บทที� 2 
 

พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ และพระพุทธศาสนา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสังเขป 

 
1.สภาพภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน มีเนื �อที�ทั �งหมด 160,391,250 ไร่ หรือ 1 ใน 3 
ของพื �นที�ทั �งหมดของประเทศไทย1 ตั �งอยู่ในเขตที�ราบสูงโคราช โดยมีอาณาเขตติดตอ่สมัพนัธ์กับ
ดนิแดนใกล้เคียง ดงันี � 

 

 
 

แผนที�ที� 1 อาณาเขตของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและพื �นที�ข้างเคียง 
ที�มา: North – Eastern of Thailand, accessed June 1, 2015, available from 
http://thaifernando.blogspot.com/2012/05/north-eastern-of-thailand-e-san.html 
 

                                                           

1 อภิศกัดิQ โสมอินทร์, ภมิูศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศรีอนนัต์, 2525), บทนํา. 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศลาว มีร่องนํ �าเหืองและแม่นํ �าโขงเป็น
แนวกั �นพรมแดนระหวา่งประเทศ 

ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครนายก จังหหวัดปราจีนบุรี และ
ประเทศกัมพูชา มีสันปันนํ �าเทือกเขาดงพญาเย็น 
เทือกเขาสันกําแพง และเทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนว
กนัพรมแดน 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกับจังหวัดสระบุ รี  ลพบุ รี  เพชรบูร ณ์  และ
พิษณุโลก โดยมีสันปันนํ �าของเทือกเขาเพชรบูรณ์ 2 
เทือกเขาเพชรบรูณ์ 1 และดงพญาเย็นเป็นแนวกั �น  

ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบัประเทศลาว โดยมีแมนํ่ �าโขงเป็นแนวแบง่2 
 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนแบง่ออกเป็น 2 แอง่ คือ แอ่งโคราช (Korat basin) มี
พื �นที�ประมาณ 137,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ศรีษะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีแม่นํ �ามูล
เป็นแมนํ่ �าสายหลกัและรับนํ �าจากแมนํ่ �าสาขาสายหลกั คือ แมนํ่ �าชี โดยไหลไปบรรจบกนัที�แมนํ่ �า  

แอง่สกลนคร (Sakon Nakhon basin) เป็นแอง่ที�มีขนาดเล็กมากกว่างแอ่งสกลนคร มี
พื �นที�ประมาณ 43,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยจังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร 
หนองคาย บงึกาฬ อดุรธานี และเลย แม่นํ �าจํานวนหนึ�งในแอ่งนี �ไหลลงสู่หนองหานซึ�งเป็นหลบุภูมิ
ประเทศ (depression) และระบายลงสู่แม่นํ �าโขงโดยลํานํ �ากํ�า สําหรับแม่นํ �าสงครามที�อยู่ในส่วน
เห นือของ แอ่ ง นี � มี ระ บบการระ บายนํ �าขนาดเ ล็ กและ ระ บายล ง สู่ แม่ นํ �า โขง ทาง มุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ3 

 

2.พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสังเขป 

2.1 สมัยก่อนประวัตศิาสตร์ 

2.1.1 ชุมชนโบราณในแอ่งสกลนคร (วัฒนธรรมบ้านเชียง) มีอายปุระมาณ 
600 ปีก่อนพทุธกาล – พทุธศตวรรษที� 8 (ระหว่าง 3,000 – 1,800 ปีมาแล้ว) เป็นชมุชนที�มีความ

                                                           

2 ประเทือง จินตสกลุ, ภมิูศาสตร์กายภาพภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ: ทวีการพิมพ์, 
2528),7 – 8. 

3 เรื�องเดยีวกนั, 66 – 67. 
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เจริญทางด้านวิทยาการสูง รู้จักทําเครื� องปั �นดินเผา หล่อสําริด เหล็ก และทําเครื� องมือ
เครื�องประดบั มีการรวมตวักันของชุมชนเป็นสงัคมใหญ่ มีการแบ่งแยกสถานะทางสงัคม เช่น มี
หวัหน้าหมูบ้่าน มีหมอผี เป็นต้น มีประเพณีฝังศพ ตลอดจนการตดิตอ่ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม
กบัชมุชนที�อยูห่า่งไกล (ชายทะเล) เนื�องจากมีการพบเปลือกหอยทะเลในหลมุฝังศพ 

  2.1.2 ชุมชนโบราณแอ่งโคราช ชุมชนโบราณมกักระจายตวัอยู่ตามลํานํ �ามูล 
ลํานํ �าชี และลํานํ �าสาขา ปรากฏในระยะแรกร่วมสมยักับวฒันธรรมบ้านเชียงในแอ่งสกลนคร แต่
พฒันาวิธีการผลิตเครื�องมือเครื�องใช้ช้ากวา่แอง่สกลนคร 
  ภายหลงัมีการแพร่กระจายอารยธรรมบ้านเชียงไปยงัแอ่งโคราช เนื�องจากความ
เจริญทางด้านวิทยาการและปริมาณของประชากรที�เพิ�มมากขึ �นจึงต้องการพื �นที�ในการเพาะปลูก
มากขึ �นตามไปด้วย ซึ�งการกระจายตวัของชุมชนในบริเวณทั �งสองแอ่งนี �ได้สืบเนื�องมาจากอดีต
จนถึงสมยัประวตัิศาสตร์ตอนต้น โดยเฉพาะในบริเวณแอ่งโคราชนั �นพบว่ามีการขยายชมุชนอย่าง
ตอ่เนื�องจนเกิดรัฐที�รับวฒันธรรมอินเดียในที�สดุ 

2.2 สมัยประวัติศาสตร์ สามารถแบง่กลุ่มตามอายสุมยัโดยการเทียบเคียงกบัศิลา
จารึก และโบราณสถานในบริเวณภาคกลางของไทยได้ 3 สมยั ดงันี � 
  2.2.1 พุทธศตวรรษที� 12 – 16 เป็นชว่งที�บ้านเมืองเจริญขึ �นอย่างตอ่เนื�อง มีการ
รับอารยธรรมอินเดียเข้ามาในท้องถิ�นดั �งเดิม ปรากฏแพร่หลายบริเวณแคว้นเจนละ ลุ่มแม่นํ �า
เจ้าพระยา และบริเวณลุม่แมนํ่ �าโขงในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในรูปแบบของศาสนา การ
ปกครอง และประเพณีราชสํานัก โดยบริเวณลุ่มแม่นํ �าโขง – แม่นํ �ามูล ซึ�งได้แก่ จังหวัดจังหวัด
อุบลราชธานี นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ และสุรินทร์ ปรากฏโบราณสถานวัตถุ 2 
ลักษณะ คือ สร้างในพระพุทธศาสนาซึ�งเป็นการสร้างของชนพื �นเมือง เช่น เสมาหินและ
พระพุทธรูปหินแบบทวารวดี เป็นต้น และอีกลกัษณะหนึ�งคือการสร้างในศาสนาฮินดซูึ�งเป็นการ
สร้างของชนชั �นปกครอง เช่น จารึกบนฐานศิวลึงค์ พบที�บริเวณถํ �าปราสาท อ.โขงเจียม จ.
อบุลราชธานี  
  บริเวณตอนต้นของแม่นํ �ามูล ได้แก่บริเวณอําเภอสีคิ �ว สูงเนิน ด่านขุนทด ขาม
ทะเลสอ ปักธงชัย และอําเภอเมืองนครราชสีมา มีการนับถือศาสนาพุทธในระยะแรกๆ และมี
ศาสนาพราหมณ์เข้ามาภายหลงั ดงัปรากฏจารึกรายนามของพระมหากษัตริย์และชื�อแคว้นศรีจ
นาศะ 
  บริเวณตอนกลางของแม่นํ �ามูล ได้แก่บริเวณเขตอําเภอนางรอง จงัหวัดบุรีรัมย์ 
และเขตจงัหวดันครราชสีมา ปรากฏร่องรอยที�แสดงให้เห็นว่ามีระบบความเชื�อและวฒันธรรมเป็น
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ของตนเอง เช่น การพบพระพุทธรูปนาคปรกหินทราบแบบทวารวดีขนาดใหญ่  พระพุทธรูปยืน
สัมฤทธิQแบบทวารวดี และพระโพธิสัตว์ในลัทธิมหายานอีกหลายองค์ที�บ้านเมืองฝ้าย อําเภอ
นางรอง จงัหวดับุรีรัมย์ แสดงให้เห็นว่าผู้คนในบริเวณนี �อาจมีการนบัถึอพระพุทธศาสนาทั �งลทัธิ
หินยานและมหยานร่วมกนั เป็นต้น 
  บริเวณลุ่มแม่นํ �าชี ได้แก่บริเวณจงัหวดัชยัภูมิ ขอนแก่น ไปจนถึงจงัหวดักาฬสินธุ์ 
เป็นบริเวณที�มีการนับถือพระพุทธศาสนาต่อเนื�องเรื�อยมา มีโบราณสถาน โบราณวตัถุในศิลปะ   
ทวา รวดีอยา่งแพร่หลาย เชน่ ใบเสมาที�เมืองฟ้าแดดสงูยาง จงัหวดักาฬสินธุ์ พระนอนบริเวณยอด
เขาภเูวียง อําเภอภเูวียง จงัหวดัขอนแก่น เป็นต้น4 
  2.2.2 พุทธศตวรรษที� 16 – 19 วฒันธรรมขอมสมยัเมืองพระนครเริ�มแพร่หลาย
เข้ามายงับริเวณลุม่แมนํ่ �ามลู และลุม่นํ �าโขงตอนเหนือ ผ่านทางเทือกเขาพนมดงเร็ก ผ่านลุ่มนํ �ามลู 
– ชี ขึ �นไปถึงจงัหวดัอดุรธานี หนองคาย เวียงจนัทน์ และสกลนคร ดงัปรากฏศาสนสถานแบบอโรค
ยาศาลตอ่เนื�องจากจงัหวดัชยัภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ตอ่เนื�องขึ �นไปบริเวณตอนบน คือ จงัหวดั
ขอนแก่น อดุรธานี หนองคาย และเวียงจนัทน์ รวมถึงจงัหวดัสกลนครด้วย5  

การติดต่อสัมพันธ์กับขอมในช่วงนี �ทําให้ศาสนา สังคม วัฒนธรรม รูปแบบ
ศิลปกรรมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเปลี�ยนแปลงอย่างชดัเจน เช่น การสร้างเมืองเป็นแผนผัง
สี�เหลี�ยมจตุรัส และมีคนํู �าชั �นเดียว เช่น เมืองหนองหานน้อย และเมืองหนองหานหลวง จังหวัด
สกลนคร มีการสร้างศาสนาสถานเนื�องในศาสนาฮินดแูละศาสนาพทุธนิกายมหายานเป็นจํานวน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งในบริเวณลุ่มแม่นํ �ามลู ปรากฏศาสนสถานเป็นจํานวนมาก เช่น ปราสาท
หินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทกําแพงน้อย จังหวัดศรีษะเกษ เป็นต้น นอกจากนี �ยังมี
ระบบชลประทานที�ดี มีการชกันํ �าเข้าที�นา มีแหล่งผลิตเครื�องปั �นดินเผาเคลือบบริเวณเชิงเขาพนม
ดงเร็กตั �งแต่เขตอําเภอนางรอง อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จนถึงอําเภอปราสาท จังหวัด
สริุนทร์ เหลา่นี �แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางเทคโนโลยีได้เป็นอยา่งดี 

นอกจากนี �จากการค้นพบจารึกที�ปรากฏนามของกษัตริย์ที�ไม่ได้ครองราชย์ที�เมือง
พระนครในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น พระเจ้าสุริยวรมนัที� 1 (จารึกที�วดัสปัุฏนาราม 
จงัหวดัอุบลราชธานี) พระเจ้ากษิตีนทราทิพย์ (จารึกหลกัที� 120 พบที�ปราสาทพนมรุ้ง จงัหวดั
บรีุรัมย์) แสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงนี �มีกษัตริย์ หรือผู้ นําปกครอง

                                                           

4 ศรีศักร วัลลิโภดม, “อีสานสมัยทวารวดี” ใน แอ่งอารยธรรมอีสาน, สุจิตต์ วงษ์เทศ, 
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2533), 115-145. 

5 ศรีศกัร วลัลโิภดม, “ข้อมลูใหม ่ข้อคิดใหมเ่กี�ยวกบัอีสาน” ใน แอ่งอารยธรรมอีสาน, 205-208. 
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ตนเองอย่างเป็นสดัส่วน แต่หลงัจากสมยัของพระเจ้าชยัวรมนัที� 7 ไปแล้วอิทธิพลของวฒันธรรม
ขอมในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก็เริ�มเสื�อมลง และสลายตวัไปในช่วงต้นพุทธศตวรรษที� 
196 

2.2.3.พุทธศตวรรษที� 19 เป็นต้นไป หลงัจากอิทธิพลของวฒันธรรมขอมได้
สิ �นสดุลงก็ได้มีวฒันธรรมใหมเ่ข้ามาแทนที�คือ วฒันธรรมไทย-ลาว โดยในชว่งแรกปรากฏเดน่ชดัใน
บริเวณแอ่งสกลนครจนถึงบริเวณพระธาตพุนมเท่านั �น และหนาแน่นในบริเวณจงัหวดัหนองคาย
และอดุรธานี เนื�องจากไมพ่บศลิาจารึกและร่องรอยของโบราณสถานอิทธิพลวฒันธรรมไทย – ลาว
ในบริเวณแอ่งโคราชที�มีอายุสมยัอยุธยาตอนปลาย ก่อนที�ขยายเข้าสู่บริเวณแอ่งโคราชราวพุทธ
ศตวรรษที� 23 เมื�อครั �งล้านช้าง (เวียงจนัทน์) เกิดความขดัแย้งทางการเมือง จึงมีการอพยบผู้คนลง
มาทางใต้และเกิดเมืองใหม ่เชน่ เมืองสวุรรณภมูิ จงัหวดัร้อยเอ็ด เมืองอบุลราชธานีกบัเมืองยโสธร 
เป็นต้น 

วัฒนธรรมไทย-ลาวที�เข้ามาในภาคตะวันออกเฉียงเหรือในช่วงนี �ไม่มีความ
ตอ่เนื�องกบัวฒันธรรมขอมอย่างสิ �นเชิงทั �งด้านภาษา ศาสนา และศิลปกรรม เช่น กลุ่มไทย-ลาวไม่
มีการใช้ตวัอกัษรขอมในจารึก แตใ่ช้ตวัอกัษรธรรมและตวัอกัษรไทยน้อย รวมถึงการนบัถือศาสนา
พทุธนิกายเถรวาท7 ซึ�งยงัคงปรากฏอยูจ่นถึงปัจจบุนั 
 
3.พระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสังเขป 

ก่อนที�ผู้คนในดินแดนบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะนบัถือพระพุทธศาสนานั �น
สนันิษฐานว่ามีการนบัถือผีมาก่อน ดงัปรากฏในตํานานนิทานเกี�ยวกบัผีฟ้าหรือผีแถนในนิทานขนุ
บรม (พงศาวดารล้านช้าง)8 ซึ�ง “แถน” “พระยาแถน” หรือ “ผีฟ้าแถน” เป็นชื�อที�ชาวอีสานใช้เรียก
เทพเจ้าผู้สร้างโลก สร้างสรรพสิ�งต่างๆ เป็นที�รู้จกัมาก่อนที�เทพเจ้าของอินเดียจะเข้ามาพร้อมกับ
พุทธศาสนาที�มักกล่าวถึง “พระอินทร์” ที�อยู่ในสวรรค์ชั �นดาวดึงส์ ซึ�งประชาชนในบริเวณภาค

                                                           

6 ศรีศกัร วลัลโิภดม, “อีสานสมยัลพบรีุ” ใน แอ่งอารยธรรมอีสาน, 148 – 172. 
7 ธวัช ปุณโณฑก, ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย –ลาว: ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและ

ประวัติศาสตร์อีสาน, 32-41. 
8 นิทาน เรื�องขุนบรมราชา, ประชุมพงศาวดาร เล่ม 43 ภาคที� 69-70, (พระนคร: องค์การค้า

ของครุุสภา, 2512), 254 – 279. 
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ตะวนัออกเฉียงเหนือและประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว) จะนบัถือพระ
ยาแถน หรือผีฟ้าแถนเป็นเทพเจ้าสําคญั9 

พระพทุธศาสนาปรากฏในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ราวพทุธศตวรรษที� 8 – 9 
ผ่านพ่อค้าชาวอินเดีย10 โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั �นเริ�มปรากฏชัดเจนราวพุทธ
ศตวรรษที� 12 หรือสมยัทวารวดี ดงัปรากฏหลกัฐานทางโบราณคดีที�เกี�ยวเนื�องในพระพทุธศาสนา 
เชน่ พระพทุธไสยยาสน์จําหลกัที�หน้าผา อําเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่น เสมาหินสลกัเรื�องราวทาง
พระพทุธศาสนา เมืองฟ้าแดดสงยาง จงัหวดักาฬสินธุ์ เป็นต้น  

 

 
 
ภาพที� 1 พระพทุธไสยยาสน์จําหลกัที�หน้าผา อําเภอภเูวียง จงัหวดัขอนแก่น 
ที�มา: อมรา ศรีสุชาติ, “พระไสยาสน์ภูเวียง : พระพทุธรูป” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค

อีสาน 9 (2542): 3051. 
 
  
 
 
 
 

                                                           

9 ธวชั ปณุโณทก, “แถน,พระยา” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 15 (2542): 1534 – 
1535.  

10 Denise Heywood, Ancient Luang Prabang (Bangkok: River Books, 2005), 29. 
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ภาพที� 2  เสมาหินสลกัเรื�องราวทางพระพทุธศาสนา เมืองฟ้าแดดสงยาง จงัหวดักาฬสินธุ์ 
ที�มา: ธวชั ปณุโณทก, “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค

อีสาน 9 (2542): 3097. 
  

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม อิ ท ธิ พ ล ท า ง ศ า ส น า พ ร า ห ม ณ์ ก็ ป ร า ก ฏ ใ น บ ริ เ ว ณ ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเชน่เดียวกนั ดงัปรากฏหลกัฐานทางด้านศิลปกรรมศิลปขอมตอนต้น เช่น ทบั
หลงัหินทราย บริเวณหน้าพระอุโบสถวดัสุปัฏนาราม อําเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ภาพสลกั
ศิลา วงกรอบประตูโบราณสถานดอนเมืองเตย บ้านสงเปือย อําเภอคําเขื�อนแก้ว จงัหวัดยโสธร 
เป็นต้น ซึ�งอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ในระยะนี �น่าจะนบัถือกันในเฉพาะชนชั �นปกครองเท่านั �น 
ประชาชนทั�วไปนา่จะนบัถือพระพทุธศาสนาเชน่เดมิ11 

 

                                                           

11 วิโรฒ ศรีสโุร, สิมอีสาน, (กรุงเทพ: มลูนิธิโตโยต้า, 2536), 21. 
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ภาพที� 3 ทบัหลงัหินทราย วดัสปัุฏนาราม อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 
ที�มา: โครงการสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย และม.ร.ว.สริุยวุฒิ สุขสวสัดิQ,บรรณาธิการ,ปราสาท

หนิและทับหลัง (กรุงเทพฯ: โครงการฯ, 2542), 14. 
 

ราวพทุธศตวรรษที� 15 เป็นต้นมา อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์เริ�มปรากฏเดน่ชดัใน
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกับการปกครองของชนชั �นสูงตามคติเทวราชาจากสํานัก
ขอมโบราณ โดยพบโบราณสถานที�เกี�ยวเนื�องในศาสนาพราหมณ์กระจายอยู่ทั�วบริเวณทั �งตอนบน 
ตอนกลาง และตอนลา่ง ยกตวัอยา่งเชน่ กู่เปือยน้อย อําเภอเปือยน้อย จงัหวดัขอนแก่น กู่สนัตรัตน์ 
อําเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ปราสาทหินพิมาย อําเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ปราสาท
บ้านเบญและปราสาทหนองทองหลาง อําเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เป็นต้น  
 

 
 
ภาพที� 4 กู่สนัตรัตน์ อําเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม 
ที�มา:  พัฒน์ เพ็งผลา, “อโรคยาศาล (โรงพยาบาล) : ปราสาทหิน,” สารานุกรม

วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 15 (2542): 5228.  
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นอกจากนี �ยงัพบจารึกและศิลปวตัถใุนลทัธิไศวนิกาย ไวษณพนิกาย ตลอดจนจนถึง
รูปพระพรหม  เช่น พระพรหม ที�ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาราวพุทธศตวรรษที�18  
พระพุทธศาสนาลทัธิหินยานก็ปรากฏเด่นชดัในสมยัของพระเจ้าชยัวรมนัที� 7 มีการสร้างศาสน
สถานที�เรียกวา่อโรคยศาลเป็นจํานวนมาก มีการสร้างพระอวโลกิเตศวรประดิษฐานในศาสนสถาน 
เช่น ที�บ้านฝ้าย อําเภอหนองหงส์ (แต่เดิมอยู่ในอําเภอลําปลายมาศ) จงัหวดับุรีรัมย์ อีกทั �งยงัพบ
พระพทุธรูปนาคปรกอีกด้วย จงึเห็นได้วา่ในชว่งนี �ผู้คนในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนบัถือทั �ง
ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพทุธควบคูก่นัไป จนเมื�อราวพทุธศตวรรษที� 19 อิทธิพลขอมก็ได้เสื�อม
ลงหลงัจากการสิ �นสดุรัชกาลของพระเจ้าชยัวรมนัที� 7 เป็นต้นมา 

 

 

   
 

 
 
ภาพที� 5  ศลิปวตัถใุนศาสนาพราหมณ์และศาสนาพทุธในชว่งพทุธศตวรรษที� 15-18 

 (ก) พระพรหม ที�ปราสาทพนมรุ้ง จงัหวดับรีุรัมย์ 
  (ข) พระอวโลกิเตศวร ที�บ้านฝ้าย จงัหวดับรีุรัมย์ 
  (ค) พระพทุธรูปนาคปรก ที�บ้านฝ้าย จงัหวดับรีุรัมย์ 
ที�มา: สิริพรรณ ธิริศิริโชติ, “พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค

อีสาน 9 (2542): 3101. และ อมรา ศรีสชุาติ, “เมืองบ้านฝ้าย : แหล่งโบราณคดี,” สารานุกรม

วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 11 (2542): 3679.   
 
 

(ก) (ข) (ค) 
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หลังจากสิ �นสุดวัฒนธรรมขอมไปแล้วก็ปรากฏวัฒนธรรมไทย-ลาวซึ�งมีรูปแบบ
วัฒนธรรมที�แตกต่างออกไปซึ�งรวมถึงศาสนาที�ประชาชนนับถือด้วย โดยกลุ่มคนไทย-ลาวนี �มี
ศลิปวฒันธรรมเป็นของตนเองรวมถึงการนบัถือศาสนาด้วยเชน่เดียวกนั12 

ชมุชนชาวไทย – ลาวนบัถือพระพทุธศาสนาพทุธนิกายเถรวาทซึ�งแตกตา่งจากอิทธิพล
ขอมที�ปรากฏอยูก่่อนหน้านี �อยา่งสิ �นเชิง จารึกหลายหลกัที�ปรากฏบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบนที�จารึกด้วยอักษรรมและอักษรไทยน้อยกล่าวถึงการสร้างวัดและอุทิศที�ดินให้กับ
พระพทุธศาสนา เชน่ จารึกวดัถํ �าสวุรรณคหูา 1 กลา่วถึงพระนามของพระไชยเชษฐาธิราช ซึ�งมีพระ
ราชศรัทธากลัปนาที�ดนิ สร้างพระพทุธรูป ถวายข้าโอกาส กล่าวถึงชื�อเมืองที�ถวายเป็นนาจงัหนั ใน
ตอนท้ายได้สาปแช่งผู้ ที�ทําลายทานวตัถแุละถือประโยชน์สงฆ์มาเป็นของตน ระบศุกัราช 925 ตรง
กับพ.ศ.210613 และจารึกวดัแดนเมือง 1 กล่าวถึงพระยาปากเจ้า (เจ้าเมืองปากห้วยหลวง) ได้
สร้างวดัและอทุิศที�ดนิให้กบัวดัแดนเมือง ระบศุกัราช 892 ตรงกบัพทุธศกัราช 207314 เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที� 6  จารึกวดัถํ �าสวุรรณคหูา 1 
ที�มา: ธวชั ปณุโณทก, “ถํ �าสุวรรณคหูา,ศิลาจารึก,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 5 
(2542): 1522. 
  

                                                           

12 วิโรฒ ศรีสโุร, สิมอีสาน, 19-23. 
13 ธวัช ปุณโณทก, ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย –ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและ

ประวัติศาสตร์อีสาน, 257-260. 
14 เรื�องเดียวกนั, 230-235. 
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ในช่วงพุทธศตวรรษที� 21-22 มีการสร้างพระพุทธูปสําริดขนาดใหญ่หรือที�เรียกว่า 
“พระเจ้าองค์ตื �อ” ถวายเป็นจํานวนมาก เช่น พระเจ้าองค์ตื �อ วัดศรีชมภูองค์ตื �อ อําเภอท่าบ่อ 
จงัหวดัหนองคาย และพระใส วดัโพธิQชยั อําเภอเมือง จงัหวดัหนองคายซึ�งเป็นพระพทุธรูปสําริดที�มี
ความสําคญัคูบ้่านคูเ่มืองของชาวจงัหวดัหนองคายและชาวอีสานทั�วไป15  

 

 
 

ภาพที� 7 พระเจ้าองค์ตื �อ วดัศรีชมภอูงค์ตื �อ จงัหวดัหนองคาย 
ที�มา:  ธวชั ปณุโณทก, “องค์ตื �อ (หนองคาย), พระเจ้า,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 
15 (2542): 5153.  
 

 
 

ภาพที� 8  พระใส วดัโพธิQชยั จงัหวดัหนองคาย 
ที�มา:  พฒัน์ น้อยแสงศรี, “พระใส : พระพุทธรูป, ” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 9 
(2542): 3050. 

                                                           

15 ศกัชยัดิQ สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพลส, 2555), 188-
189. 



21 
 

นอกจากการสร้างพระพุทธรูปสําริดแล้วยังนิยมสร้างพระพุทธรูปไม้ซึ�งปรากฏเป็น
จํานวนมากทั �งในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็นงานศิลปะพื �นบ้านที�สร้างขึ �นเพื�อเป็นการสืบทอดพระพทุธศาสนา ตลอดจนสืบ
ชะตาให้ผู้ เจ็บป่วย และอทุิศสว่นกศุลให้ญาตทีิ�ลว่งลบั16 เป็นต้น 

ด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมก็เปลี�ยนแปลงไปจากเดิม คือ ไม่สร้างศาสนสถานด้วยหิน 
แตน่ิยมสร้างด้วยดนิหรืออิฐ มีรูปทรงตามคตคิวามเชื�อของกลุม่ชาชาติไทย – ลาว คือ เป็นพระธาตุ
ทรงบวัเหลี�ยม และไม่มีการนําลวดลายที�ปรากฏอยู่บนปราสาทหินมาใช้บนเรือนพระธาตุเลย 
ยกตัวอย่างอย่างเช่น  แสดงให้เห็นว่าสกุลช่างไทย – ลาวนี �ไม่ได้สืบเนื�องมาจากสกุลช่างขอม
โบราณที�ปรากฏอยูก่่อนหน้านี �แตอ่ยา่งใด17 

 

 

  
 
 

ภาพที� 9  พระธาตทุรงบวัเหลี�ยมในวฒันธรรมไทย – ลาว 
  (ก) พระธาตกุ่องข้าวน้อย บ้านตาดทอง อําเภอเมือง จงัหวดัยโสธร 
  (ข) พระธาตเุรณู อําเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม 
ที�มา: วิโรฒ ศรีสโุร, ธาตุอีสาน (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโตโยต้า, 2539), X – XI. 

                                                           

16 ติyก แสนบุญ, “เอกลกัษณ์และคุณค่าพระพุทธรูปอีสานแห่งอดีตสมัย” สารมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 14, (มีนาคม 2549): 7-10. 
17 ธวชั ปุณโณทก “พื �นเมืองอีสาน (ประวตัิศาสตร์อีสาน)” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค

อีสาน 15 (2542): 3151.  

(ก) (ข) 
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สําหรับพระพุทธศาสนที�ประดิษฐานที�อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในปัจจุบนันั �น
สืบเนื�องตอ่มาตั �งชว่งพทุธศตวรรษที� 19 เมื�อภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรืออีสานและส.ป.ป.ลาวตก
อยู่ภายใต้การปกครองของสยามพระพทุธศาสนาลทัธิเถรวาทอย่างลงักาวงศ์ก็ได้เจริญรุ่งเรืองมา
เป็นลําดับ จนถึงพุทธศตวรรรษที� 24 ศาสนาพุทธในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที� 4 มีการ
เปลี�ยนแปลงที�สําคญั คือ ลทัธิหีนยานหรือพระพทุธศาสนาแบบเถรวาทได้แยกออกเป็น 2 นิกาย 
คือ มหานิกาย และธรรมยตุนิกาย18 
 
 
   

                                                           

18 วิโรฒ ศรีสโุร, สิมอีสาน, 24. 
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บทที� 3 
 

พระพุทธรูปบุทอง – บุเงนิที�พบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย:                 
ตัวอย่างที�ใช้ในการศึกษา 

 
พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที�พบบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศ

ไทยที�ใช้ในการศกึษาครั (งนี (เป็นพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินที�พบจากการดําเนินการทางโบราณคดีทั (ง
การสํารวจ ขดุค้นแหล่งโบราณคดี และบรูณปฏิสงัขรณ์โบราณสถานในจงัหวดัเขตลุ่มนํ (าโขง และ
ลุ่มนํ (าชี ซึ�งได้แก่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
สกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด สําหรับ
จงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดักาฬสินธุ์ จงัหวดัมุกดาหาร และจงัหวดับึงกาฬยงัไม่มีตวัอย่างพระพุทธรูป   
บทุอง – บเุงินจงึยงัไมไ่ด้ทําการศกึษาไว้ในที�นี ( 
 

 
 
แผนที�ที� 2 แสดงการแบง่เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยใช้ลุม่แมนํ่ (าเป็นเกณฑ์ในการแบง่ 
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แผนที�ที� 3 พื (นที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนที�ศกึษา 

 
1.พระพุทธรูปบุทอง – บุเงนิบริเวณลุ่มนํ .าโขง 

บริเวณลุม่นํ (าโขงเป็นบริเวณที�มีอาณาเขตตดิตอ่กบัประเทศสา ธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวพบพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินเป็นจํานวนมาก ส่วนใหญ่มีสภาพคอ่นข้างสมบรูณ์ ซึ�ง
พระพทุธรูปบทุอง – บเุงินที�พบในบริเวณลุ่มนํ (าโขงที�ใช้ในการศกึษาครั (งนี (มีจํานวนทั (งสิ (น 203 องค์ 
เป็นพระพทุธรูปบทุอง จํานวน 18 องค์ พระพทุธรูปบเุงิน จํานวน 183  องค์ และพระพทุธรูปบทุอง
ผสมบเุงิน จํานวน 2  องค์ โดยปรากฏจารึกที�ฐานพระพทุธรูปจํานวน 60 องค์ ระบศุกัราช จํานวน 
20 องค์ และไมร่ะบศุกัราช จํานวน 43 องค์ 
 

ตารางที� 1 จํานวนพระพทุธรูปที�ศกึษาบริเวณลุม่นํ (าโขง 
ประเภท จาํนวน (องค์) ปรากฏจารึก 

พระพทุธรูปบทุอง 18 ข้อความ จาํนวน (องค์) 

พระพทุธรูปบเุงิน 183 ระบศุกัราช 20 
พระพทุธรูปบทุอง-บเุงิน 2 ไมร่ะบศุกัราช 43 
รวม 203 รวม 63 



25 

พระพุทธรูปที�ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่เก็บรักษาไว้ที�พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ
ขอนแก่น บางสว่นเก็บรักษาไว้ที�แหลง่ที�พบ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ( 
 

1.1 พระพุทธรูปจากจังหวัดเลย 
1.1.1 พระพุทธรูปจากโบราณสถานวัดห้วยห้าว อําเภอเมือง วดัห้วยห้าว

เป็นโบราณสถานที�มีความสําคญัมาตั (งแต่สมยัล้านช้าง เป็นวดัที�ถูกสร้างขึ (นนตามพระบรมราช
โองการของพระเจ้าโพธิสาลราช (พ.ศ.2063 – 2090) กษัตริย์แห่งอาณาจกัรหลวงพระบาง และถือ
เป็น ศาสนสถานล้านช้างที�เก่าแก่ที�สุดของจงัหวดัเลย มีความสําคญัในฐานะวดัหลวงที�ได้รับการ
อุปถัมภ์จากกษัตริย์ราชวงศ์ล้านช้างมาตั (งแต่พุทธศตวรรษที� 21 จนถึงต้นพุทธศตวรรษที� 22 
อาณาจกัรล้านช้างเกิดความวุ่นวายจากการเมืองภายใน และเกิดศึกสงครามระหว่างพม่าหลาย
ครั (งจนตกอยูภ่ายใต้ขอบขณัฑสีมาของพม่าในที�สดุ ส่งผลให้วดัห้วยห้าวขาดการดแูลเฉกเช่นอดีต 
จงึทรุดโทรมลงตามกาลเวลาในที�สดุ1  

ปี พ.ศ.2557 สํานกัศิลปากรที� 9 ขอนแก่น ได้ดําเนินการขดุแตง่โบราณสถาน คํ (า
ยนัโบราณสถานหลังการขุดแต่ง และขุดค้นทางโบราณคดีที�โบราณสถานวัดห้วยห้าว จากการ
ดําเนินการทางโบราณคดีในครั (งนี (ทําให้พบพระพทุธรูปบเุงินที�สภาพคอ่นข้างสมบูรณ์ 3 องค์ ซึ�ง
ปรากฏจารึก 2 องค์2 พบบนพื (นดินบริเวณมุมด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของอโุบสถ ซึ�งนํามาเป็น
ตวัอย่างในการศกึษาครั (งนี ( ได้แก่พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 1-001 หมายเลขทะเบียน 1-002 
และหมายเลขทะเบียน 1-003 ดงันี ( 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 1 ห้างหุ้นสว่นจํากดั บรูณาวิพฒัน์,  “รายงานเบื (องต้น การขดุค้น – ขดุแตง่โบราณคดีโบราณสถาน
วดัห้วยห้าว โครงการอนรัุกษ์และพฒันาวดัห้วยห้าว (ระยะที�1) บ้านโพนค่าย ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย,”  2557, 
(3-1)-(3-2). 

2 อา่นและถอดความโดย ผศ.กฤษฏิชยั ชลพชัรสทิธิกลุ ศนูย์วฒันธรรม จงัหวดัเลย  
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ภาพที� 10 ตวัอยา่งพระพทุธรูปบเุงินจากโบราณสถานวดัห้วยห้าว อําเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน 1-001 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน 1-002 
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน 1-003 
  

1.1.2 พระพุทธรูปจากสถานปฏิบัติธรรมถํ .าสาริกา อําเภอด่านซ้าย ค้นพบ
โดยชาวบ้านกกสะตี หมู่ 5 ตําบลวงัยาว บริเวณด้านล่างของถํ (าสาริกา ซึ�งอยู่ติดกบัแม่นํ (าป่าสกั 
(แควสกัใหญ่) ทางสํานกังานศิลปากรและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที� 7 ในขณะนั (น จึงได้จดัส่ง
เจ้าหน้าที�ไปตรวจสอบ พบพระพทุธรูปบเุงินจํานวน 67 องค์ เป็นพระพทุธรูปประทบัยืน 1 องค์ 
และพระพทุธรูปประทบันั�งปางมารวิชยั 66 องค์ และได้จดัทําทะเบียนโบราณวตัถจํุานวน 18 องค์3 
ซึ�งได้นํามาเป็นตวัอย่างการศกึษาครั (งนี ( จํานวน 20 องค์ ซึ�งเป็นพระพทุธรูปบเุงินทั (งหมด มีจารึก
ระบศุกัราช จํานวน 6 องค์ 

พระพทุธรูปทั (ง 20 องค์ เป็นพระพทุธรูปที�มีความสมบรูณ์ พบทั (งพระพุทธรูปยืน
ปางเปิดโลก และปางมารวิชยั ฝีมือชา่งมีความประณีต งดงาม เช่น พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 
1 หมายเลขทะเบียน 6 หมายเลขทะเบียน 9 และหมายเลขทะเบียน 17 เป็นต้น  

                                                           

3 สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที� 7 ขอนแก่น, “รายงานการตรวจสอบ “ถํ (า
สาริกา” บ้านโพนสวา่ง ต.วงัยาว อ.ดา่นซ้าย จ.เลย,” 2557, 1-2. 

(ก) (ข) (ค) 
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สําหรับพระพุทธรูปยืนปางเปิดโลก (หมายเลข1) มีลกัษณะคล้ายกบัพระพทุธรูป
สําริดที�พบในพิพิธภณัฑ์หอพระแก้ว นครเวียงจนัทร์ (หพก II/3) (ภาพที� 45) มีจารึกระบวุ่าสร้างใน
สมยัพระไชยเชษฐาธิราชที� 3 (เจ้าสิริบญุสาร) ราวปลายพทุธศตวรรษที� 23  

 

 

   
 

 
 

ภาพที� 11 ตวัอย่างพระพทุธรูปจากสถานปฏิบตัธิรรมถํ (าสาริกา อําเภอดา่นซ้าย จงัหวดัเลย  
                (ก) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน 1 
                (ข) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน 6 
                (ค) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน 9 
 

1.2 พระพุทธรูปจากจังหวัดหนองคาย 
1.2.1 พระพุทธรูปจากพระเจดีย์ (ร้าง) ข้างตลาด อําเภอเมือง พระเจดีย์ 

(ร้าง) ข้างตลาด ตั (งอยูตํ่าบลเวียงคกุ เป็นที�ตั (งของชมุชนโบราณมาตั (งแตส่มยัทวารวดีตอนต้น และ
มีพฒันาการตอ่เนื�องมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ มีความสําคญัทั (งทางประวตัศิาสตร์และศาสนา4  

พระเจดีย์ (ร้าง) ข้างตลาดตั (งอยู่ติดกบัตลาดบ้านเวียงคกุในปัจจบุนั เป็นที�เคารพ
สกัการะของท้องถิ�น อายุราวพุทธศตวรรษที� 23 – 24 ในสมัยวัฒนธรรมล้านช้าง5 สําหรับ

                                                           

4 ห้างหุ้นสว่นจํากดั ปรุาณรักษ์, “รายงานการขดุแต่งและบรูณะพระเจดีย์ (ร้าง) ข้างตลาด บ้าน
เวียงคกุ ตําบลเวียงคกุ อําเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย,”  2547, บทนํา 6-11. 

(ก) (ข) (ค) 
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พระพทุธรูปที�ใช้ในการศกึษาครั (งนี (มีจํานวน 10 องค์ เป็นพระพทุธรูปที�คอ่นข้างสมบรูณ์ พบบรรจุ
อยูภ่ายในภาชนะดนิเผาบริเวณฐานเจดีย์ด้านทิศใต้ โดยเป็นพระพทุธรูปบเุงิน จํานวน 8 องค์ และ
พระพทุธรูปบทุอง จํานวน 2 องค์ ส่วนใหญ่เป็นพระพทุธรูปขนาดคอ่นข้างเล็ก พระพทุธรูปบทุอง
คอ่นข้างสมบูรณ์ พระพทุธรูปบุเงินส่วนใหญ่ชํารุด แผ่นบเุงินหลุดหาย แตย่งัคงเห็นลวดลายที�ติด
อยู่กับแกนพระพุทธรูปซึ�งส่วนใหญ่ตกแต่งด้วยลวดลายเรขาคณิตอย่างง่ายๆบริเวณฐาน เช่น 
พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 329/2549 หมายเลขทะเบียน 330/2549 และหมายเลขทะเบียน 
337/2549 เป็นต้น 

 

 

   
 

 
 

ภาพที� 12 ตวัอยา่งพระพทุธรูปจากพระเจดีย์ (ร้าง) ข้างตลาด อําเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย  
               (ก) พระพทุธรูปบทุอง หมายเลขทะเบียน 329/2549 
               (ข) พระพทุธรูปบทุอง หมายเลขทะเบียน 330/2549 
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน 337/2549 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

5 ห้างหุ้นสว่นจํากดั ปรุาณรักษ์, “รายงานการขดุแต่งและบรูณะพระเจดีย์ (ร้าง) ข้างตลาด บ้าน
เวียงคกุ ตําบลเวียงคกุ อําเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย,”  2547, 1. 

(ก) (ข) (ค) 



29 

1.2.2 พระพุทธรูปจากพระธาตุบังพวน อาํเภอเมือง ตามตํานาน    อรัุงคธาตุ
กล่าวถึงการสร้างพระธาตบุงัพวนว่าสร้างขึ (นโดยพระเจ้ากรุงเวียงจนัทน์พระองค์หนึ�ง และหมื�น
กลางโฮงเจ้าเมืองเวียงคุก เพื�อประดิษฐานพระบรมธาตุกระดูกหัวหน่าว 29 องค์ ส่วนทาง
โบราณคดีนั (นยงัไม่พบหลกัฐานแน่ชดัว่าสร้างในสมยัใด สนันิษฐานว่าสร้างก่อนสมยัพระเจ้าโพธิ
สาลราช (พ.ศ.2063 – 2090) หลกัฐานการสร้างเริ�มปรากฏชดัเจนในสมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
(พ.ศ.2091 – 2114) 

การบรูณปฏิสงัขรณ์พระธาตบุงัพวนเกิดขึ (นหลายครั (ง คือ ราวพ.ศ.2429 ได้มีการ
บรูณะวดัพระธาตบุงัพวนโดยมีพระครูเจติยานรัุกษ์เป็นผู้ นํา ตอ่มาในวนัที� 20 มิถนุายน พ.ศ.2513 
องค์พระธาตบุงัพวนซึ�งทรุดเอียงอยูแ่ล้วได้พงัทลายลง ทางกรมศิลปากรจึงได้บรูณะพระธาตขุึ (นมา
ใหม่ในปีพ.ศ.1519 – 25206 ตอ่มาห้างหุ้นส่วนจํากดั ปรุาณรักษ์ได้ทําการขดุค้นพระธาตบุงัพวน
อีกครั (งในปีพ.ศ. 2536 ทําให้พบพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินจํานวนหนึ�ง  

สําหรับพระพทุธรูปที�นํามาเป็นตวัอย่างในการศกึษาครั (งนี ( มีจํานวน 21 องค์ ซึ�ง
เป็นพระพุทธรูปบุเงินทั (งหมด ปัจจุบนัเก็บรักษาไว้ที�พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เช่น 
พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.8/2549 หมายเลขทะเบียน พช.ขก 11/2538 และหมายเลข
ทะเบียน พช.ขก 13/2538 เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

6 อรุณศกัดิS กิ�งมณี, “พระธาตบุงัพวน,” ศิลปากร 12, 7 (กรกฎาคม 2542): 8. 
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ภาพที� 13 ตวัอย่างพระพทุธรูปจากพระธาตบุงัพวน อําเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย  
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.8/2549 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก 11/2538 
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก 13/2538  

 
อย่างไรก็ตามหลงัการบูรณปฏิสงัขรณ์เสร็จแล้วมีพระพุทธรูปบทุอง – บเุงินอีก

ส่วนหนึ�งที�ได้บรรจคืุนไว้ในองค์พระธาตบุงัพวนดงัเดิม มีพระพทุธรูปที�ปรากฏจารึกกล่าวถึง “พระ
เจ้าตา” ซึ�งน่าจะหมายถึง “พระวรปิตา” พระบิดาของพระยาวรวงษามหาธรรมิกราช และอ้างถึง
ครั (งรัชกาลพระยาโพธิสาลราช (พ.ศ.2063 - 2090) ทรงมีพระบรมราชโองการให้ “พระยาหลวง
อภยัเสนา” นําสิ�งของมาไว้ในพระธาตบุงัพวนพระเจดีย์ศรีสตัมหาทาน พระราชวงศา หรือ พระยา 
วรวงษามหาธรรมิกราช รับ (อปุฐาก? องค์พระธาต)ุ ศกัราช 986 (พ.ศ.2167) ดงันี ( 
 

  1. พระเจ้าตา เมื�อพระโพธิสารราช......................... 
       มีพระราชอาญา ใสห่วัพระยาอภยั 
   2. เสนา นํามาไว้ในพระธาตบุงัพวนพระเจดีย์ศรีสตัต 
       มหาทาน พระราชวงศา...รับ 

   3. 986 ในเดือน 6 เพ็ง วนัศกุร พทุธาภิเษกปราช7 

                                                           

7 สรุศกัดิS ศรีสําอาง, ลําดับกษัตริย์ลาว, พิมพ์ครั (งที� 2 (กรุงเทพฯ: สํานกัโบราณคดีและ
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ กรมศิลปากร, 2545), 153. 

(ก) (ข) (ค) 
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1.2.3 พระพุทธรูปจากบ้านโคกสําราญ อําเภอเมือง บริเวณที�พบเป็นที�ราบ 
เดิมใช้เป็นที�ทํานา สภาพโดยทั�วไปเป็นทุ่งโล่ง ไม่ปรากฏร่องรอยของอาคารสถานแต่อย่างใด แต่
อยา่งไรก็ตามบ้านโคกสําราญแหง่นี (ตั (งอยูไ่มไ่กลจากพระธาตบุงัพวนมากนกั8  

พระพทุธรูปที�นํามาเป็นตวัอยา่งในการศกึษาครั (งนี (มีจํานวน 24 องค์ ซึ�งบางส่วนมี
สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ และบางส่วนเศียรชํารุดหักหายแต่ส่วนฐานยังอยู่ในสภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์ เป็นพระพุทธรูปบุทอง จํานวน 1 องค์ และพระพุทธรูปบุเงิน จํานวน 23 องค์ เช่น 
พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 1 หมายเลขทะเบียน 18 และหมายเลขทะเบียน 22 เป็นต้น 

 

 

   
 

 
ภาพที� 14 ตวัอยา่งพระพทุธรูปจากบ้านโคกสําราญ อําเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย  
               (ก) พระพทุธรูปบทุอง หมายเลขทะเบียน 1 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน 18 
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน 22  
 

1.2.4 พระพุทธรูปจากบ้านนาบอน อาํเภอสังคม พระพทุธรูปบทุอง – บเุงินที�
ได้จากบ้านนาบอน เป็นพระพทุธรูปที�มีสภาพคอ่นข้างสมบรูณ์ มีขนาดคอ่นข้างใหญ่เมื�อเทียบกบั
พระพทุธรูปบทุอง – บเุงินที�พบจากแหล่งโบราณคดี และโบราณสถานอื�นๆที�นํามาเป็นตวัอย่างใน

                                                           

8 สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติที� 7 ขอนแก่น, “รายงานการตรวจสอบสถานที�
พบพระพทุธรูปบเุงิน/ทอง บ้านโคกสาํราญ ตําบลคา่ยบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย,” 2540, 1-2. 

(ก) (ข) (ค) 
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การศกึษา นอกจากนี (ยงัมีการตกแตง่ฐานพระพุทธรูปด้วยลูกแก้ว มีการผสมผสานระหว่างการบุ
ทองและบุเงินองค์ภายในองค์เดียว ฝีมือช่างมีความปราณีต ได้นํามาเป็นตวัอย่างในการศึกษา
จํานวน 66 องค์ เป็นพระพทุธรูปบเุงิน จํานวน 65 องค์ และพระพทุธรูปบทุอง-บเุงิน จํานวน 1 องค์ 
ปรากฏจารึก จํานวน 47 องค์ ระบศุกัราช จํานวน 9 องค์ และไม่ปรากฏศกัราช จํานวน 38 องค์  
เช่น พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน 1/2556 หมายเลขทะเบียน  6/2556 และหมายเลขทะเบียน 
10/2556 เป็นต้น 

 

 

   
 

 
ภาพที� 15 ตวัอย่างพระพทุธรูปจากบ้านนาบอน อําเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย  
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน 1/2556 
               (ข) พระพทุธรูปบทุอง – บเุงิน หมายเลขทะเบียน 8/2556  
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน 10/2556  
  

1.3 พระพุทธรูปจากจังหวัดอุดรธานี 
1.3.1 พระพุทธรูปจากเจดีย์วัดศรีปมัญญา อําเภอกุมภวาปี พระพทุธรูปที�

จากเจดีย์วัดศรีปมัญญาพบทั (งพระพุทธรูปบุทอง พระพุทธรูปบุเงิน และพระพุทธรูปที�มีการ
ผสมผสานระหว่างการบุทองและบุเงินในองค์เดียวกัน คล้ายกับที�พบที�บ้านนาบอน จังหวัด
หนองคาย  

นอกจากนี (ยังพบพระพุทธรูปบุทอง หมายเลขทะเบียน พช.ขก.324/2516 ที�มี
รูปแบบฐานเช่นเดียวกับพระพทุธรูปสําริดของล้านนา คือ พระพุทธรูปขดัสมาธิราบ ปางมารวิชยั 

(ก) (ข) (ค) 
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ประทับนั�งเหนือฐานที�มีกลีบบวัหงายและเกสรบวั พระรัศมีเป็นเปลว แต่อย่างไรก็ตามเค้าพระ
พักตร์ของพระพุทธรูปมีความเป็นพื (นเมืองแล้ว ซึ�งถือได้ว่าพระพุทธรูปองค์นี (มีลักษณะพิเศษที�
แตกตา่งจากตวัอยา่งพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินที�ใช้ในการศกึษา 

สําหรับพระพุทธรูปที�ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษามีจํานวน 12 องค์  คือ 
พระพทุธรูป  บทุอง จํานวน 4 องค์ พระพทุธรูปบเุงิน จํานวน 7 องค์ และพระพทุธรูปบทุอง – บเุงิน 
จํานวน 1 องค์ ในจํานวนนี (ปรากฏจารึก จํานวน 8 องค์ ระบศุกัราช จํานวน 5 องค์ และไม่ปรากฏ
ศกัราช จํานวน 3 องค์ ยกตวัอยา่งเชน่ พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.317/2516 หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก. 323/2516 และหมายเลขทะเบียน พช.ขก.324/2516 เป็นต้น 

 

 

   
 

 
 

ภาพที� 16 ตวัอย่างพระพทุธรูปจากเจดีย์วดัศรีปมญัญา อําเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี   
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.317/2516 
               (ข) พระพทุธรูปบทุอง – บเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.323/2516 
               (ค) พระพทุธรูปบทอุง หมายเลขทะเบียน พช.ขก.324/2516   
 

1.3.2 พระพุทธรูปจากวัดท่าหลักเมือง อําเภอกุมภวาปี เมื�อวันที� 20 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2519 ได้มีการขดุค้นที�วดัท่าหลกัเมืองทําให้พบพระพทุธรูปบรรจอุยู่ในไหเคลือบสี
ดําที�บริเวณเนินอิฐซึ�งสนันิษฐานว่าน่าจะเป็นโบสถ์ พระพทุธรูปทั (งหมดมี 60 องค์ ส่วนใหญ่อยู่ใน
สภาพชํารุด พระอดุรธรรม เจ้าคณะจงัหวดัอดุรธานีขอแบง่เก็บรักษาไว้ที�วดัส่วนหนึ�ง และส่วนหนึ�ง

(ก) (ข) (ค) 
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เก็บรักษาไว้ที�พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ ขอนแก่น9 ซึ�งได้นํามาเป็นตวัอย่างในการศกึษาจํานวน 16 
องค์ เป็นพระพทุธรูปบทุอง จํานวน 1 องค์ และพระพทุธรูปบเุงิน จํานวน 15 องค์ 

พระพทุธรูปทั (ง 16 องค์นี (เป็นพระพทุธรูปบนฐานสงู ตกแตง่ด้วยลวดลายพรรณ
พฤกษา และเรขาคณิตอย่างง่ายๆ ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ยกตัวอย่าง เช่น 
พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.198/2519 หมายเลขทะเบียน พช.ขก.199/2519 และ
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.213/2516 เป็นต้น 

 

 

   
 

 
 

ภาพที� 17 ตวัอยา่งพระพทุธรูปจากวดัทา่หลกัเมือง อําเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี           
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.198/2519 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.199/2519 
               (ค) พระพทุธรูปบทุอง หมายเลขทะเบียน พช.ขก.213/2519  
 

1.3.3 พระพุทธรูปจากวัดพระธาตุบ้านหนาด อําเภอเพ็ญ สนันิษฐานว่าวดั
พระธาตุบ้านหนาดเป็นวดัเก่าแก่และมีความสําคญัที�พระมหากษัตริย์ ปรากฏพระนามในจารึก
พระธาตบุ้านหนาด (อด.17) วา่ “สมเดจ็บรมบพิตร (พระ) มหาธรรมมิกราชาธิปติสมเด็จ...” โปรดฯ

                                                           

9 ทะเบียนโบราณวตัถทีุ�อยู่ในห้องจัดแสดงพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ตู้หมายเลข 24 
ลาํดบัที� 77. 

(ก) (ข) (ค) 
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ให้มีการสถาปนา กําหนดเขตพื (นที�และอทุิศข้าโอกาสให้แก่วดั กําหนดอายโุบราณสถานแห่งนี (ไว้
ราวพทุธศตวรรษที� 22 – 24 ภายใต้อิทธิพลล้านช้าง10  

จากการขดุค้น ขดุแตง่โบราณสถานวดัพระธาตบุ้านหนาดพบพระพทุธรูปบทุอง – 
บเุงินจํานวน 5 องค์ พบบริเวณแท่นบชูา (หอพระธาต)ุ และบริเวณฐานพระธาตดุ้านทิศใต้11 ซึ�งได้
นํามาที�ใช้ในการศกึษาครั (งนี (จํานวน 3 องค์ เป็นพระพทุธรูปบทุอง จํานวน 1 องค์ และพระพทุธรูป
บเุงิน จํานวน 2 องค์ เช่น พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน sf #02 หมายเลขทะเบียน sf #03 และ
หมายเลขทะเบียน sf #10 เป็นต้น 

 

 

   
 

 
 

ภาพที� 18 ตวัอยา่งพระพทุธรูปจากธาตบุ้านหนาด อําเภอเพ็ญ จงัหวดัอดุรธานี                   
               (ก) พระพทุธรูปบทุอง หมายเลขทะเบียน sf #02 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน sf #03 
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน sf #10 
 

สําหรับพระพทุธรูปบุเงินหมายเลข SF#10 เป็นองค์ที�มีความพิเศษกว่าองค์อื�นๆ 
เนื�องจากเป็นพระพุทธรูปบุเงินประทับนั�งปางสมาธิเพียงองค์เดียวที�พบจากตวัอย่างทั (งหมดที�
ทําการศกึษาซึ�งสว่นใหญ่จะนิยมสร้างเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั  
                                                           

10 กลุม่โบราณคดี สาํนกัศิลปากรที� 9 ขอนแก่น, “รายงานโครงการขดุค้น ขดุแตง่โบราณสถานธาตุ
บ้านหนาด วดัพระธาตบุ้านหนาด หมู ่6 ตําบลนาบวั อําเภอเพ็ญ จงัหวดัอดุรธานี,” 2556, 86. 

11 เรื�องเดยีวกนั, 29-30. 

(ก) (ข) (ค) 
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1.4 พระพุทธรูปจากจังหวัดสกลนคร 
พระพุทธรูปจากพระธาตุมีชัย อําเภอสว่างแดนดิน พระพทุธรูปที�พบที�พระ

ธาตมีุชยัเป็นพระพทุธรูปบเุงินทั (งหมด ส่วนใหญ่มีสภาพคอ่นข้างสมบรูณ์ บางส่วนแผ่นเงินบริเวณ
ฐานหลุดร่อนหายไป การตกแต่งฐานพระพุทธรูปพบทั (งที�ตกแต่งเป็นกลีบบวัอย่างปราณีต และ
ตกแต่งด้วยลวดลายเราขาคณิตอย่างง่ายๆ ซึ�งพระพุทธรูปที�นํามาเป็นตัวอย่างในการศึกษามี
จํานวน 6 องค์ เป็นพระพุทธรูปบุเงินทั (งหมด ยกตวัอย่าง เช่น พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน 
พช.ขก.13/2549 หมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2549 และหมายเลขทะเบียน 16/2549 เป็นต้น 

 

   
 

 
 

ภาพที� 19 ตวัอยา่งพระพทุธรูปจากพระธาตมีุชยั อําเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร               
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.13/2549 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก14/2549 
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.16/2549 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) (ค) 



37 

1.5 พระพุทธรูปจากจังหวัดนครพนม 
พระพุทธรูปจากวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตุพนม พระธาตุ

พนมเป็นพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตสุมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ตั (งอยู่ ณ วดัพระ
ธาตุพนมวรมหาวิหาร พระอารามหลวง เป็นปูชนียสถานที�สําคัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวลาวทั (งสองฝั� งแม่นํ (าโขง ในตํานานอุรังคธาตุระบุว่ามีการ
บรูณปฏิสงัขรณ์หลายครั (ง ครั (งสดุท้ายระหว่างพ.ศ. 2483 – พ.ศ. 2484 ตอ่มากรมศิลปากรได้ทํา
การบรูณปฏิสงัขรณ์อีกครั (งเมื�อคราวที�พระธาตเุกิดทรุดตวัลงเมื�อวนัที� 11 สิงหาคม พ.ศ.251812  

การบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุครั (งสุดท้ายนี (ทําให้พบพระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน
จํานวนมาก คือ พระพทุธรูปบทุอง จํานวน 821 องค์ และพระพทุธรูปบเุงิน จํานวน 3,091 องค์13 
ตําแหน่งที�พบ คือ พบปะปนกระจายอยู่ในกองอิฐทั�วไป และพบตามเสากําแพงแก้วชั (นในใต้ฐาน
พระสงักจัจายน์ ในไหที�ฝังอยู่ในดิน ในช่องสี�เหลี�ยมในองค์พระธาตพุนมสงูตั (งแต ่5.47 เมตรขึ (นไป 
ซึ�งเป็นสว่นฐานขึ (นไปจนถึงชั (นที�สองขององค์พระธาต ุ 
 

 
 
ภาพที� 20 ไหดนิเผาบรรจพุระพทุธรูปบทุอง – บเุงิน ฝังอยูที่�ฐานขององค์พระเจดีย์พระธาตเุกือบ 
                กึ�งกลางด้านทิศเหนือ 
ที�มา: กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุ

พนมวรมหาวิหาร อาํเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.2518 – 2522, 327.  

                                                           

12 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนม

วรมหาวหิาร อาํเภอธาตุพนม จังหวดันครพนม พ.ศ.2518 – 2522, 264.  
13 เรื�องเดยีวกนั, 177. 
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ภาพที� 21 ไหดนิเผาบรรจพุระพทุธรูปบทุอง – บเุงิน ที�พระธาตพุนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตพุนม 
                จงัหวดันครพนม 
ที�มา: กรมศลิปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุ

พนมวรมหาวิหาร อาํเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.2518 – 2522, 328 
 

 
 

ภาพที� 22 พระพทุธรูปบทุอง – บเุงินฝังอยูใ่นซากอิฐ ที�พระธาตพุนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตพุนม 
                จงัหวดันครพนม 
ที�มา: กรมศลิปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุ

พนมวรมหาวิหาร อาํเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.2518 – 2522, 332. 
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สําหรับพระพทุธรูปที�ปรากฏจารึกนั (นได้มีการอ่านและแปลโดยนายวชัรินทร์ พุ่ม
พงษ์แพทย์ นกัโบราณคดีของกรมศิลปากร ร่วมกบัพระเทพรัตนโมลี (แก้ว กนฺโตภาโส) เจ้าอาวาส
วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหารในสมยันั (น ถอด อ่าน และให้คําอธิบายไว้แล้ว14 อย่างไรก็ตามหลัง
การบรูณะองค์พระธาตแุล้วได้อญัเชิญพระพุทธรูปที�พบจากการบูรณะกลบัเข้าไปประดิษฐานใน
องค์พระธาตดุงัเดมิ 
 

 
 

ภาพที� 23 การนําพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินกลบัเข้าไปบรรจใุนองค์พระธาตพุนมวรมหาวิหาดงัเดมิ 
ที�มา: พระธาตุพนม (นนทบรีุ: โรงพิมพ์มตขินปากเกร็ด, 2557. พิมพ์ในงานพิธีมทุิตาสกัการะแด่
พระเทพวรมนีุ เจ้าอาวาสวดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร อายวุฒันมงคล 72 ปี เมษายน 2557), 98. 
 

