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Gilded and silver Buddha images have been dated from 16th – 18th century A.D.,
In 16th century A.D. found a little amount of Buddha images and had a simple art styles, when
17th-18th century A.D. new art styles of Buddha images had emerged and increased in 18th
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Type of gilded and silver Buddha images art styles can be classified according to
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Using a mold is one of techniques used in gold and silver lining Buddha Images
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บทที 1
บทนํา
1.ความเป็ นมาและความสําคัญของเรือง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหลังพุทธศตวรรษที 19 เป็ นต้ นมาปรากฏ
หลักฐานทางโบราณคดีทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยเฉพาะอย่างยิงในบริ เวณลุ่มนํ /าโขงตอนบน พบ
หลักฐานประเภทจารึกสมัยไทย-ลาวในบริ เวณแอ่งสกลนคร โดยเฉพาะในจังหวัดหนองคายและ
อุดรธานีเป็ นจํานวนมาก1 นอกจากนี /ยังมีหลักฐานทีไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร คือ โบราณสถานและ
โบราณวัตถุอีกเป็ นจํานวนมาก
ช่ว งพุท ธศตวรรษที 20-21 เป็ นต้ น มาปรากฏพระพุท ธรู ป ขนาดเล็ ก ที เ รี ย กว่ า
พระพุทธรูปบุทอง-บุเงิน เป็ นพระพุทธรูปทีทําจากชัน พบทังที
/ ผสมผงว่านและไม่ผสมผงว่าน ขึ /นรูป
ด้ วยการหุ้มหรื อบุด้วยแผ่นทองหรื อแผ่นเงินขนาดบางและตอกหรื อกดเพือตกแต่งให้ เกิดลวดลาย
นิยมสร้ างในสมัยสมเด็จพระโพธิสาลราช กษัตริ ย์แห่งล้ านช้ าง ซึงครองราชย์ราว พ.ศ.2063-2090
เนื อ งจากปรากฏพระนามของพระองค์ บ ริ เ วณฐานพระพุ ท ธรู ป บุ ท อง-บุ เ งิ น ที ไ ด้ จ ากการ
บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ โ บราณสถาน การขุ ด ค้ น และการสํ า รวจทางโบราณคดี ใ นบริ เ วณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อย่างไรก็ตามการศึกษาและการวิจัยเกี ยวกับพระพุทธรู ปบุทอง-บุเ งินทีพบในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ในปั จ จุบัน ยัง ไม่กว้ า งขวาง โดยพบว่า การศึกษาเกี ยวกับพระพุทธรู ปใน
บริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเน้ นการศึกษาพระพุทธรู ปหล่อโลหะทีมีขนาดใหญ่ นิยมศึกษา
รู ปแบบศิลปะและอิทธิ พลของศิลปะไทยทีมีอิทธิพลต่อศิลปะล้ านช้ างในแต่ละช่วงสมัย รวมถึง
การศึกษาเกียวกับตํานานของพระพุทธรูปล้ านช้ าง โดยมีนกั วิชาการทีได้ ทําการศึกษาไว้ ดงั นี /

1

ธวัช ปุณ โณฑก, ศิ ล าจารึ ก อี ส านสมั ย ไทย-ลาว: ศึ ก ษาทางด้ า นอั ก ขรวิ ท ยาและ
ประวัติศาสตร์ อีสาน (กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2530), 35-36.