สําหรับพระพุทธรูปที�นํามาเป็นตวัอย่างในการศึกษาเป็นพระพุทธรูปบุ
ทอง – บเุงินบางสว่นที�จดัแสดงไว้ในพิพธภณัฑ์ของวดัมีจํานวน 12 องค์ เป็นพระพุทธรูปบุทอง 
จํานวน 5 องค์ และพระพุทธรูปบุเงิน จํานวน 7 องค์ ยกตวัอย่าง เช่น พระพุทธรูปหมายเลข
ทะเบียน ว.ธ.600 หมายเลขทะเบียน ว.ธ.602 และหมายเลขทะเบียน ว.ธ.607 เป็นต้น 

 
 
 
 

                                                           

14 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนม

วรมหาวิหาร อาํเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.2518 – 2522, 183. 
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ภาพที� 24 ตวัอยา่งพระพทุธรูปจากวดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม  
               (ก) พระพทุะรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน ว.ธ.600 
               (ข) พระพทุธรูปบทุอง หมายเลขทะเบียน ว.ธ.602 
               (ค) พระพทุธรูปบทุอง หมายเลขทะเบียน ว.ธ.607  
 

1.6 จังหวัดหนองบัวลาํภู 
ตวัอยา่งพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินจากจงัหวดัหนองบวัลําภูได้จากถํ (าสวุรรณคหูา 

หรือ วดัถํ (าสวุรรณคหูา เป็นวดัโบราณฝ่ายอรัญวาสี (วดัป่า) สร้างสมยัล้านช้าง ตั (งอยู่บ้านสวุรรณ
คหูา ตําบลนาสี อําเภอสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัลําภู เป็นวดัที�ตั (งอยู่ในภูเขาหินปนูขนาดปาน
กลาง  

สภาพทั�วไปของวัดมีลักษณะพิเศษกว่าวัดธรรมดา คือ พระเถระฝ่ายอรัญวาสี
สมยัอดีตได้ดดัแปลงถํ (าให้เป็นที�พกัอาศยัสําหรับจําวดั และนั�งสมาธิภาวนา ไม่สร้างอาคารเหมือน
วดัทั�วไป มีพื (นที�ตามที�ปรากฏในศิลาจารึกสมยัพระเจ้าไชยเชาฐาธิราช คือ กว้างด้านละ 1,000 วา  
หรือ 4 ตารางกิโลเมตร 

วดัสุวรรณคหูาไม่ปรากฏหลกัฐานว่าเริ�มสร้างในสมยัใด เนื�องจากพระสงฆ์ฝ่าย
อรัญวาสีไม่นิยมสร้างถาวรวัตถุ อย่างไรก็ตามพบหลักฐานครั (งแรกเมื�อครั (งสมเด็จพระเจ้าไชย

(ก) (ข) (ค) 
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เชษฐาธิราชได้พระราชทานเขตสิสงุคามสีมา (เขตนอกชุมชน) แก่วดัสุวรรณคหูา และมีพระเถระ
ประจําวดัชื�อวา่ “พระมหาอินทรีย์สงัวรเจ้า”15 

สําหรับพระพุทธรูปที�นํามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาเป็นพระพุทธรูปบุทอง 
จํานวน 4 องค์ ปัจจุบนัเก็บรักษาที�วดัถํ (าสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัลําภู (ไม่ปรากฏหมายเลข
ทะเบียน) ดงัตอ่ไปนี ( 
 

 
ภาพที� 25 ตวัอยา่งพระพทุธรูปจากวดัถํ (าสวุรรณคหูา อําเภอสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 
2.พระพุทธรูปบุทอง – บุเงนิบริเวณลุ่มนํ .าชี 
 พระพุทธ รูปที�ศึกษาบริ เวณลุ่ม นํ (า ชี ไ ด้แ ก่พระพุทธ รูปจากจังหวัดขอนแก่น 
มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ�งพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที�พบในบริเวณลุ่มนํ (าชีที�ใช้ใน
การศกึษาครั (งนี (มีจํานวนทั (งสิ (น 326 องค์ เป็นพระพทุธรูปบทุอง จํานวน 1 องค์ พระพทุธรูปบเุงิน 
จํานวน 316 องค์ พระพทุธรูปบทุอง – บเุงิน จํานวน 1 องค์ และแกนพระพทุธรูป จํานวน 8 องค์ ซึ�ง
พบจารึกบนฐานพระพทุธรูปจํานวน 38 องค์ จากจํานวนทั (งหมด ระบศุกัราช จํานวน 15 องค์ และ
ไมป่รากฏศกัราช จํานวน 23 องค์ 
 
 
 
 
 
                                                           

15 ธวชั ปณุโณทก, “สวุรรณคหูา, วดั” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน  15 (2542): 4743 
– 4744. 
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ตารางที� 2 จํานวนพระพทุธรูปที�ศกึษาบริเวณลุม่นํ (าชี 
ประเภท จาํนวน (องค์) ปรากฏจารึก 

พระพทุธรูปบทุอง 1 ข้อความ จาํนวน (องค์) 

พระพทุธรูปบเุงิน 316 ระบศุกัราช 15 
พระพทุธรูปบทุอง-บเุงิน 1 ไมร่ะบศุกัราช 23 
แกนพระพทุธรูป 8 รวม 38 
รวม 326  

 
พระพุทธรูปที�ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่เก็บรักษาไว้ที�พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ

ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด บางส่วนเก็บรักษาไว้ที�แหล่งที�พบ มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ( 
 

2.1 พระพุทธรูปจากจังหวัดขอนแก่น 
2.1.1 พระพุทธรูปจากกู่แก้วบ้านหัวสระ อาํเภอเมือง โบราณสถานบ้านกู่

แก้วเป็นโบราณสถานขอมสมยับายน สร้างขึ (นในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัที� 7 เป็นอโรคยาศาล ใช้เป็น
ที�รักษาโรคภยัของราษฎร 

กรมศลิปากรได้บรูณะโบราณสถานบ้านกู่แก้วเมื�อเดือนเมษายน – กนัยายน พ.ศ.
2529 แตย่งัไมแ่ล้วเสร็จจงึได้ดําเนินการตอ่ในเดือนมิถนุายน พ.ศ.2530 แล้วเสร็จในเดือนกนัยายน 
พ.ศ.2530 จากบรูณะโบราณสถานแหง่นี (ทําให้พบโบราณวตัถทีุ�สําคญั ได้แก่ เทวรูปพระโพธิสตัว์
วชัรสตัว์ พระอิศวรทรงโค พระโพธิสตัว์วชัรปาณีทรงครุฑ พระพิมพ์เนื (อวา่น ที�สําคญัคือ จารึกของ
พระเจ้าชยัวรมนัที� 7 ระบถึุงการสร้างอโรคยาศาล16 

สําหรับพระพทุธรูปที�ใช้ในการศกึษาครั (งนี (มีจํานวน 23 องค์ เป็นพระพทุธรูปบเุงิน
ทั (งหมด ปรากฏจารึกไมร่ะบศุกัราช จํานวน 6 องค์ ยกตวัอยา่ง เชน่ พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 
พช.ขก.5/2530 หมายเลขทะเบียน พช.ขก 7/2531 และหมายเลขทะเบียน พช.ขก. 14/2531 เป็น
ต้น 

พระพุทธรูปส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปบนฐานสูง ตกแต่งด้วยลวดลายพรรณ
พฤกษาและลวดลายเรขาคณิตอย่างง่ายๆ สําหรับพระพทุธรูปบทุองผสมบเุงิน หมายเลขทะเบียน 

                                                           

16 วีระศกัดิS บญุหลง “กู่แก้ว : ปราสาทหิน” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 1 (2542): 
297-300. 
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พช.ขก.5/2530 เป็นพระพทุธรูปที�มีขนาดใหญ่มาก ตกแตง่บริเวณฐานด้วยลายพรรณพฤกษา ฝีมือ
ชา่งถือวา่มีความปราณีตกวา่องค์อื�นๆ  
 

 

   
 
 
 
ภาพที� 26 ตวัอยา่งพระพทุธรูปจากกู่แก้วบ้านหวัสระ อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น           
               (ก) พระพทุธรูปบทุอง – บเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.5/2530 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.7/2531 
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2531  
 

2.1.2 พระพุทธรูปจากปรางค์กู่ประภาชัย อําเภอนํ .าพอง แหล่งโบราณสถาน
กู่ประภาชยั เป็นศาสนสถานประจําโรงพยาบาล หรืออโรคยาศาล สร้างขึ (นเพื�อใช้เป็นที�ประกอบพิธี
ทางศาสนาพทุธลทัธิมหายาน สนันิษฐานว่าสร้างขึ (นในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัที� 7 มีอายรุาวพทุธ
ศตวรรษที� 18 จากการขดุแตง่เพื�อออกแบบบรูณะปรางค์ประธานกู่ประภาชยั ปี พ.ศ. 254117 พบ
พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินจํานวนมากบรรจุอยู่ในภาชนะดินเผาจํานวน 4 ใบ พบภายในห้อง
ปราสาทประธาน และบริเวณฐานประสาทประธานด้านเหนือ  

สําหรับตวัอย่างที�นํามาศกึษามีจํานวน 90 องค์ เป็นพระพทุธรูปบทุอง จํานวน 1 
องค์ และพระพทุธรูปบเุงิน จํานวน 89 องค์ ปรากฏจารึกที�ไม่ระบศุกัราชที�สามารถอ่านได้ จํานวน 

                                                           

17 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สรุศกัดิSก่อสร้าง, “รายงานโครงการขุดแต่งเพื�อออกแบบบูรณะปราสาท
ประธานกู่ประภาชยั ภาคผนวก เลม่ 2 เรื�อง พระพทุธรูปบเุงิน,” 2541, 1-3. 

(ก) (ข) (ค) 
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1 องค์ พระพทุธรูปสว่นใหญ่คอ่นข้างสมบรูณ์ บางส่วนแกนหลดุหายไป ฐานพระพทุธรูปส่วนใหญ่
ตกแตง่ด้วยลายพรรณพฤกษา และลวดลายเรขาคณิต มีการเจาะรูบริเวณพระเนตรให้ดเูสมือนจริง 
ปัจจุบนัพระพุทธรูปทั (งหมดเก็บรักษาไว้ที�พิพิธภัณฑ์กู่ประภาชัย ตําบลบวัใหญ่ อําเภอนํ (าพอง 
จงัหวดัขอนแก่น ยกตวัอยา่ง เชน่ พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน KPC.23/2553 หมายเลขทะเบียน 
KPC.30/2553 และหมายเลขทะเบียน KPC.112/2553 เป็นต้น 

 

 

   
 

 
 

ภาพที� 27 พระพทุธรูปจากปรางค์กู่ประภาชยั อําเภอนํ (าพอง จงัหวดัขอนแก่น       
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน หหมายเลขทะเบียน KPC.23/2553 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน KPC.30/2553 
               (ค) พระพทุธรูปบทุอง หมายเลขทะเบียน KPC.112/2553 
 

2.1.3 พระพุทธรูปจากบ้านหนองดินจี�  อําเภอหนองเรือ 
โบราณสถานกู่บ้านหนองดนิจี� เป็นเนินโบราณสถานอิฐรูปทรงสี�เหลี�ยมผืนผ้า ปัจจบุนัพระสงฆ์และ
ชาวบ้านได้สร้างอาคารอิฐบล็อคหลงัคาสงักะสีทบัเนินโบราณสถาน เป็นที�ประดิษฐานพระพทุธรูป

(ก) (ข) (ค) 
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และที�จําพรรษาของพระสงฆ์ ซึ�งบริเวณที�พบพระพทุธรูปเป็นบอ่นํ (าหา่งจากเนินโบราณสถานไป 40 
เมตร โดยพระพทุธรูปบรรจอุยูภ่ายในไหขนาดใหญ่พร้อมกบักระดกูจํานวนหนึ�ง18 

สําหรับตัวอย่างพระพุทธรูปที�ใช้ในการศึกษามีจํานวน 22 องค์ เป็น
พระพทุธรูปบเุงิน จํานวน 21 องค์ และพระพุทธรูปบุทอง – บเุงิน จํานวน 1 องค์ พบจารึกที�ฐาน
พระพทุธรูป จํานวน 6 องค์ จากพระพทุธรูปทั (งหมด จารึกระบศุกัราช จํานวน 5 องค์ และไม่ระบุ
ศกัราช จํานวน 1 องค์ พระพทุธรูปส่วนใหญ่อยู่ในสภาพคอ่นข้างสมบรูณ์ มีทั (งที�ตกแตง่ลวดลาย
บริเวณฐาน และไม่ตกแต่งลวดลาย ยกตัวอย่าง เช่น พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.
5/2541 หมายเลขทะเบียน พช.ขก.4/2541 หมายเลขทะเบียน พช.ขก.12/2541 และหมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.14/2541 เป็นต้น 

 

 

   
 

 

 

ภาพที� 28 ตวัอยา่งพระพทุธรูปจากบ้านหนองดนิจี� อําเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น               
               (ก) พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.4/2541 
               (ข) พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.5/2541 
               (ค) พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2541 
 

                                                           

18 สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที� 7 ขอนแก่น, “รายงานการตรวจสอบ
สถานที�พบพระพทุธรูปบเุงิน บ้านหนองดินจี� หมูที่� 14 ตําบลกุดกว้าง อําเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น,” 2541, 
1-2. 

(ก) (ข) (ค) 
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2.1.4 พระพุทธรูปจากภูตะกา อาํเภอภูเวียง พระพทุธรูปที�พบจากภูตะกาเป็น
พระพุทธรูปที�มีการตกแต่งลวดลายบริเวณฐานไม่มากนัก บางองค์ทําเป็นฐานเรียบ มีขนาดไม่
ใหญ่มาก อยู่ในสภาพคอ่นข้างสมบรูณ์ สําหรับตวัอย่างพระพทุธรูปที�ใช้ในการศึกษามีจํานวน 11 
องค์ ซึ�งพระพทุธรูปบเุงินทั (งหมด ในจํานวนนี (พบจารึกที�ระบศุกัราชจํานวน 1 องค์ ยกตวัอย่าง เช่น 
พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2549 หมายเลขทะเบียน พช.ขก.19/2549 และ 
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.24/2549 เป็นต้น 

 

 

   
 
 
 

ภาพที� 29 ตวัอยา่งพระพทุธรูปจากภตูะกา อําเภอภเูวียง จงัหวดัขอนแก่น                          
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2549 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.19/2549 
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.24/2549  

 
 
 
 
 
 

 

(ก) (ข) (ค) 
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2.2 พระพุทธรูปจากจังหวัดมหาสารคาม 
พระพุทธรูปจากปรางค์กู่บ้านดอนดู่  อําเภอเมือง ปรางค์กู่บ้านดอนดู ่เป็น

โบราณสถานที�สร้างขึ (นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเขมรในศิลปะบายน ตรงกบัรัชกาลของพระเจ้า
ชยัวรมนัที� 7 แห่งอาณาจกัรเขมร จดัเป็นอโรคยาศาล ตั (งอยู่ใต้พระบารมีของพระโพธิสตัว์ไภสชัย
ครุุไวฑรูยประภาตามคตคิวามเชื�อของพทุธศาสนามหายาน19 

เมื�อปีพ.ศ.2532 และปีพ.ศ.2540 สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติที� 7 ขอนแก่น ได้ดําเนินการขุดแต่งเพื�อศึกษาโบราณสถานแห่งนี ( ทําให้พบโบราณวตัถุ
จํานวนมาก สําหรับพระพุทธรูปบุเงินที�พบนั (นพบบรรจุอยู่ในไหวางอยู่บนพื (นศิลาแลงภายใน
ปราสาทประธาน และถูกดินถมปิดทบั พร้อมทั (งมีอิฐวางปเูป็นพื (นปิดทบัเหนือดินอีกชั (นหนึ�ง พบ
จํานวน 2 ไห อีกบริเวณที�พบ คือ บริเวณกําแพงแก้วด้านทิศตะวันตกด้านใน โดยบรรจุอยู่ไห
เชน่เดียวกนั20 

สําหรับตัวอย่างพระพุทธรูปที�นํามาศึกษามีจํานวน 38 องค์ ซึ�งอยู่ในสภาพ
คอ่นข้างสมบรูณ์ เป็นพระพทุธรูปบเุงินทั (งหมด ในจํานวนนี (พบจารึกที�ฐานพระพทุธรูประบศุกัราช 
จํานวน 5 องค์ และไมร่ะบศุกัราช จํานวน 1 องค์  

ตวัอย่างพระพุทธรูปที�ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา เช่น พระพุทธรูปหมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.39/2534 พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.72/2550 และพระพุทธรูป
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.87/2550 เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

19 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปุราณรักษ์, “รายงานการบรูณะโบราณสถานปรางค์กู่บ้านดอนดู่ (กู่บ้าน    
เขวา) ตําบลเขวา อําเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม,” 2541, 39. 

20 เรื�องเดียวกนั, 8-9. 
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ภาพที� 30 ตวัอยา่งพระพทุธรูปจากปรางค์กู่บ้านดอนดู ่อําเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม         
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.39/2534 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.72/2550 
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.87/2550  
 

2.3 พระพุทธรูปจากจังหวัดร้อยเอ็ด 
2.3.1 พระพุทธรูปจากพระธาตุบ่อพันขัน อําเภอสุวรรณภูมิ เดิมเป็น

ปราสาทแบบเขมรรุ่นเก่า พบโบราณวตัถุชิ (นสําคญั ได้แก่ เอกมุขลึงค์ หากศิวลึงค์องค์นี (ไม่มีการ
เคลื�อนย้ายมาจากที�อื�นก็อาจสนันิษฐานว่าสร้างขึ (นเนื�องในศาสนาพราหมณ์ลทัธิไศวนิกายซึ�งบชูา
พระศิวะ เป็นเทพสงูสดุเมื�อราวพทุธศตวรรษที� 16 อย่างไรก็ตามได้มีการบรูณะพระธาตบุอ่พนัขนั
ในภายหลงั ทําให้มีลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็นธาตแุบบอีสานดงัเชน่ปัจจบุนั21  

การบูรณะพระธาตุในพ.ศ.2540 และ พ.ศ.2548 ทําให้พบพระพุทธรูปบุเงิน
จํานวนมากทั (งปางประทบัยืน และปางมารวิชยั สําหรับปางประทบัยืนนั (นพบว่าฝีมือช่างด้อยกว่า
พระพทุธรูปบเุงินปางประทบัยืนที�พบที�สถานปฏิบตัธิรรมถํ (าสาริกา จงัหวดัเลย 

                                                           

21 คณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดร้อยเอ็ด (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 
2542), 85-86. 

(ก) (ข) (ค) 
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พระพุทธรูปบเุงินที�นํามาเป็นตวัอย่างในการศกึษาครั (งนี ( มีจํานวน 134 องค์ ซึ�ง
เป็นพระพุทธรูปบุเงินทั (งหมด ในจํานวนนี (มีจารึกที�ฐานพระพุทธรูปที�ระบุศกัราช จํานวน 4 องค์ 
และไม่ระบุศกัราช จํานวน 14 องค์ ยกตวัอย่าง เช่น พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 34/21/2548 
หมายเลขทะเบียน 34/29/2548 และหมายเลขทะเบียน 34/150/2548 เป็นต้น 

 

 

   
 

 
 

ภาพที� 31 ตวัอยา่งพระพทุธรูปจากพระธาตบุอ่พนัขนั อําเภอสวุรรณภมูิ จงัหวดัร้อยเอ็ด      
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน 34/21/2548 
               (ข.) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน 34/29/2548 
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน หมายเลขทะเบียน 34/150/2548  
 

2.3.2 พระพุทธรูปจากปรางค์กู่ อําเภอธวัชบุรี สันนิษฐานว่าปรางค์กู่เป็น      
อโรคยศาล มีสภาพคอ่นข้างสมบรูณ์ ปรางค์กู่ได้รับการขดุแตง่บรูณะในปีพ.ศ.2534 – 2535 โดย
กรมศิลปากร พบโบราณวตัถทีุ�สําคญัหลายชิ (น เช่น ทลัหลงัพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั เสากรอบ
ประตแูละศิวลึงค์ขนาดใหญ่ เป็นต้น ตอ่มาปีพ.ศ. 2553 มีการบรูณะขดุแตง่อีกครั (ง ทําให้พบแกน
พระพทุธรูปที�สามารถนํามาศกึษาลวดลลายได้ จํานวน 8 องค์ ยกตวัอย่าง เช่น แกนพระพทุธรูป
หมายเลขทะเบียน #034 หมายเลขทะเบียน #038 และหมายเลขทะเบียน #039 เป็นต้น 

 
 

(ก) (ข) (ค) 
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ภาพที� 32 ตวัอยา่งแกนพระพทุธรูปจากปรางค์กู่ อําเภอธวชับรีุ จงัหวดัร้อยเอ็ด                 
               (ก) แกนพระพทุธรูป หมายเลขทะเบียน #034 
               (ข) แกนพระพทุธรูป หมายเลขทะเบียน #038 
               (ค) แกนพระพทุธรูป หมายเลขทะเบียน #039 
 
3.พระพุทธรูปบุทอง – บุเงนิจากสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว) 
 3.1 พระพุทธรูปจากพพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิส.ป.ป.ลาว   
 พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส.ป.ป.ลาว ที�นํามาเป็น
ตวัอย่างในการศกึษามีจํานวน 21 องค์ เป็นพระพทุธรูปบทุอง จํานวน 13 องค์ พระพทุธรูปบเุงิน 
จํานวน 5 องค์ และพระพทุธรูปบทุอง – บเุงิน จํานวน 3 องค์ ซึ�งพระพทุธรูปเหล่านี (พบที�โรงเรียน
วิทยาลยัสรรพวิทยา (Potytechnic College) นครหลวงเวียงจนัทน์ ในวนัที� 16 สิงหาคม พ.ศ.
2539 กําหนดอายรุาวไว้พทุธศตวรรษที� 19 – 22  
 จากการสํารวจพบว่าพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที�เก็บไว้ที�พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ส.ป.ป.ลาวนี (มีสภาพคอ่นข้างสมบรูณ์ มีพระพทุธรูปทั (งหมดนี (เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั ประทบั
นั�งบนฐานสูงตั (งแต่ 1 – 5 ชั (น มีขนาดใหญ่กว่าพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที�พบในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย นิยมฐานบวัควํ�า – บวัหงายทรงกลมและทรงหกเหลี�ยม และมีการ
ประดบัตกแตง่องค์พระด้วยหินสี แก้วหรืออญัมณีมีคา่หลายบริเวณ เช่น บริเวณพระรัศมี ขอบไร

(ก) (ข) (ค) 
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พระศก ชายสังฆาฏิ และฐานบวัโดยการใช้เทคนิคการวางกระเปาะเพื�อใส่หิน แก้วมีค่าเข้าไป
ภายหลงั ยกตวัอยา่งเชน่ 
 

 

 
 
 

ภาพที� 33 ตวัอยา่งพระพทุธรูปจากพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิส.ป.ป.ลาว 
 
 3.2 พระพุทธรูปจากพพิธิภัณฑ์หอพระแก้ว นครหลวงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว 
 พิพิธภณัฑ์หอพระแก้ว นครหลวงเวียงจนัทน์ยงัมีพระพทุธรูปบทุอง – บเุงิน และโกลน
พทุธรูป จํานวน 28 องค์ พบฐานตั (งแต ่2 – 5 ชั (น นิยมลายกลีบบวัตั (งตรง ช่องว่างระหว่างกลีบบวั
ตกแต่งลายเรขาคณิต เช่น เส้นตรง เส้นวงกลม พบทั (งฐานทรงกลมและฐานเหลี�ยม คล้ายกับที�
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส.ป.ป.ลาว นอกจากนี (ยงัมีการประดิษฐานพระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน
ขนาดเล็กจํานวน 3 องค์บนฐานเดียวกนั ซึ�งเป็นที�นา่เสียดายวา่ไมส่ามารถทําการบนัทกึภาพได้  
 ด้านฝี มือช่าง เ บื (อง ต้นพบว่า มีความปราณีตมากกว่า ที� พบในบริ เวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยในจงัหวดัขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด แตมี่ความใกล้เคียง
กบัพระพุทธรูปที�พบที�วดัถํ (าสุวรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัลําภู บ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย วดั
ห้วยห้าว จงัหวดัเลย และสถานปฏิบตัธิรรมถํ (าสาริกา จงัหวดัเลย  
 จากที�กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที�พบบริเวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่จะบรรจอุยู่ในภาชนะแล้วฝังอยู่ใต้โบราณสถาน หรือบรรจุ
อยู่ภายในพระธาตุ นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ตกแต่งฐานด้วยลวดลายกลีบบัว 
ลวดลายพรรณพฤกษาและลายเรขาคณิต สําหรับพระพทุธรูปประทบัยืนปางเปิดโลกซึ�งเป็นปางที�
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นิยมสร้างในช่วงปลายพุทธศตวรรษที� 23 ก็จํานวนน้อยกว่ามากเมื�อเทียบกับพระพุทธรูปปาง
ประทบันั�งปางมารวิชยั นอกจากนี (ยงัพบพระพทุธรูปบเุงินประทบันั�งปางสมาธิ 1 องค์ ถือได้ว่ามี
ความพิเศษ เนื�องจากพระพทุธรูปบทุอง –บเุงินที�พบโดยทั�วไปจะนิยมสร้างเป็นปางมารวิชยั  
 สําหรับพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส.ป.ป.ลาว พบว่า
รูปแบบและฝีมือมีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที�พบที�บ้านนาบอน จังหวัด
หนองคาย คือ นิยมสร้างพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินปางมารวิชยั ประทบันั�งบนฐานสงู  
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บทที� 4 
 

การกาํหนดอายุ รูปแบบ คตกิารสร้าง และเทคนิคการสร้างพระพุทธรูปบุทอง – บุเงนิ 
 

เนื �อหาในบทนี �จะกล่าวถึงการกําหนดอายุและรูปแบบพระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน 
ตลอดจาคติการสร้างและเทคนิคการสร้างพระพุทธรูปบุทอง – บุเ งินที(พบบริเวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ดงันี � 

 

การกาํหนดอายุและรูปแบบพระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน 

 

การกําหนดอายแุละรูปแบบพระพทุธรูปในเบื �องต้นจะกําหนดจากศกัราชที(ปรากฏบน
ฐานพระพทุธรูป จากนั �นจงึจําแนกพระพทุธรูปออกเป็นชว่งสมยัและจดัรูปแบบ ดงันี � 

 
1. การกาํหนดอายุพระพุทธรูปบุทอง – บุเงนิ 

1.1 แหล่งข้อมูลจารึกพระพุทธรูปบุทอง – บุเงนิ 
พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที(ระบุศักราชที(ใช้ในการศึกษาครั �งนี �มีอ่านและถอด

ความ โดยนางสาวยวุเรศ วทุธีรพล และนางสาววชรพร องักรูชชัชยั นกัภาษาโบราณ ชํานาญการ 
กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ สําหรับพระพุทธรูปบางส่วนจากสถาน
ปฏิบัติธรรมถํ �าสาริกา อ่านและถอดความโดย นายกิตติวัฒน์ สัตตนาโค นักวิชาการจาก
สถาบนัวิจยัศลิปะและวฒันธรรมอีสาน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ซึ(งตีพิมพ์ในนิตยสารศลิปากร1  

สําหรับพระพทุธรูปที(ที(ระบศุกัราชมีทั �งหมด 35 องค์ จากแหลง่ตา่งๆ ดงันี � 
1.สถานปฏิบตัธิรรมถํ �าสาริกา จงัหวดัเลย  จํานวน 6 องค์  
2.วดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี  จํานวน 5 องค์ 
3.บ้านหนองดนิจี( จงัหวดัขอนแก่น  จํานวน 5 องค์ 
4.กู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม  จํานวน 5 องค์ 
5.พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด   จํานวน 4 องค์ 

                                                           

1 กลัญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพทุธรูปบเุงินจากถํ �าสาริกา” ศิลปากร 5,5 (กนัยายน-ตลุาคม 
2552), 96 – 111. 
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6.ภตูะกา จงัหวดัขอนแก่น   จํานวน 1 องค์  
7.บ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย    จํานวน 9 องค์ 

 
1.2 การกาํหนดอายุพระพุทธรูปบุทอง – บุเงนิ 
พระพุทธรูปบทุอง – บุเงินสามารถกําหนดอายุได้จากศักราชที(ปรากฏบนฐาน

พระพทุธรูป ซึ(งพบวา่มีธรรมเนียมการจารึกที(คล้ายกบัการเขียนจารึกของล้านนา2 กล่าวคือ ขึ �นต้น
ด้วยการบอกปี เดือน วัน เวลาของการจารึกซึ(งประกอบด้วย ศักราชซึ(งเป็นปีจุลศักราช ชื(อปี
นกัษัตรซึ(งเป็นปีหนไทย เช่น ไจ้ เป้า ยี( ชื(อเดือนเป็นชื(อเดือนภาคกลางแบบจนัทรคติ เช่น เดือน ๕ 
เดือน ๙ ชื(อวนัข้างขึ �นหรือข้างแรมแล้วจึงตามด้วยชื(อวนัแบบสปัตวารซึ(งนิยมบอกเป็นตวัเลขแทน
ชื(อวนั เชน่ เพ็ง ๔ หมายถึง ขึ �น ๑๕ คํ(า วนัพธุ ยกตวัอยา่งเชน่  
 

 
 
ภาพที( 34 ธรรมเนียมการจารึกบนฐานพระพุทธรูปบุทอง - บุเงิน (จากพระเจดีย์ศรีปมัญญา 

จงัหวดัอดุรธานี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.316/2516) 
 

ปีจุลศกัราชที(ใช้เขียนจารึกนี �เป็นปีศกัราชที(พระสงัฆราชชาวพม่าชื(อบุพโสรหนั (บุพ
พะโสระหนั) เป็นผู้ตั �งขึ �นเมื(อปีกนุ พทุธศกัราช 1181 ปี อนัเป็นปีที(ท่านได้ชิงราชสมบตัิและได้เป็น

                                                           

2 รายละเอียดธรรมเนียมการจารึกของล้านนาทั �งหมดสามารถดเูพิ(มเติมใน กรมศิลปากร, จารึก

ล้านนาภาค 2 เล่ม 1 – 2 : จารึกจังหวักเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2551), 457 – 473. 
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กษัตริย์พกุามลําดบัที( 193 ดงันั �นการการแปลงปีจลุศกัราชให้เป็นพทุธศกัราชสามารถทําได้โดยนํา
เลขจลุศกัราช + 1181 ยกตวัอยา่งการคํานวณจลุศกัราชให้เป็นพทุธศกัราช เชน่ 

จลุศกัราช 910  = 910 + 1181  
    = 2091 

  ดงันั �น จลุศกัราช 910 = พทุธศกัราช 2091 หรือพทุธศตวรรษที( 21 
 
จากการการอ่านและถอดความพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที(ปรากกฏศกัราชทั �ง 35 

องค์ สามารถกําหนดอายุพระพุทธรูปได้ราวพทุธศตวรรษที( 21 – 23  จําแนกออกเป็นช่วงพทุธ
ศตวรรษได้ ดงันี � 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

3 กรมศิลปากร, จารึกล้านนาภาค 2 เล่ม 1 – 2 : จารึกจังหวักเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน และ

แม่ฮ่องสอน, 456. 
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ตารางที( 3 พระพทุธรูปบทุอง – บเุงินในชว่งพทุธศตวรรษที( 21 – 23 ที(พบในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย  
ลาํดับ

ที� 

 

อายุ 
 

แหล่งที�พบ 
เลข

ทะเบียน 

 

ข้อความจารึก 
ศักราช 

จ.ศ. พ.ศ. 
1 

พทุ
ธศ

ตว
รร

ษที
( 21

 

ถํ �าสาริกา จ.เลย 1 จุลสังกราช ๙๐๐ ตัว พ่อจําปากับทั �งภริยาบุตรธิดามีใจใสศรัทธา สร้าง
พระพทุธรูปไว้กบัศาสนา 

900 2081 

2 ถํ �าสาริกา จ.เลย 2 สงักราชได้ ๙๗ ตวัพอ่พดุผวัเมียลกูทั �งมวล สร้างพระพทุธเจ้าไปหาพอ่หา 907 2088 
3 เจดีย์ศรีปมัญญา 

จ.อดุรธานี 
พ ช . ข ก .
322/2516 

จลุศกัราชได้ ๙๑๘ ตวั ปีกาบยี เดือน ๖ ออกไหร ค ธา วนัศกุร์ปาชางผวัเมียกบั
ทั �งพี(น้องลกูหลาย ผู้กายผู้ ข้า...(ชํารุด)าบ... 

918 2099 

4 กู่บ้านดอนดู ่
 จ.มหาสารคาม 

พช.ขก. 
54/2550 

สงักษราชา ๙๑๐ ตวั 
 เดือน ๕ เพ็ง ๔ แสนไช ผวัเมียกับทั �งบตุตะ พร้อมกันมีศรัทธา...(ชํารุด)...พระ
เจ้าเงินไว้...(ชํารุด)...สนา นิพพาน ปัจจโย 

910 2091 

5 บ้านหนองดนิจี(  
จ.ขอนแก่น 

พ ช . ข ก .
4/2541 

สงักาษ ๘(๐) ตวั เดือน ๑๑ ขึ �น ๑๔ คํ(า วัน ๑ แสนจนัธ ผวัเมียมีใจใสศรัทธา 
สร้างพระเจ้าเงินหาลกูยวง (ญา) ตาวงศา นิพพาน ปัจจโยโหต ุ

9(1)0 2091 

6 บ้านหนองดนิจี(  
จ.ขอนแก่น 

พ ช . ข ก .
12/2541 

สงักาษราชาได้ ๙๑๐ ตวั เดือน ๕ เพ็ง วนั ๔ แสนเมือง...ผวัเมีย(กับ)ทั �งบุตตา 
พร้อมกบักนัมีศรัทธา สร้างเงิพ...เง...รยง...นิพพาน ปัจ(จโยโหต)ุ 

910 2091 

7 บ้านหนองดนิจี(  
จ.ขอนแก่น 

พช.ขก.
14/2541 

สงักาษราชาได้ ๙๑๐ ตวั เดือน ๕ แรม ๔ คํ(า แพง...พดัผวัเมียกบัทั �งบตุตามะ
ตาพร้อม กนัมีศรัทธาสร้างพระเจ้าเงินร(อ)มไว้กบัสนา นิพพานปัจจโยโหต ุ

910 2091 
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ตารางที( 4 พระพทุธรูปบทุอง – บเุงินในชว่งพทุธศตวรรษที( 21 – 23 ที(พบในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย(ตอ่) 
ลาํดับ

ที� 

 

อายุ 
 

แหล่งที�พบ 
เลข

ทะเบียน 

 

ข้อความจารึก 
ศักราช 

จ.ศ. พ.ศ. 
8 

พ.
ศ.

ต 
21

 บ้านหนองดนิจี( 
จ.ขอนแก่น 

1 จุลสังกราช ๙๐๐ ตัว พ่อจําปากับทั �งภริยาบุตรธิดามีใจใสศรัทธา สร้าง
พระพทุธรูปไว้กบัศาสนา 

900 2081 

9 

พทุ
ธศ

ตว
รร

ษที
( 22

 

ถํ �าสาริกา จ.เลย 3 สงักราชได้ ๙๙ ปี สีพระเจ้าองค์เกดสร้างหาพอ่แมพ่ี(น้อง ขอเถิงสขุ ๓ 
 ประการ มีนีรพานเป็นที(แล้ว ก็ข้าเทอญ 

99(0) 2171 

10 เจดีย์ศรีปมัญญา 
จ.อดุรธานี 

พ ช . ข ก .
313/2516 

๙๗๗ หานหลวง 977 2158 

11 เจดีย์ศรีปมัญญา 
จ.อดุรธานี 

พ ช . ข ก .
316/2516 

๙๘๗ เดือน ๙ เพ็งวนั ๑ พระ...(ชํารุด)...ศรัทธา... 987 2168 

12 กู่บ้านดอนดู ่ 
จ.มหาสารคาม 

พ ช . ข ก .
53/2550 

“สงักาษ ๘๓ ตวั...(ชํารุด)... เพิ(งพ่อเจ้ากัน เมียมีใจใสศรัทธา...(ชํารุด)...สร้าง
(พระ)เจ้า(เงิ)นไว้” 

(9)83 2164 

13 

พทุ
ธศ

ตว
รร

ษที
( 23

 ถํ �าสาริกา จ.เลย 4 สงักราชได้ ๕ ตวัปีกาไค้พระเจ้า พอ่ชมุลกูเมียสร้างขอให้ได้เข้านิพ.พ 1105 2286 
14 ถํ �าสาริกา จ.เลย 5 สงักราชได้ ๑๐๖ ตวัปีกาบไจ้ เดือน ๓ แฮม ๖ คํ(า วนั ๑ มื �อฮบัเปล้า พระเจ้าพล

หยุผวัเมียพี(น้องพร้อมกนัสร้างหาพอ่แม ่
1106 2287 

15 ถํ �าสาริกา จ.เลย 6 สงักราชได้ ๑๐๖ ตวัปีกาบไจ้เดือน ๓ แฮม ๖ คํ(า วนั ๑ พระเจ้าพลหุยสร้างหา
พอ่แม ่

1106 2287 
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ตารางที( 5 พระพทุธรูปบทุอง – บเุงินในชว่งพทุธศตวรรษที( 21 – 23 ที(พบในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย(ตอ่) 
ลาํดับ

ที� 

 

อายุ 
 

แหล่งที�พบ 
เลข

ทะเบียน 

 

ข้อความจารึก 
ศักราช 

จ.ศ. พ.ศ. 
16 

พทุ
ธศ

ตว
รร

ษที
( 23

 

เจดีย์ศรีปมัญญา 
จ.อดุรธานี 

พ ช . ข ก .
323/2516 

ศกัราช ๗๑ ตวัเดือน ๕ ขึ �น ๔ คํ(า วนั ๖ เจ้าหลวงกบัลูกพร้อมกนัสร้างพระเจ้า
คําไปหานางแสนธรรมา พี(น้องลกูผู้ตา(ย) ปสู่โลกพาย ขอให้ได้เกิดเถิงสขุชคุน
ชตุ(น) เทอญ สตัว์ตวัใดอยูท่กุข์ก็ขอให้ได้เ◌ิอเสย สขุตวั นิพพาน (ปัจจ) โยโหต ุ

1071 2252 

17 เจดีย์ศรีปมัญญา 
จ.อดุรธานี 

พ ช . ข ก .
324/2516 

“...(ตวัปี) เมิงเม็ด เดือน ๓ ออก ๙ คํ(า วนั ๓ ...เม...เต...◌ิ...ชจินดา...พระเจ้า
(องค์)นี...ไจโยโห(ต)ุ 

1049 2230 

18 กู่บ้านดอนดู ่ 
จ.มหาสารคาม 

พ ช . ข ก .
51/2534 

สงัได้ ร้อย ๖ ตวั พญาสีมาหา นามมี ศรัทธาสร้างพระเจ้าองค์นี � หา เสบ แลลกู
อนัไปสูป่รโลกภาพหน้า ขอให้ได้เถิง ส ก...าเทิน 

1106 2287 

19 กู่บ้านดอนดู ่ 
จ.มหาสารคาม 

พ ช . ข ก .
94/2550 

สงักษราช ๕๖ ตวั ปีกาบเส็ด เดือน...ยช...กรุสนแก้ว ผวัเมียกบัทั �งบุตนตัตา มี
ใจสส่ตต...(ชํารุด)...ช...นบํ...ไห...(อกัษรลบเลือนมาก) 

1056 2237 

20 กู่บ้านดอนดู ่ 
จ.มหาสารคาม 

พ ช . ข ก .
95/2550 

จลุกราษราช ๐๕๙ ตวัปีเสิงเบา เดือนเพ็งเม็ง จสมเด็จพลุวงศ์มีสปากบัทั �งบตุร
นดัดาสร้างพระพทุธรูปไว้ 

1059 2240 

21 บอ่พนัขนั  
จ.ร้อยเอ็ด 

34/152/ 
2548 

สงักาษ ร้อยปลาย ๓ ตวั เดือน ๖ เจ้าวัน เข้าขอ...(ล)วงกับทั �งลูกเมียทั �งมวล
พร้อมกนัสร้างเพ...เจ้าองค์นี �ขอให้ได้ง...คําปรารถนา พอข้าเทอญ 

1103 2284 

22 บอ่พนัขนั 
จ.ร้อยเอ็ด 

34/179/ 
2548 

สงักาษ ร้อย ๓ ตวัเดือน พร้อมกนัสร้างพระเจ้า นิพพาน ปจฺจโยโหต ุ
 

1103 2284 
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ตารางที( 6 พระพทุธรูปบทุอง – บเุงินในชว่งพทุธศตวรรษที( 21 – 23 ที(พบในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย(ตอ่) 
ลาํดับ

ที� 

 

อายุ 
 

แหล่งที�พบ 
เลข

ทะเบียน 

 

ข้อความจารึก 
ศักราช 

จ.ศ. พ.ศ. 
23 

พทุ
ธศ

ตว
รร

ษที
( 23

 

บอ่พนัขนั 
จ.ร้อยเอ็ด 

34/150/ 
2548 

สงักาษร้อยปลาย ๔ ตวั เดือน ๖ ขึ �น ๗ คํ(า (ฟ้าเจ้าแสนจา/พ่อเจ้าแสนจา?)กับ
ทั �งลกูแลเมียพร้อมกนัสร้างพระเจ้าองค์ชา่งเหิน 

1104 228 

24 บอ่พนัขนั 
จ.ร้อยเอ็ด 

34/149/ 
2548 

สงักาษราช (๓) ๑๐ ตวั (จนั)...ผวัเมีย (ล) เตาพร้อมกันสร้าง...เจ้าเงินองค์ ๑ 
แล 

1130 2311 

25 ภตูะกา 
จ.ขอนแก่น 

พ ช . ข ก .
24/2519 

ร้อย ๓ ตวั นองเ...สน...สา(ม)นีสดทัาสางพระ...กาสาขอให้ได้เถิงสขุ สปากลูก
...เหินพิ..น...ปัจจโยโหต ุ

1103 2284 

26 บ้านนาบอน 
จ.หนองคาย 

1/2556 สงักาษ ๕๘ ตวัพอ่เขมแมเ่ขม อีพาผู้ เป็นลกู...◌ัส...(รบ).../นิพฺพาน ปไจเยาเหา
ต ุ

1058 2239 

27 บ้านนาบอน 
จ.หนองคาย 

18/2556 สงักาษได้ ๖๘ นาแส...(ชํารุด)...สร้าง 1068 2249 

28 บ้านนาบอน  
จ.หนองคาย 

23/2556 ...สงักาษราชได้ ๓๕ ตวัปี กาบสี...ก็มีใจใส...(ศาสนา) นิพพานปัจจโยโหต ุ 1035 2216 

29 บ้านนาบอน  
จ.หนองคาย 

25/2556 สงัราษราชาได้ ๓๗ ตวัปี กาบยี พระเจ้าพอ่ท.ุ..พ...(ตวัอกัษรเลือน)... 1036/ 
1096 

2217/ 
2277 
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ตารางที( 7 พระพทุธรูปบทุอง – บเุงินในชว่งพทุธศตวรรษที( 21 – 23 ที(พบในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย(ตอ่) 
ลาํดับ

ที� 

 

อายุ 
 

แหล่งที�พบ 
เลข

ทะเบียน 

 

ข้อความจารึก 
ศักราช 

จ.ศ. พ.ศ. 
30  บ้านนาบอน  

จ.หนองคาย 
.27/2556 สงักาษ ๔๑ เราผง...บสร้าง 1041 2222 

31  บ้านนาบอน 
จ.หนองคาย 

36/2556 สงักาษ ๕(๘) พระเจ้า...ลาโพธิสฑ 1058 2239 

32  บ้านนาบอน 
จ.หนองคาย 

45/2556 (สงั)กาษได้ ๕๓ ตวั (แรม)...สร้าง...ให้นนางคําบา...หา... 1053 2234 

33  บ้านนาบอน 
จ.หนองคาย 

51/2556 สังกาษ ๕๘ ตัว กวานเหล่าแสนลัก...ภริยาบุตตา...(ชํารุด)...กันสร้าง
พระพทุธรูป 

1058 2239 

34  บ้านนาบอน 
จ.หนองคาย 

57/2556 ...(แผน่เงินชํารุด)...กาษ ๕๘ ทิด/สีภรรยาผวั...(แผน่เงินชํารุด)...(หย)สร้าง 1058 2239 

35  บ้านหนองดนิจี( 
จ.ขอนแก่น 

พ ช . ข ก .
3/2541 

สังกษราชาได้ ๙๐๑ ตัว เดื(อน) ๕ เพ็งวัน ๒ แสนจันผัวเมีย (กับ) ทั �งพรมี
ศรัทธาสร้างพระเจ้(า) น ปัจไจโย(หต)ุ 

1103 2284 
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2.การจาํแนกรูปแบบพระพุทธรูปบุทอง – บุเงนิ 
การจําแนกรูปแบบพระพุทธรูปบทุอง – บเุงินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนใน

เบื �องต้นจะแบ่งพระพุทธรูปออกเป็น 2 กลุ่ม คือ พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที(มีจารึกบนฐาน
พระพุทธรูป และพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที(ไม่มีจารึก จากนั �นจึงจึงกําหนดรูปแบบพระพุทธรูป 
ดงันี � 

1.พระพทุธรูปบทุอง – บเุงินที(มีจารึกบนฐานพระพทุธรูป จําแนกรูปแบบพระพทุธรูปบ
ตามชว่งสมยัที(กําหนดอายจุากศกัราชที(ปรากฏบนฐานพระพทุธรูป จากนั �นจึงจดัลําดบัพฒันาการ
ลวดลายบนฐานพระพุทธรูป เพื(อแสดงให้เห็นว่าในแต่ละช่วงสมัยมีพัฒนาการที(เปลี(ยนแปลง
อยา่งไร 

2.พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที(ไม่มีจารึก สามารถจําแนกรูปแบบได้จากลวดลายบน
ฐานพระพทุธรูป เนื(องจากเป็นสว่นที(มีลกัษณะที(เดน่ชดัมากกวา่สว่นอื(นๆ เชน่ รัศมี พระพกัตร์ ชาย
สงัฆาฎิ นิ �วพระหตัถ์ซึ(งส่วนใหญ่มีลกัษณะที(คล้ายคลึงกัน ยากต่อการจําแนกรูปแบบ จากนั �นจึง
เปรียบเทีกยบลวดลายฐานพระพุทธรูปกับฐานพระพุทธรูปที(ปรากฏจารึกเพื(อกําหนดอายุ
พระพทุธรูปตอ่ไป  

 

 
 

แผนผงัที( 1 ขั �นตอนการจดัรูปแบบพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินที(มีจารึกและไมมี่จารึก 
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2.1 พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที�ปรากฏศักราชบนฐานพระพุทธรูป จาก
ตวัอย่างที(ศึกษาพบว่าพระพุทธรูปที(มีจารึกมีทั �งสิ �น 101 องค์ แต่องค์ที(ปรากฏศกัราชบนฐานที(
สามารถระบไุด้ชดัเจนมีจํานวน 35 องค์ สามารถจําแนกรูปแบบในแตล่ะชว่งพทุธศตวรรษได้ดงันี � 

2.1.1 พุทธศตวรรษที� 21 สามารถจดัได้ 4 รูปแบบ ดงันี � 
2.1.1.1 รูปแบบที� 1 (a1) ฐานเรียบ ไม่มีลกูแก้วอกไก่ ฐานกลมเตี �ย มี 1 

ชั �น พบที(สถานปฏิบตัิธรรมถํ �าสาริกา จงัหวดัเลย จํานวน 1 องค์ หมายเลข 2 โดยฐานจารึกอกัษร
ธรรมอีสานและไทยน้อย ความว่า “สงักราชได้ ๙๗ ตวัพ่อพดุผวัเมียลกูทั �งมวล สร้างพระพทุธเจ้า
ไปหาพอ่หา”4  
 อธิบายคาํศพํท์ สงักราชได้ ๙๗ ตวั หมายถึง  จ.ศ.907 หรือ พ.ศ.2088 
 

 
 

ภาพที( 35 พระพทุธรูป รูปแบบที( 1 (a1) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ �าสาริกา จงัหวดัเลย หมายเลข 2 
ที(มา: กัลญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพุทธรูปบุเงินจากถํ �าสาริกา” ศิลปากร 5,5 (กันยายน-
ตลุาคม 2552): 99. 
  

                                                           

4 กลัญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพทุธรูปบเุงินจากถํ �าสาริกา,” ศิลปากร 5,5 (กนัยายน-ตลุาคม 
2552): 99. 
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ลายเส้นที( 1 พระพทุธรูป รูปแบบที( 1 (a1) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ �าสาริกา จงัหวดัเลย หมายเลข2 
 

2.1.1.2 รูปแบบที� 2 (a2) ฐานบวัควํ(า – บวัหงายกลีบซ้อนตั �งตรง โดย
กลีบบวัหงายมีขนาดเล็กกว่ากลีบบวัควํ(า ภายในกลีบบวัควํ(าตกแต่งเส้นขีดเล็กๆ คั(นด้วยลูกแก้ว
อกไก่ ฐานกลมสงู มี 3 ชั �น พบที(วดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี จํานวนวน 1 องค์ หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.322/2516 โดยฐานชั �นล่างสดุจารึกอกัษรไทยน้อย ความว่า “จลุศกัราชได้ ๙๑๘ 
ตวั ปีกาบยี เดือน ๖ ออกไหร ค ธา วนัศกุร์ปาชางผวัเมียกบัทั �งพี(น้องลกูหลาย ผู้กายผู้ ข้า...(ชํารุด)
าบ...”5  

อธิบายคาํศัพท์ จลุศํกราชได้ ๙๑๘ ตวั หมายถึง  จ.ศ.916  หรือพ.ศ.2099 
   เดือน ๖   หมายถึง  เดือนพฤษภาคม 
 

                                                           

5 อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธีรพล และนางสาววชรพร องักูรชัชชัย นกัภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่หนงัสอืตวัเขียนและจารึก สาํนกัหอสมดุแหง่ชาติ 
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ภาพที( 36 พระพทุธรูป รูปแบบที( 2 (a2) จากวดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.322/2516 

 

 
 

ลายเส้นที( 2 พระพทุธรูป รูปแบบที( 2 (a2) จากวดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.322/2516 
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2.1.1.3 รูปแบบที� 3 (a3) ฐานบวัควํ(า – บวัหงายกลีบบวัซ้อนอย่างง่ายๆ 
โดยทําเป็นลายเส้นคดโค้งซ้อนกนั 2 – 3 เส้น คั(นด้วยช่องตารางสี(เหลี(ยม 2 แถว ฐานกลมสงู มี 2 
ชั �น พบที(สถานปฏิบตัิธรรมถํ �าสาริกา จงัหวดัเลย จํานวน 1 องค์ หมายเลข 1 โดยฐานส่วนล่างสดุ
จารึกอกัษรธรรมอีสาน ความวา่ “จลุสงักราช ๙๐๐ ตวั พอ่จําปากบัทั �งภริยาบตุรธิดามีใจใสศรัทธา 
สร้างพระพทุธรูปไว้กบัศาสนา”6 

อธิบายคาํศัพท์ จลุสงักราช ๙๐๐ ตวั หมายถึง  จ.ศ.900 หรือ พ.ศ.2091 
 

 
 
ภาพที( 37 พระพทุธรูป รูปแบบที( 3 (a3) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ �าสาริกา จงัหวดัเลย หมายเลข 1 
ที(มา: กัลญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพุทธรูปบุเงินจากถํ �าสาริกา” ศิลปากร 5,5 (กันยายน-
ตลุาคม 2552): 98. 
 

                                                           

6 กลัญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพทุธรูปบเุงินจากถํ �าสาริกา” ศิลปากร 5,5 (กนัยายน-ตลุาคม 
2552): 99. 
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ลายเส้นที( 3 พระพุทธรูป รูปแบบที( 3 (a3) จากสถานปฏิบตัิธรรมถํ �าสาริกา จังหวัดเลย     
หมายเลข 1 

 
2.1.1.4 รูปแบบที� 4 (a4) ฐานบัวควํ�า – บัวหงายแบบบัวถลา เป็นกลีบ

บวัถลาที(มีการลดทอนรูปแบบเหลือเป็นเส้นปลายม้วนลายจุด คั(นด้วยลูกแก้วอกไก่ ฐานบวัควํ(า
รองรับด้วยเส้นเม็ดกระดมุ 2-3 แถว ฐานกลมสูง มี 3 ชั �น พบที(บ้านหนองดินจี( จงัหวดัขอนแก่น 
จํานวน 5 องค์ ได้แก่ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.4/2541, พช.ขก.12/2541, พช.ขก.14/2541, 
พช.ขก.15/2541 และที(กู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 
พช.ขก.54/2550 โดยฐานชั �นล่างสุดจารึกอักษรไทยน้อย เนื �อหากล่าวถึงความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาของผู้ สร้างพระพุทธรูป และเพื(อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ ล่วงลับ รวมถึง
ปรารถนาในพระนิพพาน ตวัอยา่ง เชน่ พระพทุธรูปจากบ้านหนองดินจี( จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.12/2541 และพระพุทธรูปจากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.54/2550 ตามลําดบั 
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ภาพที( 38 พระพุทธรูป รูปแบบที( 4 (a4) จากบ้านหนองดินจี( จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบีย 
พช.ขก.12/2541  

 

 
  

ลายเส้นที( 4 พระพทุธรูป รูปแบบที( 4 (a4) จากบ้านหนองดินจี( จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 
พช.ขก.12/2541 
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ภาพที( 39 พระพทุธรูป รูปแบบที( 4 (a4) จากกู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.54/2550 

 

 
 

ลายเส้นที( 5  พระพทุธรูป รูปแบบที( 4 (a4) จากกู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม หมายเลข 
 ทะเบียน พช.ขก.54/2550 
 

2.1.2 พุทธศตวรรษที� 22 พระพุทธรูปในช่วงนี �พบว่ายังมีการลวดลายฐาน
พระพทุธรูปต่อเนื(องมาจากช่วงพุทธศตวรรษที( 21 อยู่บ้าง และพบลวดลายใหม่ที(มีรายละเอียด
เพิ(มเติ(มขึ �น จําแนกได้ 3 รูปแบบ คือ 

2.1.2.1.รูปแบบที� 1 (b1) ฐานบัวควํ�า – บัวหงายแบบบัวถลา เป็นกลีบ
บวัถลาที(มีการลดทอนรูปแบบเหลือเป็นเส้นปลายม้วนลายจุด คั(นด้วยลูกแก้วอกไก่ ฐานบวัควํ(า
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รองรับด้วยเส้นเม็ดกระดมุ 2-3 แถว ฐานกลมสงู มี 3 ชั �น พบที(กู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม 
จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.53/2550 โดยฐานชั �นล่างสดุจารึกอกัษรไทยน้อย ความ
ว่า “สังกาษ ๘๓ ตวั...(ชํารุด)... เพิ(งพ่อเจ้ากัน เมียมีใจใสศรัทธา...(ชํารุด)...สร้าง(พระ)เจ้า(เงิ)
นไว้”7 

อธิบายคาํศัพท์ สงักาษ ๘๓ ตวั หมายถึง  จ.ศ.(983) หรือ พ.ศ.2169 
 

 
 

ภาพที( 40 พระพทุธรูป รูปแบบที( 1 (b1) จ า ก กู่ บ้ า น ด อ น ดู่  จั ง ห วัด ม ห า ส า ร ค า ม 
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.53/2550 

 
 
 

                                                           

7 อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธีรพล และนางสาววชรพร องักูรชัชชัย นกัภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่หนงัสอืตวัเขียนและจารึก สาํนกัหอสมดุแหง่ชาติ 
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ลายเส้นที( 6 พระพุทธรูป รูปแบบที( 1 (b1) จากกู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.53/2550 

 
2.1.2.2 รูปแบบที� 2 (b2) ฐานบวับวัควํ(า – บวัหงาย โดยกลีบบวัควํ(า –

หงายตรงกลางตั �งตรง กลีบด้านข้างปลายบานออกด้านข้างเล็กน้อย ตกแตง่ด้วยเส้นลายจดุเล็กๆ
รอบกลีบบวั คั(นด้วยเส้นเม็ดกระดมุ 1 แถว ฐานบวัควํ(าก็รองรับด้วยเส้นเม็ดกระดมุอีก 1 แถว ฐาน
ทรงเหลี(ยมเตี �ยมี 3 ชั �น พบที(วดัเจดีย์ศรีปมัญญา จงัหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.316/2516 โดยฐานชั �นล่างสดุจารึกอกัษรไทยน้อย ความว่า “๙๘๗ เดือน ๙ เพ็ง
วนั ๑ พระ...(ชํารุด)...ศรัทธา...” 8 

 อธิบายคําศพัท์ ๙๘๗  หมายถึง  จ.ศ.987 หรือ พ.ศ.2160 
       เดือน ๙  หมายถึง  เดือนสิงหาคม 
   เพ็ง  หมายถึง  วนัเพ็ญ หรือ ขึ �น 15 คํ(า 
   วนั ๑  หมายถึง  วนัอาทิตย์ 
 

                                                           

8 อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธีรพล และนางสาววชรพร องักูรชัชชัย นกัภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่หนงัสอืตวัเขียนและจารึก สาํนกัหอสมดุแหง่ชาติ 
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ภาพที( 41 พระพทุธรูป รูปแบบที( 2 (b2) จากวดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.316/2516   

 

 
 
ลายเส้นที( 7 พระพทุธรูป รูปแบบที( 2 (b2) วดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี หมายเลขทะเบียน 

พช.ขก.316/2516 
 

2.1.2.3 รูปแบบที� 3 (b3) ฐานบวัผสมซึ(งเป็นการผสมระหว่างกลีบบวั
หงายแบบกลีบตั �งตรงกับลวดลายใบไม้ม้วน คั(นด้วยเส้นตรงลายกดประทบั ใต้ฐานใบไม้ม้วนมี
เส้นตรงลายกดประทบัรองรับ 1 แถว ฐานสี(เหลี(ยมคางหม ูเตี �ย มี 3 ชั �น พบที(วดัเจดีย์ศรีปมญัญา 
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จงัหวดัอุดรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.313/2516 โดยฐานชั �นล่างสุดจารึก
อกัษรธรรมและไทยน้อย ความวา่ “๙๗๗ หานหลวง” 9

 

 อธิบายคาํศัพท์      ๙๗๗ หมายถึง   จ.ศ.977 หรือ พ.ศ.2158 
     

 
 

ภาพที( 42 พระพุทธรูป รูปแบบที( 3 (b3) จากวดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน  พช.ขก.313/2516    

 

 
 

ลายเส้นที( 8 พระพุทธรูป รูปแบบที( 3 (b3) จากวดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี หมายเลข
ทะเบียน  พช.ขก.313/2516 

                                                           

9 อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธีรพล และนางสาววชรพร องักูรชัชชัย นกัภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่หนงัสอืตวัเขียนและจารึก สาํนกัหอสมดุแหง่ชาติ 
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 2.1.2.4 รูปแบบที� 4 (b4) ฐานลายเรขาคณิต โดยเป็นรูปทรงทรง
สามเหลี(ยมคล้ายกลีบบวั ภายในซ้อนทรงสามเหลี(ยมขนาดเล็ก 1 ชั �น สลบักับช่องสามเหลี(ยม
ตกแต่งเส้นตรงแนวตั �งต่อเนื(องตลอดรอบฐาน ไม่มีลูกแก้วอกไก่ พระเศียรและองค์พระด้านหน้า
ชํารุด ฐานกลมทรงสูง มี 2 ชั �น พบที(สถานปฏิบตัิธรรมถํ �าสาริกา จังหวัดเลย จํานวน 1 องค์ 
หมายเลข 3 โดยฐานชั �นลา่งสดุเป็นฐานเรียบจารึกอกัษรธรรมอีสาน ความว่า “สงักราชได้ ๙๙ ปี สี
พระเจ้าองค์เกดสร้างหาพอ่แมพี่(น้อง ขอเถิงสขุ ๓ ประการ มีนีรพานเป็นที(แล้ว ก็ข้าเทอญ” 10 

อธิบายคาํศัพท์ สงักราชได้ ๙๙   หมายถึง  จ.ศ.99(0) หรือ พ.ศ.2171 
 

 
 

ภาพที( 43 พระพุทธรูป รูปแบบที( 3 (b4) จากสถานปฏิบตัิธรรมถํ �าสาริกา จังหวัดเลย     
หมายเลข 3 

ที(มา:             กัลญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพุทธรูปบุเงินจากถํ �าสาริกา” ศิลปากร 5,5 
(กนัยายน-ตลุาคม 2552): 100.    
 

                                                           

10 กลัญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพทุธรูปบเุงินจากถํ �าสาริกา” ศิลปากร 5,5 (กนัยายน-ตลุาคม 
2552): 100. 
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ลายเส้นที( 9 พระพุทธรูป รูปแบบที( 3 (b4) พระพุทธรูป รูปแบบที( 3 (b3) จากสถานปฏิบตัิ

ธรรมถํ �าสาริกา จงัหวดัเลย หมายเลข 3 
 

2.1.3 พุทธศตวรรษที� 23 ฐานพระพุทธรูปในช่วงนี �มีเค้าโครงมาจากช่วงพทุธ
ศตวรรษที( 21 มีการเพิ(มเติมและลดทอนรายละเอียดบางประการจึงทําให้ได้ฐานพระพทุธรูปแบบ
ใหม่ที(หลากหลายไม่ได้จํากดัเฉพาะกลีบบวัควํ(า –บวัหงาย อีกทั �งยงัมีการเพิ(มชั �นฐานพระพทุธรูป
ทําให้มีความสงูเพิ(มมากขึ �นจากช่วงพทุธศตวรรษที( 21 – 22 แตอ่ย่างไรก็ตามพระพทุธรูปฐานเตี �ยก็
ยงัคงปรากฏอยูเ่ชน่เดียวกนั จําแนกได้ 15 รูปแบบ ดงันี � 

2.1.3.1. รูปแบบที� 1 (c1) ฐานบวัควํ(าอย่างเดียว คือ เป็นฐานหน้า
กระดาน ฐานบวัควํ(า ซ้อนกลีบบวัขนาดเล็กภายในกลีบบวัขนาดใหญ่ รองรับด้วยเส้นเม็ดกระดมุ 1 
แถว คั(นด้วยลูกแก้วอกไก่ ใต้ฐานบวัควํ(ามีชั �นสามเหลี(ยมควํ(าตกแต่งเส้นตรงต่อเนื(องรอบฐาน 1 
แถว รองรับด้วยเส้นเม็ดกระดมุ 1 แถว ฐานทรงกลมสูง มี 4 ชั �น พบที(พระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดั
ร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/150/2548 โดยฐานชั �นล่างสุดจารึกอกัษรไทยน้อย 
ความว่า “สงักาษร้อยปลาย ๔ ตวั เดือน ๖ ขึ �น ๗ คํ(า (ฟ้าเจ้าแสนจา/พ่อเจ้าแสนจา?) กบัทั �งลกูแล
เมียพร้อมกนัสร้างพระเจ้าองค์ชา่งเหิน”11 

อธิบายคาํศัพท์ สงักาษร้อยปลาย ๔ ตวั  หมายถึง  จ.ศ.1104 หรือ พ.ศ.2285 
 เดือน ๖   หมายถึง  เดือนพฤษภาคม 
 ขึ �น ๗ คํ(า  หมายถึง  วนัข้างขึ �น 7 คํ(า 

                                                           

11 อา่นและถอดความ โดยนางสาวยวุเรศ วทุธีรพล และนางสาววชรพร องักรูชชัชยั นกัภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่หนงัสอืตวัเขยีนและจารึก สาํนกัหอสมดุแหง่ชาต ิ
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ภาพที( 44 พระพทุธรูป รูปแบบที( 1 (c1) จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 

34/150/2548   

 

 
 

ลายเส้นที( 10 พระพุทธรูป รูปแบบที( 1 (c1) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/150/2548 

 
2.1.3.2 รูปแบบที� 2 (c2) ฐานบวัควํ(า – บวัหงาย โดยฐานบวัหงายเป็น

กลีบบวัตั �งตรง ฐานบวัควํ(าเป็นกลีบบวัซ้อนขนาดใหญ่ คั(นด้วยลูกแก้วอกไก่ รองรับด้วยเส้นเม็ด
กระดมุ 1 แถว ใต้ฐานบวัควํ(ามีชั �นสามเหลี(ยมตกแตง่เส้นตรงสลบัตอ่เนื(องรอบฐาน 1 แถว รองรับ
ด้วยเส้นเม็ดกระดมุ 1 แถว ฐานทรงกลมสูง มี 4 ชั �น พบที(พระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
หมายเลขทะเบียน 34/152/2548 โดยฐานชั �นล่างสุดจารึกอักษรธรรมและไทยน้อย ความว่า 
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“สงักาษ ร้อยปลาย ๓ ตวั เดือน ๖ เจ้าวนั เข้าขอ...(ล)วงกับทั �งลกูเมียทั �งมวลพร้อมกันสร้างเพ...
เจ้าองค์นี �ขอให้ได้ง...คําปรารถนา พอข้าเทอญ”12 

 อธิบายคาํศัพท์  สงักาษ ร้อยปลาย ๓ ตวั   หมายถึง  จ.ศ.1103 หรือ  พ.ศ.2284 
    เดือน ๖    หมายถึง   เดือนพฤษภาคม 

 

 
 

ภาพที( 45 พระพทุธรูป รูปแบบที( 2 (c2) พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 
34/152/2548   

 

 
 

ลายเส้นที( 11 พระพทุธรูป รูปแบบที( 2 (c2) พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน
34/152/2548 

                                                           

12 อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วทุธีรพล และนางสาววชรพร องักูรชัชชยั นกัภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่หนงัสอืตวัเขียนและจารึก สาํนกัหอสมดุแหง่ชาติ 
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2.1.3.3 รูปแบบที� 3 (c3) ฐานกลีบบวัควํ(า – บวัหงายซ้อนกนัขนาดเล็ก 
คั(นด้วยลูกแก้วอกไก่ ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชั �น พบที(พระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 
องค์ หมายเลขทะเบียน 34/179 โดยฐานชั �นล่างสุดจารึกอักษรธรรมและไทยน้อย ความว่า 
“สงักาษ ร้อย ๓ ตวัเดือน พร้อมกนัสร้างพระเจ้า นิพพาน ปจฺจโยโหต”ุ13 

อธิบายคาํศัพท์ สงักาษ ร้อย ๓ ตวั หมายถึง  จ.ศ.1103 หรือ พ.ศ.2284 
 

 
 

ภาพที( 46 พระพทุธรูป รูปแบบที( 3 (c3) จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 
34/179 

 

 
 

ลายเส้นที( 12 พระพุทธรูป รูปแบบที( 3 (c3) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/179 

                                                           

13 อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วทุธีรพล และนางสาววชรพร องักูรชัชชยั นกัภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่หนงัสอืตวัเขียนและจารึก สาํนกัหอสมดุแหง่ชาติ 
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2.1.3.4 รูปแบบที� 4 (c4) ฐานบวัควํ(า – บวัหงายแบบกลีบตั �งตรงโดยมี
การซ้อนกลีบที(ฐานบวัควํ(า ขอบกลีบบวัทําเป็นเส้นคู ่ตกแตง่ลายขีดเล็กๆ ใต้ฐานกลีบบวัควํ(ามีช่อง
ตารางสี(เหลี(ยม 1 แถว ฐานกลมสงู มี 4 ชั �น พบที(กู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ 
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.51/2534 โดยฐานชั �นล่างสุดจารึกอกัษรไทยน้อย ความว่า “สงัได้ ร้อย 
๖ ตวั พญาสีมาหา นามมี ศรัทธาสร้างพระเจ้าองค์นี � หา เสบ แลลกูอนัไปสู่ปรโลกภาพหน้า ขอให้
ได้เถิง ส ก...าเทิน”14 

 อธิบายคาํศัพท์   สงัได้ ร้อย ๖ ตวั หมายถึง  จ.ศ.1106 หรือ พ.ศ.2287 
     พญา   หมายถึง  ผู้ เป็นใหญ่15    
 

 
 

ภาพที( 47 พระพทุธรูป รูปแบบที( 4 (c4) จากกู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน 
พช.ขก.51/2534    

 

                                                           

14 อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วทุธีรพล และนางสาววชรพร องักูรชัชชยั นกัภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่หนงัสอืตวัเขียนและจารึก สาํนกัหอสมดุแหง่ชาติ 

15 วีระพงศ์ มีสาน, พจนานุกรมลาว – ไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จํากดั, 2543), 
282. 
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ลายเส้นที( 13 พระพุทธรูป รูปแบบที( 4 (c4) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวดัมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.51/2534    

 
2.1.3.5 รูปแบบที� 5 (c5) ฐานบวัควํ(า – บวัหงายกลีบบวัตั �งตรงโดยกลีบ

บวัควํ(า – บวัหงายซ้อนกนั กลีบบวัเรียวเล็ก ภายในกลีบบวัตกแตง่ด้วยเส้นคดโค้งและลายจดุ ฐาน
กลมสูง มี 3 ชั �น พบที(วดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 
พช.ขก.323/2516 โดยฐานชั �นล่างสดุจารึกอกัษรไทยน้อย ความว่า “ศกัราช ๗๑ ตวัเดือน ๕ ขึ �น ๔ 
คํ(า วนั ๖ เจ้าหลวงกบัลกูพร้อมกนัสร้างพระเจ้าคําไปหานางแสนธรรมา พี(น้องลูกผู้ตา(ย) ปสู่โลก
พาย ขอให้ได้เกิดเถิงสุขชุคนชุต(น) เทอญ สัตว์ตวัใดอยู่ทุกข์ก็ขอให้ได้เ◌ิอเสย สุขตัว นิพพาน 
(ปัจจ) โยโหต”ุ16 

อธิบายคําศพัท์ ศกัราช ๗๑ ตวั  หมายถึง  จ.ศ.1071 หรือ พ.ศ.2252 
   เดือน ๕   หมายถึง  เดือนเมษายน 
   ขึ �น ๔ คํ(า  หมายถึง  วนัข้างขึ �น 4 คํ(า 
   วนั ๖   หมายถึง  วนัศกุร์ 
   เจ้าหลวง  หมายถึง  เจ้าผู้ครองนคร17 
 

                                                           

16 อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วทุธีรพล และนางสาววชรพร องักูรชัชชยั นกัภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่หนงัสอืตวัเขียนและจารึก สาํนกัหอสมดุแหง่ชาติ 

17 กรมศิลปากร, ประมวลศพัท์ภาษาลาว เลม่ ๒ อกัษร จ-ถ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรม
ศิลปากร, 2544),51. 
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ภาพที( 48 พระพทุธรูป รูปแบบที( 5 (c5) จากวดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.323/2516    

 

 
 

ลายเส้นที( 14 พระพทุธรูป รูปแบบที( 5 (c5) จากวดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.323/2516 

 
2.1.3.6 รูปแบบที� 6 (c6) ฐานบวัถลาโดยกลีบบวัควํ(า – บวัหงายเป็นกลีบ

บวัถลาที(มีการลดทอนลักษณะของกลีบบวั คงไว้เฉพาะเค้าโครงหรือเส้นรอบนอก ตรงกลางมี
ลวดลายใบไม้ม้วน คั(นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานส่วนบวัควํ(ามีเส้นเม็ดกระดมุรองรับ 1 แถว ฐานทรง
กลมเตี �ย มี 3 ชั �น พบที(กู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
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323/2516 โดยฐานชั �นล่างสดุจารึกอกัษรธรรม ความว่า “สงักษราช ๕๖ ตวั ปีกาบเส็ด เดือน...ยช
...กรุสนแก้ว ผวัเมียกบัทั �งบตุนตัตา มีใจสส่ตต...(ชํารุด)...ช...นบํ...ไห...(อกัษรลบเลือนมาก)”18

   
อธิบายคาํศัพท์ สงักราช ๕๖ ตวั  หมายถึง  จ.ศ.1071 หรือ พ.ศ.2252 
   สส่ตต   หมายถึง  ใสศรัทธา 
 

 
 

ภาพที( 49 พระพทุธรูป รูปแบบที( 6 (c6) กู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน 
พช.ขก.323/2516 

 

 
 
ลายเส้นที( 15 พระพทุธรูป รูปแบบที( 6 (c6) กู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน 

พช.ขก.323/2516 

                                                           

18 อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วทุธีรพล และนางสาววชรพร องักูรชัชชยั นกัภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่หนงัสอืตวัเขียนและจารึก สาํนกัหอสมดุแหง่ชาติ 
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2.1.3.7 รูปแบบที� 7 (c7) ฐานบวัถลาโดยมีบวัควํ(า – บวัหงายกลีบตั �งตรง
อยูต่รงกลาง ด้านข้างเป็นกลีบบวัถลาที(ตกแตง่ด้วยลายใบไม้ม้วน คั(นด้วยลกูแก้วอกไก่ ใต้ฐานบวั
ควํ(ามีชอ่งสีเหลี(ยมภายในตกแตง่ด้วยเส้นโค้ง 1 แถว ฐานทรงกลมสงู มี 4 ชั �น พบที(ภูตะกา จงัหวดั
ขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.24/2519 โดยฐานชั �นล่างสดุจารึกอกัษรไทย
น้อย ความว่า “ร้อย ๓ ตวั นองเ...สน...สา(ม)นีสดทัาสางพระ...กาสาขอให้ได้เถิงสุข สปากลกู...
เหินพิ..น...ปัจจโยโหต”ุ19 

อธิบายคาํศัพท์ ร้อย ๓ ตวั หมายถึง  จ.ศ. 1103 หรือ พ.ศ.2284 
   สดทัา  หมายถึง  ศรัทธา 
   สาง  หมายถึง  สร้าง 
 

 

 
ภาพที( 50 พระพทุธรูป รูปแบบที( 7 (c7)  จากภูตะกา จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 

พช.ขก.24/2519 
 

                                                           

19 อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วทุธีรพล และนางสาววชรพร องักูรชัชชยั นกัภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่หนงัสอืตวัเขียนและจารึก สาํนกัหอสมดุแหง่ชาติ 
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ลายเส้นที( 16 พระพทุธรูป รูปแบบที( 7 (c7)  จากภูตะกา จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 
พช.ขก.24/2519 

 
   2.1.3.8 รูปแบบที� 8 (c8) ฐานบัวหงายเพียงอย่างเดียว คือ 

ฐานมีเพียงกลีบบวัหงายเป็นกลีบบวัฟันยกัษ์ตกแต่งเกสรดอกบวั ใต้ฐานดอกบวัเป็นฐานเรียบ 2 
ชั �น ฐานเตี �ยทรงแปดเหลี(ยม มี 3 ชั �น พบที(วดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 1 องค์ 
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.324/2516 โดยชั �นล่างสุดจารึกอกัษรธรรม ความว่า “...(ตวัปี) เมิงเม็ด 
เดือน ๓ ออก ๙ คํ(า วนั ๓ ...เม...เต...◌ิ...ชจินดา...พระเจ้า(องค์)นี...ไจโยโห(ต)ุ”20 

อธิบายคาํศัพท์ เมิงเม็ด   หมายถึง  จลุศกัราชที(ลงท้ายด้วย 9 
               ตรงกบัปีมะแมตามปี 
              นกัษัตร 
   เดือน ๓   หมายถึง  กมุภาพนัธ์  
   วนั ๓   หมายถึง  วนัองัคาร 
 

                                                           

20 อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วทุธีรพล และนางสาววชรพร องักูรชัชชยั นกัภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่หนงัสอืตวัเขียนและจารึก สาํนกัหอสมดุแหง่ชาติ 
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ภาพที( 51 พระพทุธรูป รูปแบบที( 8 (c8) จากวดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอุดรธานี หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.324/2516 
 

 
 
ลายเส้นที( 17 พระพทุธรูป รูปแบบที( 8 (c8) จากวดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.324/2516 
 

   2.1.3.9 รูปแบบที� 9 (c9) ฐานบวัผสม โดยฐานบวัหงายเป็น
กลีบบวัซ้อน ฐานด้านลา่งประดบัลวดลายคล้ายกบั “รวงผึ �ง” ที(ปรากฏบริเวณหน้าสิมหรืออโุบสวดั
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยและประเทศลาว ช่องว่างระหว่างรวงผึ �งจารึกอกัษรธรรม ทรง
กลมเตี �ย มี 2 ชั �น พบที(กู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก. 
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95/2550 จารึกอักษรธรรม ความว่า “จุลกราษราช ๓๕๙ ตวัปีเสิงเบา เดือนเพ็งเม็ง จสมเด็จพุ
ลวงศ์มีสปากบัทั �งบตุรนดัดาสร้างพระพทุธรูปไว้”21  

อธิบายคาํศัพท์ จลุกราษราช ๓๕๙ ตวั หมายถึง  จ.ศ.1059 หรือ พ.ศ.2240   
   เดือนเพ็งเม็ง  หมายถึง  เดือนเพ็ญ 
    

 
 

ภาพที( 52 พระพทุธรูป รูปแบบที( 9 (c9) จากกู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน 
พช.ขก. 95/2550 

  

                                                           

21 อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วทุธีรพล และนางสาววชรพร องักูรชัชชยั นกัภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่หนงัสอืตวัเขียนและจารึก สาํนกัหอสมดุแหง่ชาติ 
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ลายเส้นที( 18 พระพุทธรูป รูปแบบที( 9 (c9) จากกู่บ้านดอนดู่ จงัหวดัมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก. 95/2550 

 

 
 

ภาพที( 53 พระอโุบสถ วดัธาตหุลวง นครหลวงเวียงจนัทน์สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
   2.1.3.10 รูปแบบที� 10 (c10) ฐานบวัควํ(า – บวัหงายกลีบตั �ง

ตรงโดยกลีบบวัควํ(า – บวัหงายซ้อนกัน ขอบกลีบบวัด้านนอกตกแตง่ด้วยลายขีด หรือเส้นวงกลม 
ฐานใต้ชั �นบวัควํ(าจารึกอกัษรธรรมอีสานหรืออกัษรไทยน้อย มีเส้นลวดบวั หรือเส้นเม็ดกระดมุคั(น
ตรงกลาง ฐานสูงทรงกลม มี 4 ชั �น พบที(บ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย จํานวน 4 องค์ ได้แก่ 
หมายเลขทะเบียน 18/2556, 27/2556, 36/2556, 45/2556 และ 57/2556 โดยข้อความจารึก
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กล่าวถึงวัน เดือน ปี และนามผู้สร้าง ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน 57/2556 
ความวา่       “...(แผน่เงินชํารุด)...กาษ ๕๘ ทิด/สีภรรยาผวั...(แผน่เงินชํารุด)...(หย)สร้าง”22 

อธิบายคาํศัพท์ กาษ ๕๘ หมายถึง  จ.ศ.1058 หรือ พ.ศ.2239 
 

 
  

ภาพที( 54 พระพทุธรูป รูปแบบที( 10 (c10) จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย หมายเลขทะเบียน 
57/2556 

 

 
 

ลายเส้นที( 19 พระพุทธรูป รูปแบบที( 10 (c10) จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย หมายเลข
ทะเบียน 57/2556 

                                                           

22 อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วทุธีรพล และนางสาววชรพร องักูรชัชชยั นกัภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่หนงัสอืตวัเขียนและจารึก สาํนกัหอสมดุแหง่ชาติ 
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2.1.3.11 รูปแบบที� 11 (c11) ฐานกลีบบวัควํ(า – บวัหงายกลีบตั �งตรงโดย
กลีบบวัควํ(า – บวัหงายซ้อนกนั ขอบกลีบบวัด้านนอกตกแต่งด้วยลายขีด หรือเส้นวงกลม ฐานใต้
ชั �นบวัควํ(าจารึกอกัษรธรรมอีสานหรืออกัษรไทยน้อย มีเส้นลวดบวั หรือเส้นเม็ดกระดมุคั(นตรงกลาง 
ช่องว่างระหว่างกลีบบวัขีดเส้นตรงในแนวตั �งเต็มช่อง ฐานสูงทรงกลม มี 4 ชั �น พบที(บ้านนาบอน 
จงัหวดัหนองคาย จํานวน 2 องค์ ได้แก่ หมายเลขทะเบียน 23/2556 และ 25/2556 โดยจารึก
กล่าวถึงวนั เดือน ปี นามผู้สร้างและคําปรารถนาในนิพพาน ตวัอย่างเช่น พระพุทธรูปหมายเลข
ทะเบียน 25/2556 ความว่า “สังราษราชาได้ ๓๗ ตัวปี กาบยี พระเจ้าพ่อทุ...พ...(ตัวอักษร
เลือน)...”23 

อธิบายคาํศัพท์ สงัราษราชาได้ ๓๗ ตวั หมายถึง  จ.ศ.1036 หรือ พ.ศ.2217 / 
          จ.ศ.1096 หรือ พ.ศ.2277 
   ปีกาบยี   หมายถึง   ปีจลุศกัราชที(ลงท้ายด้วย 

เลข 6 ตรงกับปีขาลตามปี
นกัษัตร 

   

 
 

ภาพที( 55 พระพทุธรูป รูปแบบที( 11 (c11) จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย หมายเลขทะเบียน 
25/2556 

                                                           

23 อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วทุธีรพล และนางสาววชรพร องักูรชัชชยั นกัภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่หนงัสอืตวัเขียนและจารึก สาํนกัหอสมดุแหง่ชาติ 



89 
 

 

 

 
 

ลายเส้นที( 20     พระพทุธรูป รูปแบบที( 11 (c11) จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย หมายเลข
ทะเบียน 25/2556 

 
2.1.3.12 รูปแบบที� 12 (c12) ฐานกลีบบวัควํ(า – บวัหงายกลีบบวัตั �ง

ตรงโดยกลีบบวัควํ(า – บวัหงายเป็นกลีบซ้อน คั(นด้วยลูกแก้วอกไก่ ใต้ฐานบวัควํ(ามีชั �นกลีบบวั
หงายรองรับ 1 ชั �น ฐานทรงกลมสงู มี 4 ชั �น พบที(บ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย จํานวน 1 องค์ 
หมายเลขทะเบียน 51/2556 โดยฐานชั �นด้านล่างสดุจารึกอกัษรธรรมอีสาน ความว่า “สงักาษ ๕๘ 
ตวั กวานเหลา่แสนลกั...ภริยาบตุตา...(ชํารุด)...กนัสร้างพระพทุธรูป”24 

อธิบายคาํศัพท์ สงักาษ ๕๘ ตวั  หมายถึง  จ.ศ.1058 หรือ พ.ศ.2239 
 
 

                                                           

24 อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วทุธีรพล และนางสาววชรพร องักูรชัชชยั นกัภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่หนงัสอืตวัเขียนและจารึก สาํนกัหอสมดุแหง่ชาติ 
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ภาพที( 56 พระพทุธรูป รูปแบบที( 12 (c12) จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย หมายเลขทะเบียน 
51/2556 

 

 
 

ลายเส้นที( 21 พระพุทธรูป รูปแบบที( 12 (c12) จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย หมายเลข
ทะเบียน 51/2556 

 
2.1.3.13 รูปแบบที� 13 (c13) ฐานกลีบบวัควํ(า – บวัหงายกลีบ

ตั �งตรงโดยกลีบบวัควํ(า – บวัหงายเป็นกลีบซ้อน คาดด้วยลกูแก้วอกไก่ ระหว่างช่องกลีบบวัตกแตง่
ด้วยลวดลายเรขาคณิต ใต้ฐานบวัควํ(ามีช่องสามเหลี(ยมตกแต่งลายใบไม้ม้วนเรียงตอ่กนั 1 แถว 
รองรับด้วยชั �นกลีบบวัหงาย 1 แถว ฐานกลมทรงสงู มี 5 ชั �น พบที(บ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย 
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จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 1/2556 โดยฐานชั �นล่างสุดจารึกอกัษรธรรมอีสาน ความว่า 
“สงักาษ ๕๘ ตวัพอ่เขมแมเ่ขม อีพาผู้ เป็นลกู...◌ัส...(รบ).../นิพฺพาน ปไจเยาเหาต”ุ25 

อธิบายคาํศัพท์ สงักาษ ๕๘ ตวั  หมายถึง จ.ศ.1058 หรือ พ.ศ.2239 
 

 
 

ภาพที( 57 พระพทุธรูป รูปแบบที( 13 (c13) จากบ้านนาบอน จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
1/2556  

 

 
 
ลายเส้นที( 22 พระพทุธรูป รูปแบบที( 13 (c13) จากบ้านนาบอน จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข  
          ทะเบียน 1/2556 
                                                           

25 อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วทุธีรพล และนางสาววชรพร องักูรชัชชยั นกัภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่หนงัสอืตวัเขียนและจารึก สาํนกัหอสมดุแหง่ชาติ 
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2.1.3.13.รูปแบบที� 14 (c14) ฐานบวัผสม โดยฐานบวัหงายเป็นกลีบบวั
ขอบหยกัภายในมีเกสรบวั ฐานส่วนล่างเป็นลายสามเหลี(ยมตกภายในซ้อนสามเหลี(ยมขนาดเล็ก 
คั(นด้วยลกูแก้วอกไก่ลายสามเหลี(ยม พบที(สถานปฏิบตัิธรรมถํ �าสาริกา จงัหวดัเลย จํานวน 1 องค์ 
หมายเลข 5 โดยฐานส่วนล่างสดุจารึกอกัษรธรรมอีสานและไทยน้อย ความว่า “สงักราชได้ ๑๐๖ 
ตวัปีกาบไจ้ เดือน ๓ แฮม ๖ คํ(า วนั ๑ มื �อฮบัเปล้า พระเจ้าพลหยุผวัเมียพี(น้องพร้อมกนัสร้างหาพ่อ
แม”่26 

อธิบายคาํศัพท์ สงักราชได้ ๑๐๖ ตวั หมายถึง  จ.ศ.1106 หรือ พ.ศ.2287 
   ปีกาบไจ้  หมายถึง  ชื(อปีแบบไทยโบราณ “กาบ”

          เป็นชื(อของแม่ปีตรงกับจ.ศ. 
          ที(ลงท้ายด้วย 6 “ไจ้” เป็นชื(อ 
          ลูก ปีตรงกับ ปีชวดตาม ปี 
          นกัษัตร  

   เดือน ๓   หมายถึง  เดือนกมุภาพนัธ์ 
   แฮม ๖ คํ(า  หมายถึง  วนัแรม ๖ คํ(า 
   วนั ๑   หมายถึง  วนัอาทิตย์ 
    
 
 
 
 

                                                           

26 กลัญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพทุธรูปบเุงินจากถํ �าสาริกา,” ศิลปากร 5,5 (กนัยายน-ตลุาคม 
2552): 101. 
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ภาพที( 58 พระพุทธรูป รูปแบบที( 14 (c14) จากสถานปฏิบตัิธรรมถํ �าสาริกา จังหวัดเลย           
หมายเลข 5     

ที(มา: กัลญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพุทธรูปบุเงินจากถํ �าสาริกา,” ศิลปากร 5,5 (กันยายน-
ตลุาคม 2552): 100. 

 

 
 

ลายเส้นที( 23 พระพุทธรูป รูปแบบที( 14 (c14) จากสถานปฏิบตัิธรรมถํ �าสาริกา จงัหวดัเลย   
หมายเลข 5 
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2.1.3.14.รูปแบบที� 15 (c15) ฐานลายประดิษฐ์ โดยฐานส่วนบนเป็นรูป
สตัว์ ฐานส่วนล่างเป็นลายสามเหลี(ยมตกแต่งเส้นตรงสลบัตอ่เนื(องรอบฐาน คั(นด้วยลกูแก้วอกไก่ 
ใต้ฐานลายสามเหลี(ยมเป็นลายใบไม้ม้วน 1 แถว ฐานทรงกลมสงู มี 4 ชั �น พบที(สถานปฏิบตัิธรรม
ถํ �าสาริกา จงัหวดัเลย จํานวน 1 องค์ หมายเลข 6 โดยฐานชั �นล่างสดุจารึกอกัษรธรรมอีสาน ความ
วา่ “สงักราชได้ ๑๐๖ ตวัปีกาบไจ้เดือน ๓ แฮม ๖ คํ(า วนั ๑ พระเจ้าพลหยุสร้างหาพอ่แม”่27 

อธิบายคาํศัพท์ สงักราชได้ ๑๐๖ ตวั หมายถึง  จ.ศ.1106 (พ.ศ.2287)  
   ปีกาบไจ้  หมายถึง  ชื(อปีแบบไทยโบราณ “กาบ”

          เป็นชื(อของแม่ปีตรงกับจ.ศ. 
          ที(ลงท้ายด้วย 6 “ไจ้” เป็นชื(อ 
          ลูก ปีตรงกับ ปีชวดตาม ปี 
          นกัษัตร  

   เดือน ๓   หมายถึง  เดือนกมุภาพนัธ์ 
   แฮม ๖ คํ(า  หมายถึง  วนัแรม ๖ คํ(า 
   วนั ๑   หมายถึง  วนัอาทิตย์ 
 

 
   

ภาพที( 59 พระพทุธรูป รูปแบบที( 15 (c15) จากสถานปฏิบติัธรรมถํ �าสาริกา จงัหวดัเลย หมายเลข6 
ที(มา: กัลญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพุทธรูปบุเงินจากถํ �าสาริกา” ศิลปากร 5,5 (กันยายน-
ตลุาคม 2552): 102. 
                                                           

27 กลัญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพทุธรูปบเุงินจากถํ �าสาริกา,” ศิลปากร 5,5 (กนัยายน-ตลุาคม 
2552): 102. 
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ลายเส้นที( 24 พระพทุธรูป รูปแบบที( 15 (c15) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ �าสาริกา จงัหวดัเลย 
หมายเลข 6 

 
   2.1.3.15.รูปแบบที�  16 (c16) ฐานลายประดิษฐ์ โดยฐาน

ส่วนบนเป็นลายเรขาคณิตเส้นคดโค้ง ลายเส้ยตรง ฐานส่วนล่างเป็นลายดอกไม้สลับกับลาย
เส้นตรง คั �นด้วยลูกแก้วอกไก่ ฐานทรงกลมสงู มี 4 ชั �น พบที(สถานปฏิบตัิธรรมถํ �าสาริกา จงัหวดั
เลย จํานวน 1 องค์ หมายเลข 4 โดยฐานชั �นล่างสดุจารึกอกัษรธรรมอีสาน ความว่า “สงักราชได้ ๕ 
ตวัปีกาไค้พระเจ้า พอ่ชมุลกูเมียสร้างขอให้ได้เข้านิพ.พ”28 

 อธิบายคาํศัพท์  สงักราชได้ ๕ ตวั    หมายถึง  จ.ศ.1105 หรือ พ.ศ.2286 
             ปีกาไค้  หมายถึง  ชื(อปีแบบไทยโบราณ 

    “กาบ” เป็นชื(อของแม่ปี 
ตรงกบัจ.ศ. ที(ลงท้ายด้วย 
5 “ไค้” เป็นชื(อลูกปีตรง
กบัปีกนุตามปีนกัษัตร 

               พระเจ้า     หมายถึง    พระพทุธรูป 
 

                                                           

28 กลัญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพทุธรูปบเุงินจากถํ �าสาริกา” ศิลปากร 5,5 (กนัยายน-ตลุาคม 
2552): 100-101. 
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ภาพที( 60 พระพุทธรูป รูปแบบที( 16 (c16) จากสถานปฏิบติัธรรมถํ �าสาริกา จงัหวดัเลย 
หมายเลข 4 

ที(มา:  กัลญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพุทธรูปบุเงินจากถํ �าสาริกา” ศิลปากร 5,5 
(กนัยายน-ตลุาคม 2552): 100. 
 

 
 
ลายเส้นที( 25 พระพุทธรูป รูปแบบที( 16 (c16) จากสถานปฏิบตัิธรรมถํ �าสาริกา จงัหวดัเลย 

หมายเลข 4 
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แผนผังที� 2 พัฒนาการรูปแบบพระพุทธรูปบุทอง – บุเงนิที�มีจารึกบริเวณภาคตะวันออกเฉ๊ยงเหนือตอนบนในประเทศไทย 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.พุทธศตวรรษที� 21 2.พุทธศตวรรษที� 22 

พระพุทธรูปที�มีจารึก 

a1 

a2 a3 

a4 

1.1 ฐานเรียบ 

1.3 บัวถลา 

2.1 บัวถลา 

b2 b1 

2.2 บัวผสม 

b3 

3.พุทธศตวรรษที� 23 

3.1บัวควํ�า – บัวหงาย 

c10 

c11 

c2 c4 c12 c13 

c5 

c3 

1.2บัวควํ�า – บัวหงาย  

2.3 ลายเรขาคณิต 

b4 
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3.2 บัวควํ�าหรือบัวหงายอย่างเดียว 

บัวควํ�าอย่างเดียว 

c1 

บัวหงายอย่างเดียว 

c8 

3.3 บัวถลา 

c7 

c6 

3.4 บัวประดษิฐ์ 

c9 

c14 c15 

c16 

c16 
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สรุปรูปแบบพระพุทธรูปบุทอง – บุเงนิกลุ่มที�มีจารึก 
พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที(มีจารึกบนฐานพระพุทธรูปสามารถแบ่งตามช่วงพุทธ

ศตวรรษได้ 3 กลุม่ และแตล่ะกลุม่มีรูปแบบดงัตอ่ไปนี � 
1. พุทธศตวรรษที� 21 แบง่พระพทุธรูปได้ 3 รูปแบบ คือ 

1.1 พระพุทธรูปฐานเรียบ (a1) เป็นฐานชั �นเดียว ไมมี่ลกูแก้วอกไก่หรือลวดบวั  
1.2 พระพุทธรูปฐานบัวควํ�า – บัวหงายกลีบบัวตั Hงตรง (a2) พบว่ามีการทํา

กลีบบวัอย่างง่ายๆคั(นโดยเส้นตรงสามเส้น (a3) จากนั �นจึงพฒันาเป็นกลีบบวัที(มีความละเอียด
เพิ(มมากขึ �น มีการซ้อนและตกแตง่กลีบบวั คั(นด้วยลกูแก้วอกไก่ 

1.3 พระพุทธรูปฐานบัวถลาประดิษฐ์ (a4) โดยลกัษณะของกลีบบวัทําเป็น
เส้นตรงปลายโค้ง ภายในตกแตง่ลายจดุ คั(นด้วยลกูแก้วอกไก่ 

2.พุทธศตวรรษที� 22 แบง่พระพทุธรูปได้ 3 รูปแบบ คือ 
2.1 พระพุทธรูปฐานบัวถลา สามารถแบง่ออกได้ 2 รูปแบบซึ(งทั �ง 2 รูปแบบนี �

ไมไ่ด้มีพฒันาการตอ่เนื(องกนั ดงันี � 
2.1.1 กลีบบัวถลา (b2) โดยกลีบบวัตรงกลางเป็นกลีบตั �งตรงส่วนกลีบบวั

ด้านข้างกลีบบวับานออกด้านข้างเล็กน้อย คาดด้วยเส้นเม็ดกระดมุ 
2.1.2 กลีบบัวถลาประดิษฐ์ (b1) เป็นกลีบบวัรูปแบบเดียวกันกับรูปแบบ 

(a4) ในชว่งพทุธศตวรรษที( 21 ที(ทําสืบเนื(องมาจนถึงชว่งพทุธศตวรรษที( 22  
2.2 พระพุทธรูปฐานบัวผสม (b3) คือ การผสมระหว่างกลีบบวัหงายตั �งตรงกบั

ลายใบไม้ม้วน เป็นลวดลายใหมที่(ไมเ่คยปรากฏมาก่อนในชว่งพทุธศตวรรษที( 21  
2.3 พระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิต (b4) เป็นฐานชั �นเดียว ลายสามเหลี(ยม

ตกแตง่เส้นตรงสลบักบัลายสามเหลี(ยมซ้อนตอ่เนื(องกนัรอบฐาน 
3.พุทธศตวรรษที� 23 เป็นชว่งที(พระพทุธรูปมีรูปแบบที(หลากหลาย มีการนําลวดลาย

จากช่วงพุทธรศตวรรษที( 21 มาเพิ(มรายละเอียดให้มีความสวยงามมากยิ(งขึ �น อีกทั �งยังมีการ
ประดษิฐ์ลวดลายใหม่ๆที(มีความซบัซ้อนมากกว่าในช่วงพทุธศตวรรษที( 21 – 22 แบง่ได้ 4 รูปแบบ 
ดงันี �   

3.1 พระพุทธรูปฐานบัวควํ�า – บัวหงายกลีบตั Hงตรง เป็นกลุ่มที(มีพฒันาการ
ทางด้านรูปแบบอย่างเด่นชดั โดยในช่วงแรกเป็นเพียงฐานบวัควํ(า – บวัหงายที(ไม่มีการตกแต่งที(
ซบัซ้อน (c10) จากนั �นจงึมีการลดทอนและเพิ(มรายละเอียดเข้าไป แบง่ได้ 4 รูปแบบ คือ 

3.1.1 เพิ�มเตมิลายเรขาคณิตระหว่างกลีบบัว (a10) 
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3.1.2 เพิ�มชั Hนฐานใต้ฐานกลีบบัวควํ�า (c2, c4, c12) ซึ(งอาจเป็นกลีบบวั
หรือลายเรขาคณิตเป็นฐาน 4 ชั �น จากนั �นจึงเพิ(มฐานเข้าไปอีก 1 ชั �น พบเป็นลายใบไม้ม้วนในรูป
สามเหลี(ยม กลายเป็นพระพทุธรูปฐาน 5 ชั �น 

3.1.3 เพิ�มรายละเอียดในกลีบบัว (c3) เป็นการเพิ(มลวดลายเส้นโค้ง 
เส้นประเข้าไปในกลีบบวัให้มีความซบัซ้อน 

3.1.4 ลดทอนรายละเอียดกลีบบัว (c3) เป็นการลดขนาดกลีบบวัซ้อนให้มี
ขนาดเล็กลงจนดคูล้ายกบักลีบดอกไม้ 

3.2 พระพุทธรูปฐานกลีบบัวควํ�าหรือกลีบบัวหงายเพียงอย่างเดียว มี 2 
รูปแบบ คือ 

3.2.1 กลีบบัวหงายเพียงอย่างเดียว (c1) เป็นพระพุทธรูปฐานหน้า
กระดาน ฐานบวัควํ(าเป็นกลีบบวัซ้อน ใต้กลีบบวัควํ(าเพิ(มฐานลายเรขาคณิต 1 ชั �น 

3.2.1 กลีบบัวควํ�าอย่างเดียว (c8) เป็นกลีบบวัหงายตกแต่งเกสรบวับน
ฐานหกเหลี(ยม 2 ชั �น 

3.3 พระพุทธรูปฐานกลีบบัวถลาประดิษฐ์ เป็นกลีบบวัถลาที(สนันิษฐานว่าทํา
สืบเนื(องมาตั �งแตพ่ทุธศตวรรษที( 21 (a4) และ (b1) เมื(อถึงชว่งพทุธศตวรรษที( 23 ยงัคงขนาดความ
สงูของฐานไว้ โดยอาจเพิ(มชั �นฐานเข้าไปอีก 1 ชั �น (c7) ก่อนที(จะมีการลดขนาดของฐานลงในที(สดุ 
(c6) 

3.4 พระพุทธรูปฐานบัวประดษิฐ์ แบง่ได้ 3 รูปแบบ 
3.4.1 กลีบบัวถลาผสมลวดลายรังผึ Hงที(ปรากฏในสิมหรืออโุบสถ (c9) 
3.4.2 กลีบบัวประดิษฐ์ผสมลายเรขาคณิต ฐานกลีบบวัหงายเป็นกลีบบวั

ที(ทําขอบหยกัโค้ง ฐานบวัควํ(าเป็นลายสามเหลี(ยมตกแตง่เส้นตรงรอบฐาน (c14) จากนั �นจึงมีการ
เพิ(มลวดลายใบไม้ม้วนเข้าไป (c15) 

3.4.3 ลายเรขาคณิตผสมลายดอกไม้ประดิษฐ์ โดยฐานบวัหงายเป็นลาย
เรขาคณิตทั �งเส้นตรงและเส้นโค้ง ฐานสว่นบวัควํ(าเป็นลายดอกไม้ประดษิฐ์ 
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2.2 พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที�ไม่ปรากฏศักราช พระพทุธรูปกลุ่มนี �มีจํานวน
มากกว่ากว่ากลุ่มที�มีจารึก อีกทั �งยังมีรูปแบบลวดลายบนฐานที�หลากหลาย โดยในเบื �องต้น
สามารถจําแนกพระพทุธรูปออกเป็น 5 กลุม่ คือ กลุ่มพระพทุธรูปฐานบวัควํ�า – บวัหงาย กลุ่มพทุธ
รูปฐานบวัประกอบ กลุม่พระพทุธรูปฐานบวัควํ�าหรือบวัหงายเพียงอยา่งเดียว กลุม่พระพทุธรูปฐาน
ลายเรขาคณิต และกลุม่พระพทุธรูปฐานเรียบ ดงันี � 

2.2.1.กลุ่มพระพุทธรูปฐานกลีบบัวควํ�า – บัวหงาย พระพทุธรูปในกลุ่มนี �จะมี
โครงสร้างหลกัเป็นฐานกลีบบวัควํ�า – บวัหงาย อาจมีการเพิ�มหรือลดทอนรายละเอียดบางประการ
เข้าไปในกลีบบวัหรือชั �นฐานพระพทุธรูป แบง่ออกเป็นกลุม่ยอ่ยได้ดงันี � 

2.2.1.1 พระพุทธรูปฐานบัวควํ� า –บัวหงายกลีบตั 'งตรง ฐาน
พระพุทธรูปกลุ่มนี �พบมากที�สุดในตวัอย่างพระพทุธรูปที�ศึกษา มีจํานวนทั �งสิ �น 262 องค์ จําแนก
รูปแบบได้ 11 รูปแบบยอ่ย ดงันี � 

1. รูปแบบที� 1 (A1) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรงที�ไม่มี
การตกแตง่ที�ซบัซ้อน อาจมีการซ้อนกลีบบวั กลีบบวัมีทั �งขนาดเล็กและใหญ่ คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ 
ฐานกลม มี 3 – 4 ชั �น พบที�บ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย จํานวน 20 องค์ ภูตะกา จงัหวัด
ขอนแก่น จํานวน 4 องค์ บ้านโคกสําราญ จงัหวดัหนองคาย จํานวน 4 องค์ กู่ประภาชยั จงัหวดั
ขอนแก่น จํานวน 1 องค์ บ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 2 องค์ และพระธาตมีุชยั จงัหวดั
สกลนคร จํานวน 1 องค์ เช่น พระพุทธรูปบุเงินจากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย หมายเลข
ทะเบียน 18/2556, จากภตูะกา จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2529 และจากพระ
ธาตมีุชยั จงัหวดัสกลนคร หมายเลขทะเบียน พช.ขก.11/2549 เป็นต้น 
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ภาพที� 61 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 1 (A1)  
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย หมายเลขทะเบียน 18/2556 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากภตูะกา จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2529  
               (ค) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุมีชัย จังหวัดสกลนคร หมายเลขทะเบียน พช.ขก. 

11/2549  
 

 
 
ลายเส้นที� 26 ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 1 (A1) จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย 

หมายเลขทะเบียน 18/2556 

(ก) (ข) (ค) 
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2. รูปแบบที� 2 (A2) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัตั �งตรง คั�น
ด้วยลูกแก้วอกไก่ ขอบบวัตกแต่งลายขีดเล็กๆ ใต้ฐานบวัควํ�ามีเส้นเม็ดไข่ปลรองรับ 1 แถว ชั �น
ล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมเตี �ย มี 3 ชั �น พบที�วดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 
1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.327/2516 
  

 
 

ภาพที� 62 พระพุทธรูป รูปแบบที� 2 (A2) จากวดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.327/2516 

 

 
 

ลายเส้นที� 27 พระพทุธรูป รูปแบบที� 2 (A2) จากวดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.327/2516 
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3. รูปแบบที� 3 (A3) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง คั�น
ด้วยลูกแก้วอกไก่ ใต้ฐานบวัควํ�ามีฐานลายกลีบบวั ลายประจํายาม หรือลายใบไม้ม้วน 1 ชั �น 
รองรับด้วยลายเส้นเม็ดกระดมุ 1 แถว ชั �นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลม มี 3 – 4 ชั �น พบที�พระ
ธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/61/2548 และกู่บ้านดอนดู ่
จงัหวดัมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.88/2550  
 

 

  
 

 
 

ภาพที� 63 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 3 (A3 
               (ก)พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 

34/61/2548 
               (ข) พระพุทธรูปบุเงินกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน พช.ขก.

88/2550  
 
 

 

(ก) (ข) 
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ลายเส้นที� 28 ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 3 (A3) จากพระธาตบุ่อพันขนั จังหวัด  
ร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/61/2548 

 
4. รูปแบบที� 4 (A4) ฐานบวัควํ�า –บวัหงายกลีบตั �งตรง คั�นด้วย

ลกูแก้วอกไก่ ช่องว่างระหว่างกลีบบวัเพิ�มลายเรขาคณิต เช่น เส้นวงกลม เส้นตรงหรือลายตาราง
สี�เหลี�ยม ชั �นล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลม มี 2 – 4 ชั �น พบที�บ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย 
จํานวน 7 องค์ กู่บ้านดอนดู ่จํานวน 3 องค์ บ้านโคกสําราญ จงัหวดัหนองคาย จํานวน 8 องค์ ถํ �า
สวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัลําภู จํานวน 1 องค์ บอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 16 องค์ บ้าน
หนองดินจี� จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 2 องค์ และกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ 
เช่น พระพุทธรูปบุเงินจากพระธาตบุ่อพนัขนั จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/133/2548 
จากบ้านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน 2/2556 และจากกู่แก้วบ้านหัวสระ 
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2531 เป็นต้น 
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ภาพที� 64 ตวัอยา่งพระพทุธรุป รูปแบบที� 4 (A4)  
               (ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 

34/133/2548  
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย หมายเลขทะเบียน 2/2556 
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่แก้วบ้านหวัสระ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2531  
 

 
 

ลายเส้นที� 29 ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 4 (A4) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ หมายเลขทะเบียน 
พช.ขก.14/2531  

(ก) (ก) (ข) (ค) 



106 
 

5. รูปแบบที� 5 (A5) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง คั�น
ด้วยลูกแก้วอกไก่ ช่องว่างระหว่างกลีบบวัเพิ�มลายเรขาคณิต เช่น เส้นวงกลม เส้นตรงหรือลาย
ตารางสี�เหลี�ยม  ใต้ฐานบวัควํ�าเพิ�มชั �นฐานลายใบไม้ม้วน ลายหวัยู่อี� ลายกลีบบวั ลายประจํายาม 

ชั �นล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลม มี 4 – 5 ชั �น พบที�ปรางค์กู่ จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 2 องค์ 
บ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย จํานวน 16 องค์ บ้านโคกสําราญ จงัหวดัหนองคาย จํานวน 4 องค์ 
วดัห้วยห้าว จงัหวดัเลย จํานวน 2 องค์ วดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 1 องค์ และกู่
แก้วบ้านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ เช่น พระพุทธรูปจากบ้านนาบอน จังหวัด
หนองคาย หมายเลขทะเบียน 9/2556 จากวดัห้วยห้าว จงัหวดัเลย หมายเลขทะเบียน 1-001 และ
จากวดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.325/2516 เป็นต้น 
 

 

 
 
 
 

ภาพที� 65 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 5 (A5)  
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย หมายเลขทะเบียน 9/2556  
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากวดัห้วยห้าว จงัหวดัเลย หมายเลขทะเบียน 1-001  
               (ค) พระพุทธรูปบุเทอง จากวัดเจดีย์ศรีปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน  

พช.ขก.325/2516  
 
 
 

(ก) (ข) (ค) 
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ลายเส้นที� 30 ตวัอยา่งลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 5 (A5)  
                    (ก) พระพทุธรูป จากวดัห้วยห้าว จงัหวดัเลย หมายเลขทะเบียน 1-001  
                    (ข) พระพุทธรูป จากวัดเจดีย์วัดศรีปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน 

พช.ขก.325/2516  
 

6. รูปแบบที� 6 (A6) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง คั�น
ด้วยลกูแก้วอกไก่ ช่องว่างระหว่างกลีบบวัหรือใต้กลีบบวัควํ�าเพิ�มลายเรขาคณิต เช่น เส้นวงกลม 
เส้นตรงหรือลายตารางสี�เหลี�ยม ใต้ฐานบวัควํ�าเพิ�มชั �นฐานลายใบไม้ม้วน ลายหวัยู่อี� ลายกลีบบวั 
ลายประจํายาม ชั �นถดัมามีลายกลีบบวั 1 แถว ฐานชั �นล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลม มี 5 ชั �น 
พบที�บ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย จํานวน 1 องค์ พระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 4 
องค์ และพระธาตมีุชยั จงัหวดัสกลนคร จํานวน 1 องค์ เช่น จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย 
หมายเลขทะเบียน 8/2556 และพระธาตมีุชยั จงัหวดัสกลนคร หมายเลขทะเบียน พช.ขก.12/2549 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 
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ภาพที� 66 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 6 (A6)  
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย หมายเลขทะเบียน 8/2556 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตมีุชยั จงัหวดัสกลนคร หมายเลขทะเบียน พช.ขก. 

 

 
 

ลายเส้นที� 31 ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 6 (A6) จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย 
หมายเลขทะเบียน 8/2556 

 

(ก) (ข) 
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7. รูปแบบที� 7 (A7) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง โดย
ฐานบวัควํ�าเป็นกลีบบวัขนาดใหญ่ คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานชั �นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลม 
มี 3 ชั �นพบที�พระธาตุบงัพวน จงัหวดัหนองคาย จํานวน 1 องค์ และบ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จํานวน 3 องค์ ยกตวัอย่างเช่น พระพทุธรูปบเุงินจากพระธาตบุงัพวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
5/2538 เป็นต้น  
 

 
    
ภาพที� 67 พระพทุธรูป รูปแบบที� 7 (A7) จากพระธาตบุงัพวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.5/2538 
 

 
 

ลายเส้นที� 32 พระพุทธรูป รูปแบบที� 7 (A7) จากพระธาตุบงัพวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
5/2538 
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8. รูปแบบที� 8 (A8) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง โดย
ฐานบวัควํ�าเป็นกลีบบวัซ้อนขนาดใหญ่ คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานชั �นล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรง
กลม มี 3 ชั �น พบที�กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ พระธาตมีุชยั จงัหวดัสกลนคร 
จํานวน 1 องค์ บอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 4 องค์ ปรางค์กู่ จงัหวดัร้อยเอ็ด เช่น พระพทุธรูป
จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/108/2540 จากพระธาตมีุชยั จงัหวดั
สกลนคร หมายเลขทะเบียน พช.ขก.16/2549 และกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 
PKC.13/53 เป็นต้น 
 

 

   
 

 
 
ภาพที� 68 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 8 (A8)  
               (ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากจากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 

34/108/2540  
               (ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุมีชัย จังหวัดสกลนคร หมายเลขทะเบียน พช.ขก.

16/2549  
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน PKC.13/53 
 

(ก) (ข) (ค) 
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ลายเส้นที� 33 ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 8 (A8) จากพระธาตมีุชยั จงัหวดัสกลนคร 

หมายเลขทะเบียน พช.ขก.16/2549 
 

9. รูปแบบที� 9 (A9) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง โดย
ฐานบวัควํ�าเป็นกลีบบวัซ้อนขนาดใหญ่ ช่องว่างระหว่างกลีบบวัหงายตกแตง่เส้นตรงแนวนอน คั�น
ด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานชั �นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลม มี 3 ชั �น พบที�ปรางค์กู่ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน #042 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 69 พระพทุธรูป รูปแบบที� 9 (A9) จากปรางค์กู่ จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน #042 
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ลายเส้นที� 34 พระพทุธรูป รูปแบบที� 9 (A9) จากปรางค์กู่ จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน #042 
 

10. รูปแบบที� 10 (A10) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง 
โดยฐานบวัควํ�าเป็นกลีบบวัฟันยกัษ์ขนาดใหญ่ซ้อนกลีบบวัฟันยกัษ์ขนาดเล็ก คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ 
ชั �นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมสงู มี 3 ชั �น พบที�กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 7 องค์ 
เชน่ พระพทุธรูป หมายเลขทะเบียน KPC.44/2553 และ KPC.69/2553 เป็นต้น 
 

   
 
 
 

ภาพที� 70 ตวัอย่างพระพทุธรูป รูปแบบที� 10 (A10)  
                (ก) พระพทุธรูปบเุงินจากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.44/2553 
                (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.69/2553  

(ก) (ข) 
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ลายเส้นที� 35 ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 10 (A10) จากกู่ประภาชัย หมายเลข

ทะเบียน KPC.44/2553 
 

11. รูปแบบที� 11 (A11) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง 
โดยฐานบวัหงายเป็นกลีบบวัซ้อน ตกแต่งลายวงกลมในกลีบบวั ฐานบวัควํ�าเป็นกลีบบวัฟันยกัษ์
ตกแตง่ลายวงกลมเช่นเดียวกนั คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ใต้ฐานบวัควํ�ามีลายใบไม้ม้วน 1 แถว ถดัลง
มาเป็นลายบวัฟันยกัษ์ประกบกัน ช่องว่างระหว่างกลีบบวัตกแต่งลายวงกลม ชั �นล่างสุดเป็นฐาน
เรียบ ฐานทรงกลมสูง มี 5 ชั �น พบที�พระธาตมีุชยั จงัหวดัสกลนคร จํานวน 1 องค์ หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก. 12/2549 

 

 
  
ภาพที� 71 พระพทุธรูป รูปแบบที� 11 (A11) จากพระธาตมีุชยั จงัหวดัสกลนคร หมายเลขทะเบียน 

พช.ขก. 12/2549 
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ลายเส้นที� 36 พระพุทธรูป รูปแบบที� 11 (A11) จากพระธาตมีุชยั จงัหวัดสกลนคร หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก. 12/2549 
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แผนผังที� 3 พัฒนาการรูปแบบพระพุทธรูปฐานบัวควํ�า – บัวหงายกลีบตั 'งตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานบัวควํ�า – บัวหงายกลีบตั 'งตรง 

เพิ�มรายละเอียดในกลีบบัว 

A2 

A3 A4 

A5 

A6 

A7 

A9 

A10 

A11 

ซ้อนกลีบบัวควํ�า 

A8 

บัวฟันยักษ์ ซ้อนกลีบบัว 

A1 
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สรุปพัฒนาการรูปแบบพระพุทธรูปฐานบัวควํ�า – บัวหงายกลีบตั 'งตรงที�ไม่มีจารึก 
 พระพุทธรูปฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรงที�ไม่มีจารึกมีการพัฒนารูปแบบจาก
รูปแบบง่ายๆ คือ เป็นกลีบบวัซ้อนแบบตั �งตรงเรียงตอ่เนื�องกนัรอบฐาน จากนั �นจึงเพิ�มรายละเอียด
ทั �งลวดลาย ขนาด และชั �นฐาน สามาถแบง่ออกเป็น 5 รูปแบบ ดงันี � 

1.รูปแบบที� 1 ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �ง โดยฐานบวัหงายมีขนาดเล็กกว่าฐาน
บวัควํ�า (A7) กลีบบวัไมมี่ความซบัซ้อน 
 2.รูปแบบที� 2 ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรงที�กลีบบวัควํ�า – บงัหงายมีขนาด
เทา่กนั มีการตกแตง่ลายจดุและซ้อนกลีบบวัให้มีความซบัซ้อนมากยิ�งขึ �น (A2) 
 3.รูปแบบที� 3 ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรงมีขนาดใหญ่ขึ �นจากกลีบบวั (A7) 
และมีการซ้อนกลีบบวัขนาดเล็กในกลีบบัวใหญ่ ขอบบวัตกแต่งลายจุด ฐานมี 4 ชั �น (A1) มี
พฒันาการ 2 รูปแบบ คือ 

3.1 รูปแบบที� 3.1 เพิ�มชั �นกลีบบวัหงายใต้ฐานบวัควํ�า 1 ชั �น เป็นฐาน 5 ชั �น (A3) 
จากนั �นจึงเพิ�มลายเส้นวงกลมระหว่างกลีบบัวควํ�า – บัวหงาย และเพิ�มลายก้านขดในช่อง
สามเหลี�ยมอีก 1 ชั �น เป็นฐาน 5 ชั �น (A6) 

3.2 รูปแบบที� 3.2 เพิ�มลายตารางสี�เหลี�ยมในช่องว่างระหว่างกลีบบวัควํ�า – บวั
หงาย (A4) 

4.รูปแบบที� 4 ซ้อนกลีบบวัควํ�า มีพฒันาการ 2 รูปแบบ คือ 
4.1 รูปแบบที� 4.1 ซ้อนกลีบบวัควํ�า 2 แถวใต้ฐานบวัควํ�า ช่องว่างระหว่างบวั

หงายตกแตง่ลายตารางทแยงมมุ (A5) 
4.2 รูปแบบที� 4.2 ซ้อนกลีบบวัซ้อนในชั �นบวัควํ�า และเพิ�มเส้นครึ�งวงกลมในกลีบ

บวั (A8) จากนั �นจงึตกแตง่เส้นตรงแนวนอนระหวา่งชอ่งวา่งกลีบบวัหงาย (A9)  
5.รูปแบบที� 5 พฒันากลีบบวัควํ�าให้มีเหลี�ยมมากขึ �นจากกลีบบวัรูปแบบ (A7) และ

ตกแต่งขอบกลีบบวัด้วยลายเส้นวงกลม (A10) ต่อมาจึงพฒันากลีบบวัควํ�าเป็นบวัฟันยักษ์และ
เพิ�มชั �นฐานลายก้านขด ลายบวัฟันยกัษ์ประกบกนั ระหว่างช่องว่างกลีบบวัตกแตง่ลายเส้นวงกลม 
(A11) 
 
 
 

 



117 
 

การกาํหนดอายุพระพุทธรูปฐานกลีบบัวควํ�า – บัวหงายกลีบตั 'งตรง 
 พระพุทธรูปฐานบัวควํ�า – บัวหงายกลีบตั �งตรงที�ไม่ปรากฏจารึกสามารถนําไป
เปรียบเทียบกบัพระพทุธรูปกลุม่ที�มีจารึกและสนันิษฐานอายพุระพทุธรูปแตล่ะรูปแบบได้ดงันี � 
 1.รูปแบบที�  1 (A7) มีลวดลายกลีบบัวที�ใกล้เคียงกับฐานพระพุทธรูปที�มีจารึก 
รูปแบบ (a2) ซึ�งมีกลีบบวัหงายที�มีขนาดเล็กกว่ากลีบบวัควํ�า โดยพระพทุธรูป รูปแบบ (A7) นี �อาจ
เทียบได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายชุว่งพทุธศตวรรษที� 21  
 

 

  
 
 
 

ลายเส้นที� 37 เปรียบเทียบลายกลีบบวัระหวา่งพระพทุธรูป รูปแบบ (A7) กบัพระพทุธรูปที�มีจารึก 
รูปแบบ (a2) ตามลําดบั 

 

 2.รูปแบบที� 2 (A2) มีลวดลายกลีบบวัใกล้เคียงกับฐานพระพุทธรูป รูปแบบ (c5) 
กลีบบวัควํ�า – บวัหงายมีขนาดเท่ากนั เป็นกลีบบวัขนาดเล็กและตกแตง่ขอบกลีบบวัอย่างซบัซ้อน 
โดยพระพทุธรูป รูปแบบ (A2) นี �อาจเทียบได้กบัมีอายชุว่งพทุธศตวรรษที� 23 
 
 
 
 
 

(A7) (a2) 
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ลายเส้นที� 38 เปรียบเทียบลายกลีบบวัระหว่างพระพทุธรูป รูปแบบ (A2) กบัพระพทุธรูปที�มีจารึก
รูปแบบ (c5) ตามลําดบั 

 

 3.รูปแบบที� 3 คือ พระพุทธรูป รูปแบบ (A1) มีลวดลายกลีบบวัที�เหมือนกับฐาน
พระพทุธรูป รูปแบบ (c10) ฐานพระพุทธรูป รูปแบบ (A3) (A6) และ (A4) มีลวดลายที�เหมือนกับ
ฐานพระพุทธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (c12) รูปแบบ (c13) และ (c10) ตามลําดบั ซึ�งพระพุทธรูปใน
กลุม่นี �อาจเทียบได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายใุนชว่งพทุธศตวรรษที� 23 
 
 

   
 

 
 

ลายเส้นที� 39 เปรียบเทียบลายกลีบบวัระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (A1) กับพระพุทธรูปที�มีจารึก
รูปแบบ (c10) ตามลําดบั 

(A2) (c5) 

(A1) (c10
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ลายเส้นที� 40 พระพทุธรูป รูปแบบ (A3) (A4) และ (A6) ตามลําดบั 
 

 
 
ลายเส้นที� 41 พระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (c12) 
 
 4.รูปแบบที� 4 ฐานพระพุทธรูป รูปแบบ (A5) เป็นการเพิ�มชั �นฐานพระพุทธรูป เมื�อ
นําไปเปรียบเทียบกบัพฒันาการของพระพทุธรูปในกลุ่มที�มีจารึกพบว่าการเพิ�มชั �นฐานเริ�มปรากฏ
ในช่วงพุทธศตวรรษที� 23 ดังนั �นอาจกล่าวได้ว่าพระพุทธรูป รูปแบบ (A5) อาจเทียบได้กับ
พระพทุธรูปที�มีอายใุนชว่งพทุธศตวรรษที� 23 
 
 

(A3) (A4) (A6) 
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ลายเส้นที� 42 พระพทุธรูป รูปแบบ (A5) 
 

 สําหรับฐานพระพุทธรูป รูปแบบ (A8) เป็นการซ้อนเฉพาะกลีบบวัควํ�าซึ�งเริ�มปรากฏ
มาแล้วตั �งแตช่ว่งพทุธศตวรรษที� 21 ดงัเช่นพระพทุธรูป รูปแบบ (a2) และฐานพระพทุธรูป รูปแบบ 
(A9) เป็นการเพิ�มลายเรขาคณิตซึ�งเริ�มปรากฏในชว่งพทุธศตวรรษที� 22 ดงัเช่นพระพทุธรูป รูปแบบ 
(b4 )พบใช้ตอ่เนื�องมาจนถึงชว่งพทุธศตวรรษที� 23  

ดงันั �นจงึอาจกลา่วได้วา่พระพทุธรูป รูปแบบ (A8) อาจเทียบได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายุ
ในชว่งพทุธศตวรรษที� 21 และพระพทุธรูป รูปแบบ (A9) อาจเทียบได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายใุนช่วง
พทุธศตวรรษที� 22 

 

 

   
 
 
ลายเส้นที� 43 เปรียบเทียบการซ้อนกลีบบวัควํ�าระหว่างพระพทุธรูป รูปแบบ (A8) กบัพระพทุธรูปที�

มีจารึก รูปแบบ (a2)  

(A5) 

(A8) (a2) 
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ลายเส้นที� 44 เปรียบเทียบลกัษณะการเพิ�มลายเรขาคณิตระหว่างกลีบบวั พระพุทธรูป รูปแบบ 
(A9) กบัพระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (b4)  

 

 5.รูปแบบที� 5 ฐานพระพุทธรูป รูปแบบ (A10) มีกลีบบวัควํ�าใหญ่กว่ากลีบบวัหงาย 
คล้ายกบัพระพทุธรูป รูปแบบ (a2) ในกลุ่มที�มีจารึกซึ�งมีอายชุ่วงพทุศตวรรษที� 21 แตล่กัษณะกลีบ
บวั (A10) มีความเป็นเหลี�ยมมากซึ�งอาจพฒันาไปเป็นกลีบบวัฟันยกัษ์ สว่นกลีบบวัฟันยกัษ์เริ�มพบ
ในกลุ่มพระพทุธรูปที�มีจารึกในช่วงพทุธศตวรรษที� 23 เช่น พระพทุธรูป รูปแบบ (c8) ซึ�งอาจได้รับ
อิทธิพลมาจากศลิปะอยธุยาอาจกลา่วได้วา่เป็นรูปแบบที�พฒันาตอ่เนื�องมาตั �งแตช่่วงพทุธศตวรรษ
ที� 21 – 23 ซึ�งพระพทุธรูป รูปแบบ (A10) ก็อาจเทียบได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายใุนชว่งเวลาดงักลา่ว 
 

 
 
ลายเส้นที� 45 พระพทุธรูป รูปแบบ (A10) 

(A9) (b4) 
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ลายเส้นที� 46 พระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (a2) และ (c8) ตามลําดบั 
 
 สําหรับพระพุทธรูป รูปแบบ (A11) มีการเพิ�มชั �นฐานพระพุทธรูปเป็นอย่างมาก มี
ลวดลายที�ซบัซ้อซึ�งเป็นรูปแบบที�สอดคล้องกบัรูปแบบที�พบในช่วงพทุธศตวรรษที� 23 จึงอาจกล่าว
ได้วา่พระพทุธรูป รูปแบบที� (A11) อาจเทียบได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายชุว่งพทุธศตวรรษที� 23 

 

 
 
ลายเส้นที� 47  พระพทุธรูป รูปแบบ (A11) 
 
 

(a2) (c8) 
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2.2.1.2 พระพุทธรูปฐานบัวควํ�า – บัวหงายกลีบบัวถลา เป็นลวดลาย
ที�นิยมรองลงมาจากกลีบบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง มีการประดิษฐ์ลวดลายตอ่ยข้างมาก และ
มีพฒันาการทางด้านรูปแบบที�ตอ่เนื�องชดัเจน ดงันี � 

1. รูปแบบที� 1 (B1) ฐานบัวควํ�า – บัวหงายกลีบบัวถลาโดย
ปลายกลีบบวับานออกด้านข้าง ภายในกลีบตกแตง่รูปเกสรดอกบวั คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ใต้ฐาน
บวัควํ�ามีเส้นลวดบวัรองรับ 1 แถว ฐานทรงกลมสงู มี 3 ชั �น พบที�พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จํานวน 14 องค์ เช่น พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน 34/123/2548 และหมายเลขทะเบียน 
34/131/2548 เป็นต้น 

 

 

  
 
 

 

ภาพที� 72 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 1 (B1)  
               (ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 

34/123/2548 
               (ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน  

34/131/2548  
 
 

(ก) (ข) 
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ลายเส้นที� 48 ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 1 (B1) จากพระธาตบุ่อพันขนั จงัหวัด

ร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/123/2548 
 

2. รูปแบบที� 2 (B2) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา คั�น
ด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานบวัควํ�าตรงกลางมีบวัควํ�ากลีบตั �งตรง 1 กลีบ ฐานชั �นล่างสดุเป็นฐานเรียบ 
จารึกอกัษรไทยน้อย มีเส้นลวดบวัคั�นระหว่างฐานบวัควํ�าและฐานส่วนจารึก ฐานทรงกลมสงู มี 3 
ชั �น พบที�บอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ 
 

 
 
ภาพที� 73 พระพทุธรูป รูปแบบที� 1 (B) จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 

34/142/2548  
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ลายเส้นที� 49 พระพุทธรูป รูปแบบที� 2 (B2) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/142/2548 
 

3. รูปแบบที� 3 (B3) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา คั�น
ด้วยลูกแก้วอกไก่ ฐานบวัควํ�าตรงกลางมีบวัควํ�ากลีบตั �งตรง 1 กลีบ ตกแต่งลายตารางสี�เหลี�ยม 
ฐานชั �นล่างสุดเป็นฐานเรียบ มีเส้นลวดบวัคั�นระหว่างฐานบวัควํ�าและฐานเรียบ พบที�พระธาตบุ่อ
พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/155/2548 
 

 
 
ภาพที� 74 พระพทุธรูป รูปแบบที� 3 (B3) จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 

34/155/2548 
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ลายเส้นที� 50 พระพุทธรูป รูปแบบที� 3 (B3) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/155/2548 
 

4. รูปแบบที� 4 (B4) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา คั�น
ด้วยลกูแก้วอกไก่ ระหวา่งตรงกลางมีกลีบบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง ชั �นล่างเป็นฐานเรียบ ฐาน
ทรงกลมสูง มี 3 – 4 ชั �น พบที�บ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย 1 องค์ กู่บ้านดอนดู่ จงัหวัด
มหาสารคาม จํานวน 4 องค์ พระธาตุบ่อพันขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 2 องค์ และบ้านโคก
สําราญ จงัหวดัหนองคาย จํานวน 1 องค์ เช่น พระพุทธรูปจากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย 
หมายเลขทะเบียน 37/2556 จากกู่บ้านดอนดู่ จงัหวัดมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
91/2550 และจากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/146/2548 เป็นต้น 
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ภาพที� 75 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 4 (B4)  
               (ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากจากบ้านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน 

37/2556  
               (ข) พระพุทธรูป จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน พช.ขก.