1

2
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเขียนบทความเรื อง “ตํานานพระพุทธรูป
ล้ านช้ าง” กล่าวถึงคติโบราณและการอัญเชิญพระพุทธรู ปทีสําคัญหลายองค์จากล้ านช้ างมายัง
กรุงเทพฯ เช่น พระเสริ ม พระแซกคํา พระฉันสมอ พระใส พระแสน (เมืองมหาชัย) พระแสนเมือง
(เมืองเชียงแตง)2
ศาสตราจารย์ ชอง บวสเซอลีเย่ (Jean Boisselier) ได้ เขียนบทความเกี ยวกับ
ศิลปะลาวซึงแปลเป็ นภาษาไทยโดยศาสตราจารย์หม่อมเจ้ าสุภัทรดิศ ดิศกุล ชือ “ศิลปะลาว” ซึง
กล่าวถึง “พระบาง” ซึงเป็ นพระพุทธรู ปรุ่ นแรกสุดของอาณาจักรล้ านช้ างว่าได้ รับอิทธิพลมาจาก
ศิลปะเขมรและต่อมาภายหลังคงได้ รับอิทธิพลมาจากศิลปะสุโขทัยและล้ านนา3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงวน รอดบุญ เขียนหนังสือ “พุทธศิลปลาว” เนื /อหากล่าวถึง
ประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมและเครื องปั น/ ดินเผาของลาว ส่วนเนื /อหาที
เกียวกับพระพุทธรูปกล่าวถึงพุทธลักษณะของพระพุทธรูปลาว ความนิยมในการสร้ างพระพุทธรูป
สําริ ดและปูนปั น/ และพระพุทธรู ปสําริ ดของลาวทีพบในประเทศไทยซึงได้ อญ
ั เชิญมาจากประเทศ
ลาวเพือประดิษฐานไว้ ในวัดต่างๆในประเทศไทย เช่น พระอรุ ณ ประดิษฐานทีพระวิหารวัดอรุ ณ
ราชวราราม และพระแสนเมืองเชียงแตง ประดิษฐานไว้ ในพระอุโบสถวัดหงส์รัตนาราม ธนบุรี เป็ น
ต้ น4
ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ4 กล่าวถึงความสัมพันธ์ ทางเครื อญาติ
ของล้ านช้ างและล้ านนาในหนังสือเรื อง “จิตต์” ว่าล้ านช้ างและล้ านนามีความสัมพันธ์ ทางเครื อ
ญาติตงแต่
ั / สมัยพระบิดาของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชกษัตริ ย์ของล้ านช้ าง ซึงพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ
ราชได้ เสด็จกลับจากเชียงใหม่เพือไปครองเมืองหลวงพระบางและได้ นําช่างฝี มือล้ านนากลับไป
เป็ นจํานวนมาก ทําให้ ศิลปะของพระพุทธรู ปล้ านนาตอนปลายส่งอิทธิ พลให้ กับศิลปะล้ านช้ าง
ในช่วงพุทธศตวรรษที 22 และมีการพัฒนารู ปแบบศิลปะทีแสดงให้ เห็นรู ปแบบศิลปะเขมรและ
สุโขทัยแต่มีความกระด้ างกว่าพระพุทธรูปล้ านนาอย่างเห็นได้ ชดั 5

2

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธรูปสําคัญ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548),

235-238.
3

หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิสกุล, ประวัติศาสตร์ ศิลปะประเทศใกล้ เคียง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549),

342-343.
4

สงวน รอดบุญ, พุทธศิลปะลาว (กรุงเทพฯ: ภาควิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยครูธนบุรี, 2526),

5

หม่อมราชวงศ์สรุ ิ ยวุฒิ สุขสวัสดิY, จิตต์ (กรุงเทพฯ: Rain Boom Press, 2546), 124.

174-184.