91/2550  
               (ค) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 

34/146/2548   
 

 
 
ลายเส้นที� 51 ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 4 (B4) จากพระธาตบุ่อพันขนั จงัหวัด

ร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/146/2548 

(ก) (ข) (ค) 
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5. รูปแบบที� 5 (B5) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา คั�น
ด้วยลกูแก้วอกไก่ ระหว่างตรงกลางมีกลีบบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง ช่องว่างระหว่างกลีบบวั
ตกแตง่ลายเรขาคณิตและลายใบไม้ม้วน ชั �นล่างเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมสงู มี 3 – 4 ชั �น พบที�
บ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย จํานวน 2 องค์ บ้านหนองดินจี� จํานวน 4 องค์ กู่บ้านดอนดู ่จงัหวดั
มหาสารคาม จํานวน 6 องค์ และพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน1 องค์ เชน่ 
 

 

   
 
 
 

ภาพที� 76 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 5 (B5)  
               (ก)  พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย หมายเลขทะเบียน 12/2556 
               (ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 

34/167/2548 
 
 
 

(ก) (ข) 
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ลายเส้นที� 52  ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 5 (B5)จากพระธาตบุ่อพันขนั จงัหวัด
ร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/167/2548 

 

6. รูปแบบที� 6 (B6) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา คั�น
ด้วยลกูแก้วอกไก่ ระหว่างตรงกลางมีกลีบบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง ช่องว่างระหว่างกลีบบวั
ตกแตง่ลายเรขาคณิตและลายใบไม้ม้วน ชั �นล่างเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมสงู มี 3 – 4 ชั �น ทั �งนี �
อาจมีการลดทอนรายละเอียดกลีบบวัหงายลง และเพิ�มฐานเหนือชั �นบวัหงาย 1 ชั �น ด้วยฐานเรียบ
หรือฐานลายเรขาคณิต ฐานทรงกลมสูง พบที�พระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 3 องค์ 
ได้แก่ พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 34/42/2548, 34/23/2548 และ 34/60/2548 
  
 

   
 
 
 

ภาพที� 77 ตวัอย่างพระพทุธรูป รูปแบบที� 6 (B6)  
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน34/42/2548 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/23/2548   
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/60/2548  

(ก) (ข) (ค) 



130 
 

 
 

ลายเส้นที� 53 ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 6 (B6) จากพระธาตบุ่อพันขัน จังหวัด
ร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/42/2548 

 

7. รูปแบบที� 7 (B7) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา คั�น
ด้วยลกูแก้วอกไก่ ไมมี่การตกแตง่ลวดลายในชอ่งวา่งระหวา่งกลีบบวั ใต้ฐานบวัควํ�ามีฐานลวดลาย
เรขาคณิต ลาบกลีบบวั ลายใบไม้ม้วน หรือลายหวัยู่อี� 1 ชั �นล่างเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมสงู มี 3 
– 5 ชั �น พบที� บ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย จํานวน 7 องค์ และวดัท่าหลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี 
จํานวน 2 องค์ เช่น พระพุทธรูปจากวดัท่าหลกัเมือง จงัหวดัอุดรธานี หมายเลขมะเบียน พช.ขก.
208/2519 
 

 
 

ภาพที� 78 พระพทุธรูป รูปแบบที� 7 (B7) จากวดัท่าหลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี หมายเลขทะเบียน 
พช.ขก.208/2519 
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ลายเส้นที� 54 ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 7 (B7) จากวดัท่าหลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี 

หมายเลขทะเบียน พช.ขก.208/2519 
 

8. รูปแบบที� 8 (B8) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา คั�น
ด้วยลูกแก้วอกไก่ ช่องว่างระหว่างกลีบบวัตกแต่งลายเรขาคณิต ใต้ฐานบวัควํ�ามีฐานลวดลาย
เรขาคณิต ลายกลีบบวั ลายใบไม้ม้วน หรือลายหวัยู่อี� 1 ชั �นล่างเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมสงู มี 4 
– 5 ชั �น พบที�กู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม จํานวน 3 องค์ และบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย 
จํานวน 8 องค์  เช่น พระพทุธรูปจากกู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
75/2550 และจากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย หมายเลขทะเบียน 24/2556 เป็นต้น 
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ภาพที� 79 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 8 (B8)  
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่บ้านดอนดู ่หมายเลขทะเบียน พช.ขก.75/2550 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านนาบอน หมายเลขทะเบียน 24/2556  
 

 
 
ลายเส้นที� 55  ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 8 (B8) จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย 

หมายเลขทะเบียน 24/2556 
 
 

(ก) (ข) 
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9. รูปแบบที� 9 (B9) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา คั�น
ด้วยลูกแก้วอกไก่ ฐานบวัควํ�าตรงกลางมีบวัควํ�ากลีบตั �งตรง 1 กลีบ ใต้ฐานบวัควํ�ามีลายสาม
ตกแตง่เส้นตรงสลบักนัตอ่เนื�องรอบฐาย ฐานชั �นล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมสงู มี 5 ชั �น พบ
ที�กู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม จํานวน 2 องค์ ได้แก่พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.
72/2550 และ พช.ขก.89/2550 
 

 

  
 
 
 

ภาพที� 80 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 9 (B9)  
               (ก) พระพทุธรูป จากกู่บ้านดอนดู ่หมายเลขทะเบียน พช.ขก.72/2550 
               (ข) พระพทุธรูป จากกู่บ้านดอนดู ่หมายเลขทะเบียน พช.ขก.89/2550  
 

 
 

ลายเส้นที� 56 ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 9 (B9) จากจากกู่บ้านดอนดู ่หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.72/2550 

(ก) (ข) 
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10. รูปแบบที� 10 (B10) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา 
คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ระหวา่งตรงกลางมีกลีบบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง กลีบบวัตกแตง่ลายจดุ 
ชั �นล่างเป็นฐานเรียบ ฐานสงูทรงกลม มี 3 ชั �น พบที�กู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม จํานวน 3 
องค์ อําเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 1 องค์ วดัท่าหลกัเมือง จงัหวดัอุดรธานี จํานวน 5 
องค์ และกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ เช่น พระพทุธรูปจากกู่บ้านดอนดู ่หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.45/2541 วดัท่าหลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.205/2519 
และจากอําเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.3/2532 เป็นต้น 
 

 

   
 

 
 
ภาพที� 81 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 10 (B10)  
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากจากกู่บ้านดอนดู ่หมายเลขทะเบียน พช.ขก.45/2541  
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน วดัทา่หลกัเมือง หมายเลขทะเบียน พช.ขก.205/2519 
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน จากอําเภอกมุภวาปี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.3/2532  
 

(ก) (ข) (ค) 
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ลายเส้นที� 57 ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 10 (B10) จากจากกู่บ้านดอนดู ่หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.45/2541 
 

11. รูปแบบที� 11 (B11) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา 
คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ระหว่างตรงกลางมีกลีบบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง กลีบบวัมีความอ่อน
ช้อย บริเวณกึ�งกลางฐานมีเส้นวงกลมชั �นล่างเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลม มี 3 – 4 ชั �น ฐานสงูทรง
กลม พบที�กู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 2 องค์ พระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จํานวน 4 องค์ และบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย จํานวน 1 องค์ เช่น พระพทุธรูปจากพระธาตบุอ่
พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/55/2548, 34/123/2548 และ บ้านนาบอน จงัหวดั
หนองคาย หมายเลขทะเบียน 7/2556 เป็นต้น 
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ภาพที� 82 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 11 (B11)  
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่แก้วบ้านหวัสระ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.21/2531  
               (ข) พระพทุธรูปบบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/123/2548  
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านนาบอน หมายเลขทะเบียน 7/2556 ตามลําดบั 
 

 
 
ลายเส้นที� 58 ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที�  11 (B11) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดั

ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.21/2531 
 

(ก) (ข) (ค) 
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12. รูปแบบที� 12 (B12) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา 
คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ระหว่างตรงกลางมีกลีบบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง กลีบบวัมีความอ่อน
ช้อย บริเวณกึ�งกลางฐานมีเส้นวงกลมชั �นล่างเป็นฐานเรียบ ช่องว่างระหว่างกลีบบวัควํ�าตกแต่ง
ลายตารายสี�เหลี�ยม ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชั �น พบที�กู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 
องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.11/2531 
 

 
 
ภาพที� 83 พระพทุธรูป รูปแบบที� 12 (B12) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.11/2531 
 

 
 
ลายเส้นที� 59 พระพทุธรูป รูปแบบที� 12 (B12) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.11/2531 
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13. รูปแบบที� 13 (B13) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา 
คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ระหว่างตรงกลางมีกลีบบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง กลีบบวัมีความอ่อน
ช้อย บริเวณกึ�งกลางฐานมีเส้นวงกลมชั �นลา่งเป็นฐานเรียบ ชอ่งวา่งระหวา่งกลีบบวัควํ�า – บวัหงาย
ตกแต่งลายตารางสี�เหลี�ยม ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชั �น พบที� กู่แก้วบ้านหวัสระ จังหวัดขอนแก่น 
จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.10/2531 
 

 
 
ภาพที� 84 พระพทุธรูป รูปแบบที� 13 (B13) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.10/2531  
 

 
 
ลายเส้นที� 60 พระพทุธรูป รูปแบบที� 13 (B13) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.10/2531 
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14. รูปแบบที� 14 (B14) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา 
คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ระหว่างตรงกลางมีกลีบบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง กลีบบวัมีความอ่อน
ช้อย บริเวณกึ�งกลางฐานมีเส้นวงกลมชั �นล่างเป็นฐานเรียบ ช่องว่างระหว่างกลีบบวัควํ�าตกแต่ง
ลายตารายสี�เหลี�ยม ใต้ฐานบวัควํ�ามีฐานกลีบบวัควํ�าอีก 1 ชั �น ฐานทรงกลมสงู มี 4 ชั �น พบที�กู่แก้ว
บ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.7/2531 
 

 
 
ภาพที� 85 พระพุทธรูป รูปแบบที� 14 (B14) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.7/2531 
 

 
 
ลายเส้นที� 61 พระพทุธรูป รูปแบบที� 14 (B14) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.7/2531 
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15. รูปแบบที� 15 (B15) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา 
คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ระหว่างตรงกลางมีกลีบบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง กลีบบวัมีความอ่อน
ช้อย บริเวณกึ�งกลางฐานมีเส้นวงกลมชั �นลา่งเป็นฐานเรียบ ชอ่งวา่งระหวา่งกลีบบวัควํ�า – บวัหงาย
ตกแตง่ลายตารางสี�เหลี�ยม และลายใบไม้ม้วน ชั �นล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมสงู พบที�พระ
ธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/56/2548 
 

 
 

ภาพที� 86 พระพทุธรูป รูปแบบที� 15 (B15) จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/56/2548 

 

 
 
ลายเส้นที� 62 พระพทุธรูป รูปแบบที� 15 (B15) จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/56/2548 
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16. รูปแบบที� 16 (B16) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา 
คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ กลีบบวัมีลกัษณะเป็นวงรี ใต้ฐานบวัควํ�ามีลายใบ้ไม้ม้วน ชั �นล่างสดุเป็นฐาน
เรียบ ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชั �น พบที�พระธาตบุ่อพันขัน จังหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 3 องค์ ได้แก่ 
พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 34/48/2548, 34/53/2548 และ 34/59/2548 

 

 

   
 
 
 

ภาพที� 87 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 16 (B16)  
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/48/2548 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/53/2548 
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/59/2548  

 

 
 
ลายเส้นที� 63 ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 16 (B16) จากจากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดั

ร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/53/2548 

(ก) (ข) (ค) 
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17. รูปแบบที� 17 (B17) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา 
คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ กลีบบวัมีลกัษณะเป็นวงรี ชั �นล่างสุดเป็นฐานเรียบ พบที�พระธาตบุ่อพนัขนั 
จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 2 องค์ กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ และปรางค์กู่ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ เชน่ พระพทุธรูปจากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 
34/41/2548 กู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน KPC.111/2553 และปรางค์กู่ 
หมายเลขทะเบียน #047 เป็นต้น 
 

 

   
 
 
 

ภาพที� 88 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 17 (B17)  
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/41/2548  
               (ข) พระพทุธรูปบบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.111/2553  
               (ค) แกนพระพทุธรูป จากปรางค์กู่ หมายเลขทะเบียน #047  
 

 
 

ลายเส้นที� 64 ตวัอยา่งลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 17 (B17) จากจากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดั
ร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/41/2548 

(ก) (ข) (ค) 
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18. รูปแบบที� 18 (B18) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา 
โดยบวัควํ�า – บวัหงายมีลักษณะเค้าโครงของกลีบบวัถลาเป็นเส้นลายจุด คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ 
ฐานทรงกลมเตี �ย มี  3 ชั �น พบที�กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 2 องค์ ได้แก่ พระพทุธรูป
หมายเลขทะเบียน KPC.29/2553 และ KPC.32/2553 
 

 

  
 
 
 

ภาพที� 89 ตวัอย่างพระพทุธรูป รูปแบบที� 18 (B18)  
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.29/2553 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายยเลขทะเบียน KPC.32/2553 ต 
 

 
 
ลายเส้นที� 65 ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 18 (B18) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น 

หมายเลขทะเบียน KPC.29/2553 

(ก) (ข) 
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19. รูปแบบที� 19 (B19) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา 
โดยบวัควํ�า – บวัหงายมีลกัษณะเค้าโครงของกลีบบวัถลาเป็นเส้นลายจดุตอ่เนื�องสลบักนัรอบฐาน 
คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ช่องว่างตรงกลางส่วนฐานบวัควํ�าตกแตง่เส้นครึ�งวงกลม รองรับด้วยเส้นเม็ด
กระดุม 2 เส้น ชั �นล่างสุดเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชั �น พบที�กู่บ้านดอนดู่ จังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.87/2550 
 

 
 
ภาพที� 90 พระพทุธรูป รูปแบบที� 19 (B19) กู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน 

พช.ขก.87/2550 
 

 
 
ลายเส้นที� 66 พระพุทธรูป รูปแบบที� 19 (B19) กู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.87/2550 
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20. รูปแบบที� 20 (B20) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา 
โดยบวัควํ�า – บวัหงายมีลกัษณะเค้าโครงของกลีบบวัถลาเป็นเส้นลายจดุตอ่เนื�องสลบักนัรอบฐาน 
คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ช่องว่างตรงกลางส่วนฐานบวัควํ�า –  บวัหงายตกแตง่เส้นครึ�งวงกลม ฐานบวั
ควํ�ารองรับด้วยเส้นเม็ดกระดมุ 3 แถว ชั �นล่างสุดเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมสงู มี 3 ชั �น พบที�กู่
บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 3 องค์ เช่น พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.
55/2530 และ พช.ขก.78/2530 เป็นต้น 
 

 

  
 
 
 

ภาพที� 91 ตวัอย่างพระพทุธรูป รูปแบบที� 20 (B20)  
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่บ้านดอนดู ่หมายเลขทะเบียน พช.ขก.55/2530  
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่บ้านดอนดู ่หมายเลขทะเบียน พช.ขก.78/2530  
 

 
 

ลายเส้นที� 67 ตัวอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 20 (B20) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัด
มหาสารคาม หมายเลขทะเบียน พช.ขก.55/2530 

(ก) (ข) 
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21. รูปแบบที� 21 (B21) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา 
โดยบวัควํ�าเป็นรูปครึ�งวงกลมซ้อน สว่นฐานบวัควํ�ามีลกัษณะเค้าโครงของกลีบบวัถลาเป็นเส้นลาย
จดุตอ่เนื�องสลบักนัรอบฐาน คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ชอ่งวา่งตรงกลางส่วนฐานบวัควํ�าตกแตง่เส้นครึ�ง
วงกลม และเส้นตรง ฐานบวัควํ�ารองรับด้วยเส้นเม็ดกระดมุ 1 แถว ชั �นล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐาน
ทรงกลมสูง มี 3 ชั �น พบที�บ้านหนองดินจี� จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 
พช.ขก.9/2541 
 

 
 
ภาพที� 92  พระพุทธรูป รูปแบบที� 21 (B21) จากบ้านหนองดินจี� จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.9/2541 
 

 
 
ลายเส้นที� 68 พระพุทธรูป รูปแบบที� 21 (B21) จากบ้านหนองดินจี� จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.9/2541 
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22. รูปแบบที� 22 (B22) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา
โดยคงไว้เฉพาะเค้าโครงเส้นรอบนอกเป็นลายเส้นจุด ในช่องว่างตกแต่งลายเส้นโค้ง คั�นด้วย
ลกูแก้วอกไก่ ฐานชั �นลา่งเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมสงู มี 3 ชั �น พบที�กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น 
จํานวน 2 องค์ ได้แก่ พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน KPC.21/2553 และ KPC.20/2553 
 

  
 
 
 

ภาพที� 93 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 22 (B22)  
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.21/2553  
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.20/2553  
 

 
 
ลายเส้นที� 69 ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 22 (B22) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น 

หมายเลขทะเบียน KPC.20/2553 

(ก) (ข) 
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23. รูปแบบที� 23 (B23) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา
โดยกลีบบวัหงายคงไว้เฉพาะเค้าโครงเส้นรอบนอกเป็นลายเส้นจดุ ในช่องว่างตกแตง่ลายเส้นโค้ง 
ฐานส่วนบวัควํ�าเป็นกลีบบวัหงายลายบวัฟันยกัษ์ คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ พบที�กู่ประภาชยั จงัหวดั
ขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน KPC.19/2553 
 

 
 

ภาพที� 94 พระพุทธรูป รูปแบบที� 23 (B23) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 
KPC.19/2553 

  

       
 
ลายเส้นที� 70 พระพุทธรูป รูปแบบที� 23 (B23) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลข

ทะเบียน KPC.19/2553  
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24. รูปแบบที� 24 (B24) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา 
คือ ฐานบวัควํ�า – บวัหงายตรงกลางเป็นกลีบบวัตั �งตรง ด้านข้างเป็นกลีบบวับวัถลา ขอบตกแต่ง
เส้นลายจดุ คั�นด้วยเส้นเม็ดกระดมุ 1 แถว ฐาน 2 ชั �นล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมเตี �ย มี 4 
ชั �น พบที�วดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.317/2516 
 

 
 
ภาพที� 95 พระพุทธรูป รูปแบบที� 24 (B24) จากวดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอุดรธานี หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.317/2516 
 

 
 

ลายเส้นที� 71 พระพทุธรูป รูปแบบที� 24 (B24) จากวดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.317/2516 
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25. รูปแบบที� 25 (B25) ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา 
คือ ฐานบวัควํ�า – บวัหงายตรงกลางเป็นกลีบบวัตั �งตรง ด้านข้างเป็นกลีบบวับวัถลา ขอบตกแต่ง
เส้นลายจดุ คั�นด้วยเส้นเม็ดกระดมุ 1 แถว ใต้ฐานบวัควํ�ามีฐานลายสี�เหลี�ยมขนมเปียกปนู ตอ่เนื�อง
รอบฐาน รองรับด้วยเส้นเม็ดกระดมุ 1 แถว ฐาน 2 ชั �นล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมเตี �ย มี 5 
ชั �น พบที�วดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.315/2516 

 

 
 

ภาพที� 96 พระพทุธรูป รูปแบบที� 25 (B25) จากวดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.315/2516 

 

 
 
ลายเส้นที� 72 พระพทุธรูป รูปแบบที� 25 (B25)จากวดัเจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.315/2516 
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แผนผังที� 4 พัฒนาการรูปแบบพระพุทธรูปฐานบัวควํ�า – บัวหงายกลีบบัวถลา 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1 B2 B4 

B9 B3 B5 

B8 

B6 B7 

B10 B11 

B13 B14 

B15 

B16 B17 

B18 

B19 

B20 B21 

B22 

B23 

ฐานบัวควํ�า – บัวหงาย 

กลีบบัวถลา 

B24 B25 
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สรุปพัฒนาการรูปแบบพระพุทธรูปฐานบัวควํ�า – บัวหงายกลีบบัวถลา 
พระพุทธรูปฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลาจากทั �งหมด 25 รูปแบบ สามารถ

จดัเป็นกลุม่ได้ 2 รูปแบบหลกั ซึ�งแตล่ะรูปแบบก็จะมีพฒันาการของลวดลายแยกยอ่ย ดงันี � 
1.รูปแบบที� 1 กลีบบวัถลาที�มีลกัษณะกลีบบวัคลี�คลายไปจากกลีบบวัแบบตั �งตรง

คอ่นข้างมาก และมีพฒันาการจนแทบไมเ่หลือเค้าโครงของกลีบบวั ดงันี � 
1.1 รูปแบบที� 1 ฐานกลีบบวัถลาแบบพื �นฐาน (B1) เป็นกลีบบวัควํ�า – บวัหงาย

กลีบบวัถลาที�ไมมี่การตกแตง่ลวดลาย คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ 
1.2 รูปแบบที� 2 ฐานกลีบบวัถลาเพิ�มกลีบบวัคํ�าตั �งตรง (B2) ซึ�งเป็นการพฒันา

ตอ่เนื�องมาจากรูปแบบที� 1 (B1) จากนั �นจึงมีการเพิ�มลวดลายเรขาคณิตทั �งบริเวณช่องว่างระหว่าง
กลีบบวั (B3) หรือที�ใต้ฐานบวัควํ�า (B9) 

1.3 รูปแบบที� 3 ฐานกลีบบวัถลาเพิ�มกลีบบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรง (B4) 
ซึ�งพัฒนาต่อเนื�องมากจารูปแบบที� 2 (B2) จากนั �นจึงพัฒนาลวดลายโดยการเพิ�มลวดลาย
เรขาคณิตระหวา่งชอ่งวา่งกลีบบวั (B5) แล้วจงึเพิ�มฐานใต้ฐานบวัควํ�า (B8) หรือการเพิ�มฐานเหนือ
ชั �นฐานบวัหงาย (B6) การเพิ�มฐานใต้ฐานบวัควํ�า (B7) 

1.4 รูปแบบที� 4 ฐานกลีบบวัถลาที�มีการเพิ�มรายละเอียดเข้าไปในกลีบบวั
รูปแบบที� 3 (B4) และเพิ�มขนาดของกลีบบวัควํ�าให้มีขนาดใหญ่ขึ �นกวา่เดมิ (B10) 

1.5 รูปแบบที� 5 ฐานกลีบบวัถลาจากรูปแบบที� 4 (B10) เพิ�มเส้นวงกลมเข้าไป
ตรงกลางฐาน ส่วนกลีบบวัมีความอ่อนช้อยเพิ�มมากขึ �น ซึ�งฐานพระพุทธรูปรูปแบบที� 5 นี �มีการ
ลดทอนรายละเอียดฐานที�นิยมทํากันมาก่อนหน้านี �จนมีรูปแบบที�แตกต่างออกไปค่อนข้างมาก 
ดงันี � 

1.5.1 รูปแบบที� 1.5.1 เป็นการดดัแปลงกลีบบวัถลา (B14) ให้เป็นลายใบไม้
ม้วน (B13) (B15) และลดทอนรายละเอียดของใบไม้ม้วนลงจนเป็นวงรีซ้อนกนั (B15) (B17) 

1.5.2 รูปแบบที� 1.5.2 เป็นการเพิ�มชั �นฐานบวัใต้ฐานชั �นบวัควํ�าอีก 1 ชั �น 
โดยการนํากลีบบวัควํ�าแบบบวัถลามาทําซํ �า (B14) 

1.5.3 รูปแบบที� 1.5.3 เป็นการลดทอนรายละเอียดฐานแบบ (B11) ลงเป็น
อย่างมาก โดยเหลือไว้เฉพาะเค้าโครง คือ เส้นตรง และวงกลมเพียงเท่านั �น (B18) จากนั �นจึง
พฒันาลวดลายฐานใน 2 ลกัษณะ คือ การทําเส้นตรงมีปลายม้วนต่อเนื�องกันรอบฐาน และลด
ขนาดของวงกลมเหลือเพียงครึ�งวงกลม (B19) จนกระทั�งส่วนฐานบวัหงายมีลกัษณะคล้ายกลีบบวั
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อีกครั �ง (B20) (B21) อีกลกัษณะคือการเพิ�มเส้นโค้งเข้าไปในช่องว่างของฐานบวัควํ�า – บวัหงาย 
(B22) จากนั �นจงึปรับเปลี�ยนสว่นบวัควํ�าเดมิให้เป็นลวดลายกลีบบวั (B23) 

2.รูปแบบที� 2 ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลาโดยที�กลีบตรงกลางเป็นกลีบบวัตั �ง
ตรง สว่นด้านข้างเป็นกลีบบวัถลาที�มีปลายโค้งออกด้านข้างเล็กน้อย และยงัคงความคล้ายคลึงกบั
กลีบบวัตั �งตรง (B24) จากนั �นจงึมีการเพิ�มฐานลายสี�เหลี�ยมขนมเปียกปนูและเส้นเม็ดกระดมุอย่าง
ละ 1 ชั �น (B25) 
 

การกาํหนดอายุพระพุทธรูปฐานกลีบบัวควํ�า – บัวหงายกลีบบัวถลา 
 พระพุทธรูปฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลาที�ไม่มีจารึกระบศุกัราชสามารถนําไป
เปรียบเทียบกบัพระพทุธรูปกลุม่ที�ระบศุกัราชได้ ดงันี � 
 1.รูปแบบที� 1 ฐานพระพทุธรูปกลีบบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลาเริ�มปรากฏมาแล้ว
ตั �งแตช่่วงพทุธศตวรรษที� 21 ดงัเช่นรูปแบบ (a4) และตอ่เนื�องมาถึงช่วงพทุธศตวรรษที� 22 ดงัเช่น
รูปแบบที� (b1) สําหรับฐานพระพุทธรูป รูปแบบ (B1) นั �นมีลกัษณะกลีบบวัที�แตกต่างออกไป แต่
อยา่งไรก็ตามเมื�อดพูฒันาการของลวดลายพระพทุธรูปกลีบบวัถลาแล้วพบว่าปลายสายการลําดบั
พฒันาการรูปแบบฐานพระพุทธรูปกลีบบวัถลา คือ รูปแบบ (B19) (B20) และ (B21) มีรูปแบบ
เหมือนกับพระพุธรูปรูปแบบ (a4) และ (b1) ที�มีจารึกระบุช่วงพุทธศตวรรษที� 21-22 จึงอาจ
สันนิษฐานได้ว่าพระพุทธรูปที�มีพัฒนาการจากรูปแบบ (B1) ที�มีฐาน 2 ชั �น อาจเทียบได้กับ
พระพทุธรูปที�มีอายรุาวพทุธศตวรรษที� 21 – 22 
 

 
 

ลายเส้นที� 73 พระพทุธรูป รูปแบบ (B1) 
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ลายเส้นที� 74 พระพทุธรูป รูปแบบ (B19) (B20)และ (B21)  
 

 

   
 

 
 

ลายเส้นที� 75 พระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (a4) และ (b1) ระบอุายรุาวพทุธศตวรรษที� 21-22 
 
 สําหรับพระพทุธรูปที�มีฐาน 3 ชั �น ที�มีการเพิ�มชั �นฐานลวดลายเรขาคณิตและลายกลีบ
บวั คือพระพทุธรูป รูปแบบ (B7) (B8) (B9) และ (B14) มีรูปแบบที�สอดคล้องกบัพฒันาการในช่วง
ชว่งพทุธศตวรรษที� 23 ซึ�งเป็นชว่งที�นิยมการเพิ�มชั �นฐานให้มีความสงู จงึอาจเทียบพระพทุธรูปกลุ่ม
นี �กบัพระพทุธที�มีอายใุนชว่งพทุธศตวรรษที� 23 

(B19) (B20) (B21) 

(a4) (b1) 
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ลายเส้นที� 76 พระพทุธรูป รูปแบบ (B7) (B8) (B9) และ (B14)  
 
 2.รูปแบบที�  2 ฐานพระพุทธรูป รูปแบบ (B24) และ (B25) มีลวดลายฐาน
พระพทุธรูปเหมือนกบัพระพทุธรูปที�ระบจุารึกในช่วงพทุธศตวรรษที� 22 คือ รูปแบบ (b2) จึงกล่าว
ได้ว่าพระพุทธรูป รูปแบบ (B24) และ (B25) อาจเทียบได้กับพระพุทธรูปที�มีอายุอยู่ในช่วงพุทธ
ศตวรรษที� 22 
 

 

                  
 
 
 

ลายเส้นที� 77 เปรียบเทียบลายกลีบบวัพระพทุธรูป รูปแบบ (B24) และ (B25) กบัรูปแบบ (b2) ซึ�ง
มีจารึกระบอุายชุว่งพทุธศตวรรษที� 22 

(B7) (B8) (B9) (B14) 

(B24) (B25) (b2) 
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2.2.1.3 พระพุทธรูปฐานบัวควํ�า – บัวหงายแบบกลีบบัวผสม 
หมายถึงฐานพระพุทธรูปที�มีการผสมสานระหว่างกลีบบวัตั �งตรงกับลวดลายอื�นๆ จําแนกได้ 5 
รูปแบบดงันี � 

1. รูปแบบที� 1 (C1) ฐานกลีบบัวถลาผสมกลีบบัวตั 'งตรง 
คือ ฐานบัวหงายลวดลายกลีบบัวถลา ผสมฐานบัวควํ�ากลีบบัวตั �งตรง คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ 
ช่องว่างระหว่างกลีบบวัและใต้ฐานบัวควํ�าอาจมีการตกแต่งลวดลายเรขาคณิต พบที�บ้านโคก
สําราญ จงัหวดัหนองคาย จํานวน 2 องค์ และพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 4 องค์ 
เช่น พระพุทธรูปจากบ้านโคกสําราญ หมายเลขทะเบียน 22 และพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัด
ร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/130/2548 เป็นต้น 
 

 

  
 

 
ภาพที� 97 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 1 (C1)  
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านโคกสําราญ หมายเลขทะเบียน 22  
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/130/2548  

 

(ก) (ข) 
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ลายเส้นที� 78 ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 1 (C1) จากพระธาตุบ่อพนัขนั จังหวัด
ร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/130/2548 

 

2. รูปแบบที� 2 (C2) ฐานกลีบบัวควํ�า – บัวหงายกลีบตั 'ง
ตรงผสมรูปครึ� งวงกลม คือ ฐานบวัควํ�า – บวัหงายทําเป็นกลีบบวัตั �งตรง คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ 
กลีบบวัควํ�าทําเป็นกลีบซ้อน มีการผสมรูปครึ�งวงกลมที�ส่วนบวัหงาย อาจตกแตง่ส่วนฐานบวัควํ�า
ด้วยการเพิ�มลวดลายเรขาคณิต พบที�พระธาตุมีชัย จังหวัดสกลนคร จํานวน 3 องค์ เช่น 
พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2549 และ พช.ขก.15/2549 เป็นต้น 
 

  
 

 
ภาพที� 98 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 2 (C2)  
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตมีุชยั หมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2549 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตมีุชยั หมายเลขทะเบียน พช.ขก.15/2549  

(ก) (ข) 
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ลายเส้นที� 79 ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 2 (C2) จากพระธาตมีุชยั จงัหวดัสกลนคร 

หมายเลขทะเบียน พช.ขก.15/2549 
 

3. รูปแบบที� 3 (C3) ฐานกลีบบัวควํ�า – บัวหงายแบบ
ประดษิฐ์ คือ ฐานบวัควํ�า – บวัหงายทําเป็นรูปสี�เหลี�ยม ตกแตง่คล้ายกลีบดอกไม้ คั�นด้วยลกูแก้ว
อกไก่ ฐานทรงกลมเตี �ย ทั �งนี �จํานวนกลีบบวัควํ�า – บวัหงายตั �งมีตั �งแต่ 1 – 3 คู่ พบที�วดัท่าหลกั
เมือง จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 3 องค์ กู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ และพระ
ธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 3 องค์ เชน่ พระพทุธรูปจากวดัท่าหลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี 
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.201/2519, พช.ขก.210/2519 และพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
หมายเลขทะเบียน 34/170/2548 เป็นต้น 
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ภาพที� 99 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 3 (C3)  
               (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากวดัทา่หลกัเมือง หมายเลขทะเบียน พช.ขก.201/2519 
               (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากวดัทา่หลกัเมือง หมายเลขทะเบียน พช.ขก.210/2519  
               (ค) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/170/2548  
 

 
 
ลายเส้นที� 80 ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 3 (C3) จากวดัท่าหลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี 

หมายเลขทะเบียน พช.ขก.210/2519 
 

(ก) (ข) (ค) 
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4. รูปแบบที� 4 (C4) ฐานกลีบบัวหงายแบบตั 'งตรงผสมกับ
กลีบบัวแบบอื�นๆ คือ ฐานบวัหงายทําเป็นกลีบบวัแบบตั �งตรง ส่วนฐานบวัควํ�าทําเป็นกลีบบวั
ถลา คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ช่องว่างระหว่างกลีบบวัตกแตง่ลวดลายเรขาคณิต ฐานทรงกลมสงู มี 3 
ชั �น พบที�พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 4 องค์ เช่น พระพทุธรูปจากพระธาตบุอ่พนัขนั 
จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/49/2548 เป็นต้น 
 

 
 
ภาพที� 100 พระพทุธรูป รูปแบบที� 4 (C4) จากจากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/49/2548 
 

 
 
ลายเส้นที� 81 พระพทุธรูป รูปแบบที� 4 (C4) จากจากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/49/2548 
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5. รูปแบบที� 5 (C5) ฐานบัวควํ�า – บัวหงายกลีบบัว
ประดิษฐ์ คือ ฐานบวัควํ�า – บวัหงาย คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ระหว่างช่องว่างของฐานบัวหงาย
ตกแตง่ลายสี�เหลี�ยมทแยงมมุ กลีบบวัควํ�าและช่องว่างระหว่างกลีบบวัควํ�าตกแตง่เกสรบวั ใต้ฐาน
ชั �นบวัควํ�าทําเป็นลายสามเหลี�ยมตกแตง่เส้นตรงตอ่เนื�องกนัรอบฐาน ฐานกลมสงู มี 3 ชั �น พบที�กู่
บ้านดอนดู่ จงัหวัดมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.76/2550 และบ้าน
หนองดนิจี� จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.8/2541 
 

 

    
 
 
 

ภาพที� 101 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 5 (C5)  
                 (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่บ้านดอนดู ่หมายเลขทะเบียน พช.ขก.76/2550  
                 (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านหนองดนิจี� หมายเลขทะเบียน พช.ขก.8/2541  
 

 
 

ลายเส้นที� 82 พระพุทธรูป รูปแบบที� 5 (C5) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมาย
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.76/255 

(ก) (ข) 



162 
 

แผนผังที� 5 พัฒนาการรูปแบบพระพุทธรูปฐานกลีบบัวผสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

ฐานบัวควํ�า-บัวหงาย

แบบกลีบบัวผสม 
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สรุปรูปแบบพระพุทธรูปฐานกลีบบัวผสม 
 พระพทุธรูปฐานกลีบบวัผสมพบเป็นส่วนน้อย คือ  22 องค์ และในแตล่ะรูปแบบไม่มี
พฒันาการที�ตอ่เนื�องกนั แบง่ได้ 5 รูปแบบ ดงันี � 
 1.รูปแบบที� 1 (C1) เป็นการผสมระหวา่งกลีบบวัถลาและกลีบบวัตั �งตรง 
 2.รูปแบบที� 2 (C2) เป็นการผสมระหว่างบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั �งตรงกับรูปครึ�ง
วงกลมเข้าด้วยกนัทั �ง 
 3.รูปแบบที� 3 (C3) สนันิษฐานว่าเป็นการลดขนาดกลีบบวัซ้อนแบบกลีบตั �งตรงให้มี
ขนาดเล็กจนมีลกัษณะคล้ายกลีบดอกไม้และสี�เหลี�ยมขนมเปียกปนู  
 4.รูปแบบที� 4 (C4) เป็นการผสมระหว่างบวัหงายกลีบตั �งตรงกบัลายใบไม้ม้วนและ
ลายตารางสี�เหลี�ยม 
 5.รูปแบบที�  5 (C5) เป็นการผสมบัวควํ�า – บัวหงายกลีบตั �งตรงเข้ากับช่อง
สาม เห ลี� ยม ตกแต่ง เกสรดอกไ ม้ สลับกับลายตาราง สี� เห ลี� ยม ทแย ง มุม ต่อ เ นื� อ ง รอบ 
ฐาน 
 
การกาํหนดอายุพระพุทธรูปฐานกลีบบัวผสม 
 พระพทุธรูปฐานกลีบบวัผสมสามารถนําไปเปรียบเทียบกบัพระพทุธรูปที�มีจารึกระบุ
ศกัราชได้ คือ  การผสมระหว่างกลีบบวัเข้ากบัลวดลายอื�นๆเริ�มปรากฏในชว่งพทุธศตวรรษที� 22-
23 ดงัเชน่ พระพทุธรูปรูปแบบ (b3) และ (c9) ดงันั �นพระพทุธรูป รูปแบบ (C1) (C2) และ (C4) จงึ
อาจเทียบได้กบัพระพธุรูปที�มีอายอุยูใ่นชว่งพทุธศตวรรษที� 22 – 23  
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ลายเส้นที� 83 พระพทุธรูปที�ระบศุกัราช รูปแบบ (b3) และ (c9) แสดงการผสมระหวา่งกลีบบวัเข้า

กบัลวดลายอื�นๆที�เริ�มปรากฏในชว่งพทุธศตวรรษที� 22-23 
 

 

 
 
 

 

ลายเส้นที� 84 พระพทุธรูป รูปแบบ (C1) (C2) และ (C4)  
 
 สําหรับพระพุทธรูป รูปแบบ (C3) มีลวดลายฐานพระพุทธรูปเหมือกับพระพุทธรูป 
รูปแบบ (c3) ที�ระบศุกัราช มีอายชุ่วงพทุธศตวรรษที� 23 จึงอาจเทียบพระพทุธรูป รูปแบบ (C3) ได้
กบัพระพทุธรูปที�มีอายใุนชว่งพทุธศตวรรษที� 23 

(b3) (c9) 

(C1) (C2) (C4) 
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สําหรับรูปแบบ (C5) เป็นฐานพระพุทธรูปที�มีลวดลายเรขาคณิตที�เริ�มปรากฏในช่วง
พุทธศตวรรษที� 22 ดังเช่นพระพุทธรูป รูปแบบ (b4) และประดิษฐ์ลวดลายให้แปลกใหม่ซึ�ง
สอดคล้องกับพฒันาการรูปแบบในช่วงพุทธศตวรรษที� 23 จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าพระพุทธรูป 
รูปแบบ (C5) อาจเทียบได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายไุมเ่ก่าไปกวา่พทุธศตวรรษที� 22 

 

 

   
 
 
 

ลายเส้นที� 85 เปรียบเทียบลวดลายฐานพระพทุธรูป รูปแบบ (C3) กบัพระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ 
(c3) 

 

 
 

 
ลายเส้นที� 86 เปรียบเทียบลกัษณะการเพิ�มลวดลายเรขาคณิตฐานระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ 

(C5) กบัพระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (b4) 

(C3) (c3) 

(C5) (b4) 
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2.2.2 กลุ่มพระพุทธรูปฐานบัวประกอบ หมายถึง ฐานพระพุทธรูปที�มีการ
ผสมผสานลวดลายอื�นๆที�ไม่จํากัดอยู่เฉพาะกลีบบวัเข้าด้วยกัน เช่น ลายเรขาคณิต ลายพรรณ
พฤกษา เป็นต้น ทั 2งนี 2ฐานพระพุทธรูปบางรูปแบบอาจไม่มีกลีบบวัปรากฏอยู่เลยก็ได้ มีรูปแบบที�
หลากหลาย บางลวดลายจะนิยมอยู่ในเฉพาะบางพื 2นที�เท่านั 2น สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้
ดงันี 2 

2.2.2.1 พระพุทธรูปฐานบัวประกอบแบบฐานลายหัวยู่อี�  ลายหวัยู่อี�
เป็นลวดลายประดบัของจีนที�แพร่หลายในล้านนาช่วงต้นพทุธศตวรรษที� 211  ลวดลายหวัยู่อี�จึง
แสดงให้เห็นอิทธิพลทางด้านศิลปะจากล้านนาที�ส่งอิทธิพลให้กับศิลปะล้านช้างซึ�งมีรูปแบบ
พฒันาการที�ค่อนข้างชดัเจน อย่างไรก็ตามพบว่ามีการนําลวดลายบวัฟันยกัษ์แบบอยุธยาเข้ามา
ผสมด้วย จําแนกได้ 21 รูปแบบ ดงันี 2 

1. รูปแบบที� 1 (D1) เป็นฐานเรียบผสมลายหวัยู่อี� คือ ฐาน
ส่วนบนเป็นฐานหน้ากระดานเรียบ ฐานส่วนล่างเป็นลายหวัยู่อี�ง่ายๆไม่ซบัซ้อน คั�นด้วยลวดบวั 
ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชั 2น พบที�พระธาตบุอ่พนัขนั (2540) จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลข
ทะเบียน 34/94/2540 

 

 
 

ภาพที� 102  พระพุทธรูป รูปแบบที� 1 (D1) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/94/2540  

 

                                                           

1 ศกัดิFชยั สายสงิห์, ศิลปะล้านนา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2556), 301. 
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ลายเส้นที� 87 พระพุทธรูป รูปแบบที� 1 (D1) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/94/2540 

 

2. รูปแบบที� 2 (D2) เป็นฐานเรียบผสมลายหวัยู่อี� คือ ฐาน
ส่วนบนเป็นฐานหน้ากระดานเรียบ ฐานด้านล่างเป็นลายหวัยู่อี�ตกตแตง่ขอบด้วยเส้นประ คั�นด้วย
ลกูแก้วอกไก่ ชอ่งวา่งระหวา่งลายหวัยู่อี�ตกแตง่ด้วยลายเรขาคณิต ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชั 2น พบที�
กู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 2 องค์ ได้แก่ พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.
23/2531 และ พช.ขก.24/2531 

 

 

   
 

 
 

ภาพที� 103 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 2 (D2)  
                 (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่แก้วบ้านหวัสระ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.23/2531  
                 (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่แก้วบ้านหวัสระ หมายเลขทะเบียนพช.ขก.24/2531  

(ก) (ข) 
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ลายเส้นที� 88 ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 2 (D2) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จังหวัด
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.23/2531 

 
3. รูปแบบที� 3 (D3) เป็นฐานลายเรขาคณิตผสมลายหวัยู่อี� คือ 

ฐานสว่นบนตกแตง่ด้วยเส้นตรง และเส้นโค้ง ฐานส่วนล่างทําเป็นเส้นเค้าโครงของลายหวัยู่อี�อย่าง
ง่ายๆ ตกแตง่ขอบด้วยเส้นประ คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชั 2น พบที�กู่บ้านดอนดู ่
จงัหวดัมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.48/2534 

  

 
 

ภาพที� 104  พระพุทธรูป รูปแบบที� 3 (D3) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.48/2534   
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ลายเส้นที� 89 พระพุทธรูป รูปแบบที� 3 (D3) จากกู่บ้านดอนดู่ จงัหวดัมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.48/2534  

 

4. รูปแบบที� 4 (D4) เป็นฐานลายเรขาคณิตผสมลายหวัยู่อี� คือ 
ฐานส่วนบนตกแต่งด้วยเส้นทะแยงมมุทรงสามเหลี�ยมต่อเนื�องรอบฐาน ฐานส่วนล่างทําเป็นเส้น
เค้า โครงลวดลายหวัยู่อีตกแตง่เส้นขอบด้วยเส้นประ คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ปรากฏลายใบไม้ม้วน
และตกแต่งช่องว่างระหว่างลายหวัยู่อี�กับลายใบไม้ม้วยด้วยการขีดเส้นทะแยงมุม ชั 2นล่างสดุเป็น
ฐานเรียบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชั 2น พบที�กู่แก้วบ้านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ 
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.22/2531 

 

 
 

ภาพที� 105 พระพุทธรูป รูปแบบที� 4 (D4) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.22/2531    
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ลายเส้นที� 90 พระพุทธรูป รูปแบบที� 4 (D4) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.22/2531  

 

5. รูปแบบที� 5 (D5) เป็นฐานลายเรขาคณิตผสมลายหวัยู่อี� คือ 
ฐานส่วนบนตกแต่งด้วยเส้นทะแยงมมุทรงสามเหลี�ยมสลบักนัตอ่เนื�องรอบฐาน ฐานส่วนล่างเป็น
ลวดลายหวัยู่อี�ซ้อนกันต่อเนื�องรอบฐาน คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ช่องว่างระหว่างลายหวัยู่อี�ตกแต่ง
ด้วยเส้นตรง ส่วนล่างสุดเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชั 2น พบที�กู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดั
ขอนแก่น จํานวน 2 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.18/2531 และ พช.ขก.
19/2531 

 

 

   
 

 
 

ภาพที� 106 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 5 (D5)  
                 (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่แก้วบ้านหวัสระ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.18/2531  
                 (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่แก้วบ้านหวัสระ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.19/2531  

(ก) (ข) 
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ลายเส้นที� 91 ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 5 (D5) จากกู่แก้วบ้านหัวสระ จังหวัด
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.19/2531 

 
6. รูปแบบที� 6 (D6) เป็นฐานลายเรขาคณิตผสมลายหวัยู่อี� คือ 

ฐานส่วนบนตกแต่งด้วยเส้นทะแยงมมุทรงสามเหลี�ยมสลบักนัตอ่เนื�องรอบฐาน ฐานส่วนล่างเป็น
ลวดลายหวัยู่อี�สลบักบักลีบบวัควํ�า ภายในตกแตง่ด้วยเกสร คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ช่องว่างระหว่าง
กลีบบวัและลายหวัยูอี่�ตกแตง่ด้วยเส้นตรง ชั�นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชั 2น พบที�
กู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.12/2531 

 

 
 

ภาพที� 107 พระพุทธรูป รูปแบบที� 6 (D6) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.12/2531   
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ลายเส้นที� 92 พระพทุธรูป รูปแบบที� 6 (D6) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.12/2531 

 

    7. รูปแบบที� 7 (D7) เป็นฐานลายเรขาคณิตผสมลายหวัยู่อี� คือ 
ฐานสว่นบนตกแตง่ด้วยเส้นทะแยงมมุทรงสามเหลี�ยมสลบักชัอ่งว่างทรงสามเหลี�ยทภายในตกแตง่
เส้นเกสรตอ่เนื�องรอบฐาน ฐานสว่นลา่งเป็นลวดลายหวัยู่อี�สลบักบักลีบบวัควํ�า ภายในตกแตง่ด้วย
เส้นสามเหลี�ยม คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ช่องว่างระหว่างกลีบบวัและลายหวัยู่อี�ตกแตง่ด้วยเส้นตรง 
ชั�นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชั 2น พบที�กู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 
1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.20/2531 

 

 
 

ภาพที� 108  พระพุทธรูป รูปแบบที� 7 (D7) จากกู่แก้วบ้านหัวสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.20/2531 
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ลายเส้นที� 93 พระพุทธรูป รูปแบบที� 7 (D7) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.20/2531 

 
8. รูปแบบที� 8 (D8) เป็นฐานเรียบผสมลายเรขาคณิตและลาย

หวัยูอี่� คือ ฐานสว่นบนเป็นฐาน 2 ชั 2น โดยฐานชั 2นบนสดุเป็นฐานหน้ากระดานเรียบรองรับด้วยฐาน
ลายสามเหลี�ยมตกแตง่เส้นตรงสลบักนั ฐานชั 2นล่างเป็นลายหวัยู่อี�อย่างง่ายๆ คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ 
ฐานทรงกลมสงู มี 3 ชั 2น พบที�พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 
34/ 57/2548 

 

 
 

ภาพที� 109 พระพุทธรูป รูปแบบที� 8 (D8) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/57/2548  
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ลายเส้นที� 94 พระพุทธรูป รูปแบบที� 8 (D8) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/57/2548 

 
9. รูปแบบที� 9 (D9) เป็นฐานลายเรขาคณิตผสมลายกระจงั 

คือ ฐานส่วนบนเป็นลายสามเหลี�ยมตกแตง่เส้นตรงสลบักัน ฐานชั 2นล่างเป็นลายกระจงัอย่างง่าย
ตอ่เนื�องกัน คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชั 2น พบที�พระธาตพุนม จงัหวดันครพนม 
จํานวน 1 องค์ (ไมป่รากฏเลขทะเบียน) 

 

 
 

ภาพที� 110 พระพทุธรูป รูปแบบที� 9 (D9) จากพระธาตพุนม จงัหวดันครพนม   
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ลายเส้นที� 95 พระพทุธรูป รูปแบบที� 9 (D9) จากพระธาตพุนม จงัหวดันครพนม 
 
    10. รูปแบบที� 10 (D10) เป็นฐานลายเรขาคณิตผสมลายใบไม้
ม้วน คือ ฐานสว่นบนเป็นลวดลายสามเหลี�ยมตกแตง่เส้นตรงสลบักนัตอ่เนื�อง ส่วนฐานชั 2นล่างเป็น
ลวดลายใบไม้ม้วน คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2-3 ชั 2น พบที�พระธาตุบ่อพันขัน 
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 2 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน 34/46/2548 และ 
34/28/2548 

 

 

  
 

 
ภาพที� 111 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 10 (D10)  
                 (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/46/2548 
                 (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/28/2548  

(ก) (ข) 
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ลายเส้นที� 96 ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 10 (D10) จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดั
ร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/46/2548 

 

11. รูปแบบที� 11 (D11) เป็นฐานลายเรขาคณิตผสมลายใบไม้
ม้วน คือ ฐานส่วนบนเป็นฐานลายสามเหลี�ยมตกแต่งลายตารางสลบักับช่องสามเหลี�ยม ฐานชั 2น
ล่างทําลวดลายเดียวกนักับฐานชั 2นบน คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานชั 2นล่างสดุตกแตง่ลายใบไม้ม้วน 
ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชั 2น พบที�กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 2 องค์ ได้แก่ พระพทุธรูป
หมายเลขทะเบียน KPC.80/2553 และ KPC.100/2553 

 

 

   
 

 
 

ภาพที� 112 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 11 (D11)  
                 (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายหมายเลขทะเบียน KPC.80/2553  
                 (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายหมายเลขทะเบียน KPC.100/2553 

(ก) (ข) 
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ลายเส้นที� 97 ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 11 (D11) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น 
หมายหมายเลขทะเบียน KPC.80/2553 

 
12.รูปแบบที� 12 (D12) เป็นฐานลายครึ�งวงกลมผสมลายใบไม้

ม้วน คือ ฐานส่วนบนตกแต่งด้วยเส้นครึ�งวงกลมลายจดุ ฐานส่วนล่างตกแตง่ด้วยเส้นคดโค้งและ
ลายใบไม้ม้วนลายจดุ คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ชั 2นล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชั 2น พบ
ที�กู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.17/2531 

 

 
 
ภาพที� 113 พระพทุธรูป รูปแบบที� 12 (D12) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.17/2531 
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ลายเส้นที� 98 พระพทุธรูป รูปแบบที� 12 (D12) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.17/2531 
 

13.รูปแบบที� 13 (D13) เป็นฐานลายวงกลมผสมลายใบไม้
ม้วน คือ ฐานส่วนบนตกแต่งด้วยเส้นวงกลมลายจุด ฐานส่วนล่างตกแต่งด้วยลายใบไม้ม้วนลาย
จดุ คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ชั 2นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชั 2น พบที�กู่แก้วบ้านหวัสระ 
จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.13/2531 

 

 
 

ภาพที� 114 พระพุทธรูป รูปแบบที� 13 (D13) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.13/2531     
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ลายเส้นที� 99 พระพทุธรูป รูปแบบที� 13 (D13) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.13/2531     

 
   14. รูปแบบที� 14 (D14) เป็นฐานลายครึ�งวงกลมผสมลายหวัยู่

อี� คือ ฐานส่วนบนตกแต่งด้วยเส้นครึ�งวง ฐานส่วนล่างตกแต่งลายหวัยู่อี�รอบฐาน คั�นด้วยลูกแก้ว
อกไก่ ช่องว่างระหว่างครึ�งวงกลมและลายหวัยู่อี�ตกแต่งลายตารางสี�เหลี�ยม ชั 2นล่างสุดเป็นฐาน
เรียบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชั 2น พบที�กู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.8/2531 

 

 
 

ภาพที� 115 พระพุทธรูป รูปแบบที� 14 (D14) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.8/2531 
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ลายเส้นที� 100 พระพทุธรูป รูปแบบที� 14 (D14) จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.8/2531 

 
   15. รูปแบบที� 15 (D15) เป็นฐานบวัหงายบวัฟันยกัษ์ผสมลาย

กระจงั คือ ฐานส่วนบวัหงายเป็นบวัฟันยกัษ์ตอ่เนื�องรอบฐาน ฐานส่วนล่างตกแตง่ด้วยลายกระจงั
ซ้อนกันอย่างง่ายๆ คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ฐานทรงกลมสูง มี 2 ชั 2น พบที�กู่ประภาชัย จังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน KPC.55/2553 

 

 
 

ภาพที� 116 พระพทุธรูป รูปแบบที� 15 (D15) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 
KPC.55/2553 
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ลายเส้นที� 101 พระพุทธรูป รูปแบบที� 15 (D15) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข

ทะเบียน KPC.55/2553 
 

   16. รูปแบบที� 16 (D16) เป็นฐานบวัฟันยกัษ์ผสมลายกระจงั
และใบไม้ม้วน คือ ฐานส่วนบวัหงายเป็นบวัฟันยักษ์ต่อเนื�องรอบฐาน ฐานส่วนล่างตกแต่งลาย
กระจังผสมลายใบไม้ม้วนอย่างง่ายๆ ด้านข้างมีภาพสัตว์มีลักษณะคล้ายลาหรือม้า คั�นด้วย
ลกูแก้วอกไก่ พบที�กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน KPC.52/2553 

 

 
 

ภาพที� 117 พระพทุธรูป รูปแบบที� 16 (D16) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 
KPC.52/2553 
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ลายเส้นที� 102 พระพทุธรูป รูปแบบที� 16 (D16) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน KPC.52/2553 

 

   17. รูปแบบที� 17 (D17) เป็นฐานบวัฟันยักษ์ผสมกับลาย
กระจงั คือ ฐานส่วนบวัหงายเป็นบวัฟันยกัษ์ต่อเนื�องรอบฐาน ฐานส่วนล่างเป็นลายกระจัง เส้น
ขอบขีดเป็นเส้นเล็กๆ ภายในกระจงัตกแตง่เส้นวงกลมและครึ�งวงกลม คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ฐาน
ทรงกลมสูง มี 2 ชั 2น พบที�กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน16 องค์ และบ่อพนัขนั จงัหวัด
ร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ เช่น พระพุทธรูปจากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 
KPC.54/2553 และจากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/54/2548 เป็นต้น 

 

 

   
 

 
 

ภาพที� 118 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 17 (D17)  
                  (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั  หมายเลขทะเบียน KPC.54/2553 

(ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/54/2548 

(ก) (ข) 
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ลายเส้นที� 103  ตัวอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 17 (D17) จากกู่ประภาชัย จังหวัด
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน KPC.54/2553 

 
   18. รูปแบบที� 18 (D18) เป็นฐานบวัฟันยกัษ์ผสมลายกระจงั

และใบไม้ม้วน คือ ฐานส่วนบวัหงายเป็นบวัฟันยกัษ์ตอ่เนื�องรอบฐาน ฐานส่วนล่างเป็นลายกระจงั
ซ้อนกนั ด้านข้างเป็นลายใบไม้ม้วนเข้าหาลายกระจงัตกแตง่ลายจดุ คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานทรง
กลมเตี 2ย มี 2 ชั 2น พบที�กู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 
KPC.8/2553 

 

 
 

ภาพที� 119 พระพทุธรูป รูปแบบที� 18 (D18) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 
KPC.8/2553 
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  ลายเส้นที� 104  พระพทุธรูป รูปแบบที� 18 (D18)จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข

ทะเบียน KPC.8/2553 
 

   19. รูปแบบที� 19 (D19) เป็นฐานบวัฟันยกัษ์ผสมลายหวัยู่อี� 
คือ ฐานส่วนบวัหงายเป็นบวัฟันยกัษ์ต่อเนื�องรอบฐาน ฐานส่วนล่างเป็นลายหวัยู่อี�ตกแตง่ลายจุด
และใบไม้ม้วน คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ช่องว่างระหว่างลายหวัยู่อี�ทําเป็นเส้นโค้งสลบักันไปมา ชั 2น
ล่างสุดเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชั 2น พบที�ภูตะกา จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ 
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.19/2529 

 

 
 

ภาพที� 120 พระพุทธรูป รูปแบบที� 19 (D19) จากภูตะกา จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.19/2529 
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ลายเส้นที� 105 พระพทุธรูป รูปแบบที� 19 (D19)จากภตูะกา จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน

พช.ขก.19/252 
 

   20. รูปแบบที� 20 (D20) เป็นฐานบวัหงายกลีบตั 2งตรงผสมลาย
กระจงั คือ ฐานส่วนบวัหงายเป็นกลีบบวัตั 2งตรงตอ่เนื�องรอบฐาน ฐานส่วนล่างตกแต่งลายกระจงั
ขนาดใหญ่ซ้อนกนัอยา่งง่ายๆ คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชั 2น พบที�พระธาตบุอ่พนั
ขนั (2540) จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/78/2540 

 

 
 

ภาพที� 121 พระพุทธรูป รูปแบบที� 20 (D20) จากพระธาตุบ่อพันขัน (2540) จงัหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขทะเบียน 34/78/2540 
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ลายเส้นที� 106 พระพทุธรูป รูปแบบที� 20 (D20) จากพระธาตบุอ่พนัขนั  จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/78/2540 

 

21.รูปแบบที� 21 (D21) เป็นฐานบวัหงายกลีบตั 2งตรงผสมลาย
กระจังประดิษฐ์ คือ ฐานส่วนบัวหงายเป็นกลีบบัวตั 2งตรงภายในมีเส้นเกสรครึ�งวงกลม ฐาน
ส่วนล่างทําเป็นรูปทรงสามเหลี�ยมภายในมีเส้นเกสรปลายโค้งต่อเนื�องรอบฐาน คั�นด้วยลูกแก้ว
อกไก่ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชั 2น พบที�บ้านหนองดินจี� จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 2 องค์ หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.17/2541 และพช.ขก.22/2541 

 

 

   

 
 

ภาพที� 122 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 21 (D21) 
             (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านหนองดนิจี�  หมายเลขทะเบียน พช.ขก.17/2541     
             (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านหนองดนิจี� หมายเลขทะเบียน พช.ขก.22/2541 

(ก) (ข) 
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ลายเส้นที� 107 ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 21 (D21) จากบ้านหนองดินจี� จงัหวัด
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.17/2541 
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แผนผังที� 6 พัฒนาการรูปแบบพระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายหัวยู่อี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ลายหัวยู่อี� 

1.ผสมฐานเรียบ 

2.ผสมฐาน 
ลายเรขาคณิต 

3.ผสมฐานลาย
วงกลม/ 

ครึ�งวงกลม 

4.ผสมฐาน 
ลายบัวฟันยักษ์ 

5.ผสมฐานลาย
บัวกลีบตั 8งตรง 

D1 D2 

D3 

D8 

D4 D5 D6 D7 

D9 D10 D11 

D12 D13 D14 

D15 D16 D17 D18 D19 

D20 D21 
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สรุปรูปแบบพระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายหัวยู่อี� 
พระพุทธรูปกลุ่มนี 2เป็นพระพุทธรูปที�มีวิวตัมนาการทางลวดลายที�ชดัเจน สามมารถ

แบง่ได้ 5 รูปแบบ ดงันี 2 
1.รูปแบบที� 1 เป็นการผสมลายหวัยู่อี 2กบัฐานหน้ากระดานเรียบ โดยลายหวัยู่อี�ใน

ช่วงแรกทําเป็นลายเส้นง่ายๆไม่มีการตกแต่งลวดลายอื�นๆเพิ�มเติม (D1) ภายหลงัจึงได้มีการเพิ�ม
ลายเรขาคณิต และพฒันาลายหวัยูอี่�ให้มีความชดัเจนมากยิ�งขึ 2น อีกทั 2งยงัตกแตง่ขอบด้วยลายเส้น 
(D2) 

2.รูปแบบที� 2 เป็นการผสมลายหวัยู่อี�กับลายเรขาคณิต คือ ส่วนฐานบวัหงายจะ
ตกแตง่ลวดลายเส้นตรง หรือทรงสามเหลี�ยมตกแตง่เส้นตรงตอ่เนื�องรอบฐาน และฐานส่วนบวัควํ�า
เป็นลายหวัยูอี่� โดยมีการพฒันาลวด 2 รูปแบบ คือ 

2.1 รูปแบบที� 2.1 รูปแบบนี 2ในช่วงแรกนั 2นมีลกัษณะคล้ายทรงสามเหลี�ยมขอบ
หยกั ภายในมีเส้นครึ�งวงกลม ปลายโค้ง (D3) ตอ่มาจึงพฒันาเส้นครึ�งวงกลมให้มีลกัษณะเป็นทรง
สามเหลี�มและเพิ�มจํานวนเส้นเป็น 2 เส้น ตกแตง่เส้นตรงบริเวณชอ่งวา่งของฐาน (D4) ลําดบัตอ่มา
พฒันาจนกลายเป็นลายหวัยู่อี� (D5) มีการตกแต่งบริเวณช่องว่างลายหวัยู่อี�จากเส้นตรงเป็นลาย
ตาราง (D6) และฐานสว่นบวัหงายมีการเพิ�มลายเกสรดอกบวั (D7) 

2.2 รูปแบบที� 2.2 รูปแบบี 2ในชว่งแรกทําเป็นทรงสามเหลี�ยมขนาดเล็ก มีเค้าโครง
ของลายหวัยู่อี�โดยภายในตกแตง่เส้นคดโค้ง (D8) ตอ่มาจึงขยายทรงสามเหลี�ยมให้ใหญ่ขึ 2นคล้าย
กับลายกระจงั (D9) เพิ�มเติ�มเส้นโค้งปลายม้วนเข้าทั 2งสองข้าง (D10) และพฒันากลายเป็นลาย
ใบไม้ม้วนในที�สุด ส่วนฐานส่วนบวัหงายเพิ�มเป็นฐาน 2 ชั 2น (D11) อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบนี 2เป็น
การคลี�คลายจากเค้าโครงลวดลายหวัยูอี่�มาสูล่ายใบไม้ม้วน 

3.รูปแบบที� 3 เป็นการผสมลายครึ�งวงกลมกับลายหวัยู่อี� คือ ฐานส่วนบวัหงายทํา
เป็นลายครึ�งวงกลม และฐานส่วนบวัคสําทําเป็นลายหวัยู่อี� โดยในช่วงแรกนั 2นฐานส่วนบวัหงายทํา
เป็นเส้นครึ�งวงกลม ส่วนด้านล่างทําคล้ายลายผกักดู (D12) ตอ่มาเส้นครึ�งวงกลมพฒันาเป็นเส้น
วงกลม และลายผกักดูพฒันาเป็นลาบใบไม้ม้วน (D13) จนในที�สดุลายใบไม้ม้วนลดขนาดลงเป็น
ทรงสามเหลี�ยม สว่นเส้นวงกลมกลบัมาเป็นเส้นครึ�งวงกลมและตกแตง่ลายตารางสี�เหลี�ยมระหว่าง
ชอ่งวา่งทั 2งฐานสว่นบวัควํ�าและบวัหงาย (D14) 

4.รูปแบบที� 4 เป็นการผสมลายบวัฟันยกัษ์กบัลายหวัยู่อี� คือ ฐานส่วนบวัหงายเป็น
ลายบวัฟันยกัษ์ สว่นฐานสว่นบวัควํ�าเป็นลายหวัยูอี่� โดยในชว่งแรกนั 2นฐานส่วนล่างทําเป็นเส้นลาย
กระจังง่ายๆไม่มีการตกแต่งรายละเอียด (D15) ต่อมาจึงมีการเพิ�มสัดส่วนของลายกระจังใน
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ลกัษณะที�นํามาประกบกนัเพิ�มเติมลายเส้นคดโค้ง (D16) และพฒันาลายกระจงั ซ้อนเส้นขอบ 2 
เส้น (D17) เพิ�มลายใบไม้ม้วนใต้ลายกระจัง (D18) จนในที�สุดพฒันาลายกระจังเป็นลายหวัยู่อี� 
และเพิ�มลายเส้นโค้งเข้าไปที�ชอ่งวา่งของฐาน (D19) 

5.รูปแบบที� 5 เป็นการผสมลายกลีบบวัตั 2งตรงกลบัลายหวัยู่อี� คือ ฐานส่วนบวัหงาย
เป็นกลีบบวัตั 2งตรง และฐานส่วนล่างเป็นลายหวัยู่อี� โดยในช่วงแรกเป็นลายหวัยู่อี�ขนาดใหญ่เต็ม
ฐานสว่นลา่ง (D20) เพิ�มจํานวนลายหวัยูอี่� ลายเกสรดอกบวัและเส้นโค้งเข้าไปในภายหลงั (D21) 

    
การกาํหนดอายุพระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายหัวยู่อี� 

การผสมลวดลายต่างๆบนฐานพระพุทธรูปที�ไม่จํากัดเฉพาะกลีบบวัปรากฏในช่วง
พทุธศตวรรษที� 22 คือ พระพุทธรูป รูปแบบ (b3) และต่อเนื�องมาจนถึงพุทธศตวรรษที� 23 เช่น
พระพุทธรูป รูปแบบ (c9) (c14)  และ (c16)  เป็นต้น นอกจากนี 2ลายหวัยู่อี�ยงัเป็นลวดลายที�นิยม
อยูใ่นล้านนาในชว่งต้นพทุธพทุธศตวรรษที� -21 เช่นที�ลายประดบัผนงัเรือนธาตโุขงพระประธานวดั
เวียง จงัหวดัลําปาง นอกจากนี 2ยงัพบลายกระจงัปะปนอยู่กบัลายหวัยู่อี 2 เป็นลวดลายที�พบแล้วใน
สมยัอยุธยาตอนต้น  ราวพทุธศตวรรษที� 20 เช่น ธรรมาสน์ วดัโพธิFเผือก อยุธยา2 ซึ�งในช่วงพุทธ
ศตวรรษที�ปลายพทุธศตวรรษที� 21- ต้นพทุธศตวรรษที� 22 อาณาจกัรล้านช้าง (ซึ�งในขณะนั 2นพื 2นที�
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปัจจุบนัเป็นของล้านช้าง) มีความสัมพันธ์กับล้านนาและ
อยุธยาอย่างใกล้ชิดในสมัยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ.2091-2114)  จึงอาจกล่าวได้ว่า
พระพทุธรูปฐานบวัประกอบลายหวัยูอี่�สามารถเทียบได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายใุนช่วงพทุธศตวรรษ
ที� 21 - 23 

 
 
 

                                                           

2 น. ณ ปากนํ 2า, วิวัฒนาการลายไทย  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550), 125. 
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ภาพที� 123 ลายประดบัผนงัเรือนธาตโุขงพระประธานวดัเวียง จงัหวดัลําปาง 
ที�มา: กรมศิลปากร, แหล่งประติมากรรมภาคเหนือ (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 
2534), 53. 
 
 

    
 

 
 
ลายเส้นที� 108 พระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (b3) (c9) (c14) และ (c16) ตามลําดบั 

 
 
 

 

(b3) (c9) (c14 (c16
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2.2.2.2 พระพุทธรูปฐานบัวประกอบแบบฐานลายกลีบบัวหงาย 
พระพทุธรูปกลุ่มนี 2จะมีลายหลกัเป็นลายกลีบบวัหงายซึ�งจะนําไปผสมกับลวดลายอื�นๆ จําแนกได้ 
10 รูปแบบ ดงันี 2 

1. รูปแบบที� 1 (E1) เป็นฐานกลีบบวัหงายผสมลายเรขาคณิต 
คือ ฐานส่วนบวัหงายเป็นกลีบบวัฟันยักษ์เส้นขอบลายจุดต่อเนื�องรอบฐาน ฐานส่วนล่างตกแต่ง
ลวดลายเส้นตรงปลายบานออกด้านข้างเล็กน้อยโดยขีดเป็นช่องๆรอบฐาน ระหว่างช่องสีเหลี�ยม
ตกแต่งลายโค้ง ทรงสามเหลี�ยม และเส้นตรง คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ชั 2นล่างสุดเป็นฐานเรียบ ทรง
กลมสงู มี 3 ชั 2น พบที�กู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
41/2539 อําเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.2/253 และวดั
ทา่หลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.211/2519 

 

  

   
 

 
 
 

ภาพที� 124 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 1 (E1)  
                 (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านดอนดู ่หมายเลขทะเบียน พช.ขก.41/2539  
                 (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากอําเภอกมุภวาปี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.2/253 
                 (ค) พระพทุธรูปบเุงิน จาดวดัทา่หลกัเมือง หมายเลขทะเบียน พช.ขก.211/2519  
 

(ก) (ข) (ค) 
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ลายเส้นที� 109 ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 1 (E1) จากอําเภอกุมภวาปี จังหวัด
อดุรธานี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.2/253 

 
   2. รูปแบที� 2 (E2) เป็นฐานกลีบบวัหงายผสมลายเรขาคณิต 

คือ ฐานสว่นบวัหงายทําเป็นกลีบบวัฟันยกัษ์เส้นขอบลายจดุตอ่เนื�องรอบฐาน ฐานส่วนล่างตกแตง่
ลวดลายเส้นตรงปลายบานออกด้านข้างเล็กน้อยโดยขีดเป็นช่องๆรอบฐาน ระหว่างช่องสีเหลี�ยม
ตกแต่งลายโค้ง ทรงสามเหลี�ยม และเส้นตรง คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ใต้ฐานชชั 2นล่างตกแต่งทรง
สามเหลี�ยมภายในขีดเส้นตรงสลบักนัตลอดฐาน ชั 2นล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมสงู มี 4 ชั 2น 
พบที�อําเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.9/2532 
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ภาพที� 125 พระพุทธรูป รูปแบบที� 2 (E2) จากอําเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุร หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.9/2532 

 

 
 
ลายเส้นที� 110 พระพทุธรูป รูปแบบที� 2 (E2) จากอําเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุร หมายเลขทะเบียน

พช.ขก.9/2532 
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   3. รูปแบบที� 3 (E3) เป็นฐานกลีบบวัหงายผสมลายเรขาคณิต 
คือ ฐานส่วนบัวหงายเป็นกลีบบัวฟันยักษ์ ฐานด้านล่างเป็นรูปทรงสามเหลี�ยมภายในตกแต่ง
ลายเส้นสลบักนัตอ่เนื�องรอบฐาน คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ชั 2นล่างสดุเป็นฐานเรียบ มี 4 ชั 2น พบที�พระ
ธาตบุงัพวน จงัหวดัหนองคาย จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.13/2538 

 

 
 

ภาพที� 126 พระพทุธรูป รูปแบบที� 3 (E3) จาก พระธาตุบงัพวน จังหวดัหนองคาย หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.13/2538 

 

 
 
ลายเส้นที� 111 พระพุทธรูป รูปแบบที� 3 (E3) จากพระธาตบุงัพวน จงัหวดัหนองคาย หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.13/2538 
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   4. รูปแบบที� 4 (E4) เป็นฐานกลีบบวัหงายผสมลายเรขาคณิต 
คือ ฐานส่วนบวัหงายเป็นกลีบบวัหงายตั 2งตรง ฐานด้านล่างเป็นรูปทรงสามเหลี�ยมภายในตกแต่ง
ลายเส้นสลบักนัตอ่เนื�องรอบฐาน คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ชั 2นล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลม มี 3 
ชั 2น พบที�กู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 6 องค์ เช่น พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน 
KPC.87/2553 

 

 
 

ภาพที� 127 พระพุทธรูป รูปแบบที� 4 (E4) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 
KPC. 87/2553 

 

 
 
ลายเส้นที� 112 พระพทุธรูป รูปแบบที� 4 (E4) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 

KPC. 87/2553 
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   5. รูปแบบที� 5 (E5) เป็นฐานกลีบบวัหงายผสมลายเรขาคณิต 
คือ ฐานส่วนบวัหงายเป็นกลีบบวัหงายตั 2งตรงตกแตง่เส้นสามเหลี�ยมและเส้นวงกลมรอบกลีบบวั 
ฐานสว่นลา่งเป็นกลีบบวัซ้อนตกแตง่เชน่เดียวกนักบับวัหงาย คั�นด้วยเส้นลวดบวั ฐานทรงกลมเตี 2ย 
มี 2 ชั 2น พบที�พระธาตุบ่อพันขนั (2540) จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 
34/121/2540 

 

 
 

ภาพที� 128 พระพทุธรูป รูปแบบที� 5 (E5) จากพระธาตบุอ่พนัขนั (2540) จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/121/2540 

 

 
 
ลายเส้นที� 113 พระพุทธรูป รูปแบบที� 5 (E5) จากพระธาตุบ่อพนัขนั (2540) จังหวดัร้อยเอ็ด 

หมายเลขทะเบียน 34/121/2540 
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   6. รูปแบบที� 6 (E6) ฐานบวัหงายผสมลายพรรณพฤกษา คือ 
ฐานส่วนบวัหงายทําเป็นกลีบบวัตั 2งตรงอย่างง่ายๆ ฐานส่วนล่างตกแตง่ลวดลายคล้ายดอกโบตัVน
ครึ�งดอก จํานวน 2 แถว คั�นด้วยเส้นลวดบวั ชั 2นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมสงู มี 4 ชั 2น พบที�
วดัเจดีย์ร้างข้างตลาด จงัหวดัหนองคาย จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.338/2549 

 

 
 

ภาพที� 129 พระพทุธรูป รูปแบบที� 6 (E6) จากวดัเจดีย์ร้างข้างตลาด จงัหวดัหนองคายหมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.338/2549 

  

 
 
ลายเส้นที� 114 พระพทุธรูป รูปแบบที� 6 (E6) จาก วัดเจดีย์ ร้าง ข้างตลาด จังหวัดหนองคาย

หมายเลขทะเบียน พช.ขก.338/2549 
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   7. รูปแบบที� 7 (E7) ฐานบวัหงายผสมลายพรรณพฤกษา คือ 
ฐานส่วนบัวหงายทําเป็นกลีบบัวตั 2งตรงอย่างง่ายๆ ฐานส่วนล่างเป็นลายใบไม้ม้วนผสมลาย
เรขาคณิต คือ ทรงสามเหลี�ยม คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ชั 2นล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมสงู มี 3 
ชั 2น พบที�วดัเจดีย์ข้างตลาด จงัหวดัหนองคาย จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.330/2549 

 

 
 

ภาพที� 130 พระพุทธรูป รูปแบบที� 7 (E7) จากวดัเจดีย์ข้างตลาด จงัหวดัหนองคาย  หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.330/2549 

 

 
 
ลายเส้นที� 115 พระพทุธรูป รูปแบบที� 7 (E7) จากวดัเจดีย์ข้างตลาด จงัหวดัหนองคาย  หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.330/2549 
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   8. รูปแบบที� 8 (E8) ฐานบวัหงายผสมลายพรรณพฤกษา คือ 
ฐานสว่นบวัหงายทําเป็นกลีบบวัตั 2งตรงตกแตง่ลายจดุที�ขอบบวั ฐานส่วนล่างตกแตง่ลวดลายใบไม้
ม้วน และลายเส้นทรงสามเหลี�ยม คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ชั 2นล่างสุดเป็นฐานเรียบ มี 3 ชั 2น พบที�กู่
ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 4 องค์ เช่น พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน KPC.9/2553 และ 
KPC.10/2553 เป็นต้น 

 

 

   
 

 
 

ภาพที� 131 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 8 (E8)  
                    (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.9/2553              
                    (ข) พระพทุธรุปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.10/2553  
 

 

 

ลายเส้นที� 116  ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 8 (E8) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น 
            หมายเลขทะเบียน KPC.9/2553 

(ก) (ข) 
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   9. รูปแบบที� 9 (E9) ฐานบวัหงายผสมลายประจํายาม คือ ฐาน
ส่วนบวัหงายทําเป็นกลีบบวัตั 2งตรง ภายในตกแต่งเกสรบวั ฐานส่วนล่างทําเป็นลายประจํายาม
ตอ่เนื�องรอบฐาน คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ช่องว่างระหว่างลายประจํายามขีดเป็นเส้นตรงเต็มช่องว่าง 
ชั 2นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมสงู มี 3 ชั 2น พบที�กู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม จํานวน 1 
องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.92/2550 ซึ�งลายประจํายามนี 2แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะ
อยธุยาที�สง่อิทธิพลให้กบัศลิปะล้านช้าง 

 

 
 

ภาพที� 132 พระพุทธรูป รูปแบบที� 9 (E9) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.92/2550  

  

 
 

ลายเส้นที� 117 พระพุทธรูป รูปแบบที� 9 (E9) จากกู่บ้านดอนดู่ จงัหวดัมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.92/2550 
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   10. รูปแบบที� 10 (E10) ฐานบวัหงายผสมลายประจํายาม คือ 
ฐานส่วนบวัหงายทําเป็นกลีบบวัตั 2งตรง ซ้อนกนั 2 ชั 2น ภายในตกแตง่ลายจดุ ฐานส่วนล่างทําเป็น
ลายประจํายามที�คลี�คลายแล้ว 1 ชั 2น และมีฐานกลีบบวัประดษิฐ์อีก 1 ชั 2น คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ชั 2น
ล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 4 ชั 2น พบที�บ้านหนองดินจี� จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 2 
องค์ ได้แก่ พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.5/2541 และ พช.ขก.10/2541 เป็นต้น 

 

 

   
 

 
 

ภาพที� 133 ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 10 (E10)  
                  (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านหนองดนิจี� หมายเลขทะเบียน พช.ขก.5/2541 
                  (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านหนองดินจี� หมายเลขทะเบียน พช.ขก.10/2541  

 

 
 

ลายเส้นที� 118  ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 10 (E10 จากบ้านหนองดินจี� จงัหวดั
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.5/2541 

(ก) (ข) 
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แผนผังที� 7 พัฒนาการรูปแบบพระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายกลีบบัวหงาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฐานกลีบบัวหงาย 

E1 

E4 

E2 E3 

E5 

2.ผสมลายพรรณพฤกษา 

1.ผสมลายเรขาคณิต 

E6 E7 E8 

3.ผสมลายประจาํยาม 

E9 E10 
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สรุปพัฒนาการรูปแบบพระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายกลีบบัว 
พระพทุธรูปฐานบวัประกอบลายกลีบบวัมีทั 2งหมด 10 รูปแบบย่อย สามารถจดัเป็น 3 

รูปแบบหลกั ดงันี 2 
1. รูปแบบที� 1 กลีบบวัผสมกบัลายเรขาคณิต โดยฐานบวัหงายมีทั 2งกลีบบวัตั 2งตรง

และกลีบบวัฟันยกัษ์ สว่นฐานบวัควํ�าตกแตง่ลวดลายเรขาคณิต มี 2 รูปแบบยอ่ย คือ 
1.1 รูปแบบที� 1.1 กลีบบวัฟันยกัษ์ผสมลายเรขาคณิต โดยในช่วงแรกฐานบวัฟัน

ยกัษ์ไม่มีการตกแต่งกลีบบวั ฐานส่วนล่างเป็นลายเส้นตรงลายจดุ สลบักับเกสรดอกบวั ตอ่เนื�อง
ตลอดรอบฐาน (E1) ต่อมากลีบบัวตกแต่งขอบกลีบบัวด้วยเส้นประ ฐานชั 2นล่างเพิ�มลาย
สามเหลี�ยมตกแต่งเส้นตรงสลับต่อเนื�องกันรอบฐาน (E2) และตดัทอนลวดลายเส้นตรงจุดและ
เกสรดอกบวัออก เหลือเพียงเส้นรูปสามเหลี�ยมตกแตง่เส้นตรงเทา่นั 2น (E3) 

1.2 รูปแบบที� 1.2 กลีบบวัตั 2งตรงผสมลายเรขาคณิต โดยในช่วงแรกฐานบวั
หงายเป็นลายเส้นง่าย ฐานส่วนบวัควํ�าเป็นลายสามเหลี�ยมตกแต่งเส้นตรงสลับต่อเนื�องกันรอบ
ฐาน (E4) ต่อมาจึงมีการตกตแต่งขอบกลีบบัวด้วยเส้นลายวงกลมทั 2งฐานบัวควํ�า – บัวหงาย 
นอกจากนี 2ยงัเพิ�มลายเส้นตรงเข้าไปในกลีบบวั สว่นฐานด้านล่างเพิ�มรูปสามเหลี�ยมเข้าไปอีก 1 ชั 2น 
(E5) 

2.รูปแบบที� 2 กลีบบวัผสมลายพรรณพฤกษา โดยในช่วงแรกเป็นฐานบวัหงายผสม
กบัลายดอกโบตัVนครึ�งดอกจํานวน 2 ชั 2น (E6) ต่อมาลดลายดอกโบตัVนครึ�งดอกเหลือเพียง 1 ชั 2น 
(E7) และพัฒนากลีบบัวโดยการตกแต่งด้วยการขีดเส้นเล็กๆรอบกลีบบัว ฐานส่วนล่างมีการ
คลี�คลายจากกลีบดอกโบตัVนที�ปลายกลีบดอกมีความโค้งงอนเป็นลายใบไม้ม้วน (E8) 

3.รูปแบบที� 3 กลีบบวัผสมลายประจํายาม โดยในช่วงแรกเป็นลายกลีบบวัซ้อน
ตกแต่งขอบกลีบบวั ฐานด้านล่างเป็นลายประจํายามสลบัลายเส้นตรงแนวตั 2งตอ่เนื�องตลอดรอบ
ฐาน (E9) ตอ่มาจงึมีการเพิ�มลวดลายตารางสี�เหลี�ยมเข้าที�ชอ่งว่างระหว่างกลีบบวั ลายประจํายาม
ลดทอนรายละเอียดเหลือเป็นช่องตารางสี�เหลี�ยมกากบาท เพิ�มฐานลายเกสรดอกบวัอีก 1 ชั 2น 
(E10) 
 
การกาํหนดอายุพระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายกลีบบัว 

พระพทุธรูปฐานบวัประกอบลายกลีบบวัสามารถกําหนดอายโุดยการเปรียบเทียบกับ
พระพทุธรูปกลุม่ที�ปรากฏศกัราชและกําหนดจากลวดลายบนฐานพระพทุธรูปได้ดงันี 2 

1.รูปแบบที� 1 กลุม่กลีบบวัฟันยกัษ์ผสมลายเรขาคณิต คือ กลีบบวัฟันยกัษ์ผสมลาย
เรขาคณิตที�ฐานชั 2นล่างของพระพุทธรูป รูปแบบที� (E1) และ (E2) มีลกัษณะที�คล้ายคลึงกับลาย
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กลีบบวัถลาในช่วงพทุธศตวรรษที� 21 คือ พระพทุธรูป รูปแบบ (a4) และในช่วงพทุธศตวรรษที� 22 
คือ พระพุทธรูป รูปแบบ (b1) นอกจากนี 2ลายสามเหลี�ยมภายในตกแต่งเส้นตรงที�ปรากฏใน
พระพทุธรูป รูปแบบ (E3) (E4) และ (E5) ก็เริ�มปรากฏในช่วงพุทธศตวรรษที� 22 คือ พระพทุธรูป 
รูปแบบ (b4) เมื�อนํามาพิจารณาประกอบกันแล้วจึงอาจกล่าวได้ว่าพระพทุธรูปกลุ่มนี 2มีอาจเทียบ
ได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายใุนชว่งพทุธศตวรรษที� 21-22 

 

 

         

 

 

 

     
 
 
 

ลายเส้นที� 119 เปรียบเทียบลกัษณะกลีบบวัถลาระหว่างพระพทุธรูป รูปแบบ (E1) และ (E2) กบั
พระพทุธรูปมีจารึก รูปแบบ (a4) และ (b1)  ที�มีอายุระหว่างช่วงพุทธศตวรรษที� 
21 – 22 

 

(E1) (E2) 

(a4) (b1) 
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ลายเส้นที� 120  เปรียบเทียบลกัษณะการตกแต่งลายเรขาคณิตที�เริ�มปรากฏช่วงพุทธศตวรรษที� 

22 ระหว่างพระพทุธรูป รูปแบบ (E3)  (E4) และ (E5) กับพระพุทธรูปที�มีจารึก 
รูปแบบ (b4)  

 
2. รูปแบบที� 2 กลีบบวัตั 2งตรงผสมลายพรรณพฤกษา รูปแบบ (E6) (E7) และ (E8) 

อันประกอบด้วยลายดอกโบตัVน ลายก้านขด ซึ�งลายดอกโบตัVนเป็นลวดลายที�พบอยู่ในล้านนา
มาแล้วตั 2งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที� 19 ที�เจดีย์ห้ายอด วัดป่าสกั เชียงแสน ต่อเนื�องมาถึงช่วงพุทธ
ศตวรรษที� 21 พบที�เจดีย์วิหารเจ็ดยอด วดัมหาโพธาราม จงัหวดัเชียงใหม่ ในขณะเดียวกนัก็พบใน
ศิลปะอยธุยาในช่วงพทุธศตวรรษที� 20 ที�วดัมหาธาต ุจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และนิยมตอ่เนื�อง
มาจนถึงชว่งพทุธศตวรรษที� 23 เมื�อนํามาพิจารณาร่วมกบัพฒันาการรูปแบบบวัประกอบที�ปรากฏ

(E3) (E4) (E5) 

(b4) 
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ในช่วงพุทธศตวรรษที� 22 ดงัเช่น พระพุทธรูป รูปแบบ (b3) ซึ�งเป็นลายกลีบบวัผสมลายก้านขด
แล้ว จงึอาจกกลา่วได้วา่พระพทุธรูปกลุม่นี 2อาจเทียบได้กบัพระพทุธรูปชว่งพทุธศตวรรษที� 22 – 23  
 

 
 

ภาพที� 134 ลายดอกโบตัVน เจดีย์ห้ายอด วดัป่าสกั เชียงแสน  
ที�มา: กรมศิลปากร, แหล่งประติมากรรมภาคเหนือ (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 
2534), 31. 

 

 
 

ภาพที� 135 ลายดอกโบตัVน เจดีย์วิหารเจ็ดยอด วดัมหาโพธาราม จงัหวดัเชียงใหม ่
ที�มา: กรมศลิปากร, แหล่งประตมิากรรมภาคเหนือ, 36. 
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ภาพที� 136 ลายดอกโบตัVน วดัมหาธาต ุจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ที�มา: ธงทอง จนัทรางศ,ุ มหาธาตุ (กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2534),หน้า 136. 

 
 

            
 

 
 
ลายเส้นที� 121 เปรียบเทียบลักษณะการผสมระหว่างกลีบบัวกับลายก้านขดที�ปรากฏใน

พระพุทธรูป รูปแบบ (E6) (E7) และ (E8) กับพระพุทธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (B3) 
อายรุาวพทุธศตวรรษที� 22  

 
 

 

(E6) (E7) (E8) (B3) 
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3.รูปแบบที� 3 ลายกลีบบวัผสมประจํายามเป็นลวดลายที�นิยมอยู่ในงานประดบัของ
กรุงศรีอยุธยามาแล้วตั 2งแต่ช่วงพทุธศตวรรษที� 20 เช่น ลายประจํายามประดบัเสาจระนําที�วดัส้ม 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เมื�อนําไปพิจารณาลกบัพฒันาการการเกิดลวดลายบนฐานพระพทุธรูป
ที�ระบุศกัราชพบว่ากลีบบวัรูปแบบ (E9) มีความคค้ายคลึงกับกลีบบวั รูปแบบ (c5) ในช่วงพุทธ
ศตวรรษที� 23 นอกจากนี 2การผสมลวดลายกลีบบวัเข้ากบัลวดลายอื�นๆก็ปรากฏครั 2งแรกในช่วงพทุธ
ศตวรรษที� 22 เช่น พระพทุธรูป รูปแบบ (b3) จึงอาจกกล่าวได้ว่าพระพทุธรูปรูปแบบที� 3 คือ (E9) 
และ (E10) มีอายเุทียบได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายใุนชว่งพทุธศตวรรษที� 22 – 23  
 

 
 

ภาพที� 137 ลายประจํายามประดบัเสาจระนํา วดัส้ม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ลายเส้นที� 122 เปรียบเทียบลกัษณะกลีบบวัระหวา่งพระพทุธรูป รูปแบบ (E9) กบัพระพทุธรูปที�มี
จารึก รูปแบบ (c5) มีอายชุว่งพทุธศตวรรษที� 23 

 

 

   
 

 
 

ลายเส้นที� 123 เปรียบเทียบลกัษณะการผสมกลีบบวัเข้ากับลวดลายอื�นๆซึ�งเริ�มปรากฏราวพทุธ
ศตวรรษที� 22 ระหว่างพระพทุธรูป รูปแบบ (E9) กบัพระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ 
(b3) 

 

(E9) (c5) 

(E9) (b3) 
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2.2.2.3 พระพุทธรูปฐานลายบัวประกอบแบบฐานลายประดิษฐ์ 
พระพทุธรูปกลุ่มนี 2จะมีความหลากหลายทางรูปแบบ เป็นการผสมกนัระหว่างกลีบบวัตั 2งตรง กลีบ
บวัถลาและลายเรขาคณิตในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการนําส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมมา
สร้างเป็นลวดลายบนฐานพระพทุธรูปอีกด้วย จําแนกได้ 3 รูปแบบ ดงันี 2 

1. รูปแบบที� 1 (F1) ฐานลายเรขาคณิตผสมลายประจํายาม คือ 
เป็นฐานเตี 2ยชั 2นเดียว ตกแตง่ลวดลายเป็น 2 ส่วน คือ ด้านบนขีดเป็นเส้นตรงจากบนลงล่าง และ
ด้านล่างเป็นลายประจํายาม ชั 2นล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชั 2น พบที�กู่บ้านดอนดู ่
จงัหวดัมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.99/2550 

 

 
 

ภาพที� 138  พระพุทธรูป รูปแบบที� 1 (F1) จากกู่บ้านดอนดู่ จงัหวดัสหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.99/2550 

 

 
 

ลายเส้นที� 124 พระพุทธรูป รูปแบบที� 1 (F1) จากกู่บ้านดอนดู่ จงัหวดัสหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.99/2550 
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   2.รูปแบบที� 2 (F2) ฐานลายเรขาคณิตผสมกลีบบวัตั 2งตรง คือ 
ฐานส่วนบนเป็นลายสามเหลี�ยมตกแต่งเส้นตรงสลบักนัตอ่เนื�อง ฐานส่วนบวัควํ�าเป็นบวัซ้อนกลีบ
ตกแต่งเส้นขีด คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชั 2น พบที�พระธาตุบ่อพนัขนั (2540) 
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 2 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน 34/85/2540 และ 
34/87/2540 

 

 

   
 

 
 

ภาพที� 139  ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 2 (F2)  
(ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/85/2540  
(ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/87/2540  

 

 
 

ลายเส้นที� 125  ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 2 (F2) จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดั
ร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/87/2540 

(ก) (ข) 
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   3. รูปแบบที� 3 (F3) ฐานลายเรขาคณิตผสมลายกลีบบวั คือ 
ฐานส่วนบนเป็นลายสามเหลี�ยมตกแตง่เส้นตรงสลบักนัตอ่เนื�อง ฐานส่วนล่างตกแตง่เช่นเดียวกัน
กับฐานส่วนบน คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ใต้ฐานชั 2นล่างมีกลีบบวัควํ�าภายในซ้อนด้วยกลีบบวัขนาด
เล็กต่อเนื�องตลอดรอบฐาน ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชั 2น พบที�บ้านหนองดินจี� จังหวัดขอนแก่น 
จํานวน 2 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.19/2541 และ พช.ขก.21/2541  

 

 
 

 
ภาพที� 140  ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 3 (F3)  

(ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านหนองดนิจี� หมายเลขทะเบียน พช.ขก.19/2541   
(ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านหนองดนิจี� หมายเลขทะเบียน พช.ขก.21/2541  

 

 
 

ลายเส้นที� 126 ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 3 (F3) จากบ้านหนองดินจี� จังหวัด
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.19/2541 

(ก) (ข) 
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   4. รูปแบบที� 4 (F4) ฐานลายเรขาคณิตผสมกลีบบวัซ้อน คือ 
ฐานส่วนบนเป็นลายสามเหลี�ยมตกแต่งเส้นตรงสลบักันต่อเนื�อง ฐานบวัควํ�าภายในกลีบตกแต่ง
เส้นครึ�งวงกลมมีเส้นตรงฉีกออกทั 2งสองข้าง คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ฐานทรงกลมสูง มี 2 ชั 2น พบที�
พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/88/2540 

 

 
 

ภาพที� 141  พระพุทธรูป รูปแบบที� 4 (F4) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จังหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/88/2540 

  

 
 
ลายเส้นที� 127 พระพทุธรูป รูปแบบที� 4 (F4) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/88/2540 
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   5. รูปแบบที� 5 (F5) ฐานลายเรขาคณิตผสมกลีบบวัลาย
ประดิษฐ์ คือ ฐานส่วนบนเป็นลายเส้นโค้งสลบักันตอ่เนื�อง ฐานบวัควํ�าภายในตกแต่งลายจดุและ
เส้นตรงต่อเนื�องกันรอบฐาน ระหว่างช่องว่างของกลีบบวัตกแต่งลายคล้ายวงรี คั�นด้วยลูกแก้ว
อกไก่ ฐานชั 2นลา่งสดุเป็นลายเม็ดกระดมุ 1 แถว ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชั 2น พบที�พระธาตบุอ่พนัขนั 
จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/16/2540 

 

 
 

ภาพที� 142  พระพทุธรูป รูปแบบที� 5 (F5) พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 
34/116/2540 

 

 
 
ลายเส้นที� 128 พระพุทธรูป รูปแบบที� 5 (F5) พระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/116/2540 
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   6. รูปแบบที� 6 (F6) ฐานลายประดิษฐ์ผสมกลีบบวัและกลีบ
ดอกโบตัVน คือ ฐานส่วนบนทําเป็นเส้นคดโค้งลายจดุ ฐานส่วนล่างมี 3 ชั 2น โดยชั 2นแรกทําเป็นกลีบ
บวัหงายลายบวัฟันยกัษ์ ชั 2นที�สองเป็นลายดอกโบตัVนครึ�งดอก และชั 2นที�สามเป็นกลีบบวัหงายลาย
บวัฟันยกัษ์ ฐานบนและฐานล่างคั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ฐานทรงกลมสูง มี 4 ชั 2น พบที�วดัท่าหลัก
เมือง จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.198/2519 

 

 
 

ภาพที� 143  พระพทุธรูป รูปแบบที� 6 (F6) จากวดัท่าหลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี หมายเลขทะเบียน 
พช.ขก.198/2519 

 

 
 
ลายเส้นที� 129 พระพุทธรูป รูปแบบที� 6 (F6) จากวัดท่าหลกัเมือง จงัหวดัอุดรธานี หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.198/2519 
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   7. รูปแบบที� 7 (F7) ฐานลายกลีบบวัผสมลายประดิษฐ์และ
ลายเรขาคณิต คือ ฐานบวัหงายเป็นบวัฟันยกัษ์ ฐานชั 2นล่างทําเป็นลวดลายครึ�งวงกลมผสมลาย
คดโค้ง คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ใต้ฐานชั 2นล่างตกแต่งลวดลายสามเหลี�ยมตกแต่งเส้นตรงสลับ
ตอ่เนื�อง ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชั 2น พบที�วดัท่าหลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.206/2519 

 

 
 

ภาพที� 144   พระพทุธรูป รูปแบบที� 7 (F7) จากวดัทา่หลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี หมายเลขทะเบียน 
พช.ขก.206/2519 

 

 
 
ลายเส้นที� 130 พระพุทธรูป รูปแบบที� 7 (F7) จากวดัท่าหลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.206/2519 
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   8. รูปแบบที� 8 (F8) ฐานลายประดิษฐ์ คือ ฐานส่วนบนและ
สว่นลา่งตกแตง่ลวดลายคดโค้งลายจดุ คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ชั 2นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลม
เตี 2ย มี 3 ชั 2น พบที�วดัท่าหลกัเมือง จงัหวดัอุดรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
202/2519  

 

 
 

ภาพที� 145  พระพทุธรูป รูปแบบที� 8 (F8) จากวดัท่าหลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี หมายเลขทะเบียน 
พช.ขก.202/2519  

   

 
 
ลายเส้นที� 131 พระพุทธรูป รูปแบบที� 8 (F8) จากวดัท่าหลกัเมือง จงัหวดัอุดรธานี หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.202/2519 
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   9. รูปแบบที� 9 (F9) ฐานกลีบดอกไม้ผสมลายก้านขด โดยฐาน
ชั 2นบวัหงายเป็นลายดอกไม้ในช่องสี�เหลี�ยมตกแต่งเส้นตรงแนวตั 2ง สลับกับลายก้านขดในช่อง
สี�เหลี�ยมผืนผ้าตอ่เนื�องรอบฐาน ฐานชั 2นล่างเป็นลายก้านขดในช่องสี�เหลี�ยมตกแตง่เส้นตรงแนวตั 2ง
สลบัตอ่เนื�องรอบฐาน คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ฐานชั 2นล่างสดุเป็นฐานเรียบ เป็นฐาน 8 เหลี�ยม มี 3 
ชั 2น พบที�สถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย จํานวน 1 องค์ (ไมป่รากฏเลขทะเบียน) 

 

 
 

ภาพที� 146  พระพทุธรูป รูปแบบที� 9 (F9) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 
 

 
 

ลายเส้นที� 132  พระพทุธรูป รูปแบบที� 9 (F9) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 
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   10. รูปแบบที� 10 (F10) ฐานลายสามเหลี�ยมผสมลายดอกไม้
ครึ�งดอก โดยฐานชั 2นบวัหงายเป็นลายสามเหลี�ยมตกแตง่ขอบด้วยเส้นลายขีด ภายในมีดอกไม้ครึ�ง
ดอกสลบักบัรูปสามเหลี�ยมธรรมดาตอ่เนื�องรอบฐาน ฐานชั 2นบวัควํ�าเป็นลายดอกไม้ครึ�งดอกในช่อง
สามเหลี�ยมสลบัต่อเนื�องกนัรอบฐาน คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานชั 2นล่างสดุเป็นฐานเรียบ เป็นฐาน
ทรงกลมสูง มี 3 ชั 2น พบที�สถานปฏิบตัิธรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏ
หมายเลขทะเบียน) 

 

 
 

ภาพที� 147  พระพทุธรูป รูปแบบที� 10 (F10) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 
 

 
 
ลายเส้นที� 133  พระพทุธรูป รูปแบบที� 10 (F10) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 
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   11. รูปแบบที� 11 (F11) ฐานลายดอกไม้ในช่องสามเหลี�ยม 
โดยฐานชั 2นบวัหงายเป็นลายดอกไม้ครึ�งดอกสลบักันต่อเนื�องรอบฐาน ฐานส่วนบวัควํ�าเป็นลาย
ดอกไม้สามกลีบในช่องสามเหลี�ยมตกแต่งเส้นตรงแนวตั 2งสลับกับดอกไม้สองกลีบในช่อง
สามเหลี�ยมตอ่เนื�องรอบฐาน คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานชั 2นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ คั�นด้วยเส้นลวดบวั
ขนาดเล็ก เป็นฐานทรงกลมสูง มี 4 ชั 2น พบที�สถานปฏิบตัิธรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย จํานวน 2 
องค์ (ไมป่รากฏหมายเลขทะเบียน) 

 

   
     

 
 
ภาพที� 148  พระพทุธรูป รูปแบบที� 11 (F11) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 

 

 
 

ลายเส้นที� 134 ตวัอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที� 11 (F11) จากสถานปฏิบัติธรรมถํ 2าสาริกา    
จงัหวดัเลย 

(ไมป่รากฏหมายเลขทะเบียน) 
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   12. รูปแบบที� 12 (F12) ฐานลายสามเหลี�ยมผสมกับลาย
ดอกไม้ครึ�งดอก โดยฐานชั 2นบวัหงายเป็นลายสามเหลี�ยมสลบักบัเส้นตรงแนวตั 2งต่อเนื�องรอบฐาน 
ฐานชั 2นบวัควํ�าเป็นลายดอกไม้ครึ�งดอกในช่องสี�เหลี�ยมคางหมตูกแตง่เส้นตรงแนวตั 2งสลบัตอ่เนื�อง
รอบฐาน ด้านบนฐานชั 2นบวัควํ�าเป็นฐานเรียบ คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ฐานชั 2นล่างสุดเป็นฐานเรียบ 
คั�นด้วยเส้นตรง 2 เส้น ฐานทรงหกเหลี�ยมสงู มี 5 ชั 2น พบที�สถานปฏิบตัิธรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 
จํานวน 1 องค์ (ไมป่รากฏเลขทะเบียน) 

 

 
 

ภาพที� 149  พระพทุธรูป รูปแบบที� 12 (F12) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย  
 

 
 
ลายเส้นที� 135  พระพทุธรูป รูปแบบที� 12 (F12) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 
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   13. รูปแบบที� 13 (F13) ฐานลายสี�เหลี�ยมกากบาทผสมลาย
สี�เหลี�ยมขนมเปียกปนูและลายดอกไม้ โดยฐานชั 2นบวัหงายเป็นลายตารางสี�เหลี�ยมกากบาท ถดัลง
มาเป็นลายสี�เหลี�ยมขนมเปียกปูนสลับกับเส้นตรงแนวตั 2งต่อเนื�องรอบฐาน ชั 2นต่อมาเป็นลาย
ดอกไม้สลบักบัชอ่งสี�เหลี�ยมมมุมนตกแตง่เส้นตรงแนวตั 2ง คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่บริเวณลายสี�เหลี�ยม
ขนมเปียกปนู ฐานชั 2นล่างสดุเป็นฐานเรียบ คั�นด้วยเส้นตรง 2 เส้น เป็นฐานทรงหกเหลี�ยมสงู มี 6 
ชั 2น พบที�สถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย จํานวน 1 องค์ (ไมป่รากฏหมายเลขทะเบียน) 

 

 
 

ภาพที� 150  พระพทุธรูป รูปแบบที� 13 (F13) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 
 

 
 
ลายเส้นที� 136  พระพทุธรูป รูปแบบที� 13 (F13) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 
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   14. รูปแบบที� 14 (F14) ฐานลายสามเหลี�ยมผสมลายคดโค้ง
และกลีบดอกไม้ โดยฐานชั 2นบวัหงายทําเป็นลายคดโค้งในช่องสามเหลี�ยมสลบัต่อเนื�องรอบฐาน 
ฐานชั 2นบัวควํ�าเป็นลายกลีบดอกไม้สองกลีบในช่องสามเหลี�ยมสลับต่อเนื�องรอบฐาน คั�นด้วย
ลกูแก้วอกไก่ ฐานชั 2นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ คั�นด้วยเส้นตรง 2 เส้น เป็นฐานทรงกลมสงู มี 4 ชั 2น พบ
ที�สถานปฎิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย จํานวน 2 องค์ (ไมป่รากฏหมายเลขทะเบียน) 

 

 

   
 

 
ภาพที� 151  พระพทุธรูป รูปแบบที� 14 (F14) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 

 

 
 

ลายเส้นที� 137  พระพทุธรูป รูปแบบที� 14 (F14) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 

(ไมป่รากฏหมายเลขทะเบียน) 
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   15. รูปแบบที� 15 (F15) ฐานลายสามเหลี�ยมผสมลายครึ�ง
วงกลมและลายดอกไม้ โดยฐานชั 2นบัวหงายเป็นลายสามเหลี�ยมสลับลายครึ�งวงกลมตกแต่ง
เส้นลายจุดต่อเนื�องรอบฐาน ฐานส่วนบวัควํ�าเป็นลายดอกไม้ต่อเนื�องรอบฐาน คั�นด้วยลูกแก้ว
อกไก่ ฐานชั 2นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ คั�นด้วยเส้นตรง 2 เส้น เป็นฐานทรงกลมสงู มี 4 ชั 2น พบที�สถาน
ปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย จํานวน 1 องค์ (ไมป่รากฏหมายเลขทะเบียน) 

 

 
 

ภาพที� 152  พระพทุธรูป รูปแบบที� 15 (F15) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 
 

 
 

ลายเส้นที� 138  พระพทุธรูป รูปแบบที� 15 (F15) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 
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   16. รูปแบบที� 16 (F16) ฐานลายเส้นคดโค้งผสมลายดอกไม้ 
โดยฐานชั 2นบวัหงายเป็นลายเส้นคดโค้งตกแต่งลายจดุตอ่เนื�องรอบฐาน ฐานส่วนบวัควํ�าเป็นลาย
ดอกไม้ครึ�งดอกผสมลายใบไม้ม้วนตอ่เนื�องรอบฐาน คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานชั 2นล่างสดุเป็นฐาน
เรียบ คั�นด้วยลายเส้น 2 เส้น เป็นฐานทรงกลมสงู มี 4 ชั 2น พบที�สถานปฏิบตัิธรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดั
เลย จํานวน 1 องค์ (ไมป่รากฏหมายเลขทะเบียน) 

 

 
 

ภาพที� 153  พระพทุธรูป รูปแบบที� 16 (F16) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย  
 

 
 
ลายเส้นที� 139  พระพทุธรูป รูปแบบที� 16 (F16) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 
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   17. รูปแบบที� 17 (F17) ฐานลายเส้นคดโค้งผสมลายดอกไม้ 
โดยฐานชั 2นบวัหงายเป็นลายเส้นคดโค้งตกแตง่ลายจดุคาดบนลายเส้นตรงแนวตั 2งตอ่เนื�องรอบฐาน 
ฐานสว่นบวัควํ�าเป็นลายดอกไม้ครึ�งดอกผสมลายใบไม้ม้วนตอ่เนื�องรอบฐาน คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ 
ฐานชั 2นล่างสุดเป็นฐานเรียบ คั�นด้วยลายเส้น 2 เส้น เป็นฐานทรงกลมสูง มี 4 ชั 2น พบที�สถาน
ปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย จํานวน 1 องค์ (ไมป่รากฏหมายเลขทะเบียน) 

 

 
 

ภาพที� 154  พระพทุธรูป รูปแบบที� 17 (F17) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย  
 

 
 
ลายเส้นที� 140  พระพทุธรูป รูปแบบที� 17 (F17) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 

 



229 

   18. รูปแบบที� 18 (F18) ฐานลายเส้นคดโค้งผสมลายดอกไม้ 
โดยฐานชั 2นบวัหงายเป็นลายเส้นคดโค้งตกแตง่ลายจดุคาดบนลายเส้นตรงแนวตั 2งตอ่เนื�องรอบฐาน 
ฐานสว่นบวัควํ�าเป็นลายดอกไม้เตม็ดอกตอ่เนื�องรอบฐาน คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานชั 2นล่างสดุเป็น
ฐานเรียบ คั�นด้วยลายเส้น 2 เส้น เป็นฐานทรงกลมสูง มี 4 ชั 2น พบที�สถานปฏิบตัิธรรมถํ 2าสาริกา 
จงัหวดัเลย จํานวน 1 องค์ (ไมป่รากฏหมายเลขทะเบียน) 

 

 
 

ภาพที� 155  พระพทุธรูป รูปแบบที� 18 (F18) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย  
 

 
 
ลายเส้นที� 141  พระพทุธรูป รูปแบบที� 18 (F18) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 
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   19. รูปแบบที� 19 (F19) ฐานลายคดโค้งผสมลายดอกไม้และ
ใบไม้ม้วน โดยฐานสว่นบวัหงายเป็นคดโค้งคล้ายเกลียวเชือก ฐานส่วนบวัควํ�าเป็นลายดอกไม้ครึ�ง
ดอกผสมลายใบไม้ม้วนตกแต่งเส้นตรงแนวตั 2ง คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานชั 2นล่างสดุเป็นฐานเรียบ 
คั�นด้วยเส้นตรง 2 เส้น เป็นฐานทรงหกเหลี�ยมสงู มี 4 ชั 2น พบที�สถานปฏิบตัิธรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดั
เลย จํานวน 1 องค์ (ไมป่รากฏหมายเลขทะเบียน) 

 

 
 
ภาพที� 156  พระพทุธรูป รูปแบบที� 19 (F19) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย         
 

 
 

ลายเส้นที� 142  พระพทุธรูป รูปแบบที� 19 (F19) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 
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20. รูปแบบที� 20 (F20) ฐานลายคดโค้งผสมลายดอกไม้และ
ลายก้านขด โดยฐานสว่นบวัหงายเป็นคดโค้งตกแตง่ลายจดุคล้ายเกลียวเชือก ฐานส่วนบวัควํ�าเป็น
ลายดอกไม้ครึ�งดอกผสมลายก้านขดในช่องสี�เหลี�ยมคางหมตูกแตง่เส้นตรงแนวตั 2ง คั�นด้วยลกูแก้ว
อกไก่ ฐานชั 2นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ คั�นด้วยเส้นตรง 2 เส้น เป็นฐานทรงหกเหลี�ยมสงู มี 4 ชั 2น พบที�
สถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย จํานวน 1 องค์ (ไมป่รากฏหมายเลขทะเบียน) 

 

 
 

ภาพที� 157  พระพทุธรูป รูปแบบที� 20 (F20) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย  
 

 
 
ลายเส้นที� 143  พระพทุธรูป รูปแบบที� 20 (F20) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 
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21. รูปแบบที� 21 (F21) ฐานลายคดโค้งผสมลายดอกไม้ โดย
ฐานสว่นบวัหงายเป็นคดโค้งตกแตง่ลายจดุคล้ายเกลียวเชือก ฐานส่วนบวัควํ�าเป็นลายดอกไม้บาน
เตม็ดอกผสมดอกตมูแตง่เส้นตรงแนวตั 2งและเหนือลายดอกไม้นี 2เป็นฐานเรียบ คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ 
ฐานชั 2นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ คั�นด้วยเส้นตรง 2 เส้น เป็นฐานทรงหกเหลี�ยมสงู มี 5 ชั 2น พบที�สถาน
ปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย จํานวน 1 องค์ (ไมป่รากฏหมายเลขทะเบียน) 

 

 
 

ภาพที� 158  พระพทุธรูป รูปแบบที� 21 (F21) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย  
 

 
 
ลายเส้นที� 144 พระพทุธรูป รูปแบบที� 21 (F21) จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ 2าสาริกา จงัหวดัเลย 
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   22. รูปแบบที� 22 (F22) ฐานลายดอกไม้ประดิษฐ์ โดยฐาน
ส่วนบวัหงายเป็นลายกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ครึ�งดอก ฐานส่วนบวัควํ�าทําเป็นลายดอกไม้สี�กลีบใน
ช่องวงกลม ด้านข้างตกแต่งเส้นลายจดุม้วนและกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ฐาน
ทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชั 2น พบที�กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 
KPC.27/2553 

 

 
 

ภาพที� 159  พระพทุธรูป รูปแบบที� 22 (F22) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 
KPC.27/2553     

 

 
 
ลายแส้นที� 145  พระพุทธรูป รูปแบบที� 22 (F22) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข

ทะเบียน KPC.27/2553     
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   23. รูปแบบที� 23 (F23) ฐานเรียบผสมลายดอกไม้ประดิษฐ์ 
โดยฐานส่วนบนเป็นฐานหน้ากระดานเรียบ ฐานส่วนล่างเป็นลายดอกไม้หกกลีบ ระหว่างกลีบ
ดอกไม้มีเส้นตรงลายจุดกั 2น และถัดจากกลีบดอกไม้ออกไปตกแต่งด้วยลายเส้น คั�นด้วยลูกแก้ว
อกไก่ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชั 2น พบที�กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลข
ทะเบียน KPC.30/2553 

 

 
 

ภาพที� 160  พระพทุธรูป รูปแบบที� 23 (F23) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 
KPC.30/2553 

 

 
 

ลายเส้นที� 146 พระพุทธรูป รูปแบบที� 23 (F23) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน KPC.30/2553 
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แผนผังที� 8 พัฒนาการรูปแบบพระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายประดษิฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.ฐานลายเรขาคณิต 

ผสมลายประจาํยาม ผสมกลีบบัว 

F1 F2 

F3 F4 

F5 

2.ฐานลายพรรณพฤกษา 

F6 F7 

F8 

ผสมลายเครือเถา 

F9 

ลายคดโค้ง 

F19 

F20 

ผสมลายเรขาคณิต 

F21 

พระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายประดษิฐ์ 
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F11 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

ลายคดโค้ง + เส้นตรง 

F16 

F17 

F18 

สามเหลี�ยม + ครึ�งวงกลม 

F14 

F15 

สามเหลี�ยม + เส้นตรง 

F12 

F13 

สามเหลี�ยม  

F10 

3.ฐานลายอื�นๆ 

ดอกไม้ประดษิฐ์ ฐานเรียบผสม

ดอกไม้ประดษิฐ์ 

F22 F23 
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สรุปรูปแบบพัฒนาการพระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายประดษิฐ์ 
พระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายประดิษฐ์เป็นฐานพระพุทธรูปที�มีการผสมผสาน

ลวดลายที�หลากหลาย  มีทั 2งหมด 22 รูปแบบ สามารถจดัเป็นกลุม่ได้ 3 รูปแบบหลกั ดงันี 2 
1.รูปแบบที�  1 ฐานลายเรขาคณิตผสมกลีบบวัตั 2งตรง คือ มีลายหลักเป็นลาย

เรขาคณิตและนําไปผสมกบัลวดลายอื�นๆ มี 2 รูปแบบยอ่ย คือ 
1.1. รูปแบบที� 1.1 ฐานลายเรขาคณิตผสมลายประจํายาม คือ ฐานส่วนบวั

หงายเป็นลายเส้นตรงแนวตั 2ง และฐานสว่นบวัหงายเป็นลายประจํายามตอ่เนื�องรอบฐาน (F1)  
 1.2 รูปแบบที� 1.2 ฐานลายเรขาคณิตผสมบวัควํ�ากลีบตั 2งตรง โดยฐานบวัหงาย

เป็นลายสามเหลี�ยมตกแตง่เส้นตรงสลบัตอ่เนื�องรอบฐาน ฐานบวัควํ�าเป็นกลีบบวัขนาดใหญ่ ขอบ
บวัตกแตง่ลายเส้นตรง (F2) ตอ่มาจงึมีการพฒันา 2 ลกัษณะ คือ เพิ�มชั 2นลายเรขาคณิต 1 ชั 2น และ
เพิ�มวงโค้งเข้าไปในกลีบบวัควํ�า (F3) และเพิ�มวงโค้งเข้าไปในกลีบบวั (F4) แล้วจึงเพิ�มวงโค้งขึ 2น
เป็น 2 ชั 2น และตกแตง่เส้นวงกลมรอบกลีบบวั และใต้ฐานบวัควํ�า (F5) 

2.รูปแบบที� 2 ฐานลายพรรณพฤกษา สามารถแบง่ได้ 2 รูปแบบยอ่ย คือ 
2.1 รูปแบบที� 2.1 ผสมลายเครือเถา คือ ฐานชั 2นบวัหงายเป็นรูปดอกไม้ในช่อง

สี�เหลี�ยมตกแตง่เส้นตรงแนวตั 2ง ฐานชั 2นบวัควํ�าเป็นลายเครือเถา (F10) 
2.1 รูปแบบที� 2.2 ผสมลายเรขาคณิต เป็นการผสมลวดลายดอกไม้และลาย

เรขาคณิตในลกัษระตา่งๆ แบง่ได 5 รูปแบบยอ่ย คือ  
2.1.1 ลายคดโค้ง โดยเป็นฐานลายคดโค้งลายจดุทั 2งฐานส่วนบวัควํ�า – บวั

หงาย (F8) จากนั 2นจงึพฒันาใน 2 ลกัษณะ คือ พฒันาเส้นโค้งเป็นกลีบบวัและเพิ�มรายละเอียดเข้า
ไปในสว่นฐานลา่งโดยการเพิ�มชั 2นวงโค้งซ้อนเข้าไป 2 ชั 2น (F7) และการคงเส้นคดโค้งฐานส่วนบนไว้
แล้วปรับเปลี�ยนฐานส่วนล่างเป็นกลีบบวัฟันยกัษ์และดอกโบตัVนครึ�งดอก มี 3 ชั 2น (F6)  ส่วนอีก
ลกัษณะหนึ�งคือการทําฐานชั 2นบวัหงายเป็นลายเกลียวเชือก และ ฐานส่วนบวัควํ�าเป็นลายดอกไม้
ครึ�งดอก (F20) จากนั 2นจึงมีการเพิ�มลายจุดเข้าไปในขอบลายเกลียวเชือก (F21) และพฒันาลาย
ดอกไม้ครึ�งดอกเป็นฐานดอกไม้เตม็ดอก (F22) 

2.1.2 ลายคดโค้งผสมเส้นตรง โดยฐานชั 2นบวัหงายทําเป็นลายคดโค้งคาด
ตลอดแนว ส่วนฐานส่วนล่างเป็นลายดอกไม้ครึ�งดอกในช่องสี�เหลี�ยมคางหมู (F17) ตอ่มาจึงเพิ�ม
ลายเส้นตรงแนวตั 2งเข้าไปหลังลายคดโค้ง (F18) แล้วจึงพัฒนาดอกไม้ให้เป็นเต็มดอกในที�สุด 
(F19) 
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2.1.3 ลายสามเหลี�ยม โดยการทําฐานชั 2นบวัควํ�า – บัวหงายเป็นลาย
สามเหลี�ยมสลับกับลายกลีบดอกไม้ครึ�งดอกในช่องสามเหลี�ยมสลบักันต่อเนื�องรอบฐาน (F11) 
(F12) 

2.1.4 ลายสามเหลี�ยมผสมลายครึ� งวงกลม คือ ฐานส่วนบวัหงายเป็น
ลายสามเหลี�ยมสลบักบัลายครึ�งวงกลมตอ่เนื�องรอบฐาน ฐานส่วนบวัควํ�าเป็นลายกลีบดอกไม้ครึ�ง
ดอกในช่องสามเหลี�ยมสลบักนัต่อเนื�องรอบฐาน (F15) ตอ่มาพฒันาลายดอกไม้ครึ�งดอกเป็นลาย
ดอกไม้เตม็ดอก (F16) 

2.1.5 ลายสามเหลี�ยมผสมเส้นตรง โดยฐานชั 2นบัวหงายเป็นลาย
สามเหลี�ยมสลบัลายเส้นตรงแนวตั 2งต่อเนื�องรอบฐาน ฐานส่วนบวัควํ�าเป็นลายดอกไม้ครึ�งดอกใน
ชอ่งสี�เหลี�ยมคางหม ู(F13) จากนั 2นจึงเพิ�มฐานเหนือลายสามเหลี�ยมอีก 1 ชั 2น ส่วนฐานชั 2นล่างเพิ�ม
ลายสามเหลี�ยม 1 ชั 2น สว่นฐานลายดอกไม้ครึ�งดอกพฒันาเป็นดอกไม้เตม็ดอก (F14) 

3.รูปแบบที�  3 ฐานประกอบลายอื�นๆ หมายถึง ฐานที�ประกอบที�มีลวดลาย
แตกต่างจากกลุ่มอื�นๆอย่างชัดเจน พบเพียงชิ 2นเดียวและไม่มีพัฒนาการต่อเนื�องกับฐาน
พระพทุธรูปรูปแบบอื�นๆ แบง่ออกเป็น 2 รูปแบบยอ่ย คือ 

3.1 รูปแบบที� 3.1 ฐานลายดอกไม้ประดิษฐ์ โดยฐานชั 2นบวัหงายทําเป็นลาย
กลีบดอกไม้ครึ�งดอก ฐานสว่นลา่งเป็นลายดอกไม้สี�กลีบในชอ่งวงกลม ตกแตง่เส้นลายจดุและกลีบ
ดอกไม้ด้านข้าง (F23) 

 3.2 รูปแบบที� 3.2 ฐานเรียบผสมลายดอกไม้ประดิษฐ์ ฐานส่วนบนเป็นฐาน
หน้ากระดานเรียบ ฐานส่วนล่างเป็นลายดอกไม้หกกลีบ ระหว่างกลีบดอกไม้มีเส้นตรงลายจุดกั 2น 
และถดัจากกลีบดอกไม้ออกไปตกแตง่ด้วยลายเส้น (F24) 

  
การกาํหนดอายุพระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายประดษิฐ์ 

พระพทุธรูปฐานบวัประกอบลายประดษิฐ์แตล่ะรูปแบบสามารถกําหนดอายไุด้ ดงันี 2 
1.รูปแบบที� 1 ฐานลายเรขาคณิตผสมกลีบบวัตั 2งตรง มี 2 รูปแบบยอ่ย คือ  

1.1. รูปแบบที� 1.1 ฐานลายเรขาคณิตผสมลายประจํายาม ซึ�งลายประจํายามนี�
เป็นลวดลายที�นิยมทั 2งในล้านนาและอยุธยา ประกอบกับลักษณะการผสมลวดลายบนฐาน
พระพทุธรูปบทุอง – บเุงินก็เริ�มปรากฏในช่วงพทุธศตวรรษที� 22 คือ พระพทุธรูป รูปแบบ (b3) ซึ�ง
เป็นการผสมลวดลายกลีบบวักบัลายใบไม้ม้วน จงึสนันิษฐานวา่พระพทุธรูป รูปแบบ (F1) สามารถ
เทียบได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายชุว่งพทุธศตวรรษที� 22 
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ลายเส้นที� 147 เปรียบเทียบลกัษณะการผสมลวดลายที�เกิดขึ 2นราวพุทธศตวรรษที� 22 ระหว่าง

พระพทุธรูป รูปแบบ (F1)  กบัพระพทุธรูปมีจารึก รูปแบบ (b3) 
 

1.2 รูปแบบที� 1.2 พระพทุธรูป รูปแบบ (F2) เป็นฐานลายเรขาคณิตผสมบวัควํ�า
กลีบตั 2งตรง โดยลายเรขาคณิตบนฐานพระพทุธรูปที�มีจารึกในช่วงพทุธศตวรรษที� 22 (พระพทุธรูป 
รูปแบบ (b3)) และมีการเพิ�มชั 2นฐานในพระพุทธรูป รูปแบบ (F3) ซึ�งเป็นรูปแบบที�สอดคล้องกับ
พฒันาการรูปแบบในช่วงพุทธศตวรรษที� 23 เช่น พระพุทธรูป รูปแบบ (c2) และ (c4) เป็นต้น 
ดงันั 2นจงึอาจกลา่วได้วา่พระพทุธรูปรูปแบบ (F2) และ (F3) สามารถเทียบได้กบัพระพทุธรูปที�มีนี 2มี
อายใุนชว่งพทุธศตวรรษที� 22 – 23  

 
 
 
 
 
 
 
 

(F1) (b3) 
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ลายเส้นที� 148 เปรียบเทียบการเกิดลวดลายเรขาคณิตซึ�งปรากฏในช่วงพุทธศตวรรษที� 22 
ระหวา่งพระพทุธรูป รูปแบบ (F2) กบัพระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (b3) 

 
 

                 
 

 
 
ลายเส้นที� 149 เปรียบเทียบลกัษณะการเพิ�มชั 2นฐานซึ�งปรากฏเด่นชดัในช่วงพุทธศตวรรษที� 23

ระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (F3) กับพระพุทธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (c2) และ 
รูปแบบ (c4) ตามลําดบั 

(F2) (b3) 

(F3) (c2) (c4) 
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2.รูปแบบที� 2 ฐานลายพรรณพฤกษา มี 2 รูปแบบยอ่ย ดงันี 2 
2.1 รูปแบบที� 2.1 พระพุทธรูป รูปแบบ (F9) ปรากฏลายเครือเถาที�นิยมอยู่

ในช่วงอยุธยาตอนปลาย เช่น ลายปนูปั 2นประดบัซุ้มประต ูพระวิหารหลวง วดัราชบูรณะ เป็นต้น 

และเมื�อพิจารณาถึงลกัษณะของพฒันาการลวดลายบนฐานพระพทุธรูปที�มีความซบัซ้อนมากขึ 2น
อย่างต่อเนื�อง และชดัเจนในช่วงพุทธศตวรรษที� 23 จึงอาจกล่าวได้ว่าพระพุทธรูป รูปแบบ (F9) 
อาจมีอายอุยา่งน้อยอในชว่งพทุธศตวรรษที� 23 

 

 
 

ภาพที� 161 ลายปนูปั 2นประดบัซุ้มประต ูพระวิหารหลวง วดัราชบรูณะ 
ที�มา: น. ณ ปากนํ 2า, วิวัฒนาการลายไทย, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 206. 
 