3
รองศาสตราจารย์ ม.ล.สุรสวัสดิ4 สุขสวัสดิ4 ได้ เสนอข้ อสังเกตเกียวกับการกําหนด
ยุคคลาสสิคของศิลปะลาวในบทความเรื อง “งานประติมากรรมลาวกับปั ญหาเรื องยุคคลาสสิคของ
ศิล ปะลาว” ว่ า ยุค ทองหรื อ ยุค รุ่ ง เรื อ งของงานศิ ล ปกรรมลาวมี จ ริ ง หรื อ โดยการยกตัว อย่ า ง
พระพุทธรูปลาวประกอบ เช่น พระพุทธรูปสกุลช่างวัดมโนรมย์ซึงมีลกั ษณะพุทธศิลปะแบบสุโขทัย
เป็ นส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกันก็ปรากฏพุทธศิลปะแบบอยุธยาตอนต้ นเช่นเดียวกัน เป็ นต้ น
ในตอนท้ ายได้ ตงข้
ั / อสันนิษฐานว่างานศิลปกรรมของลาวส่วนใหญ่เจริ ญขึน/ ภายใต้
อิทธิพลรูปแบบศิลปะของเพือนบ้ านทีได้ พฒ
ั นามาจนถึงยุคทองแล้ ว เช่น เขมร ไทยภาคกลาง และ
ล้ านนา ดังนันงานศิ
/
ลปกรรมของลาวจึงยึดติดอยู่กบั ความงามเหล่านี /และไม่มีเวลาทีจะสร้ างสรรค์
หาความงามในแบบของตนเอง อย่างไรก็ ต ามในบางครั ง/ ศิล ปะลาวก็ ใ ห้ อิ ท ธิ พ ลกับ หัว เมื อ ง
ข้ างเคียง เช่น งานศิลปกรรมในเมืองน่านในสมัยรั ตนโกสินทร์ ตอนต้ น ดังปรากฏหลักฐานเป็ น
พระพุทธรูปปางมารวิชยั แกะสลักจากไม้ ทีวดั หมอเมือง อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน6
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ4ชัย สายสิงห์ เขียนรายงานการวิจยั เรื อง “ศิลปะล้ านช้ างที
พบในประเทศไทย (ระหว่างพุทธศตวรรษที 19-23)” กล่าวถึงรูปแบบของพระพุทธรูปล้ านช้ างและ
อิทธิพลของศิลปะต่างชาติทีมีตอ่ พระพุทธรูปล้ านช้ างในสมัยต่างๆ ตลอดจนพระพุทธรูปทีสําคัญ
ของล้ านช้ างทีพบในภาคอีสานและทีนํามาประดิษฐานทีกรุงเทพมหานครซึงเป็ นกลุ่มพระพุทธรู ป
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
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของไทยซึ ง เป็ นพระพุท ธรู ป ที ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะรั ต นโกสิ น ทร์ ร วมถึ ง
พระพุทธรูปทีเป็ นศิลปะพื /นบ้ านในภาคอีสานด้ วย ในตอนท้ ายกล่าวถึงความศรัทธา ความเชือทีมี
ต่อพระพุทธรูปในภาคอีสานปั จจุบนั 7
เจริ ญ ตันมหาพราน กล่าวถึงตํานานและประวัติการสร้ างพระพุทธรู ปล้ านช้ างที
สําคัญทีเชิญมาประดิษฐานในประเทศไทยในหนังสือเรื อง “พระพุทธรู ปล้ านช้ าง” ซึงพระพุทธรู ป
ขนาดใหญ่ ได้ แก่ พระพุทธรู ปสิหิงค์ พระบาง พระแซกคําพระใส พระสุก พระติ /ว และพระเทียม
นอกจากนี /ยังกล่าวถึงเรื องราวปาฏิหาริย์ของพระพุทธรูปแต่ละองค์ เช่น ความศักดิYสิทธิYของพระใส

หม่อมหลวงสุรสวัสดิY สุขสวัสดิY, “งานประติมากรรมลาวกับปั ญหาเรื องยุคคลาสสิคของศิลปะ
ลาว,” เมืองโบราณ 17, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2534): 66-74.
7
ศักดิYชยั สายสิงห์, รายงานการวิจัยพระพุทธรู ปในประเทศไทย : รู ปแบบ พัฒนาการและ
ความเชือของคนไทย เล่ ม11 (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553), 440-505.
6