 

   
 

 

ลายเส้นที� 150  ภาพขยายลายเครือเถาบนฐานพระพทุธรูป รูปแบบ (F9)  
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2.2 รูปแบบที� 2.2 ฐานพระพทุธรูปในกลุ่มผสมลายเรขาคณิต เช่น พระพทุธรูป 
รูปแบบ (F13) (F18) และ (F19) เป็นต้น มีลวดลายที�เหมือนและคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปที�ระบุ
ศกัราชรูปแบบ (c16) ซึ�งมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที� 23 และยงัปรากฏลวดลายดอกโบตัVน คือ 
พระพุทธรูป รูปแบบ (F6) ซึ�งปรากฏในกลุ่มพระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายกลีบบัวด้วย
เช่นเดียวกนั สามารถเทียบได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายใุนช่วงพทุธศตวรรษที� 21-22 จึงอาจกล่าวได้
วา่เป็นลวดลายที�ปรากฏตอ่เนื�องที�อาจเทียบได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายตุั 2งแตช่่วงพทุธศตวรรษที� 21 
– 23  

 

   
 
 

 
 
 
 

ลายเส้นที� 151 เปรียบเทียบลักษณะลวดลายฐานพระพุทธรูป ระหว่างพระพุทธรูปกลุ่มผสม
ลวดลายเรขาคณิต (รูปแบบที� 2.2 เช่น พระพุทธรูป รูปแบบ (F13) (F18) และ 
(F19)) กบัพระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (c16) ตามลําดบั 

(F13) (F18) (F19

(c16) 
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ลายเส้นที� 152 ลายดอกโบตัVนที�ปรากฏในพระพุทธรูป รูปแบบ (F6) และพระพุทธรูปรูปแบบ 
(E6) กลุม่ฐานบวัประกอบลายกลีบบวัหงาย) ตามลําดบั 

 
3.รูปแบบที� 3 ฐานลายอื�นๆ พระพทุธรูป รูปแบบ (F22) เป็นลวดลายใหม่ที�ไม่ปรากฏ

มาก่อน แต่เมื�อนําไปเปรียบเทียบกับพัฒนาการรูปแบบในกลุ่มพระพุทธรูปที�ระบุศกัราชแล้วมี
ความสอดคล้องกบัพระพทุธรูปในช่วงพทุธศตวรรษที� 23 ที�เกิดลวดลายใหม่ๆขึ 2นเป็นจํานวนมาก 
สําหรับพระพุทธรูป รูปแบบ (F23) มีเค้าโครงใกล้เคียงกับพระพุทธรูป รูปแบบ (c6) ซึ�งมีอายุอยู่
ในช่วงพทุธศตวรรษที� 22 จึงอาจกล่าวได้ว่าพระพทุธรูปกลุ่มนี 2อาจเทียบได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายุ
ในชว่งพทุธศตวรรษที� 22 – 23    

 

(F6) (E6) 
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ลายเส้นที� 153  ลวดลายใหมที่�ปรากฏบนฐานพระพทุธรูป รูปแบบ (F22)  
 
 

   
 

 
 
ลายเส้นที� 154  เปรียบเทียบเค้าโครงลวดลายบนฐานพระพุทธรูป รูปแบบ (F23) กบัพระพุทธรูป

มีจารึก รูปแบบ (c6) ซึ�งระบอุายรุาวพทุธศตวรรษที� 22 
 
 
 

(F23) (c6) 
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2.2.3.กลุ่มพระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิต พระพุทธรูปในกลุ่มนี �จะใช้ทรง
สามเหลี�ยมเป็นลวดลายหลกั เนื�องจากเป็นการลดทอนรรายละเอียดจากลกัษณะของกลีบบวัให้มี
รูปทรงง่ายๆ สามารถแบง่ออกเป็นกลุม่ยอ่ยได้ดงันี � 

2.2.3.1 พระพุทธรูปฐานลายสามเหลี�ยมพื !นฐาน คือ เป็นทรง
สามเหลี�ยมง่ายๆ ไมมี่การตกแตง่รายละเอียดที�ซบัซ้อน จําแนกได้ 10 รูปแบบ ดงันี � 

1. รูปแบบที� 1 (J1) ฐานลายสามเหลี�ยมผสมฐานเรียบ คือ 
ฐานบวัหงายทําเป็นรูปทรงสามเหลี�ยมเส้นเดี�ยว ฐานส่วนล่างเป็นฐานเรียบ คั�นด้วยเส้นลวดบวั 1 
แถว ฐานทรงกลมเตี �ย มี 2 ชี�น พบที�พระธาตพุนม จงัหวดันครพนม จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏ
หมายเลขทะเบียน) 

 

 
 
ภาพที� 162  พระพทุธรูป รูปแบบที� 1 (J1) จากพระธาตพุนม จงัหวดันครพนม  
 

 
 
ลายเส้นที� 155  พระพทุธรูป รูปแบบที� 1 (J1) จากพระธาตพุนม จงัหวดันครพนม 
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2. รูปแบบที� 2 (J2) ฐานลายสามเหลี�ยมผสมฐานเรียบ คือ 
ฐานบวัหงายทําเป็นรูปทรงสามเหลี�ยมเส้นคู่ ฐานส่วนล่างเป็นฐานเรียบ คั�นด้วยเส้นลวดบวัหรือ
ลูกแก้วอกไก่ 1 แถว ฐานทรงกลมเตี �ย มี 2 ชั �น พบที�วัดเจดีย์ร้างข้างตลาด จงัหวดัหนองคาย 
จํานวน 1 องค์ กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 2 องค์ และปรางค์กู่ จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 
องค์ เช่น พระพุทธรูปจากวดัเจดีย์ร้างข้างตลาด จังหวดัหนองคาย หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
335/2549 กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน KPC.2/2553 และจากปรางค์กู่ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน #034 เป็นต้น 
 

 

   
 
 
 
ภาพที� 163  ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 2 (J1)  
                  (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากวดัเจดีย์ร้างข้างตลาด หมายเลขทะเบียน พช.ขก.335/2549  
                  (ข) พระพทุธรุปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.2/2553 
                  (ค) แกนพระพทุธรูป จากปรางค์กู่ หมายเลขทะเบียน #034 ตามลําดบั 
 

(ก) (ข) (ค) 
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ลายเส้นที� 156 ตวัอยา่งลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 2 (J2)  จากวดัเจดีย์ร้างข้างตลาด จงัหวดั

หนองคาย หมายเลขทะเบียน พช.ขก.335/2549 
 

3. รูปแบบที� 3 (J3) ฐานลายสามเหลี�ยมผสมฐานเรียบ คือ 
ฐานบวัหงายทําเป็นรูปทรงสามเหลี�ยมเส้นคูต่กแตง่ด้วยเส้นขีดเล็กๆ ฐานสว่นลา่งเป็นฐานเรียบ ไม่
มีเส้นลวดบวัหรือลกูแก้วอกไก่ ฐานทรงกลมเตี �ย พบที�พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 
องค์ หมายเลขทะเบียน 34/21/2548 

 

 
 
ภาพที� 164  พระพุทธรูป รูปแบบที� 3 (J3) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวัดร้อยเอ็ด หมายเลข 

ทะเบียน 34/21/2548 
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ลายแส้นที� 157 พระพุทธรูป รูปแบบที� 3 (J3) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/21/2548 
 

4. รูปแบบที� 4 (J4) ฐานลายสามเหลี�ยมทั �งส่วนบวัควํ�า – บวั
หงาย คือ ฐานบวัควํ�าและบวัหงายหงายทําเป็นรูปทรงสามเหลี�ยมเส้นคู่ตกแต่งด้วยเส้นขีดเล็กๆ 
คั�นด้วยเส้นลวดบวั ชั �นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ มี 2-3 ชั �น พบที�กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 8 
องค์ เชน่ พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน KPC.1/2553, KPC.57/2553 และ KPC.67/2553 เป็นต้น 

 

 

   
 

 
ภาพที� 165  ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 4 (J4)  
                  (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.1/2553,   
                  (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.57/2553  
                  (ค) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.67/2553  

(ก) (ข) (ค) 
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ลายเส้นที� 158 ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 4 (J4) จากกู่ประภาชยั  จงัหวดัขอนแก่น 

หมายเลขทะเบียน KPC.57/2553 
 

5. รูปแบบที� 5 (J5) ฐานลายสามเหลี�ยมทั �งส่วนบวัควํ�า – บวั
หงายคือ ฐานส่วนบัวหงายทําเป็นรูปทรงสามเหลี�ยมเส้นคู่ และเพิ�มฐานส่วนบัวควํ�าด้วยลาย
สามเหลี�ยม เส้นโค้ง และเส้นอิสระ คั�นด้วยเส้นลวดบวัหรือลกูแก้วอกไก่ 1 แถว ฐานทรงกลม มี 2 – 
3 ชั �น พบที�วดัเจดีย์ร้างข้างตลาด จงัหวดัหนองคาย จํานวน 4 องค์ พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดั
ร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ และกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ เช่น พระพทุธรูปจากวดั
เจดีย์ร้างข้างตลาด จงัหวดัหนองคาย หมายเลขทะเบียน พช.ขก.332/2549 จากพระธาตบุอ่พนัขนั 
จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/118/2540 และจากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน KPC.3/2553 เป็นต้น 
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ภาพที� 166  ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 5 (J5)  
                  (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากวดัเจดีย์ร้างข้างตลาด หมายเลขทะเบียน พช.ขก.332/2549  
                  (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/118/2540  
                  (ค) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.3/2553  
 

 
 
ลายเส้นที� 159 ตวัอย่างลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 5 (J5) จากวดัเจดีย์ร้างข้างตลาด จงัหวดั

หนองคาย หมายเลขทะเบียน พช.ขก.332/2549 
 

(ก) (ข) (ค) 
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6. รูปแบบที� 6 (J6) ฐานลายสามเหลี�ยมทั �งส่วนบวัควํ�า – บวั
หงาย คือ ฐานส่วนบัวหงายทําเป็นรูปทรงสามเหลี�ยมเส้นเดียว ฐานส่วนบัวควํ�าด้วยลาย
สามเหลี�ยมเส้นคู ่ขนาดใหญ่กวา่สว่นบวัหงาย ตกแตง่ลายจดุ มีเส้นกั �นทั �งด้านบนและด้านล่าง คั�น
ด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานทรงกลมเตี �ย มี 2 – 3 ชั �น พบที�พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 
องค์ หมายเลขทะเบียน 34/76/2540 

 

 
 
ภาพที� 167  พระพุทธรูป รูปแบบที� 6 (J6) จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/76/2540 
  

 
 
ลายเส้นที� 160 พระพุทธรูป รูปแบบที� 6 (J6) จากจากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด 

หมายเลขทะเบียน 34/76/2540  
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7. รูปแบบที� 7 (J7) ฐานลายสามเหลี�ยมทั �งส่วนบวัควํ�า – บวั
หงาย คือ ฐานมี 4 ชั �น โดยสว่นบวัหงายทําเป็นรูปทรงสามเหลี�ยมเส้นเดียว ฐานส่วนบวัควํ�าชั �นที� 1 
เป็นรูปสามเหลี�ยมเส้นเดียว ชั �นที� 2 เป็นสามเหลี�ยมเส้นคู่ และชั �นที� 3 เป็นสามเหลี�ยมเส้นเดียว 
ฐานส่วนบวัควํ�า – บวัหงายคั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานทรงกลมสงู มี 2 ชั �น พบที�พระธาตบุอ่พนัขนั 
จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/77/2540 

 

 
 
ภาพที� 168  พระพุทธรูป รูปแบบที� 7 (J7) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวัดร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/77/2540  
 

 
 
ลายเส้นที� 161 พระพุทธรูป รูปแบบที� 7 (J7) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/77/2540  
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8. รูปแบบที� 8 (J8) ฐานลายสามเหลี�ยมทั �งส่วนบวัควํ�า – บวั
หงาย คือ ฐานสว่นบวัหงายทําเป็นรูปทรงสามเหลี�ยมเส้นเดียวคั�นด้วยเส้นตรงแนวตั �ง ฐานส่วนบวั
ควํ�าด้วยลายสามเหลี�ยมเส้นคู ่ตกแตง่ลายจุด มีเส้นลายจุดรองรับด้านล่าง คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ 
ชั �นล่างเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลม มี 3 ชั �น พบที�กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ 
หมายเลขทะเบียน KPC.109/2553 

 

 
 
ภาพที� 169  พระพทุธรูป รูปแบบที� 8 (J8) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 

KPC.109/2553 
 

 
 
ลายเส้นที� 162 พระพุทธรูป รูปแบบที� 8 (J8) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลข

ทะเบียน KPC.109/2553 
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9. รูปแบบที� 9 (J9) ฐานลายห้าเหลี�ยมผสมลายสามเหลี�ยม 
คือ ฐานส่วนบวัหงายทําเป็นรูปทรงห้าเหลี�ยม ฐานส่วนบวัควํ�าด้วยลายสามเหลี�ยมเส้นคู่ ขนาด
ใหญ่กว่าส่วนบวัหงาย ตกแต่งลายจุด มีเส้นกั �นทั �งด้านบนและด้านล่าง คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ชั �น
ล่างเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลม มี 3 ชั �น พบที�กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 2 องค์ ได้แก่ 
พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน KPC.46/2553 และ KPC.62/2553 

 

 

   
 
 
 

ภาพที� 170  ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 9 (J9)  
                  (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.46/2553 
                  (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายเลชทะเบียน KPC.62/2553  
 

 
 
ลายเส้นที� 163 ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 9 (J9) กู่ประภาชัย จงัหวัดขอนแก่น 

หมายเลขทะเบียน KPC.46/2553 

(ก) (ข) 
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10. รูปแบบที�  10 (J10) ฐานลายห้าเหลี�ยมผสมลาย
สามเหลี�ยม คือ ฐานส่วนบวัหงายทําเป็นรูปทรงห้าเหลี�ยม ฐานส่วนบวัควํ�าด้วยลายเส้นอิสระ มี
เส้นลายจดุรองรับ 1 แถว คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ชั �นลา่งเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมสงู มี 3 ชั �น พบที�
กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน KPC.4/2553 

 

 
 
ภาพที� 171  พระพทุธรูป รูปแบบที� 10 (J10) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 

KPC.4/2553 
 

 
 
ลายเส้นที� 164 พระพุทธรูป รูปแบบที� 10 (J10) จากกู่ประภาชัย จังหวดัขอนแก่น หมายเลข

ทะเบียน KPC.4/2553 
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แผนผังที� 9 พัฒนาการรูปแบบพระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิตลายสามเหลี�ยมพื !นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายสามเหลี�ยมพื !นฐาน 

เส้นคู่ 

เส้นคู่  ซ้อน 2 ชั !น 

J2 

J1 

J3 J4 

J5 

J6 

J7 

J8 J9 J10 
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2.2.3.2 พระพุทธรูปฐานลายสามเหลี� ยมซ้อน คือ เป็นทรง
สามเหลี�ยม ภายในซ้อนลายสามเหลี�ยมขนาดเล็กจนเตม็ หรือการตกแตง่ด้วยเส้นตรง จําแนกได้ 7 
รูปแบบ ดงันี � 

1. รูปแบบที� 1 (K1) ฐานลายสามเหลี�ยมผสมฐานเรียบ คือ 
ฐานส่วนบนเป็นฐานเรียบ ฐานส่วนล่างเป็นลายสามเหลี�ยมภายในตกแต่งเส้นตรง ขอบ
สามเหลี�ยมทําเป็นเส้นประ คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ชั �นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมเตี �ย มี 3 ชั �น
พบที�ภตูะกา จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.21/2529 
 

  
 
ภาพที� 172  พระพุทธรูป รูปแบบที� 1 (K1) จากภูตะกา จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 

พช.ขก.21/2529  
 

 
 

ลายเส้นที� 165 พระพุทธรูป รูปแบบที� 1 (K1) จากภูตะกา จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 
พช.ขก.21/2529  
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2. รูปแบบที� 2 (K2) ฐานลายสามเหลี�ยมพื �นฐานผสมลาย
สามเหลี�ยมซ้อน คือ ฐานส่วนบนเป็นลายสามเหลี�ยมเส้นเดี�ยว ฐานส่วนล่างเป็นลายสามเหลี�ยม
ซ้อนสลบักนัตอ่เนื�องกนั 2 ชั �น คั�นด้วยลวดบวั ฐานทรงกลมสงู มี 3 ชั �น พบที�พระธาตพุนม จงัหวดั
นครพนม จํานวน 1 องค์ (ไมป่รากฏหมายเลขทะเบียน) 
 

 
 
ภาพที� 173  พระพทุธรูป รูปแบบที� 2 (K2) จากพระธาตพุนม จงัหวดันครพนม  
 

 
 
ลายเส้นที� 167 พระพทุธรูป รูปแบบที� 2 (K2) จากพระธาตพุนม จงัหวดันครพนม 
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3. รูปแบบที� 3 (K3) ฐานลายสามเหลี�ยมพื �นฐานผสมลาย
เส้นตรง คือ ฐานส่วนบนเป็นลายสามเหลี�ยมเส้นเดี�ยว ฐานส่วนล่างเป็นลายสามเหลี�ยมเส้นคู ่คั�น
ด้วยลกูแก้วอกไก่ ชอ่งวา่งระหวา่งสามเหลี�ยมทั �งด้านบนและด้านล่างตกแตง่ลายเส้นตรงแนวนอน 
ชั �นลา่งสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมเตี �ย มี 3 ชั �น พบที�พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 
3 องค์ ได้แก่ พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 34/112/2540, 34/114/2540 และ 34/120/2540 

 

 

   
      

 
 

ภาพที� 174  ตวัอย่างพระพทุธรูป รูปแบบที� 3 (K3)  
                  (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุ่อพนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/112/2540  
                  (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/114/2540  
                  (ค) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุ่อพนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/120/2540  
 

 
 

ลายเส้นที� 168 ตวัอยา่งลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 3 (K3) จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดั
ร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/114/2540 

(ก) (ข) (ค) 
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4. รูปแบบที� 4 (K4) ฐานลายสามเหลี�ยมซ้อนผสมฐานเรียบ 
คือ ฐานส่วนบนเป็นลายสามเหลี�ยมซ้อนกันสลับต่อเนื�อง ฐานส่วนล่างเป็นฐานเรียบ คั�นด้วย
ลูกแก้วอกไก่หรือลวดบวั พบที�บ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 4 องค์ และกู่แก้วบ้านหัวสระ 
จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ เชน่ พระพทุธรูป จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/32/2548 และจากกู่แก้วบ้านหวัหสระ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.27/2531 เป็นต้น 
 

 

   
 

 
 

ภาพที� 175  ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 4 (K4)  
                  (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/32/2548  
                  (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่แก้วบ้านหวัหสระ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.27/2531  
 

 
 

ลายเส้นที� 169 ตวัอยา่งลายเล้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 4 (K4) จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดั
ร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/32/2548 

(ก) (ข) 
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5. รูปแบบที� 5 (K5) ฐานลายสามเหลี�ยมซ้อน คือ ฐานส่วนบน
เป็นลายสามเหลี�ยมซ้อนสลบัต่อเนื�องรอบฐาน ฐานส่วนล่างเป็นลายสามเหลี�ยมเส้นคู่ขนาดใหญ่ 
ภายในซ้อนลายสามเหลี�ยมขนาดเล็ก คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานทรงกลมสงู มี 2 ชั �น พบที�พระธาตุ
พนม จงัหวดันครพนม จํานวน 1 องค์ (ไมป่รากฏหมายเลขทะเบียน) 
 

 
 
ภาพที� 176  พระพทุธรูป รูปแบบที� 5 (K5) จากพระธาตพุนม จงัหวดันครพนม 
  

 
 
ลายเส้นที� 170  พระพทุธรูป รูปแบบที� 5 (K5) จากพระธาตพุนม จงัหวดันครพนม 
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6. รูปแบบที� 6 (K6) ฐานลายสามเหลี�ยมซ้อน คือ ฐานส่วนบน
และสว่นล่างเป็นลายสามเหลี�ยมซ้อนสลบัตอ่เนื�องรอบฐาน คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่หรือลวดบวั ฐาน
ทรงกลมเตี �ย พบที�วดัท่าหลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 1 องค์ พระธาตพุนม จงัหวดันครพนม 
จํานวน 1 องค์ บอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ และปรางค์กู่ จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 2 
องค์ เช่น พระพทุธรูปจากวดัท่าหลกัเมือง จงัหวดัอุดรธานี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.213/2519 
และจากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/40/2548   เป็นต้น 

 
 

   
 

 
 

ภาพที� 177  ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 6 (K6)  
                  (ก) พระพทุธรูปบทุอง จากวดัทา่หลกัเมือง  หมายเลขทะเบียน พช.ขก.213/2519  
                  (ข) พระพทุธรุปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/40/2548  

 
 

 
 

ลายเส้นที� 171  ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 6 (K6) จากวัดท่าหลักเมือง จังหวัด
อดุรธานี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.213/2519 

 

(ก) (ข) 



262 

แผนผังที� 10 พัฒนาการรูปแบบพระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิตลายสามเหลี�ยมซ้อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลวดลายไม่ต่อเนื�อง ลวดลายต่อเนื�อง 

พระพุทธรูปลายสามเหลี�ยมซ้อน 

K1 

K2 

K3 

K4 

K5 

K6 
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2.2.3.3 พระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิตประดิษ์ หมายถึง ฐาน
พระพุทธรูปที�มีการนําเส้นลวดลายเรขาคณิตมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างซับซ้อนจนเกิดเป็น
รูปแบบใหม ่จําแนกได้ 3 รูปแบบ ดงันี � 

1. รูปแบบที 1 (L1) คือ ฐานส่วนบนเป็นลายตารางสี�เหลี�ยม
ทแยงมุม ฐานส่วนล่างเป็นลายสีเหลี�ยมทแยงมุมเชื�อมกันอย่างต่อเนื�อง ระหว่างช่องว่างตกแต่ง
เส้นตรงแนวทแยง คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานทรงกลมสงู พบที�กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 
1 องค์ หมายเลขทะเบียน KPC.33/2553 
 

 
 

ภาพที� 178  พระพุทธรูป รูปแบบที� 1 (L1) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 
KPC.33/2553 

 

 
 

ลายเส้นที� 172 พระพทุธรูป รูปแบบที� 1 (L1)จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 
KPC.33/2553 
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2. รูปแบบที� 2 (L2) คือ ฐานส่วนบนเป็นลายตารางสี�เหลี�ยม
ทแยงมมุ ฐานสว่นลา่งชั �นที� 1 เป็นลายช่องสีเหลี�ยม คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐานล่างชั �นที� 2 เป็นลาย
สามเหลี�ยมซ้อนภายในตกแต่งลายสามเหลี�ยมขนาดเล็ก ตรงกลางขีดเส้นตรงแนวตั �ง ชั �นล่างสุด
เป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมสูง มี 4 ชั �น พบที�พระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ 
หมายเลขทะเบียน 34/163/2548 

 

 
 
ภาพที� 179  พระพุทธรูป รูปแบบที� 2 (L2) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/163/2548 
 

 
 
ลายเส้นที� 173 พระพทุธรูป รูปแบบที� 2 (L2) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/163/2548 
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3. รูปแบบที� 3 (L3) คือ ฐานส่วนบนและส่วนล่างเป็นลาย
สามเหลี�ยมซ้อนภายในตกแต่งลายสามเหลี�ยมขนาดเล็ก ตรงกลางขีดเส้นตรงแนวตั �งสลับ
ตอ่เนื�องกนัรอบฐาน คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ชั �นล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมสงู มี 3 ชั �น พบที�กู่
ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 2 องค์ หมายเลขทะเบียน KPC.22/2553 และ KPC.24/2553 
 

 

  
 
 
 

ภาพที� 180  ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 3 (L3)  
                  (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.22/2553  
                  (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.24/2553  
 

 
 
ลายเส้นที� 174 ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 3 (L3) จากจากกู่ประภาชัย จังหวัด

ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน KPC.22/2553 
 

(ก) (ข) 



266 

แผนผังที� 11 พัฒนาการรูปแบบฐานพระพุทธรูปลายเรขาคณิตประดษิฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายเรขาคณิตประดษิฐ์ 

L1 

L2 L3 
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  2.2.3.4 พระพุทธรูปฐานลายสี� เหลี�ยม พระพุทธรูปกลุ่มนี �มีลาย
สี�เหลี�ยมเป็นโครงสร้างหลกั ตกแตง่อยา่งง่ายๆ จําแนกได้ 2 รูปแบบ ดงันี � 

1. รูปแบบที� 1 (M1) คือ ฐานพระพุทธรูปเป็นช่องตาราง
สี�เหลี�ยมสลบัตอ่เนื�องรอบฐาน ชั �นล่างสดุเป็นฐานเรียบ ฐานทรงกลมเตี �ย มี 2 ชั �นพบที�พระธาตบุอ่
พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/22/2548 
 

 
 
ภาพที� 181  พระพุทธรูป รูปแบบที� 1 (M1) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/22/2548 
  

 
 
ลายเส้นที� 175 พระพทุธรูป รูปแบบที� 1 (M1) จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/22/2548 
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2. รูปแบบที� 2 (M2) คือ ฐานพระพุทธรูปด้านบนเป็นช่อง
ตารางสี�เหลี�ยมสลบัตอ่เนื�องรอบฐาน ด้านล่างเป็นลายเส้นตรงแนวตั �งตรง ฐานทรงกลมเตี �ย มี 2 
ชั �น พบที�กู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.98/2550 
 

 
 
ภาพที� 182  พระพุทธรูป รูปแบบที� 2 (M2) จากกู่บ้านดอนดู่ จงัหวดัมหาสารคาม หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.98/2550 
 

 
 
ลายเส้นที� 176 พระพทุธรูป รูปแบบที� 2 (M2) จากกู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม หมายเลข

ทะเบียน พช.ขก.98/2550 
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แผนผังที� 12 พัฒนาการรูปแบบพระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิตลายสี�เหลี�ยม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายสี�เหลี�ยม 

M1 

M2 
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สรุปพัฒนาการรูปแบบพระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิต 
 พระพทุธรูปฐานลายเรขาคณิตสามารถแบง่ได้ 5 รูปแบบ คือ 

1.รูปแบบที� 1 ลายสามเหลี�ยมพื !นฐาน โดยฐานส่วนบนเป็นลายสามเหลี�ยม
ตอ่เนื�องรอบฐาน (J1) ส่วนฐานด้านล่างเป็นฐานเรียบ จากนั �นจึงพฒันาลวดลาย 2 ลกัษณะ คือ 
การเพิ�มจํานวนเส้นสามเหลี�ยมเป็น 2 เส้น (J2) แล้วจึงเพิ�มลายจุดเข้าไปในเส้นสามเหลี�ยม (J3) 
และเพิ�มลายสามเหลี�ยมเข้าไปที�ฐานส่วนล่าง (J4) ส่วนอีกลักษณะหนึ�งคือ พัฒนาโดยการเพิ�ม
ลายสามเหลี�ยมเส้นคูที่�ฐานสว่นลา่ง (J6)  

2.รูปแบบที� 2 ลายสามเหลี�ยมซ้อน เป็นการตกแตง่ลายสามเหลี�ยมด้วยการซ้อน
ลายสามเหลี�ยมขนาดเล็กหรือการตกแตง่ด้วยเส้นตรง มี 2 ลกัษณะ คือ กลุ่มแรกเป็นลวดลายที�ไม่
มีพัฒนาการต่อเนื�องกัน พบ 3 รูปแบบ คือ ฐานส่วนบนเป็นฐานเรียบ ฐานส่วนล่างเป็นลาย
สามเหลี�ยมตกแต่งเส้นตรง (K1) ฐานส่วนบนเป็นลายสามเหลี�ยมเส้นเดียว ส่วนฐานด้านล่างเป็น
ลายสามเหลี�ยมขนาดใหญ่ซ้อนลายสามเหลี�ยมขนาดเล็กภายใน (K2) และฐานส่วนบนเป็นฐาน
เรียบ ส่วนฐานด้านล่างเป็นลายสามเหลี�ยมภายในตกแต่งลายเส้นตรงสลบักันต่อเนื�องรอบฐาน 
(K3) 

กลุ่มที�สองเป็นกลุ่มที�มีพัฒนาการลวดลายที�ต่อเนื�องกัน คือ ฐานส่วนบนเป็นลาย
สามเหลี�ยมตกแต่งเส้นตรงสลบักันต่อเนื�องรอบฐาน ฐานส่วนล่างเป็นฐานเรียบ (K4) แล้วจึงเพิ�ม
ลายสามเหลี�ยม ภายในมีสามเหลี�ยมขนาดเล็กเข้าที�ฐานส่วนล่าง ตกแต่งขอบด้วยเส้นประ (K5) 
จากนั �นฐานสว่นลา่งพฒันาเป็นสายสามเหลี�ยมตกแตง่เส้นตรงตอ่เนื�องรอบฐาน (K6) 

3.รูปแบบที� 3 ลายเรขาคณิตประดิษฐ์ เป็นการประกอบลวดลายเรขาคณิตเข้า
ด้วยกนัอย่างซบัซ้อน โดยฐานส่วนบนเป็นลายตารางสี�เหลี�ยมขนมเปียกปนู ฐานส่วนล่างเป็นลาย
สี�เหลี�ยมขนมเปียกปูน สลับกับลายสามเหลี�ยมตกแต่งเส้นตรงในช่องสามเหลี�ยมด้านบนและ
ด้านลา่ง (L1) จากนั �นจึงเพิ�มเส้นตรงเข้าใปในช่องสี�เหลี�ยมขนมเปียกปนู ช่องว่างระหว่างสี�เหลี�ยม
ขนมเปียกปูนตกแต่งลายตารางสี�เหลี�ยมทแยงมุม และเพิ�มฐานลายตารางสี�เหลี�ยมเข้าไปใต้
ลกูแก้วอกไก่ 1 ชั �น (L2) ส่วนอีกรูปแบบหนึ�งคือ การทําฐานส่วนบนและส่วนล่างเป็นลายสี�เหลี�ยม
ขนมเปียกปนู ภายในตกแต่งเส้นตรง 1 เส้น ช่องว่างระหว่างสี�เหลี�ยมขนมเปียกปนูตกแต่งลาย
สี�เหลี�ยมทแยงมมุ ฐานสว่นลา่งสดุตกแตง่ลายเส้นเม็ดกระดมุ 1 แถว (L3) 

4.รูปแบบที� 4 ลายสี�เหลี�ยม เป็นลายสี�เหลี�ยมต่อเนื�องรอบฐาน ฐานส่วนล่างเป็น
ฐานเรียบ (M1) และจึงได้เพิ�มลายเส้นตรงเข้าที�ฐานส่วนล่าง และเพิ�มความสูงของฐานให้สูงขึ �น 
(M2)     
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การกาํหนดอายุพระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิต 
พระพทุธรูปฐานลายเรขาคณิตสามารถแบง่ออกเป็น 4 รูปแบบ สามารถกําหนดอายุ

ได้ ดงันี � 
 1.รูปแบบที� 1 สามเหลี�ยมพื !นฐาน ถึงแม้ว่าพระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิตจะ
ปรากฏชัดเจนในช่วงพุทธศตวรรษที� 22 คือ พระพุทธรูป รูปแบบ (b4) แต่เปรียบเทียบกับ
พระพุทธรูป รูปแบบ (J1) พบว่ามีรูปแบบพัฒนาการที�สอดคล้องกับพระพุทธรูปในช่วงพุทธ
ศตวรรษที� 21 และซบัซ้อนเหมือนกับฐานพระพุทธรูป รูปแบบ (b4) อายุช่วงพุทธศตวรรษที� 22 
นอกจากนี �ยงัพบว่ามีการผสมกบัลายกลีบบวัฟันยกัษ์ คือ พระพุทธรูป รูปแบบ(J9) และ (J10) ซึ�ง
พบมาแล้วตั �งแต่ช่วงอยธุยาตอนต้น เช่น ที� ลายปนูปั �นกลีบบวัที�วดัส้ม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
จึงอาจกล่าวได้ว่าพระพุทธรุป รูปแบบที� 1 อาจเทียบได้กับพระพุทธรูปที�มีอายุช่วงช่วงพุทธ
ศตวรรษที� 21 – 22  
 

 
 
ภาพที� 183 ลายปนูปั �นกลีบบวั วดัส้ม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ลายเส้นที� 177 เปรียบเทียบลวดลายเรขาคณิตระหว่างพระพทุธรูป รูปแบบ (J1) กบัพระพทุธรูป
ที�มีจารึก รูปแบบ (b4) ซึ�งมีอายรุาวพทุธศตวรรษที� 22 

 

 

  
 
 

 

ลายเส้นที� 178 ลายกลีบบวัฟันยกัษ์ที�ปรากฏบบฐานพระพทุธรูป รูปแบบ (J9) และ (J10) 
 

 

(J1) (b4) 

(J9) (J10) 
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 2.รูปแบบที� 2 ลายสามเหลี�ยมซ้อน คือ พระพทุธรูป รูปแบบ (K1) (K2) (K3) (K4) 
(K5) และ (K6) สามารถนําไปเปรียบเทียบกบัพระพทุธรูป รูปแบบ (b4) ระบชุ่วงพทุธศตวรรษที� 22 
ที�มีการตกแต่งลายเส้นตรงเข้าไปในช่องสามเหลี�ยมแล้ว และพบใช้ต่อเนื�องมาจนถึงช่วงพุทธ
ศตวรรษที� 23 เช่น พระพทุธรูป รูปแบบ (c1) ดงันั �นจึงอาจกล่าวได้ว่าพระพทุธรูปกลุ่มนี �อาจเทียบ
ได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายชุว่งพทุธศตวรรษที� 22 – 23  
  
 

               
 
 

         
 
 
 
ลายเส้นที� 179 เปรียบเทียบลักษณะการตกแต่งลายเส้นตรงในช่องสามเหลี�ยมระหว่างกลุ่ม

พระพุทธรูปฐานลายสามเหลี�ยมซ้อน คือ พระพุทธรูป รูปแบบ (K1) (K2) (K3) 
(K4) (K5) และ (K6) กับพระพุทธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (b4) ที�มีอายุช่วงพุทธ
ศตวรรษที� 22 

 
 

(K1) (K2) (K3) 

(K4) (K5) (K6) 

(b4) 
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ลายเส้นที� 180  ลกัษณะการตกแตง่ลายเส้นตรงในช่องสามเหลี�ยมที�มีการใช้ตอ่เนื�อง พบในกลุ่ม

พระพุทธรูปฐานลายสามเหลี�ยมซ้อน คือ พระพุทธรูป รูปแบบ (K1) (K2) (K3) 
(K4) (K5) และ (K6) และพระพุทธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (c1) ที�มีอายุช่วงพุทธ
ศตวรรษที� 23 

 
 
 
 
 
 
 

(K1) (K2) (K3) 

(K4) (K5) (K6) 

(c1) 
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 3.รูปแบบที� 3 ลายเรขาคณิตประดิษฐ์ ยังคงปรากฏลายสามเหลี�ยมตกแต่ง
เส้นตรงที�พบในช่วงพทุธศตวรรษที� 22 (พระพทุธรูป รูปแบบ b4) อยู่ในพระพทุธรูป รูปแบบ (L1) 
อีกทั �งยงัปรากฏลายช่องสี�เหลี�ยมบนพระพุทธรูป รูปแบบ (L2) ดงัเช่นพระพุทธรูป รูปแบบ (c4) 
ในช่วงพุทธศตวรรษที� 23 จึงอาจกล่าวได้ว่าพระพุทธรูปในกลุ่มรูปแบบที� 3 อาจเทียบได้กับ
พระพทุธรูปที�มีอายชุว่งพทุธศตวรรษที� 22 
 
 

 
 

 

 

   
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ลายเส้นที� 181 เปรียบเทียบการตกแต่งลายเส้นตรง ระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (L1) กับ

พระพุทธรูปที� มีจารึก รูปแบบ (b4) และลายช่องสี� เหลี�ยมที�ปรากบนฐาน
พระพทุธรูป รูปแบบ (L2) กบัพระพทุธรูป รูปแบบ (c4)  

(L1) (b4) 

(c4) (L2) 
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4.รูปแบบที� 4 ลายสี� เหลี�ยม พระพุทธรูป รูปแบบ (M1) และ (M2) เทียบได้กับ
ลวดลายชอ่งสี�เหลี�ยมที�ปรากฎในพระพทุธรูป รูปแบบ (c4) ระบศุกัราชชว่งพทุธศตวรรษที� 23  

 
 

 
     

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
ลายเส้นที� 182 เปรียบเทียบลวดลายช่องสี� เหลี�ยมที�ปรากฏบนฐานพระพุทธรูประหว่าง

พระพทุธรูป รูปแบบ (M1) (M2) กบัพระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (C4)  มีอายชุ่วง
พทุธศตวรรษที� 23 

 

(M1) 

(M2) 

(c4) 
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2.2.5.กลุ่มพระพุทธรูปฐานบัวควํ�าหรือบัวหงายเพียงอย่างเดียว กลีบบัว
ควํ�าหรือบวัหงายมีรูปแบบที�หลากหลายทั �งบวักลีบตั �งตรง บวักลีบซ้อน บวัถลา บวัฟันยกัษ์ และ
พบว่ามีการใช้เทคนิคทางเชิงช่างทําให้เกิดรูปทรงของกลีบบวัอีกด้วย สามารถแบง่ออกเป็นกลุ่ม
ยอ่ยได้ดงันี � 

2.2.5.1 พระพุทธรูปฐานบัวหงายเพียงอย่างเดียว พบว่ามีขนาดฐาน
ตั �งแต ่1 – 4   ชั �น จําแนกได้ 13 รูปแบบ ดงันี � 

1 รูปแบบที� 1 (G1) ฐานทรงกลมเตี �ย ชั �นเดียว กลีบบวัซ้อน 
ภายในกลีบบวัตกแต่งเส้นโค้ง พบที�วดัถํ �าสุวรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัลําภู จํานวน 1 องค์ (ไม่
ปรากฏหมายเลขทะเบียน) 
 

   
 

ภาพที� 184  พระพทุธรูป รูปแบบที� 1 (G1) จากวดัถํ �าสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัลําภ ู  
 

 
 

ลายเส้นที� 183 พระพทุธรูป รูปแบบที� 1 (G1) จากวดัถํ �าสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
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2. รูปแบบที� 2 (G2) ฐานทรงกลมเตี �ย ชั �นเดียว กลีบบวัซ้อน 
ภายในกลีบบวัตกแตง่เส้นโค้ง ช่องว่างระหว่างกลีบบวัขีดเป็นเส้นตรงในแนวตั �งต่อเนื�องรอบฐาน 
พบที�วดัถํ �าสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัลําภ ูจํานวน 1 องค์ (ไมป่รากฏหมายเลขทะเบียน) 
 

 

 
ภาพที� 185   พระพทุธรูป รูปแบบที� 2 (G2) จากวดัถํ �าสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
   

 
 
ลายเส้นที� 184 พระพทุธรูป รูปแบบที� 2 (G2) จากวดัถํ �าสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัลําภ ู  
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3 รูปแบบที� 3 (G3) ฐานทรงกลมเตี �ย 2 ชั �น มีทั �งบวัซ้อนกลีบ
ตั �งตรง กลีบบวัถลา พบที�วดัถํ �าสุวรรณคหูา จังหวดัหนองบวัลําภู จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏ
หมายเลขทะเบียน) และพบที�พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 2 องค์ ได้แก่ พระพทุธรูป
หมายเลขทะเบียน 34/26/2548 และ 34/35/2548 ดงันี � 
 

 

   
 
 
 

ภาพที� 186  ตวัอย่างพระพทุธรูป รูปแบบที� 3 (G3) 
(ก) พระพทุธรูปบทุอง จากวดัถํ �าสวุรรณคหูา (ไมป่รากฏหมายเลขทะเบียน) 

                   (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/26/2548 
                   (ค) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/35/2548 

 

 
 
ลายเส้นที� 185 ตวัอยา่งลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 3 (G3) จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดั

ร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/35/2548 

(ก) (ข) (ค) 



280 

4. รูปแบบที� 4 (G4) ฐานบวัหงายกดเป็นทรงสามเหลี�ยมหรือ
เส้นตรง ฐานด้านล่างเรียบ คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ พบที�บ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ 
และพระธาตุพนม จํานวน 2 องค์ เช่น พระพุทธรูปจากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมายเลขทะเบียน 34/23/2548 และพระพุทธรูปบุทอง จากพระธาตพุนม จงัหวดันครพนม (ไม่
ปรากฏหมายเลขทะเบียน) ดงันี � 
 

 

  
 
 

ภาพที� 187  ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 4 (G4) 
       (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/23/2548 

 (ข) พระพทุธรูปบทุอง จากพระธาตพุนม (ไมป่รากฏหมายเลขทะเบียน) 
 

 
 

ลายเส้นที� 186 ตวัอยา่งลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 4 (G4) จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดั
ร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/23/2548 

(ก) (ข) 
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    5. รูปแบบที�  5 (G5) ฐานบวัหงายลายบวัฟันยักษ์ ฐาน
ส่วนล่างไม่มีการตกแต่งลวดลาย คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ พบที�กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 
11 องค์ ธาตบุ้านหนาด จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 1 องค์ เช่น พระพทุธรูปจากกู่ประภาชยั จงัหวดั
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน KPC.112/2553 และพระพทุธรูปจากธาตบุ้านหนาด จงัหวดัอดุรธานี 
หมายเลขทะเบียน sf#02 ดงันี � 

 

 

 

   
 
 
 

ภาพที� 188  ตวัอย่างพระพทุธรูป รูปแบบที� 5 (G5) 
(ก) พระพทุธรูปบทุอง จากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.112/2553 

       (ข) พระพทุธรูปบทุอง จากธาตบุ้านหนาด หมายเลขทะเบียน sf#02 
 

 
 

ลายเส้นที� 187 ตวัอยา่งลายเส้นพระพทุธรูป รูปแบบที� 5 (G5) จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น 
หมายเลขทะเบียน KPC.112/2553 

(ก) (ข) 
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6. รูปแบบที� 6 (G6) ฐานบวัหงาย 2 ชั �น คือ ฐานบวัหงายเป็น
บวัหงายกลีบตั �งตรง ส่วนฐานด้านล่างทําเป็นกลีบบวัหงายตั �งตรงอีก 1 ชั �น คั�นด้วยลวดบวั 1 แถว 
ช่องว่างระหว่างกลีบบวัตกแตง่ลายจดุ ใต้ฐานบวัชั �นที� 2 มีเส้นลายจดุรองรับอีก 1 แถว พบที�ภูตะ
กา จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.16/2529 ดงันี � 
 

  
           

ภาพที� 189   พระพทุธรูป รูปแบบที� 6 (G6) จากภตูะกา หมายเลขทะเบียน พช.ขก.16/2529 
 

  
 

ลายเส้นที� 188 พระพทุธรูป รูปแบบที� 6 (G6) จากภตูะกา หมายเลขทะเบียน พช.ขก.16/2529 
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    7. รูปแบบที� 7 (G7) ฐานบวัหงาย 2 ชั �น คือ ฐานบวัหงายเป็น
บวัถลา ฐานด้านล่างทําเป็นกลีบบวัหงายตั �งตรงซ้อนกนั ภายในกลีบบวัตกแตง่คล้ายเกสรบวั คั�น
ด้วยลูกแก้วอกไก่ พบที�กู่บ้านดอนดู่ จังหวดัมหาสารคาม จํานวน 2 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูป
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.52/2550 และ พช.ขก.80/2550 ดงันี � 
 
 

  
 
 
 

ภาพที� 190   ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 7 (G7) 
 (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่บ้านดอนดู ่หมายเลขทะเบียน พช.ขก.52/2550 

                    (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่บ้านดอนดู ่หมายเลขทะเบียน พช.ขก.80/2550 
 

 
 

ลายเส้นที� 189 ตัวอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 7 (G7) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัด
มหาสารคาม หมายเลขทะเบียน พช.ขก.80/2550 

(ก) (ข) 



284 

    8. รูปแบบที� 8 (G8) ฐานบวัหงาย 2 ชั �น คือ ฐานบวัหงายเป็น
บัวฟันยักษ์ ฐานด้านล่างทําเป็นบัวฟันยักษ์เช่นเดียวกัน ขอบกลีบบัวตกแต่งลายจุด คั�นด้วย
ลกูแก้วอกไก่ ใต้ฐานบวัชั �นที� 2 มีเส้นลายจดุรองรับอีก 1 แถว พบที�กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น 
จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน KPC.26/2553 และวดัท่าหลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 1 
องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.204/2519 ดงันี � 
 

 

  
 
 
 

ภาพที� 191  ตวัอย่างพระพทุธรูป รูปแบบที� 8 (G8) 
(ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั หมายเลขทะเบียน KPC.26/2553 

       (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากวดัท่าหลกัเมือง หมายเลขทะเบียน พช.ขก.204/2519 
 

 
 

ลายเส้นที� 190   ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูป รูปแบบที� 8 (G8) จากจากกู่ประภาชยั จังหวัด
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน KPC.26/2553 

(ก) (ข) 
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แผนผังที� 13 พัฒนาการรูปแบบฐานพระพุทธรูปฐานบัวหงายเพียงอย่างเดียว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ฐานบัวไม่มีลูกแก้อกไก่ 
/ลวดบัว 

 
ฐานบัวมีลูกแก้วอกไก่ 

/ลวดบัว 

บัวหงายซ้อน 2 ชั 3น 
 

ฐาน 1 ชั 3น 

ฐาน 2 ชั 3น 

กลีบบัวตั 3งตรง 

บัวเรขาคณิต 

บัวฟันยักษ์ 

กลีบบัวถลา 

กลีบบัวฟันยักษ์ 

ฐานบัวหงาย 

G1 G2 

G3 

G4 

G5 

G6 

G7 

G8 
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สรุปพัฒนาการรูปพระพุทธรูปฐานบัวหงายเพียงอย่างเดียว 
พระพทุธรูปฐานบวัหงายเพียงอยา่งเดียวสามารถแบง่ได้ 4 รูปแบบ คือ 
1.ฐานบัวหงายไม่มีลูกแก้วอกไก่หรือลวดบัว มีฐาน 1-3 ชั �น คือ ฐานบวัเตี �ย 1 ชั �น 

(G1) และตกแตง่ลายเส้นตรงชอ่งวา่งระหว่างกลีบบวั (G2) ฐานบวั 2 ชั �น มีทั �งฐานเตี �ยและฐานสงู 
(G3) 

2.ฐานบัวหงายมีลูกแก้วอกไก่หรือลวดบัว มีบวัลายเรขาคณิต (G5) และบวัฟัน
ยกัษ์ (G6) 

3.ฐานบัวหงาย 2 ชั 3น พบมีกลีบบวั 3 ประเภท คือ กลีบบวัตั �งตรง (G7) กลีบบวัถลา 
(G8) และกลีบบวัฟันยกัษ์ (G9) 
 
การกาํหนดอายุพระพุทธรูปฐานบัวหงายเพียงอย่างเดียว 

พระพทุธรูปฐานบวัหงายเพียงอย่างเดียวในกลุ่มพระพทุธรูปที�ระบศุกัราชพบครั �งแรก
ในชว่งพทุธศตวรรษที� 23 คือ พระพทุธรูป รูปแบบ (c8) แตเ่มื�อพิจารณารูปแบบกลีบบวัแล้วพบว่า
กลีบบวับนฐานพระพทุธรูป รูปแบบ (G3) (G7) มีความคล้ายคลึงกบักลีบบวับนฐานพระพทุธรูปที�
มีจารึก รูปแบบ (b2) คือ การตกแตง่เส้นประขนาดเล็กรอบกลีบบวัซึ�งปรากฏมาแล้วตั �งแตช่่วงพทุธ
ศตวรรษที� 22  จึงอาจเทียบพระพุทธรูปกลุ่มนี �ได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายชุ่วงพุทธศตวรรษที� 22 – 
23    
 

 
 
ลายเส้นที� 191   พระพทุธรูปมีจารึก รูปแบบ (c8) อายรุาวพทุธศตวรรษที� 23 
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ลายเส้นที� 192 เปรียบเทียบลักษณะการตกแต่งเส้นประขนาดเล็กรอบกลีบบัว ระหว่าง

พระพทุธรูป รูปแบบ (G3) และ (G7) กบัพระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (b2) อายุ
ราวพทุธศตวรรษที� 22 

 
กลีบบวัซ้อนบนฐานพระพทุธรูป รูปแบบ (G1)(G2) และ (G6) ที�มีความคล้ายคลึงกบั

พระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (c5) ที�มีอายใุนช่วงพทุธศตวรรษที� 23 จึงอาจเทียบพระพทุธรูปกลุ่ม
นี �ได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายชุว่งพทุธศตวรรษที� 23 

 

          
 
 
 

ลายเส้นที� 193 เปรียบเทียบลกัษณะกลีบบวัระหวา่งพระพทุธรูป รูปแบบ (G1) (G2) และ  (G6) 
กบัพระพทุธรูปรูปมีจารึก รูปแบบ (c5) อายรุาวพทุธศตวรรษที� 23 

 

(G3) (G7) (b2) 

(G1) (G2) (G6) (c5) 
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 นอกจากนี �ยังพบกลีบบวัที�พบในศิลปะอยุธยาพบในพระพุทธรูป รูปแบบ (G4) 
และ (G5) เป็นลกัษณะกลีบบวัที�คล้ายกบักลีบบวัหงายบนฐานพระพทุธรูป รุปแบบ (b3) ที�มีอายุ
ชว่งพทุธศตวรรษที� 22 จงึอาจเทียบพระพทุธรูป รูปแบบ (G4) และ (G5) ได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายุ
ชว่งพทุธศตวรรษที� 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ลายเส้นที� 194  เปรียบเทียบลักษณะกลีบบวัระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (G4) และ (G5) กับ
พระพทุธรูปรูปมีจารึก รูปแบบ (b3) อายรุาวพทุธศตวรรษที� 22 

 

(G5) 

(G4) 

(b3) 
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2.2.5.2 พระพุทธรูปฐานบัวควํ�าเพียงอย่างเดียว พบว่ามีขนาดฐาน
ตั �งแต ่1 – 5   ชั �น จําแนกได้ ดงันี � 

1. รูปแบบที� 1 (H1) ฐานเตี �ย ชั �นเดียว ฐานบวัควํ�าเป็นกลีบบวั
ตั �งตรงซ้อนกัน ภายในกลีบบวั ช่องว่างระหว่างกลีบบวั ขอบฐานบวัทั �งด้านบนและล่างตกแต่ง
ลายเส้นวงกลม คั�นลูกแก้วอกไก่ระหว่างพระพุทธรูปและฐานบัว พบที�พระธาตุมีชัย จังหวัด
สกลนคร จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.13/2549 
 

 

 
ภาพที� 192  พระพทุธรูป รูปแบบที� 1 (H1) จากพระธาตมีุชยั หมายเลขทะเบียน พช.ขก.13/2549 
   

 
 

ลายเส้นที� 195   พระพุทธรูป รูปแบบที� 1 (H1) จากพระธาตมีุชยั หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
13/2549 
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    2. รูปแบบที� 2 (H2) ฐานเรียบผสมกลีบบวัควํ�า คือ ฐาน
สว่นบนเป็นฐานหน้ากระดานเรียบ ฐานบวัควํ�าเป็นบวัซ้อน กลีบตั �งตรง ตกแตง่เส้นประตลอดขอบ
บวั คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ พบที�พระธาตบุงัพวน จงัหวดัหนองคาย จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 
พช.ขก.3/2538 และพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 
34/111/2540 ดงันี � 

 

  
 

 
ภาพที� 193  ตวัอย่างพระพทุธรูป รูปแบบที� 2 (H2) 

(ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุงัพวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.3/2538 
       (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/111/2540 
 

 
 

ลายเส้นที� 196 พระพทุธรูป รูปแบบที� 2 (H2) จากพระธาตบุงัพวน จวัหวดัหนองคาน หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.3/2538 

(ก) (ข) 
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    3.รูปแบบที� 3 (H3) ฐานเรียบผสมกลีบบวัควํ�า คือ ฐานส่วนบน
เป็นฐานหน้ากระดานเรียบ ฐานบวัควํ�าเป็นกลีบบวัตั �งตรง ซ้อนกลีบระหว่างกลีบบวัและซ้อนใน
กลีบบวัใหญ่ คั�นด้วยลูกแก้วอกไก่ ใต้ฐานบวัควํ�าเป็นฐานเรียบ คั�นด้วยเส้นลวดบวั พบที�พระธาตุ
บงัพวน จังหวดัหนองคาย จํานวน 5 องค์ เช่น พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.2/2538, 
พช.ขก.7/2538 และ พช.ขก.8/2538 เป็นต้น 
 

 

   
 
 
 

ภาพที� 194  ตวัอย่างพระพทุธรูป รูปแบบที� 3 (H3) 
(ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุงัพวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.2/2538 

       (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุงัพวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.7/2538 
        (ค) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุงัพวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.8/2538 
 

 
 

ลายเส้นที� 197 พระพทุธรูป รูปแบบที� 3 (H3) จากพระธาตบุงัพวน จงัหวดัหนองคาย หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.2/2538 

(ก) (ข) (ค) 
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    4 .รูปแบบที� 4 (H4) ฐานเรียบผสมกลีบบวัควํ�า คือ ฐาน
ส่วนบนเป็นฐานหน้ากระดานเรียบ ฐานบวัควํ�าเป็นกลีบบวัตั �งตรง ตกแต่งเส้นครึ�งวงกลมภายใน
กลีบบวั คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ช่องวางระหว่างกลีบบวัขีดเส้นตรงในแนวตั �ง ใต้ฐานบวัควํ�าเป็นฐาน
เรียบ คั�นด้วยเส้นลวดบวั 1 แถว พบที�วดัเจดีย์ร้างข้างตลาด จงัหวดัหนองคาย จํานวน 1 องค์ 
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.331/2549 ดงันี � 
 

            
                 

ภาพที� 195  พระพุทธรูป รูปแบบที�  (H4) จากจากวัดเจดีย์ร้างข้างตลาด จงัหวดัหนองคาย
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.331/2549 

  

 
 

ลายเส้นที� 198 พระพุทธรูป รูปแบบที�  (H4) จากจากวดัเจดีย์ร้างข้างตลาด จงัหวดัหนองคาย 
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.331/2549 

 



293 

    5. รูปแบบที� 5 (H5) ฐานเรียบผสมกลีบบวัควํ�า คือ ฐาน
ส่วนบนเป็นฐานหน้ากระดานเรียบ ฐานบวัควํ�าเป็นกลีบบวัตั �งตรง ซ้อนกลีบระหว่างกลีบบวั 3 ชั �น 
และซ้อนในกลีบบวัเล็กในกลีบบวัใหญ่ ภายในกลีบบวัตกแตง่ลายจดุ คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ใต้ฐาน
บวัควํ�าเป็นฐานเรียบ คั�นด้วยเส้นลวดบวั พบที�พระธาตบุงัพวน จงัหวดัหนองคาย จํานวน 13 องค์ 
และเจดีย์ศรีปมัญญา จงัหวดัอุดรธานี จํานวน 1 องค์ เช่น พระพุทธรูปจากพระธาตุบงัพวน 
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.4/2538, พช.ขก.17/2538 และจากวัดเจดีย์ศรีปมัญญา หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.18/2538 เป็นต้น 
 
 

   
 
 
 

ภาพที� 196  ตวัอยา่งพระพทุธรูป รูปแบบที� 5 (H5) 
(ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุงัพวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.4/2538 

       (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุงัพวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.17/2538 
(ค) พระพทุธรูปบเุงิน จากวดัเจดีย์ศรีปมญัญา หมายเลขทะเบียน พช.ขก.18/2538 

 
 
 

 
 

(ก) (ข) (ค) 
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ลายเส้นที� 199 พระพทุธรูป รูปแบบที� 5 (H5) จากพระธาตบุงัพวน จงัหวดัหนองคาย หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.17/2538 

 
    6.รูปแบบที� 6 (H6) ฐานเรียบผสมกลีบบวัควํ�า คือ ฐานส่วนบน
เป็นฐานหน้ากระดานเรียบ ฐานบวัควํ�าเป็นกลีบบวัขนาดใหญ่ ภายในกลีบบวัตกแตง่ลายเส้นจุด 
คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ พบที�พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 
34/115/2540 ดงันี � 
 

 

 
ภาพที� 197   พระพุทธรูป รูปแบบที� 6 (H6) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/115/2540  
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ลายเส้นที� 200  พระพุทธรูป รูปแบบที� 6 (H6) จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/115/2540 
 
    7. รูปแบบที� 7 (H7) ฐานเรียบผสมบวัควํ�าและลายเรขาคณิต 
เป็นฐาน 4 ชั �น โดยชั �นที� 1 เป็นฐานหน้ากระดานเรียบ ชั �นที� 2 เป็นฐานบวัควํ�า ใต้กลีบบวัควํ�า
ตกแตง่เส้นเม็ดกระดมุ 1 แถว ชั �นที� 3 เป็นลายสามเหลี�ยมตกแตง่เส้นตรงตอ่เนื�องรอบฐาน ฐานชั �น
ที� 4 เป็นฐานเรียบ ฐานชั �นที� 1 และ 2 คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ส่วนระหว่างฐานชั �นที� 2,3และ 4 คั�น
ด้วยเส้นลวดบวั ชั �นละ 1 แถว พบที�พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลข
ทะเบียน 34/165/2548 
 

 

 
ภาพที� 198  พระพทุธรูป รูปแบบที� 7 (H7) จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/165/2548 
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ลายเส้นที� 201 พระพทุธรูป รูปแบบที� 7 (H7) จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/165/2548 

 
8. รูปแบบที� 8 (H8) ฐานเรียบผสมบวัควํ�า ลายหวัยู่อี�และลาย

เรขาคณิต เป็นฐาน 4 ชั �น โดยชั �นที� 1 เป็นฐานหน้ากระดานเรียบ ชั �นที� 2 เป็นฐานบวัควํ�าผสมลาย
หวัยู่อี�ตรงกลาง ใต้กลีบบวัควํ�าตกแตง่เส้นเม็ดกระดมุ 1 แถว ชั �นที� 3 เป็นลายสามเหลี�ยมตกแตง่
เส้นตรงตอ่เนื�องรอบฐาน ฐานชั �นที� 4 เป็นฐานเรียบ ฐานชั �นที� 1 และ 2 คั�นด้วยลกูแก้วอกไก่ ฐาน
ชั �นที� 3 และ 4 คั�นด้วยเส้นลวดบวั 1 แถว พบที�พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ 
หมายเลขทะเบียน 34/137/2548 ดงันี � 

 

 

 
ภาพที� 199   พระพทุธรูป รูปแบบที� 8 (H8) จากจากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลข

ทะเบียน 34/137/2548   
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ลายเส้นที� 202 พระพุทธรูป รูปแบบที� 8 (H8) จากจากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมายเลขทะเบียน 34/137/2548  
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แผนผังที� 14 พัฒนาการรูปแบบพระพุทธรูปฐานบัวควํ�าเพียงอย่างเดียว 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐาน 4 ชั 3น 

ฐานบัวควํ�าเพียงอย่างเดียว 

H1 

ผสมฐานเรียบ 

H6 H2 

H5 H4 

H7 

H8 

ฐาน 1 ชั 3น 

ฐาน 2 ชั 3น 

H3 
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สรุปพัฒนาการรูปแบบพระพุทธรูปฐานบัวควํ�าเพียงอย่างเดียว 
พระพทุธรูปฐานบวัควํ�าเพียงอยา่งเดียวสามารถแบง่ได้ 2 รูปแบบ คือ 
1.รูปแบบที� 1 พระพทุธรูปฐานบวัควํ�าเพียงอยา่งเดียว ฐาน 1 ชั �น มี 2 รูปแบบ คือ 

1.1 รูปแบบที� 1.1 ฐานบวัแวงมีเกสรบวั (H1) 
1.2 รูปแบบที� 1.2 ฐานบวัควํ�ากลีบตั �งตรง มีการซ้อนกลีบ (H2) 

2.รูปแบบที� 2 พระพุทธรูปฐานบวัควํ�าเพียงอย่างเดียวผสมฐานเรียบ พบมี ฐาน 2 
ชั �น และฐาน 4 ชั �น ดงันี � 

2.1 รูปแบบที� 2.1 มีพฒันาการ 2 รูปแบบ คือ 
1.กลีบบวัควํ�าขนาดใหญ่ตกแต่งเส้นครึ�งวงกลมและเส้นโค้งคล้ายกับการซ้อน

กลีบบวัขนาดเล็กในกลีบบวัใหญ่ (H7) 
2.กลีบบวัควํ�าซ้อนกัน (H3) จากนั �นมีการเพิ�มเส้นครึ�งวงกลมเข้าไปในกลีบบวั 

(H4) และตกแต่งเส้นตรงแนวตั �งระหว่างกลีบบวั (H5) หรือซ้อนกลีบบวัจํานวนมากเข้าไปในกลีบ
บวัเดมิ (H6)  

2.2 รูปแบบที� 2.2 ฐาน 4 ชั �น โดยฐานด้านบนเป็นฐานเรียบ ฐานส่วนล่างเป็นกลีบ
บวัควํ�ารองรับลายสามเหลี�ยมตกแต่งเส้นตรงต่อเนื�องรอบฐาน (H8) และมีการเพิ�มลายหวัยู่อี�เข้า
ไปในกลีบบวั (H9) 
 
การกาํหนดอายุพระพุทธรูปฐานบัวควํ�าเพียงอย่างเดียว 

พระพทุธรูปฐานบวัควํ�าเพียงอยา่งเดียวสามารถกําหนดอายไุด้ดงันี � 
1.รูปแบบที� 1 ฐานพระพุทธรูป รูปแบบ (H1) เป็นกลีบบวัซ้อนที�มีการตกแต่งขอบ

กลีบบวั มีลกัษณะคล้ายคลึงกบักลีบบวั รูปแบบ (c5) ระบศุกัราชในช่วงพทุธศตวรรษที� 23 และมี
ความสอดคล้องกับพฒันาการรูปแบบในช่วงพุทธศตวรรษที� 23 ที�นิยมการตกแต่งกลีบบวัเป็น
อยา่งมาก จงึอาจเทียบพระพทุธรูป รูปแบบ (H1) ได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายอุยู่ในช่วงพทุธศตวรรษ
ที� 23 
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ลายเส้นที� 203 เปรียบเทียบลายกลีบบวัระหวา่งพระพทุธรูป รูปแบบ (H1) กับพระพุทธ รูปที� มี

จารึก รูปแบบ (c5) อายรุาวพทุธศตวรรษที� 23 
 

2.รูปแบบที� 2 มี 2 รูปแบบ คือ 
2.1 รูปแบบที� 2.1 พระพุทธรูป รูปแบบ (H2) (H3) (H6) เป็นพระพทุธรูปฐานบวั

ควํ�าที�ซ้อนกลีบบวัอย่างงาย ซึ�งลกัษณะการซ้อนกลีบบวันี �พบมาแล้วตั �งแต่ช่วงพทุธศตวรรษที� 21 
เชน่ พระพทุธรูป รูปแบบ (a2) จงึอาจเทียบพระพทุธรูป รูปแบบ (H6) (H2) (H3) ได้กบัพระพทุธรูป
ที�มีอายใุนชว่งกวา่ชว่งพทุธศตวรรษที� 21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(H1) (c5) 
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ลายเส้นที� 204 เปรียบเทียบลายกลีบบวัระหวา่งพระพทุธรูป รูปแบบ (H2) (H3) และ (H6) กบั
พระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (a2) อายรุาวพทุธศตวรรษที� 23 

 

สําหรับพระพุทธรูป รูปแบบ (H4) ที�มีการตกแต่งลายเส้นตรงในช่องว่างระหว่าง
กลีบบวัซึ�งอาจเปรียบเทียบได้กบัพระพทุธรูปมีจารึก รูปแบบ (c11) ซึ�งมีอายใุนช่วงพทุธศตวรรษที� 
23 และพระพุทธรูป รูปแบบ (H5) ที�มีการซ้อนกลีบบวัเป็นอย่างมากซึ�งสอดคล้องกับพฒันาการ
รูปแบบฐานพระพทุธรูปในชว่งพทุธศตวรรษที� 23 ที�นิยมการตกแตง่กลีบบวัเป็นอย่างมาก ดงันั �นจึง
อาจเทียบพระพทุธรูป รูปแบบ (H4) และ (H5) ได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายใุนชว่งพทุธศตวรรษที� 23 

 

 

               
 

 
 

ลายเส้นที� 205 เปรียบเทียบลายกลีบบัวระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (H4) และ (H5) กับ
พระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (c11) อายรุาวพทุธศตวรรษที� 23 

(H2) (H3) (H6) (a2) 

(H4) (H5) (c11) 
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2.2 รูปแบบที� 2.2 พระพุทธรูป รูปแบบ (H7) และ (H8) รูปแบบและลวดลายที�
คล้ายคลึงพระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (c1) ซึ�งมีอายุช่วงพุทธศตวรรษที� 23 ดงันั �นจึงอาจเทียบ
พระพทุธรูป รูปแบบ (H7) และ (H8) ได้กบัพระพทุธรูปที�มีอายชุว่งพทุธศตวรรษที� 23 
 
 

                    
 

 
 

ลายเส้นที� 206 เปรียบเทียบลวดลายกลีบบวัระหวา่งพระพทุธรูป รูปแบบ (H7) และ (H8) กบั
พระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (c1) อายรุาวพทุธศตวรรษที� 23 

 
2.2.6. กลุ่มพระพุทธรูปฐานเรียบ พระพทุธรูปกลุม่นี �พบได้ในทกุแหล่ง

พบมาแล้วตั �งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที� 21 ดงัเช่น พระพุทธรูป รูปแบบ (a1) ที�สถานปฏิบตัิธรรมถํ �า
สาริกา จงัหวดัเลย ซึ�งพระพทุธรูปฐานเรียบที�พบสามารถจําแนกได้ 2 รูปแบบ ดงันี � 

2.2.6.1 พระพุทธรูปฐานเรียบ 1 ชั 3น (N1) พบทั �งฐานเตี �ยและ
ฐานสูง ทั �งที�มีและไม่มีลูกแก้วอกไก่ ลวดบวั พบที�ภูตะกา จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 1 องค์ วัด
เจดีย์ร้างข้างตลาด จงัหวดัหนองคาย จํานวน 1 องค์ กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 5 องค์    
ธาตบุ้านหนาด จงัหวดัอดุรธานี จํานวน 2 องค์ และพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 2 
องค์ เช่น พระพทุธรูปจากภูตะกา หมายเลขทะเบียน พช.ขก.17/2529 และจากธาตบุ้านหนาด 
หมายเลขทะเบียน sf#10 เป็นต้น 

 
 

(H7) (H8) (c1) 
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ภาพที� 200  ตวัอย่างพระพทุธรูปฐานเรียบ 1 ชั �น 
(ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากภูตะกา หมายเลขทะเบียน พช.ขก.17/2529 

                   (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากธาตบุ้านหนาด หมายเลขทะเบียน sf#10 
 

 
 

ลายเส้นที� 207 ตวัอยา่งลายเส้นพระพทุธรูปฐานเรียบ 1 ชั �น จากธาตบุ้านหนาด จงัหวดัอดุรธานี 
หมายเลขทะเบียน sf#10 

 
 

(ก) (ข) 
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2.2.6.2 พระพุทธรูปฐานเรียบ 2 ชั 3น (N2)พบทั �งฐานเตี �ยและ
ฐานสูง ทั �งที�มีและไม่มีลูกแก้วอกไก่ ลวดบวั พบที�บ้านโคกสําราญ จงัหวดัหนองคาย จํานวน 1 
องค์ พระธาตพุนม จงัหวดันครพนม จํานวน 2 องค์ (ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน) ภูตะกา จงัหวดั
ขอนแก่น จํานวน 2 องค์ บ้านหนองดินจี� จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 2 องค์ เจดีย์ร้างข้างตลาด 
จงัหวัดหนองคาย จํานวน 1 องค์ บ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 4 องค์ บ่อพนัขัน (2540) 
จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 10 องค์ เช่น พระพทุธรูปจากภูตะกา หมายเลขทะเบียน พช.ขก.18/2529 
จากวดัเจดีย์ร้างข้างตลาด จงัหวดัหนองคาย หมายเลขทะเบียน พช.ขก.33/2549 และจากพระธาตุ
บอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/39/2548 เป็นต้น 

 
 

   
 
 
 

ภาพที� 201  ตวัอย่างพระพทุธรูปฐานเรียบ 2 ชั �น 
(ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากภูตะกา หมายเลขทะเบียน พช.ขก.18/2529 
(ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากวดัเจดีย์ร้างข้างตลาด หมายเลขทะเบียน พช.ขก.33/2549 
(ค) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั หมายเลขทะเบียน 34/39/2548 

 

(ก) (ข) (ค) 
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ลายเส้นที� 208 ตวัอย่างลายเส้นพระพุทธรูปฐานเรียบ 2 ชั �น จากพระธาตบุ่อพนัขนั หมายเลข
ทะเบียน 34/39/2548 

 

การกาํหนดอายุพระพุทธรูปฐานเรียบ 
พระพุทธรูปฐานเรียบ 1 ชั �น มีลกัษะที�เหมือนกับพระพทุธรูป รูปแบบ (a1) ที�มีจารึก

ปรากฏในช่วงพทุธศตวรรษที� 21 และสําหรับพระพทุธรูปฐานเรียบ 2 ชั �น อาจพิจารณาได้จากการ
เกิดลกูแก้วอกไก่ซึ�งปรากฏในฐานพระพทุธรูปที�มีจารึกมาแล้วตั �งแตช่่วงพทุธศตวรรษที� 21 และใช้
ตอ่เนื�องมาถึงช่วงพทุธศตวรรษที� 23 ดงันั �นจึงอาจเทียบพระพทุธรูปฐานเรียบ 1 ชั �น และ 2 ชั �นได้
กบัพระพทุธรูปที�มีอายชุว่งพทุธศตวรรษที� 21 – 23  

 
 

    

 

 

 

 
ลายเส้นที� 209 เปรียบเทียบรูปแบบฐานเรียบระหวา่งพระพทุธรูป รูปแบบ (N1) และ (N2) กบั

พระพทุธรูปที�มีจารึก รูปแบบ (a1) อายรุาวพทุธศตวรรษที� 21  

(N1) (N2) (a1) 
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จารึกและคตกิารสร้างพระพุทธรูป 
 

ข้อมูลเกี�ยวกับคติการสร้างพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนได้จากข้อมลูจารึกบนฐานพระพทุธรูปทั ,งหมด 101 องค์ ซึ�งอา่นและถอดความโดยนางสาว
ยุวเรศ วุทธีรพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณ ชํานาญการ กลุ่มหนังสือ
ตวัเขียนและจารึก สํานกัหอสมดุแหง่ชาต ิ 

สําหรับพระพุทธรูปบางส่วนจากสถานปฏิบตัิธรรมถํ ,าสาริกา อ่านและถอดความโดย 
นายกิตติวฒัน์ สัตตนาโค นักวิชาการจากสถาบนัวิจยัศิลปะและวฒันธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตีพิมพ์ในนิตยสารศิลปากร1 และพระพทุธรูปจากวดัห้วยห้าว จงัหวดัเลย อ่านและ
ถอดความโดย ผศ.กฤษฏิชยั ชลพชัรสิทธิกลุ ศนูย์วฒันธรรม จงัหวดัเลย2 
 
1. ระเบียบวิธีการจารึก 

1.1 ตัวอักษร อกัษรที�นิยมในการจารึกคือ อกัษรไทยน้อย รองลงมาเป็นอกัษรธรรม 
และอกัษรไทยน้อยผสมกบัอกัษรธรรม 

1.2 ภาษา ภาษาที�ใช้จารึกทั ,งหมดเป็นภาษาไทย 
1.3 ลาํดับในการจารึก จารึกบนฐานพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินที�ศกึษาเป็นข้อความ

สั ,นๆ บอกกลา่ววา่ใครเป็นผู้สร้าง อทุิศให้แก่ใคร และเมื�อใด นิยมเรียงลําดบัข้อความ ดงันี , 
1.3.1 การกลา่วถึงปี เดือน วนัที�สร้างพระพทุธรูป   
1.3.2 นามผู้สร้างซึ�งอาจเป็นคนเดียว หรือหมูค่ณะ  
1.3.3 วสัดทีุ�ใช้สร้างพระพทุธรูป 
1.3.4 วตัถปุระสงค์ในการสร้างพระพทุธรูป 
1.3.5 คําบาลีปิดท้าย 

การจารึกข้างต้นที�กลา่วมานั ,นเป็นเพียงวิธีการลําดบัข้อความที�นิยมมากที�สดุ อย่างไร
ก็ตามมีพระพทุธรูปบางสว่นที�ไม่ได้จารึกตามลําดบัด้านบน แสดงให้เห็นว่าลําดบัในการจารึกฐาน

                                                           

1 กลัญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพทุธรูปบเุงินจากถํ ,าสาริกา,” ศิลปากร 5,5 (กนัยายน-ตลุาคม 
2552), 96 – 111. 

2 ห้างหุ้นสว่นจํากดั บรูณาวิพฒัน์,  “รายงานเบื ,องต้น การขดุค้น – ขดุแตง่โบราณคดีโบราณสถาน
วดัห้วยห้าว โครงการอนรัุกษ์และพฒันาวดัห้วยห้าว (ระยะที�1) บ้านโพนคา่ย ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย, 2557,”  6-
26. 
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บนพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินนั ,นไม่กฎเกณฑ์ที�แน่นอน สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความต้องการ
ของผู้สร้างหรือขนาดของพระพทุธรูป 
 
2. ข้อความที*ปรากฏบนฐานจารึกพระพุทธรูป 

2.1 วัน เดือน ปี ที*สร้างพระพุทธรูป การจารึกวัน เดือน ปีที�สร้างบนฐาน
พระพทุธรูปบทุอง – บเุงิน จากตวัอยา่งที�ศกึษามีรายละเอียด ดงันี , 

2.2.1 ปีศักราช นิยมใช้จลุศกัราช ตั ,งขึ ,นเมื�อพทุธศกัราชล่วงมาแล้ว 1181 ปี 
เป็นศกัราชที�พระภิกษุลงักาวงศ์แบบรามญั (สํานกัเมืองพนั) นิยมใช้ในการเขียนพระคมัภีร์ และ
เอกสารสําคญั จุลศกัราชนิยมใช้มากในสโุขทยั อยธุยา ล้านนา และล้านช้าง เนื�องจากพระภิกษุ
ลงักาวงศ์แบบรามญันี ,ได้จาริกไปเผยแพร่พทุธศาสนาในดนิแดนเหลา่นี ,3 

พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที�ศึกษาปรากฏใช้คําว่า สังกา สังกาษ สงักาษราช 
สงักาษราชา จุลกราษช จุลศกัราช และศกัราช แล้วตึงตามด้วยตวัเลขปีจุลศกัราช เช่น สังกาษ
ราชาได้ 910 สงักาษ ร้อย 3 เป็นต้น  

2.2.2 ปีนักษัตร ใช้ปีนกัษัตรแบบหนไทยเช่นเดียวกนักบัล้านนา เช่น ไจ้ เป้า ยี� 
เป็นต้น ซึ�งจะแตกตา่งกบักบัสมยัอยธุยาหรือภาคกลางในปัจจบุนัที�นิยมใช้ปีนกัษัตรแบบขอม เช่น 
ชวด ฉลู ขาล เถาะ เป็นต้น4 สําหรับปีนกัษัตรที�พบจากตวัอย่างที�ศึกษา คือ ปีกาบยี� ปีเมิงเม็ด ปี
กาบเส็ด และปีเสิงเบา 

2.2.3 การนับเดือน ใช้วิธีการนับเดือนแบบปีหนไทย คือ ใช้ตามระบบ
จนัทรคตเิชน่เดียวกนักบัแบบขอม โดยแบง่เป็น 12 เดือน เชน่ เดือนอ้าย เดือนยี� เดือนสาม เป็นต้น 

2.2.4 การนับวัน ใช้วิธีการนบัวนัแบบสปัตวาร คือ นบัวนัรอบหนึ�ง 7 วนั ซึ�ง
เหมือนกบัปฏิทินภาคกลาง โดยวนัอาทิตย์ (ใช้เลข 1) วนัจนัทร์ (ใช้เลข 2) วนัองัคาร (ใช้เลข 3) วนั
พธุ (ใช้เลข 4) วนัพฤหสับดี (ใช้เลข 5) วนัศกุร์ (ใช้เลข 6) วนัเสาร์ (ใช้เลข 7) 

จากตวัอยา่งที�ศกึษาพบวา่ชว่งที�มีการสร้างพระพทุธรูปถวายมากที�สดุคือ เดือน 
5 วนัเพ็ง หรือ เดือนเมษายน ขึ ,น 15 คํ�า  

2.2 นามผู้สร้างพระพุทธรูป การบอกนามผู้สร้างพระพทุธรูปจะขึ ,นต้นด้วยนามของ
ผู้ ที�เป็นประธานในการสร้างพระพทุธรูปแล้วตามด้วยนามของคณะที�สร้างพระพุทธรูปซึ�งมีทั ,งเป็น
ภรรยา บุตร ธิดา หลาน อาจรวมถึงข้าทาสบริวารด้วย ทั ,งนี ,หากประธานในการสร้างพระพทุธรูป

                                                           

3 ธวชั ปณุโณทก. ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย – ลาว, 173. 
4 เรื�องเดียวกนั, 169-170. 
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เป็นผู้ ที�มีบรรดาศกัดิO ตําแหน่งทางการปกครอง หรือตําแหน่งสงฆ์ก็จะระบไุว้ก่อนออกนาม ซึ�งการ
บอกนามผู้สร้างนี ,นอกจากจะเป็นการระบตุวับคุคลแล้วยงัแสดงให้เห็นถึงระดบัชนชั ,นสงัคมในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนในเวลาดงักลา่วด้วยเชน่เดียวกนั ปรากฏดงันี , 

2.2.1 ชนชั3นกษัตริย์และเจ้า เช่น พระพทุธรูปบทุอง และพระพทุธรูปบทุอง – 
บุเงิน จากวัดเจดีย์ศรีปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.323/2516 และ
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.317/2516 ดงันี , 

 

 

 
 

 
 

ภาพที� 202  พระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน จากวัดเจดีย์ศรีปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.323/2516 

 

คาํจารึก 
บ.1 สกรัาช ๗๑ ตวเัติอน ๕ ขืน ๔ คํา วน ั๖ เจ้าหลฺวงกบลักู 

บ.2 พอ้มกนสัางพฺรเจาคําไปหานางแสนทํามาพีนองลกูผตูา 

บ.3 ไปสโุลกพายขํไดไดเกิดเถิงสกุชคุนทกูต...เทิน สดตัว ั

บ.4 ไดอยทูกุกํไหไดเ◌ิยเสิยสกุตว ันีพาน(ปปดไัจ)โยโหต ุ 
 

คาํอ่าน   

 บ.1 ศกัราช ๗๑(1)  ตวั เดือน ๕(2)  ขึ ,น ๔ คํ�า วนั ๖(3)  เจ้าหลวง(4) กบัลกู 

บ.2 พร้อมกนัสร้างพระเจ้าคําไปหานางแสนธรรมา พี�น้องลกูผู้ตา(ย) 
บ.3 ปสูโ่ลกพาย ขอให้ได้เกิดเถิงสขุชคุนชตุ(น) เทอญ สตัว์ตวั 
บ.4 ใดอยูท่กุข์ก็ให้ได้เ◌ิอเสย สขุตวั นิพพาน (ปัจจ) โยโหต ุ

ด้านหน้าและด้านหลงั 
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อธิบายคาํศัพท์ (1) จลุศกัราช ๗๑ หมายถึง จ.ศ.๑๐๗๑ 
   (2) เดือน ๕  หมายถึง เดือนเมษายน 
   (3) วนั ๖  หมายถึง วนัศกุร์ 
   (4) เจ้าหลวง  หมายถึง เจ้าผู้ครองนคร5 
 

 

 
 

 
ภาพที� 203  พระพุทธรูปบุเงิน จากวัดเจดีย์ศรีปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน 

พช.ขก.317/2516 
 

คาํจารึกด้านหน้า  คาํจารึกด้านหลัง  
 บ.1 พฺระพฺญาอกคัะราชา   สงกัา...เดอิน ๙ เพงวัน.ั.. 

แถมราดทะสดทัา... 
 

คาํอ่านด้านหน้า  คาํอ่านด้านหลัง 
บ.1 พระ(1) พญา(2) อคัคะราชา สงักา...เดือน ๙ เพ็ง(3) วนั... 

แถมราดทะศรัทธา(4) 
 

อธิบายคาํศัพท์  
(1) พระ หมายถึง คํานําหน้าเจ้าแผน่ดนิหรือสิ�งที�เนื�องกบัเจ้า 
  แผน่ดนิ6 

                                                           

5 กรมศิลปากร, ประมวลคาํศัพท์ภาษาลาว เล่ม 2 อักษร จ-ถ, 51. 
6 วีระพงศ์ มีสถาน, พจนานุกรมลาว-ไทย, 282. 

ด้านหน้าและด้านหลงั 
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อธิบายคาํศัพท์ (ต่อ) (2) พญา  หมายถึง ผู้ เป็นใหญ่7 
(3) เดือน ๙ เพ็ง หมายถึง วนัขึ ,น 15 คํ�า (วนัเพ็ญ) 

              เดือนสิงหาคม    
(4) ราดทะศรัทธา หมายถึง ราชศรัทธา 

 

2.2.2 พระสงฆ์ พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้านนาบอน จังหวัดหนองคาย 
หมายเลขทะเบียน 6/2556 และวดัห้วยห้าว จงัหวดัเลย หมายเลขทะเบียน 1-001 ดงันี , 

 

 

 
 
 
 

ภาพที� 204 พระพทุธรูปบทุอง – บเุงิน จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย หมายเลข 6/2556 
 

คาํจารึกด้านหน้า  คาํจารึกด้านหลัง 
บ.1  พฺรหฺลวงวฑัชิรปญาเจาสางนิพพา (น) ปจฺจเยาเหาตสุา 
 

  คาํอ่านจารึกด้านหลัง  คาํอ่านจารึกด้านหลัง 
 บ.1  พระหลวง(1)วดัชิรปัญญาเจ้าสร้างนิพพา (น) ปัจจโยโหตสุา 
 
 อธิบายคาํศัพท์   

(1)พระหลวง  หมายถึง พระสงฆ์ชั ,นผู้ใหญ่ 

                                                           

7 วีระพงศ์ มีสถาน, พจนานุกรมลาว-ไทย, 282. 

ด้านหน้าและด้านหลงั 
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นอกจากนี ,ยงัปรากฏว่ามีผู้ ที�เคยบวชหรือบวชเรียนมาแล้วซึ�งเรียกว่า “ขนาน” 
สร้างพระพทุธรูปสร้างอทุิศถวายให้กบัพระพทุธศาสนาด้วยเช่นกนั เช่น พระพทุธรูปบเุงิน ปางมาร
วิชยั จากวดัห้วยห้าว จงัหวดัเลย หมายเลขทะเบียน 1-001 

 

 

 
 

 
 
ภาพที� 205   พระพทุธรูปบเุงิน จากวดัห้วยห้าว จงัหวดัเลย หมายเลขทะเบียน 1-001 
 

คาํจารึก   คาํอ่าน  
พะเจ้าขฺนาน ปาละมี สาง   พระเจ้าขนาน(1)ปารมีสร้าง 
 
อธิบายคาํศัพท์ 
(1) ขนาน  หมายถึง คําเ รียกผู้ เคยผ่านการอุปสมบทเป็นภิกษุ 

    มาแล้วเช่นเดียวกับคําว่า “หนาน” ในภาษา 
    ถิ�นภาคเหนือ และคําว่า “ทิด” ในภาษาถิ�นภาค 
    กลางและภาคใต้8 
 
 

                                                           

8 ห้างหุ้นสว่นจํากดั บรูณาวิพฒัน์,  “รายงานเบื ,องต้น การขดุค้น – ขดุแตง่โบราณคดีโบราณสถาน
วดัห้วยห้าว โครงการอนรัุกษ์และพฒันาวดัห้วยห้าว (ระยะที�1) บ้านโพนคา่ย ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย,”  2557, 6-
26. 

ด้านหน้าและด้านหลงั 
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2.2.3 ชนชั3นปกครอง จากตวัอย่างพระพทุธรูปที�ศกึษาพบ 3 ตําแหน่ง เรียง
ตามยศศกัดิO คือ พญา เพี ,ย และแสน ดงันี , 

 

 

 
 

 
 
ภาพที� 206  พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 

34/134/2548 
 

คาํจารึก   คาํอ่าน 
บ.1 สวูน ั   สวุนั 
บ.2 พฺยาแกวสวูน ั  พญา(1)แก้วสวุรรณ 
บ.3 ผวเัมฺยลักูพอม  ผวัเมียลกูพร้อม 
บ.4 กนสัาง   กนัสร้าง 
 
อธิบายคาํศัพท์   
พญา(1)  หมายถึง  1.ผู้ เป็นใหญ่9  

2.ตําแหน่งยศขุนนางลาวที�สูงกว่า เพี ,ยและ
แสน10 

                                                           

9 วีระพงศ์ มีสถาน, พจนานุกรมลาว-ไทย, 282. 
10 เรื�องเดยีวกนั, 292. 

ด้านหน้าและด้านหลงั 
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ภาพที� 207  พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 

34/131/2548 
 

คาํจารึก   คาํอ่าน  
บ.1 เพฺยแักวปดพัิน  เพี ,ย(1)แก้วปัดพิน 

บ.2 ผวเัมฺยลักูพอมกน ั  ผวัเมียลกูพร้อมกนั 
บ.3 สาง   สร้าง 
 
อธิบายคาํศัพท์   
(1) เพี ,ย  หมายถึง ยศขนุนางลาว ตํ�ากวา่พญาและสงูกวา่แสน11

  
 
 
 
 

                                                           

11 วีระพงศ์ มีสถาน, พจนานุกรมลาว-ไทย, 292. 
 

ด้านหน้าและด้านหลงั 
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ภาพที� 208  พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านหนองดินจี� จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
3/2541 

 
คาํจารึก 

บ.1 สงกัาษราชาได ๙๐๑ ตวเัดิ ๕ เพงวัน ั๒  
บ.2 แสนจนผัวเัมฺย(ักฺบ)ัทง ั
บ.3 พรมีสดัทาสางพะเจ 

บ.4 น  (ป)ะดไจโยโ 
 

คาํอ่าน 
บ.1 สงักาษราชาได้ ๙๐๑(1)  ตวั เดื(อน) ๕ เพ็งวนั ๒(2)   
บ.2 แสน(3)จนัผวัเมีย (กบั) ทั ,ง 
บ.3 พรมีศรัทธาสร้างพระเจ้(า) 
บ.4 น ปัจไจโยโ(หต)ุ 
 
อธิบายคาํศัพท์  
(1) สงักาษราชาได้ ๙๐๑  หมายถึง จ.ศ.1103 (พ.ศ.2284) 
(2) เดือน ๕ เพ็งวนั ๒  หมายถึง วนัจนัทร์ ขึ ,น ๑๕ คํ�า เดือน 

เมษายน 

ด้านหน้าและด้านหลงั 
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อธิบายคาํศัพท์ (ต่อ) 
(3)แสน   หมายถึง   1.บรรดาศกัดิOของข้าราชการที�พระ 

   เจ้าแผน่ดนิทรงตั ,งให้ สงูกว่าหมื�น
    แตตํ่�ากวา่เพี ,ย12 

2.ตําแหนง่ขนุนางฝ่ายทหารสมยั
โบราณ13 

 

2.2.4 ชาวบ้าน เช่น พระพุทธรูปบุเงิน จากบ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด เลข
ทะเบียน พช.รอ.135/2548 

 

 

 
 
 
 

ภาพที� 209  พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 
34/135/2548 

 
คาํจารึก   คาํอ่าน  

 บ.1 แกวสดูทะนพํูลกู  แก้วสทุธนพูอ่ลกู(1) 

บ.2 พอมกนสัาง   พร้อมกนัสร้าง 
 
อธิบายคาํศัพท์ (1)แก้วสทุธนพูอ่ลกู หมายถึง นามผู้สร้าง  

                                                           

12 กรมศิลปากร, ประมวลคาํศัพท์ภาษาลาว เล่ม 5 อักษร ส – ฮ, 118.  
13 เรื�องเดยีวกนั, 118. 

ด้านหน้าและด้านหลงั 
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2.3 วัสดุที*ใช้สร้างพระ กล่าวระบวุ่าใช้เงินหรือทองในการสร้าง เช่น พระพทุธรูปบุ
เงิน จากบ้านหนองดนิจี� จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.9/2541 
 

 

 
 

 
 

ภาพที� 210  พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้านหนองดินจี� จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
9/2541 

 
คาํจารึกด้านหน้า  คาํอ่านด้านหน้า 

 บ.1 นางชาสางพะ  นางชาสร้างพระ  
 

คาํจารึกด้านหลัง  คาํอ่านด้านหลัง 
 บ.1 เวิน(1)หาลกูหฺลาน  เงินหาลกูหลาน 
 
 อธิบายคาํศัพท์  

(1)พระเวิน  หมายถึง พระพทุธรูปบเุงิน 
 
 
 

 

ด้านหน้าและด้านหลงั 
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2.4 วัตถุประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูป พระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน 1 องค์ 
สามารถระบุวตัถุประสงค์ในการสร้างที�หลากหลาย เช่น สร้างเพื�ออุทิศให้กับผู้ล่วงลบั สร้างเพื�อ
อทุิศไว้กบัพระพทุธศาสนา หรือสร้างขึ ,นเพื�อให้ได้ดั�งคําปรารถนา ยกตวัอยา่ง เชน่  

 

 

 
 

 
 

ภาพที� 211  พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
51/2534 

 

คาํจารึก 
บ.1 สงไัด รฺอย ๖ ตวพฺัยาสีมาหา นามมี สดทัาสางพรเจา 

บ.2 องนีหาสฺบ ัล ัลกุอนไัปสบํูล โล พาบหนา ขํไหไดเถิง ส 

บ.3 ก…าเทิน 
 

คาํอ่าน 
บ.1 สงัได้ ร้อย ๖ ตวั(1) พญาสีมาหา นามมี ศรัทธาสร้างพระเจ้า 

บ.2 องค์นี , หา เสบ แลลกูอนัไปสู่ปรโลกภาพหน้า ขอให้ได้เถิง ส 

บ.3 ก…าเทอญ 
 

อธิบายคาํศัพท์   

(1) สงัได้ ร้อย ๖ ตวั หมายถึง  จ.ศ.1106 (พ.ศ.2287) 
 

จากจารึกข้างต้นเป็นการสร้างพระพุทธรูปเพื�ออุทิศให้กับญาติผู้ ล่วงลับ ดงัปรากฏ
ข้อความวา่ “มีศรัทธาสร้างพระเจ้าองค์นี , หา เสบ แลลกูอนัไปสูป่รโลกภาพหน้า” 

ด้านหน้าและด้านหลงั 
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ภาพที� 212  พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านหนองดินจี� จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.

14/2541 
 

คาํจารึก   
บ.1 สงกัาษราชาได ๙๐๑๐ ตว ัเดงิ๕ แรม ๔ ฅํา แพงฺ__พดผัว 

บ.2 เมฺยกบทังบัดุตามะตาพอ มกนมีัสดทัาสางพเจา 

บ.3 เงินร(อ)มไวกบ ัสนานีนพพา นะปาไจโยโหต ุ
 

คาํอ่าน 
บ.1 สงักาษราชาได้ ๙๑๐ ตวั(1) เดือน ๕ แรม ๔ คํ�า แพง__พดัผวั 

บ.2 เมียกบัทั ,งบตุตามะตาพร้อม กนัมีศรัทธาสร้างพระเจ้า 

บ.3 เงินร(อ)มไว้กบัสนา(3)  นิพพานปัจจโยโหต ุ
 
อธิบายคาํศัพท์  
(1) สงักาษราชาได้ ๙๐๑ ตวั หมายถึง จ.ศ.910 (พ.ศ.2091) 
(2) เดือน ๕ แรม ๔ คํ�า  หมายถึง แรม ๔ คํ�า เดือนเมษายน 
 (3) สนา   หมายถึง ศาสนา 
 
จากจารึกข้างต้นเป็นการสร้างพระพุทธรูปเพื�ออทุิศไว้กับพระพุทธศาสนา ดงัปรากฏ

ข้อความวา่ “ศรัทธาสร้างพระเจ้าเงินร(อ)มไว้กบัสนา” 

ด้านหน้าและด้านหลงั 
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2.5 คาํบาลีปิดท้าย การลงท้ายด้วยคําบาลีเป็นข้อความปราถนาของผู้สร้าง การจบ
ด้วยคําบาลีเหมือนเป็นการเน้นยํ ,าให้คําปรารถนาเกิดขึ ,นจริงในอนคต14 ซึ�งพบว่าไม่ได้มีการลงท้าย
ด้วยคําบาลีในทุกองค์ คําบาลีที�นิยมปิดท้าย ตัวอย่างเช่น พระพุทธรูปบุเงินจากบ้านนาบอน 
จงัหวดัหนองคาย หมายเลขทะเบียน 7/2556 และ 23/2556 ดงันี , 

 

 

 
 
 
 

ภาพที� 213  พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย หมายเลขทะเบียน 7/2556 
 
  คาํจารึก 
 บ.1 พรฺเจ้า หนอั(ย) ขนานอํ(ภ)…น บาสาง… 

บ.2 …ให้เถิงสขุสามปะกาน นีพานปดไัจโยโหต ุ
 
 คาํอ่าน 
บ.1 พระเจ้าน้อยขนานอํ(ภ)...น บาสร้าง 
บ.2 …ให้ถึงสขุสามประการ นิพพานปัจจโยโหต ุ
 
 

                                                           

14 ศิรพงศ์ ศกัดิOสิทธิO, “คติการสร้างพระพทุธรูปไม้ในล้านนา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2544), 285. 

ด้านหน้าและด้านหลงั 
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ภาพที� 214  พระพทุธรูปบเุงิน จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย หมายเลขทะเบียน 23/2556 
 
   คาํจารึก 

บ.1  …สงกาษราชไฑ ๓๕ ตวัปลีฺ (กาบ) สี...คํมีไจไส... 
บ.2  …สสฺนานิพาน (ป) จฺจเยาเหาต ุ
  คาํอ่าน  
บ.1  ...สงักาษราชได้ ๓๕ ตวั(1) ปี กาบสี...ก็มีใจใส 
บ.2  …(ศาสนา)นิพพานปัจจโยโหต ุ
 
อธิบายคาํศัพท์  
(1)๓๕ ตวั  หมายถึง  จ.ศ.1035 (พ.ศ.2216) หรือ จ.ศ.1135 (พ.ศ. 

    2316) หรือ จ.ศ.1235 (พ.ศ.2416) 
 

การจารึกข้างต้นที�กลา่วมานั ,นเป็นเพียงวิธีการลําดบัข้อความที�นิยมมากที�สดุ อย่างไร
ก็ตามมีพระพทุธรูปบางสว่นที�ไม่จารึกตามลําดบัข้างต้น แสดงให้เห็นว่าลําดบัในการจารึกฐานบน
พระพทุธรูปบทุอง – บเุงินนั ,นไมก่ฎเกณฑ์ที�แนน่อน สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความต้องการของ
ผู้สร้างหรือขนาดของพระพทุธรูป 
 
 

ด้านหน้าและด้านหลงั 
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3.คตใินการสร้างพระพุทธรูป  
คตใินการสร้างพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินได้จากการศกึษาวตัถปุระสงค์ในการสร้างซึ�ง

จากตวัอยา่งที�ศกึษาทั ,งหมดสามารถแบง่คตกิารสร้างออกได้ ดงันี , 
 3.1 สร้างเพื*อเป็นการอุทิศให้กับญาติที*ล่วงลับ แสดงให้เห็นถึงความเชื�อเกี�ยวกบั
โลกหน้าและปราถนาให้ผลบญุนี ,ส่งไปถึงญาติพี�น้องที�ล่วงลบัไปแล้วให้มีความสุขยิ�งๆขึ ,นไป จาก
ตวัอย่างที�ศึกษาพบว่าทุกแหล่งยกเว้นบ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด กล่าวถึงการอทุิศผลบุญให้กับผู้
ล่วงลับแทบทั ,งสิ ,น ยกตวัอย่างเช่น พระพุทธรูปจากสถานปฏิบตัิธรรมถํ ,าสาริกา จังหวัดเลย 
หมายเลข 6 เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที� 215  พระพทุธรูป จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ ,าสาริกา จงัหวดัเลย หมายเลข 6 
ที�มา:  กลัญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพทุธรูปบเุงินจากถํ ,าสาริกา,” ศิลปากร 5, 5 (กนัยายน-
ตลุาคม 254522): 102. 
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  คาํอ่านด้านหน้า  คอ่านด้านหลัง 
 บ.1 สงักราชได้   ๓ แฮม ๖ คํ�า วนั ๑(3) 
  ๑๐๖(1) ตวัปีกาบไจ้(2)เดือน  พระเจ้าพลหยุ 
 บ.2 สร้างหาพอ่แม่15 
  
 คําอ่านเรียงประโยค สงักราชได้๑๐๖ ตวัปีกาบไจ้ เดือน๓ แฮม ๖ คํ�า วนั ๑ พระเจ้า
พลหยุสร้างหาพอ่แม่16 
 
 อธิบายคาํศัพท์ 
 (1)สงักราชได้ ๑๐๖  หมายถึง จ.ศ.1106 หรือ พ.ศ.2287 

 (2)ปีกาบไจ้   หมายถึง ปีจลุศกัราชที�ลงท้ายด้วย 6 ตรง 
     กบัปีชวดตามปีนกัษัตร 
 (3)เดือน ๓ แฮม ๖คํ�า วนั๑ หมายถึง เดือนกมุภาพนัธ์ แรม 6 คํ�า  
     วนัอาทิตย์ 
 
 3.2 สร้างเพื*อให้สมความปราถนา หมายถึงการสร้างพระพทุธรูปขึ ,นเพื�อให้ความ
ปรารถนาเป็นความจริง โดยพบว่าส่วนใหญ่แล้วปรารถนาในความสขุ 3 ประการ ซึ�งคือสขุบนโลก
มนษุย์ สขุบนโลกสวรรค์ และสขุในโลกแห่งพระนิพพาน17 เช่น พระพทุธรูปบเุงิน จากสถานปฏิบตัิ
ธรรมถํ ,าสาริกา จงัหวดัเลย หมายเลข 8 และพระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตบุ่อพนัขนั จงัหวัด
ร้อยเอ็ด เลขทะเบียน 34/152/2548 ดงันี , 
 

                                                           

15 กลัญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพทุธรูปบเุงินจากถํ ,าสาริกา,” ศิลปากร 5, 5 (กนัยายน-ตลุาคม 
254522): 102. 

16 เรื�องเดยีวกนั, 102. 
17 ศิรพงศ์ ศกัดิOสทิธิO, “คติการสร้างพระพทุธรูปไม้ในล้านนา” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554) ,304. 
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ภาพที� 216 พระพทุธรูปบเุงิน จากสถานปฏิบตัธิรรมถํ ,าสาริกา จงัหวดัเลย หมายเลข 8 
 
  คาํอ่านจารึกด้านหน้า  คาํอ่านจารึกด้านหลัง 
 บ.1 สร้างพระสงักราชได้  เมียกลัทั ,งบตุรนดัดา 
  ๔ ตวัปีได้ สอะผวั  พร้อมกนั 
 บ.2 าก็ข้าเทอญ   เถิงสขุอนั 
  เจ้าองค์นี ,ขอให้ได้เถิง 
 บ.3 ประเสริฐ คือ เมือง ฟ้าเนอ 
  
 คาํอ่านเรียงประโยค สร้างพระสงักราชได้ ๔ ตวัปีได้ สอะผวัเมียกบับตุรนดัดาพร้อม
กนัสร้างพระเจ้าองค์นี , ขอให้ได้ถิงสขุอนัประเสริฐ คือ เมืองฟ้าเนอ...ก็ข้าเทอญ18 
 
 
 
 
 
 

                                                           

18 กลัญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพทุธรูปบเุงินจากถํ ,าสาริกา,” ศิลปากร 5, 5 (กนัยายน-ตลุาคม 
254522): 103. 
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ภาพที� 217  พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน

34/152/2548 
 
  คาํจารึก 
 บ.1 สงกัาษฮอยฺปาย ๓ ตวั เ(ด)ิอน ๖ เจาวน ัเจาขอ.. 
 บ.2 (ล)วงกบทังลักูเมฺยทงมัวนพอมกฺน ัสาง เพ... 
 บ.3 เจาองนีขํไหไดง...คําปาถนา ภํขาัเทิอน 
 
  คาํอ่านจารึก  
 บ.1 สงักาษ ร้อยปลาย ๓ ตวั(1) เดือน ๖(2) เจ้าวนั เข้าขอ... 
 บ.2 (ล)วงกบัทั ,งลกูเมียทั ,งมวลพร้อมกนัสร้างเพ... 
 บ.3 เจ้าองค์นี ,ขอให้ได้ง...คําปรารถนา พอข้าเทอญ 
 
 อธิบายคาํศัพท์ 
 (1) สงักาษ ร้อยปลาย ๓ ตวั หมายถึง จ.ศ.1103 (พ.ศ.2284) 
 (2) เดือน ๖   หมายถึง เดือนพฤษภาคม 
  
 

ด้านหน้าและด้านหลงั 
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 3.3 สร้างเพื*อปรารถนาในนิพพาน ถือเป็นความปรารถนาอนัสงูสดุของผู้ ที�นบัถือ
ศาสนาพทุธ เชน่ พระพทุธรูปจากสถานปฏิบตัธิรรมถํ ,าสาริกา จงัหวดัเลย หมายเลข 4 
 

 
 

ภาพที� 218  พระพทุธรูปจากสถานปฏิบตัธิรรมถํ ,าสาริกา จงัหวดัเลย หมายเลข 4 
ที�มา: กัลญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพุทธรูปบุเงินจากถํ ,าสาริกา” ศิลปากร 5, 5 
(กนัยายน-ตลุาคม 254522): 100. 
 
  คาํอ่านจารึกด้านหน้า  คาํอ่านจารึกด้านหลัง 
 บ.1 สงักราชได้ ๕ ตวัปีกาได้พระเจ้ าพอ่ชมุลกูเมีย 
     สร้างขอให้ได้ 
     เข้านิพพ 
 
 คาํอ่านเรียงประโยค สงักราชได้ ๕ ตวัปีกาไค้พระเจ้า พอ่ชมุลกูเมียสร้างขอให้ได้เข้า
นิพ.พ19 
 
 
 
 

                                                           

19 กลัญาณี กิจโชติประเสริฐ, “พระพทุธรูปบเุงินจากถํ ,าสาริกา,” ศิลปากร 5, 5 (กนัยายน-ตลุาคม 
254522): 100. 
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 4.สร้างเนื*องจากมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เช่น พระพทุธรูป จากบ้านนาบอน 
จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน 14/2556 และพระพุทธรูป จากกู่ บ้านดอนดู่ จังหวัด
มหาสารคาม เลขทะเบียน 53/2550 เป็นต้น 
 

 

 
 
 
 

ภาพที� 219  พระพทุธรูป จากบ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย หมายเลขทะเบียน 14/2556 
 
  คาํจารึก 
 บ.1 (พฺร)เจา(สอ)...สดฑัาสาง(น)เจาทอง...(ลบเลือนมาก)  
 
  คาํอ่านจารึก 
 บ.1 พระเจ้าสอ...ศรัทธาสร้าง(น)เจ้าทอง...(ลบเลือนมาก) 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านหน้าและด้านหลงั 
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ภาพที� 220   พระพทุธรูป จากกู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม เลขทะเบียน 53/2550 
 
  คาํจารึก 
 บ.1 สงกัาษ ๘๓ ตว.ั..(ชํารุด)...เพีงพํเจากน 
 บ.2 เมฺย ัมีไจไสสดทัา...(ชํารุด)...สาง(พร)เจา(เงิ)นไว 
 
  คาํอ่านจารึก 
 บ.1 สงักาษ ๘๓ ตวั(1)...(ชํารุด)...เพิ�งพอ่เจ้ากนั 
 บ.2 เมียมีใจใสศรัทธา...(ชํารุด)...สร้าง(พระ)เจ้า(เงิ)น(2) ไว้ 
 
 อธิบายคาํศัพท์ 
 (1)สงักาษ ๘๓ ตวั หมายถึง จ.ศ.1083 (พ.ศ.2264) 
 (2) (พระ)เจ้า(เงิ)น หมายถึง พระพทุธรูปเงิน 
  
 
 
 

ด้านหน้าและด้านหลงั 
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 5.สร้างเพื*ออุทิศไว้กับพระพุทธศาสนา เพื�อเป็นการสืบทอดศาสนาให้ยาวนาน 
เช่น พระพุทธรูปจากบ้านหนองดินจี�  จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 14/2541 และ
พระพทุธรูปจากภตูะกา จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.....ดงันี , 
 

 

 
 
 
 

ภาพที� 221  พระพทุธรูปจากบ้านหนองดนิจี� จงัหวดัขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 14/2541 
 
  คาํจารึก 
 บ.1 สงกัาษราชาได ๙๑๐ ตวเัดงิ ๕ แรม ๔ คํา แพงฺ...พดผัว 
 บ.2 เมฺยกบทังบัดุตามะตาพอ มกนมีัสดทัาสางพะเจา 
 บ.3 เงินร(อ)มไวกบ ัสนานีนะพา นะปาไจโยโหต ุ
 
  คาํอ่านจารึก 
 บ.1 สงักาษราชาได้ ๙๑๐ ตวั(1) เดือน ๕(2) แรม ๔ คํ�า แพง...พดัผวั 
 บ.2 เมียกบัทั ,งบตุตามะตาพร้อม กนัมีศรัทธาสร้างพระเจ้า 
 บ.3 เงินร(อ)มไว้กบัสนา(3) นิพพานปัจจโยโหต ุ
 
 อธิบายคาํศัพท์ 
 (1)สงักาษราชาได้ ๙๑๐ ตวั หมายถึง จ.ศ.910 (พ.ศ.2091) 
 (2)เดือน ๕   หมายถึง เดือนเมษายน 
 (3)สนา   หมายถึง ศาสนา 

ด้านหน้าและด้านหลงั 
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 จากที�กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการสร้างพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่แล้วสร้างขึ ,นเพื�อเป็นบญุกศุลตอ่ผู้สร้างเอง ตลอดจนญาติที�ล่วงลบั
ไปแล้ว นอกจากนี ,ยงัเป็นการสร้างขึ ,นจากความศรัทธาและปราถนาที�จะสืบทอดพระพุทธศาสนา
ให้ยาวนาน โดยไม่จํากัดชนชั ,นของผู้ สร้างอยู่เฉพาะในบุคคลชั ,นสูง เช่น พระมหากษัตริย์ พระ
ราชวงศ์ หรือชนชั ,นปกครองเท่านั ,น หากแต่ชาวบ้านก็สามารถสร้างได้พระพุทธรูปถวายเป็นพุทธ
บชูาได้เชน่เดียวกนั 
 

เทคนิคการสร้างพระพุทธรูปบุทอง – บุเงนิ 
 

เทคนิคการสร้างพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินในที�นี ,เป็นข้อมลูที�ได้จากการสมัภาษณ์คณุ
ศภุโชค เกิดศรี ช่างงานทองโบราณ พบว่าเทคนิคและขั ,นตอนการสร้างพระพุทธรูปบทุอง – บเุงิน
ในปัจจบุนัอาจเทียบเคียงได้กบัสมยัโบราณ ทั ,งนี ,อาจแตกตา่งกนัที�เครื�องมือช่างที�พฒันาไปตามยคุ
สมยั ดงันี , 

 
1.ขั 3นตอนการเตรียมแผ่นทองและแผ่นเงนิ 

1.1 คุณสมบัติของทองและเงิน ทองและเงินเป็นธาตุที�คนนํามาสร้างเป็น
เครื�องประดบั เครื�องใช้ ตลอดจนถวายพทุธบชูา มีคณุสมบตัดิงันี , คือ 

1.1.1 เงนิ เป็นแร่ธรรมชาต ิเงินบริสทุธิOจะมีสีขาว เนื ,ออ่อน20 มีคณุสมบตัิพิเศษ 
คือ ทนทานต่อการผุกร่อนและการกัดกร่อนของนํ ,ากรดได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็สามารรถ
นํามาตีแผ่เป็นแผ่นบางๆได้ง่าย และยัง มีความวาวของเนื ,อโลหะเป็นอย่างดี ด้วยเหตุของ
คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น จึงมีการนิยมนําเงินมาใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น อาวุธ เครื�องมือ
เครื�องใช้ เครื�องประดบั เครื�องรูปพรรณ เครื�องพทุธบชูา ตลอดจนพระพทุธรูปและพระพิมพ์21 

สําหรับเงินที�ใช้ในการบุนั ,นจะต้องมีส่วนผสมของทองแดงอยู่ด้วยเพื�อให้เนื ,อ
เหนียว เวลาตีเป็นแผน่จะได้ไมไ่มฉี่กขาด22 

                                                           

20 บหุรง ศรีกนก, ช่างสิบหมู่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตใุน
นามคณะกรรมการอํานวยการจดังานฉลองสริิราชสมบตัิครบ 60 ปี, 2549), 61. 

21 กรมศิลปากร, ประณีตศิลป์ไทย (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2536), 9- 24. 
22 วิทย์ พิณคันเงิน, ช่างสิบหมู่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สํานัก

นายกรัฐมนตรี, 2525), 101. 
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1.1.2 ทอง เป็นแร่ธรรมชาตทีิ�มีเนื ,ออ่อน มีลกัษณะเดน่ คือ มีสีทองเหลืองสว่าง
สดใสและมีประกายสุกปลั�งเสมอ ไม่เป็นสนิมหรือเป็นคราบไคลง่าย และมีความอ่อนเหนียวจน
สามารถนําไปตีแผ่ให้เป็นแผ่นบางๆได้ อีกทั ,งยังเป็นโลหะที�ไม่ละลายในกรดชนิดใดเลย แต่จะ
ละลายได้อยา่งช้าๆในสารละลายผสมระหวา่งดนิประสิวกบักรดเกลือ ด้วยเหตนีุ ,ทองจึงเป็นสินแร่ที�
มนษุย์นิยมนํามาแปรสภาพเพื�อประโยชน์ใช้สอยมากที�สดุชนิดหนึ�ง23 

สําหรับทองที�จะใช้ในการบุพระพทุธรูปนั ,นจะต้องมีส่วนผสมของนากเล็กน้อย 
เพราะนากมีส่วนผสมของทองคําและทองแดงหรือเงินอยู่บ้างแล้ว จะทําให้ทองมีความเหนียว
เชน่เดียวกนักบัเงิน24 

ดงันั ,นช่างบุพระพุทธรูปจึงต้องเป็นผู้ ที�มีความเชี�ยวชาญในการตีแผ่นเงินหรือ
ทอง มีฝีมือในการตกแตง่โลหะให้เกิดความสวยงามตามพทุธศิลป์ อีกทั ,งยงัต้องมีความเชี�ยวชาญ
ในเรื�องการผสมโลหะให้ได้สัดส่วนที�เหมาะสําหรับการบุ คือ เป็นโลหะเนื ,อเหนียวซึ�งจะทําให้
สะดวกตอ่การบแุละการตกแตง่ในขั ,นตอ่ไป สําหรับการเตรียมแผ่นเงินหรือแผ่นทองในปัจจบุนันั ,น
มีเทคนิคและขั ,นตอน ดงันี , 

1.นําเม็ดเงินขนาดเล็กมาหลอมรวมกันให้เป็นก้อนในเบ้าหลอมโดยผสมผง
กํามะถนัเพื�อกําจดัสิ�งสกปรกที�อยูใ่นเม็ดเงิน 

2.หลอมเม็ดเงินจนละลายเป็นเนื ,อเดียวกนั จากนั ,นปล่อยให้เม็ดเงินเย็นตวัเพื�อ
นําไปรีดให้เป็นแผน่บางตอ่ไป 

3.เมื�อก้อนเงินเย็นลงแล้วนําไปรีดให้บางโดยเครื�องรีด ทั ,งนี ,ขึ ,นอยู่กับช่างว่า
ต้องการความหนาบางเท่าใดและใช้กบังานชนิดใด โดยช่างจะมีเครื�องมือวดัความหนาเพื�อความ
ถกูต้องแมน่ยํา 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

23 กรมศิลปากร, ประณีตศิลป์ไทย, หน้า 41 
24 วิทย์ พิณคนัเงิน, ช่างสิบหมู่, หน้า 101. 
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(ก)    (ข) 

  
(ค)    (ง) 

  
(จ)    (ฉ) 

 
ภาพที� 222  ขั ,นตอนการเตรียมแผน่ทอง – แผน่เงินในปัจจบุนั 
                  (ก) เม็ดเงินขนาดเล็ก 
                  (ข) ผงกํามะถนั 
                  (ค) นําเม็ดเงินและกํามะถนัผสมกนัในเบ้าหลอม 
                  (ง) หลอมเม็ดเงินและกํามะถนัรวมกนั 
                  (จ) เม็ดเงินขนาดเล็กหลอมรวมเป็นเนื ,อเดียวกนั 
                  (ฉ) นําเม็ดเงินที�ได้จากการหลอมไปรีดให้บางตามความต้องการ 
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2. ขั 3นตอนการบุพระพุทธรูป 
หลงัจากที�ได้เตรียมแผน่ทอง แผน่เงิน และแกนพระพทุธรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วขั ,นตอน

ตอ่มาคือ การบอุงค์พระพทุธรูปบทุอง – บเุงิน  
“การบุ” ในเชิงช่างบ ุหมายถึง การนําเอาโลหะชนิดหนึ�งมาตีแผ่ให้เป็นแผ่นบางตาม

ขนาดตามต้องการ แล้วนํามาปิดทบับนหุ่น เช่น ปนู ไม้ โลหะ เพื�อประดบัผิวภายนอกของวตัถใุห้
สวยงามและคงทน นอกจากการบโุลหะแล้ว ยงัมีการสร้างความสวยงามให้แก่ผิวของวตัถ ุให้เกิด
เป็นลวดลายนนูขึ ,น เรียกว่า “การดนุ” ดงันั ,น “ช่างบุ” จึงมีความหมายในเชิงช่างว่าเป็นผู้  “บุดนุ
โลหะ” ให้เกิดความงดงามตามแบบศิลปกรรม ซึ�งช่างบุต้องอาศยัความเชี�ยวชาญและมีเทคนิค
เฉพาะในการสร้างสรรค์งานเป็นอยา่งยิ�ง 

2.1 การบุองค์พระพุทธรูป การขึ ,นรูปพระพุทธรูปมี 2 วิธี25 คือ การขึ ,นรูปโดยใช้
แม่แบบและการขึ ,นพระพทุธรูปแบบกรวย สําหรับพระพุทธรูปที�ศกึษานี ,สนันิษฐานว่าใช้วิธีการขึ ,น
รูปโดยการใช้แมแ่บบ เนื�องจากพระพทุธรูปในแตล่ะแหล่งมีขนาดและรูปแบบที�ใกล้เคียงกนั อีกทั ,ง
มีจํานวนมาก ดงันั ,นการขึ ,นรูปโดยใช้แม่แบบจึงเป็นวิธีที�เหมาะสม รวดเร็วและทําให้ได้ปริมาณ
มากกว่าวิธีการขึ ,นแบบกรวยซึ�งช่างต้องมีความชํานาญในบุรูปทรงกรวยให้เป็นองค์พระพุทธรูป
ด้วยตนเอง 

 สําหรับการขึ ,นรูปพระพทุธรูปโดยการใช้แม่แบบนั ,นจะต้องมีแม่แบบองค์พระพทุธรูป
ที�ทําอาจทําจากทองเหลืองหรือไม้ จากนั ,นจึงนําแผ่นทองหรือแผ่นเงินที�รีดจนเรียบแล้วมานวดให้
เข้ากับแม่แบบทั ,งด้านหน้าและด้านหลงั อย่างละ 1 แผ่น โดยการใช้สิ�วซึ�งอาจเป็นสิ�วทองเหลือง 
สิ�วกระดกู สิ�วงาช้าง หรือสิ�วไม้ เมื�อแผ่นทองหรือเงินได้รูปทรงพระพุทธรูปตามแม่แบบแล้วจึงนํา
แผน่ทองหรือแผน่เงินที�ขึ ,นรูปทั ,งสองแผน่มาประกบเข้าด้วยกนั 

 

 
 

ภาพที� 223  การขึ ,นรูปพระพทุธรูปโดยการใช้แมแ่บบด้วยสิ�ว 
                                                           

25 สมัภาษณ์ ศภุโชค เกิดศรี, ช่างงานทองโบราณ, 6 เมษายน 2558. 
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 จากการศกึษาตวัอย่างพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินพบว่ามีวิธีการนําแผ่นทองหรือแผ่น
เงินมาประกบกนัทั ,งหมด 4 วิธี คือ 

วิธีที� 1 การตดัขอบชิ ,นงานให้เป็นริ ,วแล้วประกบสบัหว่างแล้วนวดให้แผ่น
ทองหรือเงินให้ตดิกนั จะทําให้ได้ตะเข็บงานเป็นรูปสี�เหลี�ยมสลบัฟันปลา 

วิธีที� 2 การพบัขอบงานด้านหนึ�งแล้วนําขอบอีกด้านหนึ�งสอดเข้าไปแล้ว
นวดให้แผน่ทองหรือเงินให้ตดิกนั จะทําให้ได้ตะเข็บงานที�เป็นเส้นตรง 

วิธีที� 3 การนําแผ่นทองหรือแผ่นเงินมาประกบกันโดยไม่มีการตกแต่ง
ขอบแล้วนวดให้ทั ,งสองแผ่นติดกนั จะทําให้ได้ตะเข็บงานที�เป็นขอบแผ่นทองหรือเงินตามเดิมที�ตดั
ไว้ตั ,งแตแ่รก 

วิธีที� 4 การตอกหมุด จะทําให้เกิดตะเข็บงานที�มีจุดวงกลมเล็กๆ
ตอ่เนื�องกนั 

 

 

 
 
 

ภาพที� 224  ตวัอย่างตะเข็บงานจากการบแุบบตดัขอบเป็นริ ,ว (วิธีที� 1) จากบ้านนาบอน จงัหวดั
หนองคาย 
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ภาพที� 225  ตวัอย่างตะเข็บงานจากการบแุบบตดัขอบเป็นริ ,ว (วิธีที� 1) จากพระธาตบุ่อพนัขนั 

จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 
 

 
 
 

ภาพที� 226  ตวัอย่างตะเข็บงานจากการพบัขอบ (วิธีที� 2) จากภตูะกา จงัหวดัขอนแก่น  
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ภาพที� 227  ตวัอยา่งตะเข็บงานโดยการไมมี่การตกแตง่ขอบ (วิธีที� 3) จากภตูะกา จงัหวดัขอนแก่น 
 

 

 
 
 

ภาพที� 228  ตวัอยา่งตะเข็บงานจากการใช้หมดุ (วิธีที� 4) จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
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2.2 แกนพระพุทธรูป แกนพระพุทธรูปพระบุทอง – บุเงินทําจากชันผสมกับ
นํ ,ามันยาง ดินและผงอิฐเพื�อเพิ�มความแข็งแรง ผสมกับดอกไม้หรือผงไม้มงคลเพื�อให้องค์พระมี
นํ ,าหนกัเบาและเพื�อความเป็นศิริมงคล นอกจากนี ,ช่างบางท่านอาจจะผสมพริกไทยเพื�อป้องกัน
แมลง จากนั ,นจึงเทชันเข้าไปในองค์พระที�ประกอบเสร็จแล้ว ทั ,งนี ,พบว่ามีการเจาะรูที�ฐาน
พระพทุธรูปซึ�งอาจใช้สําหรับเสียบตั ,งเป็นพทุธบชูา หรืออาจเพื�อระบายความชื ,นที�อยู่ในชนัให้แห้ง
เร็ว เนื�องจากหากภายในองค์พระพทุธรูปมีความร้อนมากเกินไปหรือมีอณุหภูมิสงูจะทําให้ชนัไหล
ออกมาจากตวัองค์พระพทุธรูป เช่น พระพธุรูปบุเงิน จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน KPC.19/2553 เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที� 229  ชนัที�ไหลออกจากองค์พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น 
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ภาพที� 230  สว่นผสมในชนัที�เป็นไม้หรือเกสรดอกไม้ในแกนพระพทุธรูป 
                  (ก) สว่นผสมใยพืชในแกนพระพทุธรูปบเุงิน จากกู่บ้านดอนดู ่จงัหวมัหาสารคาม 
                  (ข) สว่นผสมเกษรดอกไม้ในแกนพระพทุธรูป จากวดัพระธาตพุนม จงัหวดันครพนม 
 

 

     
 
 

 

ภาพที� 231  การเจาะรูตรงกลางแกนองค์พระพทุธรูป 
                  (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากวดัทา่หลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี  
                  (ข) พระพทุธรูปบเุงิน จากกู่บ้านหนองดนิจี� จงัหวดัขอนแก่น  
                  (ค) พระพทุธรูปบเุงิน จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด 

(ก) (ข) 

(ก) (ข) (ค) 
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2.3 พระรัศมี สําหรับส่วนพระรัศมีมกัจะนําแผ่นทองหรือเงินมาทําเป็นทรงกรวยแล้ว
จึงประกอบเข้ากับส่วนพระอุษณีษะภายหลัง เช่น พระพุทธรูปจากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัด
ร้อยเอ็ด และจากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น 

 

 

   
 

 
 

ภาพที� 232  เทคนิคการบุแบบประกบทบัแบบการตดัขอบชิ ,นงานให้เป็นริ ,วแล้วประกบสบัหว่าง
แล้วนวดให้แผน่ทองหรือเงินให้ตดิกนั (วิธีที� 1) ในสว่นพระรัศมี 

                   (ก) พระรัศมีพระพทุธรูป จากพระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด  
                   (ข) พระรัศมีพระพทุธรูป จากกู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น 
 

2.4 เม็ดพระศก การทําเม็ดพระศกจะใช้สิ�วกดลงไปบนแผ่นทองหรือเงินให้เป็นเส้น
วงกลม เป็นวงกลมนูน เป็นหลุมวงกลม หรือเป็นตารางสี� เหลี�ยมลงไปบนเศียรพระพุทธรูป 
นอกจากนี ,ยงัมีการทําเม็ดพระศกและพระรัศมีแยกชิ ,นในลกัษณะคล้ายกบัมงกฎุแล้วจึงสวมเข้าไป
ภายหลงั เชน่ เศียรพระพทุธรูปที�พิพิธภณัฑ์หอพระแก้ว นครเวียงจนัทน์ และเศียรพระพทุธรูปบเุงิน
ที�พบจากการบรูณะองค์พระธาตพุนม 
 
 
 
 

(ก) (ข) 
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ภาพที� 233  แสดงการทําเม็ดพระศกและพระรัศมีแบบแยกชิ ,นจากพระธาตพุนม จงัหวดันครพนม 
ที�มา:  วดัพรธาตพุนมวรวิหาร, ประมวลภาพประวัตศิาสตร์พระธาตุพนมและโบราณวัตถุค่า

มหาศาลในกรุพระธาตุพนม (กรุงเทพฯ: กรุงสยาม, 2522), 253.  
 