4
ทีช่วยจ.อ.ศักดา อัครเมธาทิพย์ ปลอดภัยจากเหตุการณ์เครื องบินตกเมือวันที 27 เมษายน พ.ศ.
25238
สมเกียรติ โล่ ห์เพชรรั ตน์ เขียนหนังสือเรื อง “ประวัติการสร้ างพระพุทธรูปล้ านช้ าง”
กล่าวถึงการสร้ างพระพุทธรู ปสมัยล้ านช้ างแต่ละสมัย และระบุว่าพระพุทธรู ปบุทอง-บุเงินเป็ น
พระพุทธรูปทีนิยมสร้ างกันมากในสมัยหลัง และเป็ นงานทีไม่ประณีตนัก9
สมบู น บุ นทะวง สัง กัดแผนกแถลงข่าวและวัฒ นธรรมแขวงหลวงพระบางเขี ย น
บทความเรื อง “พุทธศิล ปะล้ านช้ าง” ซึง มี การตีพิม พ์ เ ป็ นภาษาไทยในหนัง สื อ “ความสัม พัน ธ์
ระหว่างล้ านนา-ล้ านช้ าง : กรณีศกึ ษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง” จัดพิมพ์โดย
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทความกล่ า วถึ ง พระพุท ธรู ป บุท อง-บุเ งิ น ว่ า เป็ นพระพุท ธรู ป ที มี ขี ค/ รั ง เป็ นแกน
ปั จจุบนั จัดแสดงทีหอพิพิธภัณฑ์เมืองหลวงพระบาง นอกจากนี /ยังได้ จดั รู ปแบบของพระพุทธรู ป
ลาวไว้ 5 สมัย คือ
1.สมัยศรี โคตรบอง
2.สมัยเศรษฐปุระและซายฟอง (อิทธิพลขอม)
3.สมัยอิทธิพลสิงหล (พ.ศ.1700-1896)
4.สมัยล้ านช้ าง (พ.ศ.1900-2233)
5. สมัยปลายล้ านช้ าง (พ.ศ.2233-2372)10
กรมศิลปากร ได้ เขียนรายงานการบูรณปฏิสังขรณ์ องค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุ
พนมวรวิหาร จังหวัดนครพนม ครัง/ ที 4 เมือปี พ.ศ. 2518 กล่าวถึงพระพุทธรูปบุทอง-บุเงินทีพบใน
กรุ พระธาตุองค์เดิมซึงเป็ นองค์ทีพระครู โพนเสม็กมาบูรณปฏิสงั ขรณ์ไว้ เมือปี พ.ศ.2233-223511
พบพระพุทธรูปทังสิ
/ /น 3,912 องค์ โดยแบ่งเป็ นพระพุทธรูปทีมีจารึกทังสิ
/ /น 1,015 องค์
8

เจริ ญ ตันมหาพราน, พระพุทธรูปล้ านช้ าง (กรุงเทพฯ: ปราชญ์, 2554), 115-116.
9
สมเกียรติ โล่เพชรรัตน์, ประวัติการสร้ างพระพุทธรู ปล้ านช้ าง = Lao Buddha image and
its history (กรุงเทพฯ: สยามอินเตอร์ เนชันแนล บุ๊คส์, 2543), 209.
10
สมบูน บุน ทะวง, “พุท ธศิ ล ปะล้ า นช้ าง,” ใน ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งล้ า นนา ล้ า นช้ า ง :
กรณีศึกษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่ และหลวงพระบาง, จิรศักดิY เดชวงค์ญา, บรรณาธิการ (เชียงใหม่:
โรงพิมพ์นพบุรี, 2544), 103-106.
11
กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณ์ บูรณปฏิสังขรณ์ องค์ พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนม
วรวิหาร อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.2518-2522 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการดําเนินงานบรรจุพระ
บรมสารี ริกธาตุในองค์พระธาตุพนม, 2522), 30.

5
หลังจากการค้ นพบพระพุทธรูปบุเงิน-บุทองในครัง/ นี /จึงทําให้ มีการศึกษาจารึกบนฐาน
พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินโดยนักโบราณคดี คือ นายวัชรินทร์ พุม่ พงษ์แพทย์ ศึกษาร่วมกับพระเทพ
รัตนโมลี เจ้ าอาวาสวัดพระธาตุพ นมวรวิหาร ได้ ทําการถอด อ่านและอธิ บาย ซึง สามารถแบ่ง
ประเภทของจารึกทีพบบนฐานพระพุทธรูปบุเงิน-บุทอง ได้ ดงั นี /
1. พระพุทธรูปทีสร้ างขึ /นเพืออุทิศให้ กบั ผู้ทีลว่ งลับไปแล้ ว
2. พระพุทธรู ปทีสร้ างขึน/ เพือสืบอายุพระพุทธศาสนาและปรารถนาถึง
นิพพาน
3. พระพุทธรูปทีสร้ างขึ /นเพืออุทิศไว้ กบั พระพุทธศาสนาพร้ อมทังมอบข้
/
า
คนให้ เป็ นข้ าวัด
4. พระพุทธรูปทีสร้ างขึ /นโดยให้ สําเร็จตามความปรารถนา
5. พระพุทธรูปทีสร้ างขึ /นเพือสะเดาะเคราะห์
6. พระพุทธรูปทีสร้ างขึ /นเพือให้ เป็ นทีกราบไหว้
7. พระพุทธรูปทีสร้ างขึ /นเพือเป็ นการทําบุญ12
หลังจากการบูรณปฏิสงั ขรณ์ทีวดั พระธาตุพนมวรวิหาร จังหวัดนครพนม เมือปี พ.ศ.
2518แล้ ว ก็ มี การสํ ารวจ ขุ ด ค้ น และบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ โบราณสถานในบริ เวณภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือเพิมเติมใน 7 จังหวัด ทําให้ พบหลักฐานพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในแหล่ง
โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี ดังต่อไปนี /
1. จังหวัดอุดรธานี พบทีแหล่งโบราณสถานกู่แก้ ว (บ้ านจีต) และวัดเกาะ
เกษวารการาม
2. จังหวัดเลย พบทีถํา/ สาลิกา แหล่งโบราณคดีบ้านผาน้ อย (ถํ /าผาดิน)
วัดศรี กษัตรัตยาราม และวัดห้ วยห้ าว
3. จังหวัดหนองคาย พบทีบ้านโคกสําราญ วัดศรี ปมัญชา และวัดพระ
เจดีย์ (ร้ าง) ข้ างตลาด
4. จังหวัดมหาสารคาม พบทีโบราณสถานกู่บ้านดอนดู่ (กู่บ้านเขวา)
5. จังหวัดขอนแก่น พบทีโบราณสถานกู่ประภาชัย และบ้ านหนองดินจี
6. จังหวัดหนอบัวลําภู พบทีวดั พระธาตุเมืองพิณ
7. จังหวัดสกลนคร พบทีโบราณสถานกู่พนั นา
12