2.5 พระกรรณ พระกรรณจะทําแยกชิ ,นกบัองค์พระพทุธรูปแล้วจึงนําเข้าไปประกอบ
เข้ากบัองค์พระภายหลงั มี 2 แบบ คือ 

2.5.1 ใช้วิธีการเสียบ โดยการเจาะช่องเล็กๆข้างๆขอบไรพระศกด้านหน้าทั ,ง 2 
ข้าง จากนั ,นจึงนําชิ ,นส่วนพระกรรณที�ตดัแบบมีเดือยและตกแต่งเรียบร้อยแล้วเสียบเข้าไปทั ,ง 2 
ข้าง ทั ,งนี ,อาจมีการพบัพระกรรณไปด้านหลงั หรือดดัปลายพระกรรณด้านบนหรือด้านล่างให้โค้ง
ออกด้านนอกอีกด้วย  
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ภาพที� 234  ขั ,นตอนการประกอบพระกรรณเข้ากบัเศียรพระพทุธรูปโดยการเสียบ จากพระธาตบุอ่
พนัขนั ร้อยเอ็ด 

 
2.5.2 ใช้วิธีการตอกหมุด โดยการนําชิ ,นแผ่นทองหรือเงินมาตดัเป็นชิ ,นส่วนพระ

กรรณโดยไมมี่เดือยหมดุเข้ากบัเศียรพระพทุธรูปทั ,ง 2 ข้าง การทําพระกรรณโดยวิธีการนี ,จะได้พระ
กรรณที�แนบตดิไปกบัเศียรพระพทุธรูปไมยื่�นออกมาเหมือนการใช้วิธีการเสียบ 
 

 

 
 
 

ภาพที� 235  ขั ,นตอนการประกอบพระกรรณเข้ากับเศียรพระพุทธรูปโดยการหมุด จากเจดีย์
ศรีปมญัญา อดุรธานี 
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2.6 ชายสังฆาฎิ ชายสงัฆาฏิจะใช้สิ�วเดินลงบนองค์พระพทุธรูปให้เป็นเส้น อย่างไรก็
ตามมีการทําชายสังฆาฏิแยกชิ ,นด้วยเช่นกัน พบที�พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ�งปัจจุบัน
นํากลบัเข้าบรรจทีุ�องค์พระธาตดุงัเดมิ 

 

 
 

ภาพที� 236  ตวัอยา่งการทําชายสงัฆาฏิโดยการใช้สิ�วเดินให้เป็นเส้น พระพทุธรูปจากพระธาตมีุชยั 
จงัหวดัสกลนคร 

 
 

 
 

 
ภาพที� 237  แสดงชายสงัฆาฎิทําแยกชิ ,น จากพระธาตพุนม จงัหวดันครพนม 
ที�มา:  วดัพรธาตพุนมวรวิหาร, ประมวลภาพประวัตศิาสตร์พระธาตุพนมและโบราณวัตถุค่า

มหาศาลในกรุพระธาตุพนม, 253. 
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3. ขั 3นตอนการตกแต่ง 
3.1 พระเนตร การทําพระเนตรจะใช้สิ�วปลายแหลมเจาะให้เป็นช่องเพื�อเป็นการเบิก

เนตร พบทั ,งทรงกลมและทรงรี แตอ่ย่างไรก็ตามพบว่ามีพระพทุธรูปที�ไม่มีการเบิกเนตรซึ�งจะใช้สิ�ว
กดเป็นเส้นโค้งเพียงเทา่นั ,น 

 
 

    
 

 
ภาพที� 238  วิธีการสลกัพระเนตรพระพทุธรูปเป็นทรงกลมและทรงรี 
                  (ก) พระพทุธรูปบเุงิน จากวดัทา่หลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี  
                  (ข) พระพทุธรูปบทุอง จากวดัเจดีย์(ร้าง)ข้างตลาด หนองคาย  

 

 
 

ภาพที� 239   การเดนิสิ�วสว่นพระเนตรเป็นเส้นโค้ง จากกู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม 
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3.2 การประดับอัญมณีและหินสี เป็นงานตกแต่งขั ,นตอนสุดท้ายของการสร้าง
พระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน เพื�อให้เกิดความสวยงาม โดยประดับบนพื ,นผิวหรือฝังตกแต่งใน
ลวดลายด้วยอญัมณีหรือหินสี เพื�อเพิ�มคณุคา่และความสวยงามให้กบัพระพทุธรูปบทุอง – บเุงิน 26 
ในที�นี ,พบวา่มีเพียงพระพทุธรูปองค์เดียวที�มีการประดบัด้วยหิน คือ พระพทุธรูปบเุงิน ปางมารวิชยั 
หมายเลข 34 จากบ้านนาบอน จังหวัดหนองคาย โดยประดับหินบริเวณฐานพระพุทธรูป คือ 
บริเวณกลีบบวัหงาย 
 

 
 
ภาพที� 240  การประดบัตกแต่งด้วยหินพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชยั บ้านนาบอน จังหวัด

หนองคาย 
  
 อย่างไรก็ตามพบว่าพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินที�พบที�พระธาตพุนมในตอนที�พระธาตุ
ล้มนั ,นมีพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินเป็นจํานวนมากที�มีการตกแตง่ด้วยอีญมณีซึ�งปัจจบุนันํากลบัเข้า
ไปบรรจใุนองค์พระธาตแุล้ว ยกตวัอยา่งได้ดงันี , 
 

                                                           

26 สํานกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, งานช่างหลวง (กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ ,น
ติ ,งแอนด์พบัลชิชิ�ง, 2554), 151. 
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ภาพที� 241  การประดบัตกแต่งด้วยอญัมณี 1 เม็ด บนเศียรพระพุทธรูปบุทอง พระธาตพุนม 
จงัหวดันครพนม  

ที�มา: กรมศลิปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมฯ, 99. 
 

 

 
 

 
ภาพที� 242  การประดบัตกแต่งด้วยอญัมณีบนเศียรพระพุทธรูปบุทอง พระธาตุพนม จงัหวัด

นครพนม 
ที�มา:  กรมศลิปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมฯ, 122. 
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นอกจากนี ,พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที�พบที�นครหลวงเวียงจันทน์ก็มีการประดับ
ตกแต่งองค์พระด้วยอญัมณีที�หลากหลายเช่นกัน ทั ,งบริเวณพระรัศมี ขอบไรพระศก ชายสงัฆาฏิ 
และบริเวณฐานองค์พระ โดยใช้เทคนิคการวางกระเปาะเพื�อใส่อญัมณีเข้าไปในภายหลงั เช่น 
พระพทุธรูปบทุองและบเุงินจากพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิส.ป.ป.ลาว 

 

 

  
 

 

ภาพที� 243  พระพุทธรูปบุทอง ปางมารวิชัย ขุดพบที�โรงเรียนสรรพวิทยา ปัจจุบันอยู่ที�
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ินครเวียงจนัทน์ 

 
 

 
 

 

ภาพที� 244  พระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย ขุดพบที�โรงเรียนสรรพวิทยา ปัจจุบันอยู่ที�
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ินครเวียงจนัทน์ 
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บทที� 5 
 

บทวิเคราะห์ 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างล้านช้างกับล้านนาและอยุธยา: การส่งต่อทางศิลปะ - วัฒนธรรม 
 จากการศกึษาตวัอยา่งพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน
พบว่ามีพระพุทธรูปบางกลุ่มมีลวดลายที)แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะล้านนาและอยุธยาอย่าง
ชดัเจน ซึ)งลวดลายที)พบมีดงันี 1 
 1.1 ลายหัวยู่อี�  คือ ลวดลายที)เกิดจากเส้นโค้งมาประกอบกันในลักษณะคล้าย
สามเหลี)ยม เป็นงานประดบัของจีนที)นิยมตอ่เนื)องมายาวนานก่อนที)จะแพร่หลายในศิลปะล้านนา
ช่วงต้นพุทธศตวรรษที) 211 ผ่านทางการติดต่อค้าขาย และการส่งเครื)องบรรณาการ และพบใน
ศลิปะอยธุยาในชว่งพทุธศตวรรษที) 20 – 21 เชน่เดียวกนั เชน่ ลายปนูปั)นที)วดัไลย์ จงัหวดัลพบรีุ2  

สําหรับลวดลายหวัยู่อี)ที)พบในพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
นั 1นพบที)วัดห้วยห้าว จงัหวดัเลย กู่แก้วบ้านหัวสระ จงัหวดัขอนแก่น ภูตะกา จังหวัดขอนแก่น กู่
บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม และบอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด 

 

 
 
ภาพที) 245  ลายประดบัผนงัเรือนธาตซุุ้มประตโูขงวดัเจ็ดยอด 
ที)มา:  กรมศิลปากร, แหล่งประติมากรรมภาคเหนือ (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร
,2534), 57. 
                                                           

1 ศกัดิDชยั สายสงิห์, ศิลปะล้านนา (กรุงเทพฯ:  มติชน, 2556), 301, 
2 น. ณ ปากนํ 1า. วิวัฒนาการลายไทย. (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550 ), 124. 
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ภาพที) 246  ลายปนูปั 1นผนงัด้านใน พระอโุบสถวดัไลย์ ลพบรีุ 
 
 

  
 
 

 

ภาพที) 247  ลายหวัยูอี่) พบที)บ้านนาบอน จงัหวดัหนองคาย 
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ภาพที) 248  ลายหวัยูอี่) พบที)กู่แก้วบ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น 
 

 

  

 

 

ภาพที) 249  ลายหวัยูอี่) พบที)ภตูะกา จงัหวดัขอนแก่น 
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ภาพที) 250  ลายหวัยูอี่) พบที)พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
              
 1.2 ลายเครือเถา เป็นลายเส้นคดโค้งสอดสลับกัน คล้ายลักษณะพันเกี)ยวของ
เถาวลัย์ เป็นงานประดบัที)นิยมอยู่สมยัอยธุยาตอนปลายเป็นอย่างมาก เน้นการตกแตง่มากกว่าที)
จะทําเลียบแบบธรรมชาติ3 สําหรับลายเครือเถาที)พบในพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินนั 1นพบที)สถาน
ปฏิบตัธิรรมถํ 1าสาริกา จงัหวดัเลยเทา่นั 1น 
 

 

   
 
           
ภาพที) 251  ลายเครือเถา พบที)สถานปฏิบตัธิรรมถํ 1าสาริกา จงัหวดัเลย 
 

                                                           

3 น. ณ ปากนํ 1า,  วิวัฒนาการลายไทย, 165-169.  
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 1.3 ลายก้านขด เป็นลายก้านม้วนขดเป็นรูปก้นหอย พบทั 1งในศิลปะล้านนาและ
อยธุยา เชน่ ภาพจิตรกรรมที)วดัไชยวฒันาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สําหรับลายก้านขดที)พบ
ในพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินนั 1นพบที)บอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น กู่แก้ว
บ้านหวัสระ จงัหวดัขอนแก่น 
 

 
 
ภาพที) 252  ลายก้านขดบนภาพจิตรกรรม วดัไชยวฒันาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
 

    
 
 

ภาพที) 253  ลายก้านขด พบที)พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด     



351 
 

 

   
 
 
ภาพที) 254  ลายก้านขด พบที)กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น     

 
1.4 ลายประจํายาม เป็นลายที)นิยมอยู่ในศิลปะอยธุยามาตั 1งแตต้่นพทุธศตวรรษที) 

20 เชน่ ปนูปั 1นลายประจํายาม วดัส้ม อยธุยา พบในพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินจากบ้านหนองดินจี) 
จังหวัดขอนแก่น จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม และจากสถานปฏิบัติธรรมถํ 1าสาริกา 
จงัหวดัเลย  
 

 
 
ภาพที) 255  ลายประจํายามประดบัเสาจระนํา วดัส้ม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 



352 
 

 

  
 
        
ภาพที) 256  ลายประจํายาม พบที)บ้านหนองดนิจี) จงัหวดัขอนแก่น   
 
 

  
 
 
ภาพที) 257  ลายประจํายาม พบที)กู่บ้านดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม 
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ภาพที) 258  ลายประจํายาม พบที)สถานปฏิบตัธิรรมถํ 1าสาริกา จงัหวดัเลย 
 

 1.5 ลายดอกโบตั5น เป็นลวดลายที)ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากศิลปะจีน ปรากฏใน
ศลิปะสโุขทยัและและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในศิลปะล้านนา เช่น ลายปนูปั 1นที)วดัเจ็ดยอด 
จงัหวดัเชียงใหม่ ราวพทุธศตวรรษที) 204 สําหรับลายดอกโบตัJนที)พบในพระพทุธรูปบทุอง – บเุงิน
นั 1นเป็นดอกโบตัJนครึ)งดอกซึ)งพบที)วดัทา่หลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี และเจดีย์ร้างข้างตลาด จงัหวดั
หนองคาย 
 

 
 
ภาพที) 259  ลายดอกโบตัJน เจดีย์วิหารเจ็ดยอด วดัมหาโพธาราม จงัหวดัเชียงใหม่ 
ที)มา:   กรมศลิปากร, แหล่งประตมิากรรมภาคเหนือ, 36. 

                                                           

4 น. ณ ปากนํ 1า,วิวัฒนาการลวดลายไทย, 111. 
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ภาพที) 260 ลายดอกโบตัJนครึ)งดอก พบที)วดัทา่หลกัเมือง จงัหวดัอดุรธานี 
 
 

  
 
 
ภาพที) 261  ลายดอกโบตัJนครึ)งดอก พบที)วดัเจดีย์ร้างข้างตลาด จงัหวดัหนองคาย 
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1.6 ลายกระจัง เป็นรูปกนกประกอบกนัอยู่ในทรงสามเหลี)ยม พบในศิลปะอยธุยามา
ตั 1งแตส่มยัอยธุยาตอนต้น ราวพทุธศตวรรษที) 205 และใช้ตอ่เนื)องมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ พบใน
พระพทุธรูปบทุอง – บเุงินที)บอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น  

 

 

  
 
 

 ภาพที) 262  ลายกระจงั พบที)พระธาตบุอ่พนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
          
 

  
 
 
ภาพที) 262  ลายกระจงั พบที)กู่ประภาชยั จงัหวดัขอนแก่น 

                                                           

5 น. ณ ปากนํ 1า, วิวัฒนาการลวดลายไทย,119. 
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 1.7 ฐานบัวผสมเกสรบัว เป็นรูปแบบฐานพระพทุธรูปที)นิยมในล้านนาช่วงกลาง
พุทธศตวรรษที) 21 ในล้านนา6 สําหรับตวัอย่างพระพุทธรูปที)ศึกษาพบว่ามี 1 องค์ พบที)เจดีย์
ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี 
 

 

   
 

 

ภาพที) 263  ลายเกสรดอกบวั พบที)เจดีย์ศรีปมญัญา จงัหวดัอดุรธานี 
 

 เมื)อพิจารณาลักษณะของฐานและลวดลายที)กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าศิลปะ
ล้านนามีอิทธิพลต่อศิลปะการสร้างลวดลายบนฐานพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นอย่างมาก ซึ)งในขณะนั 1นบริเวณนี 1ยังคงเป็นส่วนหนึ)งของ
อาณาจกัรล้านช้าง ปรากฏลวดลายที)นิยมในล้านนาที)ชดัเจน คือ ลายหวัยู่อี) ซึ)งนิยอยู่ในช่วงปลาย
พุทธษตวรรษที) 20 – พุทธศตวรรษที) 21 และลายดอกโบตัJน ที)นิยมอยู่ในล้านนาช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษที) 21 และส่งตอ่ให้กบัศิลปะล้านช้างอีกทอดหนึ)ง นอกจากนี 1ยงัปรากฏฐานบวัแบบมีเกสร
บวัซึ)งพบในล้านนาช่วงพทุธศตวรรษที) 21 อีกด้วย เหล่านี 1สมัพนัธ์กบัหลกัฐานเอกสารที)กล่าวถึง
ความสมัพนัธ์ทางด้านเครือญาต ิสงคราม และการเมืองการปกครองระหว่างล้านนาและล้านช้างที)
ปรากฏมาตั 1งแตร่าวพทุธศตวรรษที) 20 คือ การอภิเษกสมรสของพระยาสามแสนไทย (พ.ศ 1936 - 
1959) กับพระนางอ่อนส่อแห่งล้านนา7 การทําสงครามกันล้านนาในสมยัรัชกาลของพระยาไชย

                                                           

6 ศกัดิDชยั สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื�อของคน

ไทย  (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 313. 
7 นิทาน เรื�องขุนบรมราชา (ต่อ), ประชุมพงศาวดาร เล่ม 44 ภาคที� 70 (ต่อ)-71 พิมพ์ครั 1งที) 

2 (พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา), 40. 
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จกัรพรรดิแผ่นแผ้ว (พ.ศ.1992 - 2023) โอรสของพระยาสามแสนไท ได้ยกทพัไปตีเมืองน่านซึ)ง
ขณะนั 1นเป็นของล้านนา8 หลงัจากนี 1ได้มีการเจริญสมัพนัธไมตรีกนัอีกครั 1งในสมยัรัชกาลของพระ
ยาโพธิสาลราช (พ.ศ.1992 - 2023) โดยการอภิเษกกบัพระนางยอดคําทิพ อีกทั 1งยงัได้ทรงอญัเชิญ
พระไตรปิฎกและพระสงัฆเจ้ามาจากล้านนาอีกด้วย9 

ราวต้นพทุธศตวรรษที) 22 ความสมัพนัธ์ระหว่างล้านนากบัล้านช้างมีความใกล้ชิดกนั
มากยิ)งขึ 1นเนื)องจากสมเดจ็พระไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ.2091-2114) โอรสของพระยาโพธิสาลราชกบั
พระนางยอดคําทิพได้ขึ 1นไปปกครองล้านนาอยู่ช่วงระยะหนึ)งก่อนที)จะเสด็จกลบัมาปกครองล้าน
ช้างพร้อมกบันําพระแก้วมรกต พระสงฆ์และช่างฝีมือเป็นจํานวนมากกลบัมาที)ล้านช้าง นบัว่าเป็น
หนึ)งในปัจจยัที)ทําให้เกิดการผสมผสานของศิลปะล้านนาในศิลปะล้านช้าง จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็น
ช่วงที)ศิลปะล้านช้างเจริญรุ่งเรืองมาก ตอ่มาในสมยัพระวรวงษาธรรมิกราช (พ.ศ.2141 - 2167) 
ยึดเมืองเชียงแสนไว้ได้ และหลงัจากเหตกุารณ์นี 1ก็ไม่ปรากฏความสมัพนัธ์ระหว่างล้านนากบัล้าน
ช้างที)เดน่ชดัเชน่เคย ทั 1งนี 1สนันิษฐานวา่ล้านนาตกเป็นของพมา่และเริ)มเสื)อมลงในที)สดุ 

นอกจากนี 1อิทธิพลศลิปะอยธุยาก็ปรากฏในศลิปะล้านช้างด้วยเช่นเดียวกนั ดงัปรากฏ
ลายเครือเถา ลานก้านขด ลายประจํายาม และลานก้านขด เป็นลวดลายที)ปรากฏอยู่ในอยุธยา
มาแล้วตั 1งแตช่่วงพทุธศตวรรษที) 20 สมัพนัธ์กบัหลกัฐานเอกสารที)กล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง
อยธุยากบัล้านช้างตั 1งแตช่่วงพทุธศตวรรษที) 20 ในสมยัพระยาสามแสนไทพระองค์ได้ทรงอภิเษก
กับธิดาของอยุธยาเช่นเดียวกันกับล้านนา ต่อมาในสมยัพระยาไชยจกัรพรรดิแผ่นแผ้วล้านช้าง
น่าจะมีความสมัพนัธ์อนัดีกับกรุงศรีอยุยาเห็นได้จากเมื)อเมื)อพระยาไชยจกัรพรรดิแผ่นแผ้วเสด็จ
สวรรคต สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถก็ได้พระราชทานสิ)งของมาในงานถวายพระเพลิงด้วย10 
ในสมยัพระยาโพธิสาลราช กรุงศรีอยธุยาได้ยกทพัมาโจมตีเวียงจนัทน์แตต้่องแพ้พ่ายกลบั พระยา
โพธิสาลราชยกทพัไปกรุงศรีอยธุยาหวงัจะแก้แค้น แตก่องทพักรุงศรีอยธุยาไม่ยอมออกมารับจึงยก
ทพักลบั11 

                                                           

8คณะกรรมการจดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี, ตํานานพื ?นเมือง

เชียงใหม่ (พระนคร: โรงพิมพ์สาํนกัทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2514), 53-54. 
9 พระยาประชากิจกรจกัร (แช่ม บนุนาค), พงศาวดารโยนก พิมพ์ครั 1งที) 6 (กรุงเทพ: แพร่พิทยา, 

2515), 371. 
10 นิทาน เรื�องขุนบรมราชา (ต่อ), ประชุมพงศาวดาร เล่ม 44 ภาคที� 70 (ต่อ)-71, 55-56. 
11 มหาสลิา วีระวงส์, ประวัติศาสตร์ลาว, แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต์ (เชียงใหม่: สถาบนัวิจยั

วิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2535), 50. 
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ในสมยัสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช ล้านช้างกบักรุงศรีอยธุยามีความสมัพนัธ์อนัแน่น
แฟ้น ทั 1งล้านนาและล้านช้างได้เป็นพนัธมิตรกันในการต่อต้านการรุกรานของพม่าดงัปรากฏการ
สร้างพระธาตศุรีสองรักขึ 1นที)อําเภอดา่นซ้าย จงัหวดัเลย12 นอกจากนี 1สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชยงั
ได้ส่งพระราชสาส์นไปทูลขอพระเทพกษัตรีพระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ แต่ระหว่าง
ทางถูกพระเจ้าบุเรงนองชิงตวัไปเสียก่อนจึงมิได้มีการอภิเษกสมรส13 แต่กระนั 1นความสัมพันธ์
ระหวา่งล้านช้างกบัอยธุยาก็ยงัคงดําเนินไปด้วยดี ในปีพ.ศ.2111 สมเด็จพระไชยเชษฐาทรงยกทพั
ไปช่วยสมเด็จพระมหินทราธิราชรบกบัออกญาพิษณุโลกแตไ่ม่สามารถตีได้เนื)องจากกองทพัพม่า
มาชว่ยไว้ จนในที)สดุปี พ.ศ. 2112 กรุงศรีอยธุยาตกอยูใ่นอํานาจของพม่าเป็นการเสียกรุงครั 1งที) 114 
ความสมัพนัธ์ของอยธุยากบัล้านช้างก็ลดลง และไมป่รากฏเรื)องราวความเกี)ยวข้องกนัมากนกั ทั 1งนี 1
เนื)องจากล้านช้างเองก็ถูกพม่าเข้าโจมตีเวียงจันทน์เช่นเดียวกัน และหลังจากนี 1ล้านช้างเองก็มี
ปัญหาการเมืองภายในจงึมิอาจมาชว่ยอยธุยาได้ดงัเดมิ 

จากความสัมพันธ์ทั 1งทางด้านเครือญาติ ศาสนา สงคราม การเมืองการปกครอง
ระหวา่งล้านนา อยธุยา และล้านช้างมีส่วนสําคญัอย่างยิ)งที)ทําให้เกิดการส่งตอ่ทางศิลปะระหว่าง
กัน ดงัปรากฏหลักฐานลวดลายบนฐานพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ทั 1งนี 1อิทธิพลศิลปะล้านนาและอยุธยาที)ปรากฏในพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนนั 1นสนันิษฐานว่าบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยในปัจจบุนั
คงไม่ได้รับโดยตรงจากล้านนาและกรุงศรีอยธุยาแตน่่าจะรับมาจากศนูย์กลางของอาณาจกัรล้าน
ช้างหรือเวียงจันทร์มากกว่า เนื)องจากในช่วงเวลาดงักล่าวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทยในปัจจบันุยงัคงเป็นสว่นหนึ)งของอาณาจกัรล้านช้าง ดงัปรากฏชมุชนโบราณ และวดัที)กษัตริย์
ของล้านช้างถวายที)ดินสร้าง เช่น วดัห้วยห้าว จงัหวดัเลย วดัพระธาตพุนม จงัหวดันครพนม เป็น
ต้น 
 
 
 

                                                           

12 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 
2529), 289-293. 

13 “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัหลวงประเสริฐ,” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรี

อยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื�นๆ (นนทบรีุ: ศรีปัญญา, 2553), 411. 
14 มหาราชวงษ์ พงษาวดารพม่า, แปลโดย นายตอ่ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 105-137. 
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2.ลวดลายประดับฐานพระพุทธรูปบุทอง – บุเงนิ: ความนิยมในแต่ละท้องถิ�น 
 พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที)ศึกษามีทั 1งหมด 490 องค์ สามารถจดัลวดลายบนฐาน
พระพทุธรูปได้ 13 รูปแบบหลกั โดยแตล่ะรูปแบบมีความนิยมเฉพาะท้องถิ)น ดงันี 1 
 
ตารางที) 8 ลวดลายบนฐานพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

รูป
แบ

บที
� จังหวัด 

 
 
ลวดลาย เล

ย 

หน
อง

บัว
ลาํ

ภ ู 

หน
อง

คา
ย 

อุด
รธ

านี
 

ขอ
นแ

ก่น
 

มห
าส

าร
คา

ม 

ร้อ
ยเ

อ็ด
 

นค
รพ

นม
 

สก
ลน

คร
 

รว
ม 

(อ
งค์

) 

1 บวัควํ)า – บวัหงาย 
กลีบตั 1งตรง 

3 1 61 4 17 3 36 - 4 129 

2 บวัควํ)า – บวัหงาย 
กลีบบวัถลา 

- - 19 22 23 25 33 - - 122 

3 บวัควํ)า – บวัหงาย 
กลีบบวัผสม 

- - 2 3 1 2 11 - 3 22 

4 บวัประกอบลายหวัยูอี่) - - - - 33 - 6 1 - 40 
5 บวัประกอบกลีบบวัหงาย - - 3 5 12 2 1 - - 23 
6 บวัประกอบลายประดษิฐ์ 17 - - 3 4 1 4 - - 29 
7 ลายเรขาคณิต 

(สามเหลี)ยมพื 1นฐาน) 
- - 5 - 15 - 5 1 - 26 

8 ลายเรขาคณิต  
(สามเหลี)ยมซ้อน) 

- - - - 2 - 10 3 - 15 

9 ลายเรขาคณิต (สี)เหลี)ยม) - - - - - 1 1 - - 2 
10 ลายเรขาคณิตประดษิฐ์ - - - - 3 - 1 - - 4 
11 บวัควํ)าเพียงอยา่งเดียว - - 20 1 - - 6 - 1 28 
12 บวัหงายเพียงอยา่งเดียว - 3 - 4 4 2 3 1 - 17 
13 ฐานเรียบ - - 3 2 10 - 16 2 - 33 

รวมทั 1งหมด (องค์) 20 4 113 44 124 36 133 8 8 490 
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 จากตารางข้างต้นสามารถสรุปรูปแบบฐานพระพทุธรูปตามลําดบัความนิยมจากมาก
ไปน้อยได้ ดงันี 1 

2.1.พระพุธธรูปฐานบัวควํ�า – บัวหงายกลีบบัวตั ?งตรง เป็นรูปแบบที)นิยมอยู่ในทกุ
ท้องถิ)นและมีปริมาณการสร้างมากที)สุดพบทั 1งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของไทย โดย
บริเวณที)พบมากที)สดุคือ จงัหวดัหนองคาย 
 

 
 
แผนที)ที) 4  การกระจายตวัของพระพทุธรูปฐานบวัควํ)า – บวัหงายกลีบบวัตั 1งตรง 
 
 
 

3 

61 

4

17

4

3

36

1
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2.2 พระพุทธรูปฐานกลีบควํ�า – บัวหงายกลีบบัวถลา พบในปริมาณที)ใกล้เคียง
กนั นิยมมากในจงัหวดัร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และอดุรธานี ซึ)งเป็นพื 1นที)ที)ตอ่เนื)องกนั  
 

 
 

แผนที)ที) 5  การกระจายตวัของพระพทุธรูปฐานบวัควํ)า – บวัหงายกลีบบวัถลา 
 
 
 
 
 

19

22

23
25

33
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2.3 พระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายหัวยู่อี�  เป็นลายที)นิยมมากในจังหวัด
ขอนแก่น และพบเพียงเล็กน้อยในจงัหวดัร้อยเอ็ดและจงัหวดันครพนม แสดงให้เห็นถึงลวดลายที)
นิยมอยูเ่ฉพาะถิ)น 

 

 
 

แผนที)ที) 6  การกระจายตวัของพระพทุธรูปฐานบวัประกอบลายหวัยูอี่) 
 
 
 
 
 

33

6

1
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2.4 พระพุทธรูปฐานเรียบ เป็นรูปแบบที)พบเกือบในทุกจังหวดั พบในปริมาณที)
ใกล้เคียงกนั แตน่ิยมมากที)จงัหวดัร้อยเอ็ดและขอนแก่น 
 

 
 

แผนที)ที) 7  การกระจายตวัของพระพทุธรูปฐานเรียบ 
 
 
 
 
 

3

2

10

16

2
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2.5 พระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายประดิษฐ์ นิยมมากในจังหวัดเลยและมี
รูปแบบที)แตกตา่งออกไปจากพระพทุธรูปที)จดัไว้ในกลุ่มเดียวกนัที)พบในจงัหวดัอดุรธานี ขอนแก่น 
มหาสารคามและร้อยเอ็ด  

 

 
 

แผนที)ที) 8  การกระจายตวัของพระพทุธรูปฐานบวัประกอบลายประดษิฐ์ 
 
 
 
 
 

17

3

4

1 4
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2.6 พระพุทธรูปฐานบัวควํ�าเพียงอย่างเดียว มีปริมาณการสร้างในปริมาณที)
เท่ากันกบัฐานบวัประกอบลายประดิษฐ์ โดยนิยมมากในจงัหวดัหนองคาย และพบบ้างในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด สกลนคร และอดุรธานี ด้วยเชน่เดียวกนั 
 

 
 

แผนที)ที) 9  การกระจายตวัของพระพทุธรูปฐานบวัควํ)าเพียงอยา่งเดียว 
 
 
 
 
 

6

20

1
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2.7 พระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิตลายสามเหลี�ยมพื ?นฐาน นิยมมากในจงัหวดั
ขอนแก่น หนองคาย ร้อยเอ็ด และพบเพียงเล็กน้อยในจงัหวดันครพนม 
 

 
 

แผนที)ที) 10  การกระจายตวัของพระพทุธรูปฐานลายเรขาคณิตลายสามเหลี)ยมพื 1นฐาน 
 
 
 
 
 
 

15

5

5

1
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2.8 พระพุทธรูปฐานบัวประกอบกลีบบัวหงาย นิยมมากในจงัหวดัขอนแก่น และ
พบบ้างในจงัหวดัอดุรธานี หนองคาย มหาสารคาม และจงัหวดัร้อยเอ็ด 

 
แผนที)ที) 11  การกระจายตวัของพระพทุธรูปฐานบวัประกอบกลีบบวัหงาย 
 
 
 
 
 
 

3

5

12
1

2
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2.9 พระพุทธรูปฐานบัวควํ�า – บัวหงายกลีบบัวผสม นิยมในจังหวัดร้อยเอ็ด 
และพบบ้างในจงัหวดัอดุรธานี หนองคาย สกลนคร มหาสารคาม และจงัหวดัขอนแก่น 

 
แผนที)ที) 12  การกระจายตวัของพระพทุธรูปฐานบวัควํ)า – บวัหงายกลีบบวัผสม 
 
 
 
 
 
 

2

3

1

3

112
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2.10 พระพุทธรูปฐานบัวหงายเพียงอย่างเดียว พบในเกือบทุกจังหวัดแต่มี
ปริมาณไม่มากนัก พบในจังหวัดหนองบัวลําภู อุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ
จงัหวดันครพนม  
 

 
 

แผนที)ที) 13  การกระจายตวัของพระพทุธรูปฐานบวัหงายเพียงอยา่งเดียว 
 
 
 
 

3 4

4

2

3

1
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2.11 พระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิตลายสามเหลี�ยมซ้อน นิยมในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
และพบเล็กน้อยในจงัหวดันครพนม และจงัหวดัขอนแก่น 

 

 
 

แผนที)ที) 14  การกระจายตวัของพระพทุธรูปฐานลายเรขาคณิตลายสามเหลี)ยมซ้อน 
 
 
 
 
 
 

3

10

2
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2.12 พระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิตประดิษฐ์ พบเพียงเล็กน้อยในจังหวัด
ขอนแก่นและพบในจงัหวดัร้อยเอ็ด 

 
แผนที)ที) 15  การกระจายตวัของพระพทุธรูปฐานลายเรขาคณิตประดษิฐ์ 
 
 
 
 
 
 

3 1
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2.13 พระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิตลายสี�เหลี�ยม พบในจงัหวดัมหาสารคามและ
ร้อยเอ็ด 
 

 
 

แผนที)ที) 16  การกระจายตวัของพระพทุธรูปฐานลายเรขาคณิตลายสี)เหลี)ยม 
 
 
 
 
 
 

1

1
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บัวควํ)า-บัวหงายกลีบบัวผสม

บัวประกอบลายหัวยูอี่)

บัวประกอบกลีบบัวหงาย

บัวประกอบลายประดิษฐ์

สามเหลี)ยมพื 1นฐาน

สามเหลี)ยม

สี)เหลี)ยม

เรขาคณิตประดิษฐ?

บัวควํ)าอยา่งเดียว

บัวหงายอยา่งเดียว

ฐานเรียบ

 
 

แผนภมูิแสดงลวดลายบนฐานพระพทุธรูปที)ได้รับความนิยม 
 

จากแผนภาพและแผนภูมิที)แสดงข้างต้นเห็นได้ว่าฐานพระพุทธรูปแต่ละรูปแบบจะ
นิยมสร้างในเฉพาะบางท้องถิ)นและมีลกัษณะเฉพาะที)ไม่พบในพื 1นที)ใกล้เคียงหรือพบในปริมาณที)
น้อยมาก เช่น พระพทุธรูปฐานบวัประกอบลายประดิษฐ์พบที)สถานปฏิบตัิธรรมถํ 1าสาริกา จงัหวดั
เลยเท่านั 1น พระพุทธรูปฐานบวัประกอบลายหัวยู่อี)พบในจงัหวดัขอนแก่นซึ)งพบเป็นจํานวนมาก 
และพบในจงัหวดัร้อยเอ็ดเพียงเล็กน้อย 

ด้านความนิยมของลวดลายฐานพระพระพุทธรูปรูปพบว่าบางรูปแบบก็มีความนิยม
อยู่เฉพาะกลุ่ม เช่น พระพุทธรูปฐานบัวควํ)า – บัวหงายกลีบบวัถลาที)นิยมสร้างมากในจังหวัด
ร้อยเอ็ด และแพร่กระจายไปยังพื 1นที)ที)อยู่เหนือขึ 1นไปคือจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และ
อดุรธานีตามลําดบั พระพทุธรูปฐานบวัประกอบกลีบบวัหงายพบนิยมสร้างในจงัหวดัขอนแก่นและ
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แพร่กระจายขึ 1นไปยงัจงัหวัดอุดรธานี และจงัหวดัหนองคาย นอกจากนี 1ยงัแพร่กระจายลงไปยัง
พื 1นที)ด้านลา่งในจงัหวดัมหาสารคามและจงัหวดัร้อยเอ็ดอีกด้วย หรือพระพทุธรูปฐานบวัควํ)า – บวั
หงายกลีบตั 1งตรงที)พบในจงัหวดัหนองคาย ก็พบในจงัหวดัหนองบวัลําภูวด้วยเช่นเดียวกนั จึงเห็น
ได้ว่าฐานพระพทุธรูปที)มีความนิยมเป็นอย่างมากในบริเวณใดบริเวณหนึ)งจะส่งตอ่รูปแบบหรือให้
อิทธิพลทางด้านศลิปะกบัพื 1นที)ข้างเคียงที)มีการตดิตอ่กนั ดงัเชน่ กลุม่จงัหวดัอดุรธานี – จงัหวดัเลย 
– จังหวัดหนองคาย  กลุ่มจังหวัดอุดรธานี – จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดมหาสารคาม – จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

สําหรับลวดลายฐานพระพุทธรูปที)พบในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส.ป.ป.ลาว และ
พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว นครหลวงเวียงจนัทน์นั 1นพบว่ามีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปในจงัหวดั
หนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดัหนองบงัลําภู ยกตวัอย่างเช่น พระพทุธรูปบุทอง จากวดัถํ 1าสุวรรณ
คหูา กบัพระพทุธรูปบทุอง จากพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิส.ป.ป.ลาว 

 

 

  
 
 
 

ภาพที) 264  เปรียบเทียบลวดลายกลีบบวัระหวา่งพระพทุธรูปบทุอง จากวดัถํ 1าสวุรรณคหูา จงัหวดั
หนองบวัลําภ ูกบัพระพทุธรูปบทุอง จากพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิส.ป.ป.ลาว 

                  (ก) พระพุทธรูปบุทอง จากวัดถํ 1าสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู (ไม่ปรากฏ 
หมายเลขทะเบียน) 

                  (ข) พระพทุธรูปบทุอง จากพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิส.ป.ป.ลาว 
 

(ก) (ข) 
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ภาพที) 265  เปรียบเทียบลวดลายกลีบบวัระหว่างพระพุทธรูปเงิน จากวดัห้วยห้าว จงัหวดัเลยกับ

พระพทุธรูปบทุอง จากพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิส.ป.ป.ลาว 
                  (ก) พระพทุธรูปบทุอง จากวดัห้วยห้าว จงัหวดัเลย หมายเลขทะเบียน 1-001 
                  (ข) พระพทุธรูปบทุอง จากพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิส.ป.ป.ลาว 
 

นอกจากนี 1ด้านฝีมือช่างพบว่าพื 1นที)ตอนบนช่างจะมีความฝีมือที)ปราณีตกว่าบริเวณ
ตอนล่างโดยเฉพาะในจังหวัดเลย หนองคาย และหนองบัวลําภู สันนิษฐานว่าเนื)องจากพื 1นที)
ดงักล่าวมีการติดตอ่กบัเวียงจนัทน์อย่างใกล้ชิด อาจมีการเคลื)อนย้าย หรือการแลกเปลี)ยนความรู้
ระหว่างช่างเวียงจันทน์ (ฝั) งซ้ายแม่นํ 1าโขง) กับช่างท้องถิ)น (ฝั) งขวาแม่นํ 1าโขง หรือบริเวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยในปัจจุบนั) ทําให้พระพุทธรูปที)พบในพื 1นที)ตอนบนมีความสวยงาม 
ปราณีตใกล้เคียงกบัพระพทุธรูปบทุอง – บเุงินที)พบที)เวียงจนัทน์ 
 
 
 
 

(ก) (ข) 
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บทที� 6 
 

สรุป 

 
เทคนิคการสร้างพระพุทธรูปบุทอง – บุเงนิ 
 พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที�พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขึ $นรูปด้วย
วิธีการใช้แม่แบบที�ทําจากทองเหลือง จากนั $นจึงนวดแผ่นทองหรือแผ่นเงินเข้ากบัแบบทั $งด้านหน้า
และด้านหลงัอย่างละ 1 ชิ $นให้ได้ขนาดและรูปแบบที�ต้องการ จากนั $นจึงนําแผ่นทองหรือแผ่นทอง
ประกบเข้าด้วยกนัด้วยวิธีการ 4 วิธี ซึ�งพบใช้กบัสว่นพระรัศมีด้วยเชน่กนั มีดงันี $ 

1.การตดัขอบชิ $นงานให้เป็นริ $วแล้วประกบสบัหว่างแล้วนวดให้แผ่นทอง
หรือเงินให้ตดิกนั จะทําให้ได้ตะเข็บงานเป็นรูปสี�เหลี�ยมสลบัฟันปลา 

2.การพบัขอบงานด้านหนึ�งแล้วนําขอบอีกด้านหนึ�งสอดเข้าไปแล้วนวด
ให้แผน่ทองหรือเงินให้ตดิกนั จะทําให้ได้ตะเข็บงานที�เป็นเส้นตรง 

3.การนําแผน่ทองหรือแผน่เงินมาประกบกนัโดยไม่มีการตกแตง่ขอบแล้ว
นวดให้ทั $งสองแผ่นติดกนั จะทําให้ได้ตะเข็บงานที�เป็นขอบแผ่นทองหรือเงินตามเดิมที�ตดัไว้ตั $งแต่
แรก 

4.การตอกหมดุ จะทําให้เกิดตะเข็บงานที�มีจดุวงกลมเล็กๆตอ่เนื�องกนั 
 หลงัจากที�ประกบแผ่นทองหรือเงินเข้าด้วยกันแล้วจึงนําชนัเทผสมนํ $ามนัยาง ดิน อิฐ 
เพื�อความแข็งแรงและเพิ�มเกสรดอกไม้หรือผงไม้มงคลเพื�อให้มีนํ $าหนกัเบา แล้วจึงเจาะรูตรงกลาง
เพื�อเป็นการระบายความร้อนของชนัหรืออาจเพื�อใช้เสียบกบัไม้ตั $งเป็นพทุธบชูา 
 สําหรับส่วนเม็ดพระศกจะใช้สิ�วกดให้เป็นเส้นพบทั $งวงกลม สี�เหลี�ยม ส่วนพระกรรณ
ใช้เทคนิคการเสียบเข้าที�ข้างพระพกัตร์และการตอกหมดุ และส่วนพระเนตรพบทั $งที�มีการเจาะเบิก
เนตรและการใช้สิ�วขีดให้เป็นเส้นโค้งให้เป็นพระเนตรเหลือบตํ�า นอกจากนี $มีการตกแต่งฐาน
พระพทุธรูปด้วยหินโดยการฝังเข้าไปเข้าไปในฐานพระพทุธรูป 
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ลวดลายฐานพระพุทธรูปและความนิยมในท้องถิ�น 

 พระพทุธรูปบทุอง – บเุงินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนที�ศกึษามีจํานวนทั $งสิ $น 
499 องค์ สามารถแบง่ออกเป็น 5 รูปแบบหลกั คือ 
 1.พระพทุธรูปฐานกลีบบวัควํ�า – บวัหงาย ประกอบด้วย 
  1.1 พระพทุธรูปฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัตั $งตรง 
  1.2 พระพทุธรูปฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัถลา 
  1.3 พระพทุธรูปฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบบวัผสม 
 2.พระพทุธรูปฐานบวัประกอบ ประกอบด้วย 
  2.1 พระพทุธรูปฐานบวัประกอบลายหวัยูอี่� 
  2.2 พระพทุธรูปฐานบวัประกอบกลีบบวัหงาย 
  2.3 พระพทุธรูปฐานบวัประกอบลายประดษิฐ์ 
 3.พระพทุธรูปฐานลายเรขาตณิต ประกอบด้วย 
  3.1 พระพทุธรูปลายเรขาคณิตสายเหลี�ยมพื $นฐาน 
  3.2 พระพทุธรูปลายเรขาคณิตสายเหลี�ยมซ้อน 
  3.3 พระพทุธรูปลายเรขาคณิตสายสี�เหลี�ยม 
  3.4 พระพทุธรูปลายเรขาคณิตประดษิฐ์ 
 4.พระพทุธรูปฐานบวัควํ�าหรือบวัหงายเพียงอยา่งเดียว ประกอบด้วย 
  4.1 พระพทุธรูปบวัควํ�าเพียงอยา่งเดียว 
  4.2 พระพทุธรูปบวัหงายเพียงอยา่งเดียว 
 5.พระพทุธรูปฐานเรียบ 
 พระพทุธรูปทั $ง 5 รูปแบบนี $มีรูปแบบหลกัที�นิยมสร้างคือฐานพระพทุธรูปบวัควํ�า – บวั
หงายกลีบบวัตั $งตรง โดยพบแทบทุกจังหวัด  นอกจากนี $ยงัพบว่ามีรูปแบบฐานพระพุทธรูปบาง
รูปแบบที�แสดงให้เห็นความนิยมอยูเ่ฉพาะกลุ่มท้องถิ�น โดยกลุ่มที�เดน่ชดัมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มจงัหวดั
อุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย และอีกกลุ่มหนึ�ง คือ กลุ่มจังหวัดอุดรธานี จังหวัด
ขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัร้อยเอ็ด  

สําหรับจงัหวดัอดุรธานีนั $นจะได้รับอิทธิพลศลิปะจากทั $งสองทาง คือ พื $นที�ตอนบนจาก
จงัหวดัเลย และจงัหวดัหนองคาย จากพื $นที�ทางตอนลา่ง คือ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด 
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การกาํหนดอายุพระพุทธรูปบุทอง – บุเงนิ  

 อายพุระพทุธรูปบทุอง – บเุงินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนที�ระบศุกัราชมีอายุ
ในช่วงพทุธศตวรรษที� 21 -23 โดยพบว่าในช่วงพทุธศตวรรษที� 21 ฐานพระพทุธรูปมีรูปแบบที�ไม่
หลากหลายและไม่มีลวดลายที�ซบัซ้อนมากนกั พบมีฐานเรียบ ฐานบวัควํ�า – บวัหงายกลีบตั $งตรง 
และฐานกลีบบวัถลา 
 ช่วงพุทธศตวรรษที� 22 มีการสร้างฐานพระพทุธรูปแบบกลีบบวัถลาต่อเนื�องมาจาก
ชว่งพทุธศตวรรษที� 21 และเริ�มปรากฏลวดลายรูปแบบใหม่ขึ $นคือการผสมกลีบบวัเข้ากบัลายก้าน
ขด และปรากฏกลีบบวัถลาอีกรูปแบบหนึ�งคือ กลีบบวัตรงกลางเป็นกลีบตั $งตรงส่วนด้านข้างปลาย
โค้งออกเล็กน้อย 
 ช่วงพุทธศตวรรษที� 23 เป็นช่วงที�มีการสร้างพระพุทธรูปในปริมาณมากอีกทั $งยงัมี
รูปแบบที�หลากหลาย มีการเพิ�มชั $นฐานของพระพุทธรูปให้สูงขึ $นกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตาม
พระพทุธรูปฐานเตี $ยก็ยงัคงปรากฏอยูเ่ชน่เดียวกนั 
 สําหรับพระพทุธรูปที�ไม่มีจารึกสามารถนําไปเทียบได้กบัพระพทุธรูปที�มีจารึกโดยการ
เปรียบเทียบลวดลายที�ฐาน ลกัษณะพฒันาการรูปแบบของฐานพระพทุธรในแตล่ะสมยัว่ามีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ รวมถึงนําไปเปรียบเทียบกับลวดลายบนสถาปัตยกรรมที�พบในล้านนาและ
อยธุยา อาจเทียบอายพุระพทุธรูปบทุอง – บเุงินที�ไมมี่จารึกได้ราวพทุธศตวรรษที� 21 – 23   
 
คตกิารสร้างพระพุทธรูปบุทอง – บุเงนิ  

 จากการศึกษาจ า รึก ที� ปรากฏ บนฐ านพระ พุทธ รูปบุทอง  – บุทอง ในภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนพบว่าพระพทุธรูปบุทอง – บุเงิน สร้างขึ $นเพื�อเป็นการทําบญุอนัเกิด
จากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็นอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติรวมถึงสตัว์โลก อีกทั $งยัง
สร้างถวายเพื�อให้สมความปรารถนาของตนทั $งในชาตินี $และชาติหน้า โดยผู้ ที�สร้างพระพุทธรูปนั $น
ไม่ได้จํากัดอยู่ในกลุ่มชนชั $นสูง เช่น พระมหากษัตริย์ หรือพระสงฆ์ แต่รวมถึงชาวบ้านก็สามารถ
สร้างพระพุทธรูปถวายได้ ทั $งนี $ขึ $นอยู่กบักําลงัทรัพย์ในการสร้าง หากมีกําลงัทรัพย์น้อยอาจสร้าง
ครอบครัวละ 1 องค์ ดังปรากฏชื�อประธานในการสร้างและชื�อผู้ ร่วมสร้างจํานวนมากบน
พระพทุธรูป 1 องค์  
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อิทธิพลศิลปะภายนอกที�เข้ามาผสมผสาน 

พื $นที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีการสั�งสมรูปแบบศิลปกรรมที�หลากหลาย
ผ่านทางสงคราม ศาสนาและการเมืองการปกครองของอาณาจกัรล้านช้าง ล้านนา และอยุธยา
อยา่งตอ่เนื�องมาตั $งแตช่่วงพทุธศตวรรษที� 20 ทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงและผสมผสานทางสงัคม
และศิลปวัฒนธรรมจนสามารถพัฒนาเป็นรูปแบบเฉพาะตน ดังปรากฏลวดลายบนฐาน
พระพทุธรูปที�นิยมอยูเ่ฉพาะถิ�น 
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รายการอ้างอิง 
 

ภาษาไทย 
กรมศิลปากร. จดหมายเหตุการณ์บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนม

วรวิหาร อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.2518-2522. กรุงเทพฯ: 
คณะกรรมการดําเนินงานบรรจพุระบรมสารีริกธาตใุนองค์พระธาตพุนม,  2522. 

__________. จารึกในประเทศไทย เล่ม 5. กรุงเทพฯ: หอสมดุแหง่ชาต ิกรมศลิปากร, 2529. 
__________. จารึกล้านนา ภาค 2. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชําระประวตัศิาสตร์ไทย กรมศิลปากร

, 2551.  
__________. นําชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก. กรุงเทพฯ: หอรัตนชัยการ  

พิมพ์, 2527.  
__________. ประณีตศิลป์ไทย. กรุงเทพ: รุ่งศลิป์การพิมพ์, 2536. 
__________. ประมวลคําศัพท์ภาษาลาว เล่ม 2 อักษร จ – ถ. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
 2544.  
__________. ประมวลคําศัพท์ภาษาลาว เล่ม 4 อักษร จ – ถ. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
 2545 
__________. ประมวลคําศัพท์ภาษาลาว เล่ม 5 อักษร ส– ฮ. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
 2545.  
__________. แหล่งประตมิากรรมภาคเหนือ. กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศลิปากร,  2534. 
กรมศลิปากร,กองพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต.ิ เมืองอุบลราชธานี. กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2532. 
กลุ่มโบราณคดี สํานกัศิลปากรที; 9 ขอนแก่น, รายงานโครงการขดุค้น ขุดแต่งโบราณสถานธาตุ

บ้านหนาด วดัพระธาตุบ้านหนาด หมู่ 6 ตําบลนาบวั อําเภอเพ็ญ จงัหวดัอุดรธานี 
2556. 

กลัญาณี กิจโชตปิระเสริฐ. “พระพทุธรูปบเุงินจากถํ Bาสาริกา.” ศิลปากร 5,5 (กนัยายน-ตลุาคม 
2552): 96 – 111. 

คณะกรรมการจดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี, ตํานานพื 9นเมือง

เชียงใหม่. พระนคร: โรงพิมพ์สํานกัทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2514. 
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต,ุ ช่างสิบหมู่. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ Bนติ Bง     
 แอนด์พบัลิชชิ;ง, 2547. 
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คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วัฒนธรรม 
 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดร้อยเอ็ด.
 กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 2542. 
โครงการสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย. ปราสาทหนิและทับหลัง. กรุงเทพฯ: โครงการฯ, 2542.14. 
จดหมายเหตุกองทัพปราบฮ่อ, ประชุมพงศาวดาร เล่มที> 14 (ภาคที> 22-25). พระนคร:  
 องค์การค้าของครุุสภา, 2507. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงมหาราช. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2527. 
เจริญ ตนัมหาพราน. พระพุทธรูปล้านช้าง. กรุงเทพฯ: ปราชญ์, 2554. 
ชอง บวสเซอลีเย่, “ศิลปะลาว.” แปลโดย หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิสกุล, ใน ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

ประเทศใกล้เคียง. กรุงเทพฯ: มตชิน, 2549. 
ฌอง บวสเซอลีเย่. “ศิลปะลาว.” ใน รวมบทความในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ:  
 หอสมดุสาขาวงัทา่พระ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2537. 
ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์ รัชกาลที> ๒. พระนคร: ม.ป.ป, 2482. 
ติOก แสนบุญ. “เอกลักษณ์และคุณค่าพระพุทธรูปอีสานแห่งอดีตสมัย.” สารมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 14, (มีนาคม 2549): 7-10. 
ตํานานเมืองนครจําปาศักดิD  ฉบับ เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ และเจ้าราชวงศ์เมืองนคร

จาํปาศักดิD, ประชุมพงศาวดาร เล่ม 43 (ประชุมพงศาวดาร ภาคที> 69-70). 
ตาํนานเมืองนครจําปาศักดิD ฉบับ พระยามหาอํามาตยาธิบดี, ประชุมพงศาวดาร เล่ม 43 

(ประชุมพงศาวดาร ภาคที> 69-70). 
ตาํนานเมืองนครจําปาศักดิD ฉบับ หม่อมอมรวงศ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม), ประชุมพงศาวดาร
เล่ม 43 ภาคที> 69-70. 
ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา (ขํา บนุนาค). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที> ๑. พิมพ์ 
 ครั Bงที; 5. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุสภา, 2526. 
เทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, จ้าพระยา (ขํา บุนนาค). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์        

รัชกาลที>  ๓. พิมพ์ครั Bงที;  6 (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์               
กรมศลิปากร, 2538. 

ธวชั ปณุโณทก. “พื Bนเมืองอีสาน (ประวตัศิาสตร์อีสาน).” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 
15 (2542): 3151.  
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ธวชั ปณุโณทก. “ถํ Bาสวุรรณคหูา,ศิลาจารึก.” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 5 (2542):  
 1522. 
__________. “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น.” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 9 

(2542): 3097. 
__________. “องค์ตื Bอ (หนองคาย), พระเจ้า.” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 15 

(2542): 5153. 
__________. ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว: ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์

อีสาน. กรุงเทพฯ: คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2530. 
น. ณ ปากนํ Bา. วิวัฒนาการลวดลายไทย. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์เมืองโบราณ, 2550. 
นิทาน เรื>องขุนบรมราชา (ต่อ), ประชุมพงศาวดาร เล่ม 44 ภาคที> 70 (ต่อ)-71. พิมพ์ครั Bงที;

2. พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา, 2512. 
นิทาน เรื>องขุนบรมราชา, ประชุมพงศาวดาร เล่ม 43 ภาคที> 69-70. พระนคร: องค์การค้า 
 ของครุุสภา, 2512. 
บุนมี เทบสีเมือง. ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 อาณาจักรลาวล้านช้างตอนต้น,   

แปลโดย ไผท ภธูา. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ, 2554. 
ประชุมจารึกภาคที> 1. แปลโดย ยอช เซเดย์. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2526. 
ประชุมพงศาวดาร ภาคที> 5. พระนคร: โรงพิมพ์ไทยพณิชยการ, 2505. (พิมพ์เป็นอนสุรณ์งาน

ฌาปนกิจศพ นายอารีย์ ลีวีระ 2506). 
ประชุมพงศาวดารภาคที> 11 พงษาวดารเมืองหลวงพระบาง. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิ

พรรฒธนากร, 2462. (พิมพ์ในงานศพนายพนัเอก พระยาดษักรปลาศ (ทองอยู่ โรหิต
เสถียร) 

ประชุมพงศาวดาร ภาคที> 22 เรื>องพงศาวดารเมืองหัวพันห้าทั 9งหก. พระนคร: ร.พ.วิงเฮง 7, 
2505. 

ประเทือง จินตสกลุ. ภูมิศาสตร์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงทพฯ : ทวีการพิมพ์,
 2528. 
ประมวญวิชาพลู,พระยา.  พงศาวดารเมืองล้านช้างและลําดับสกุลสิทธิสาริบุตร ราชตระกูล

ล้านช้าง เวียงจันทร์. พิมพ์ครั Bงที; 2. พระนคร: ม.ป.ท., 2483. (พิมพ์แจกในงาน
ฌาปนกิจศพ คุณหญิงชลปทานธนารักษ์ (พอน โหตรภวานนท์) 25 กุมภาพันธ์ 
2484). 
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ผาสขุ อินทราวธุ. พุทธศาสนาและประตมิานวิทยา. กรุงเทพ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลยั
ศลิปากร, 2530.พฒัน์ น้อยแสงศรี. “พระใส : พระพทุธรูป. ” สารานุกรมวัฒนธรรม

ไทย ภาคอีสาน 9 (2542): 3050. 
“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยาฉบบัหลวงประเสริฐ,” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 

ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื>นๆ. นนทบรีุ: ศรีปัญญา, 2553. 
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา. 2 เล่ม. พิมพ์ครั Bงที; 7. พระนคร : คลงัวิทยา, 2516.
พงศาวดารย่อเมืองเวียงจันทน์, ประชุมพงศาวดาร เล่ม 44 ภาค 70 (ต่อ) – 71. 
พระธาตุพนม. พิมพ์ครั Bงที; 3. นนทบรีุ: โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2557. (พิมพ์ในงานพิธีมทุิตา

สกัการะแด่พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตพุนมวรมหาวิหาร อายุวฒันมงคล 
๗๒ ปี) 

พฒัน์ เพ็งผลา. “อโรคยาศาล (โรงพยาบาล) : ปราสาทหิน.” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค

อีสาน 15 (2542): 5228.  
เซเดย์, ยอร์ช. ชนชาติต่างๆในแหลมอินโดจีน. พิมพ์ครั Bงที; 2.  แปลโดย ปัญญา บริสุทธิU . 

กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2525. 
 มหาคํา จําปาแก้วมณี และคณะ. ประวัติศาสตร์ลาว, แปลโดย สุวิทย์ ธีรศาสวตั. ขอนแก่น :  

ภาควิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2539. 

มหาราชวงษ์ พงษาวดารพม่า, แปลโดย นายตอ่. กรุงเทพฯ : มตชิน, 2545. 
มหาสิลา วีระวงส์. ประวัติศาสตร์ลาว, แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต์. เชียงใหม่ : สถาบนัวิจยั

สงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2535. 
มาริแอลล์ ชองโตนี, วัดภู : กรณีตัวอย่างในการศึกษาประวัติศาสตร์ลาว โดยอาศัยวิธีการ

ทางโบราณคดี. แปลเรียบเรียงโดย สดชื;น ชัยประสาธน์ และ สุกันยา ราชฤทธิU . 
กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2535. 

สิริพรรณ ธิริศริิโชต.ิ “พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิิมาย.” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 9 
(2542): 3101. 
โยซิยูกิ  มาซูฮารา. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ของ ราชอาณาจักรลาวล้านช้าง สมัย 
 คริสต์ศตวรรษที> 14-17 จาก “รัฐการค้าภายในภาคพื 9นทวีป” ไปสู่ “รัฐกึ>งเมือง
 ท่า”. กรุงเทพฯ: มตชิน, 2546. 
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วราภรณ์ โตคีรี, “การศึกษาใบจุ้ ม เอกสารทางราชการของอาณาจักรล้านช้าง” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศลิปากร, 2532) 

วิทย์ พิณคนัเงิน, ช่างสิบหมู่. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิสํานกันายกรัฐมนตรี, 
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