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณ์ บูรณปฏิสังขรณ์ องค์ พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนม
วรวิหาร อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.2518-2522, 183-190.
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จากการการสํารวจ ขุดค้ น และบูรณปฏิสงั ขรณ์ดงั กล่าวทําให้ พบพระพุทธรูปบุทอง-บุ
เงินเพิมเติมทังที
/ มีจารึ กและไม่มีจารึ กใต้ ฐานพระพุทธรู ปเป็ นจํานวนมากซึงพบอยู่ในตําแหน่งที
สําคัญ คือ บริ เวณฐานเจดีย์ และบริ เวณกําแพงแก้ ว สําหรับพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินทีพบทีถํา/
สาริกานันพบบรรจุ
/
อยูใ่ นไหภายในถํ /าซึงแตกต่างจากแหล่งอืนๆ ทังนี
/ /พระพุทธรูปบุทอง-บุเงินทีพบ
ดังกล่าวนี /พบว่ายังไม่มีการศึกษาและวิจยั เพิมเติม
จากเหตุผลทีกล่าวมาข้ างต้ นนี /ผู้เขียนจึงสนใจทีจะทําการศึกษาเกียวกับพระพุทธรูปบุ
ทอง-บุเงินซึงจะเป็ นประโยชน์ในการศึกษาองค์ความรู้ เกี ยวกับการกํ าหนดอายุ รู ปแบบ คติการ
สร้ าง ตลอดจนเทคนิคการสร้ างของพระพุทธรู ปบุทอง-บุเงิน เพือทําให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ
สัง คมและวัฒ นธรรมของกลุ่ม คนบริ เ วณภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ที นับ ถื อ พระพุท ธศาสนา
ตลอดจนพัฒนาการทางด้ านรูปแบบของพระพุทธรูปบุทอง-บุเงินอีกด้ วย โดยการศึกษาในครัง/ นี /จะ
เน้ นศึกษาในพื /นทีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2.ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
2.1 เพื อ กํ า หนดอายุ แ ละรู ป แบบพระพุ ท ธรู ป บุ ท อง – บุ เ งิ น ที พ บบริ เ วณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย
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
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย
2.3
เพื อ ศึ ก ษาเทคนิ ค การสร้ างพระพุ ท ธรู ป บุ ท อง-บุ เ งิ น ที พ บบริ เ วณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย
3.ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาพระพุทธรู ปบุทอง-บุเงินทีพบลริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมุ่งเน้ นการ
เก็บข้ อมูลทังทางด้
/
านเอกสารและภาคสนามทีได้ จากการดําเนินงานทางด้ านโบราณคดีทีพบใน
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ แก่ 9 จังหวัด
3.1 จังหวัดเลย
3.2 จังหวัดหนองคาย
3.3 จังหวัดนครพนม
3.4 จังหวัดสกลนคร
3.5 จังหวัดอุดรธานี
3.6 จังหวัดหนองบัวลําภู
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3.7 จังหวัดขอนแก่น
3.8 จังหวัดมหาสารคาม
3.9 จังหวัดร้ อยเอ็ด
สําหรับจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ และชัยภูมิยังไม่มีข้อมูล
เกียวกับพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินจึงยังไม่ได้ ทําการศึกษาไว้ ในทีนี /
4.ขันR ตอนและวิธีการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื อง “พระพุทธรู ปบุทอง-บุเงิน ทีพบบริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ตอนบนในประเทศไทย” มีขนตอนการวิ
ั/
จยั ดังนี /
4.1 การเก็บข้ อมู ลเอกสาร (Documentary Research) เป็ นขันตอนการทบทวน
/
วรรณกรรมทีเราศึกษา โดยการรวบรวมข้ อมูลทางด้ านเอกสารทีเป็ นลายลักษณ์ อักษรเกี ยวกับ
งานวิจยั ทีเกียวข้ องทังบทความ
/
พงศาวดาร ตํานาน จดหมายเหตุ ตลอดจนหนังสือทีมีการตีพิมพ์
เผยแพร่
4.2 การสั งเกตการณ์ (Observation) เป็ นขัน/ ตอนการออกสํ ารวจพื น/ ที จ ริ ง ที กรม
ศิลปากรได้ ทําการสํารวจ ขุดค้ น และบูรณะปฏิสงั ขรณ์แล้ วเพือเป็ นข้ อมูลพื /นฐานในการเก็บข้ อมูล
ภาคสนามต่อไป
4.3 เก็บข้ อมูลภาคสนาม (Archaeology survey) โดยบันทึกรายละเอียดเกียวกับ
พระพุทธรูปบุทอง-บุเงินเกียวกับหมายเลขทะเบียน ขนาด และวัสดุทีใช้ สร้ าง จากนันจึ
/ งถ่ายภาพ
พระพุทธรูปบุทอง-บุเงิน ทังด้
/ านหน้ าและด้ านหลัง
4.4 จําแนกข้ อมู ล (Classify) โดยการจําแนกพระพุทธรู ปออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
พระพุทธรูปทีมีจารึก และพระพุทธรูปทีไม่มีจารึก จากนันจึ
/ งกําหนอดอายุและรูปแบบพระพุทธรูป
ในแต่ละช่วงสมัยโดยใช้ หลักฐานจารึกเป็ นสําคัญ
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล (Analytical Research) เป็ นขันตอนการนํ
/
าข้ อมูลทีได้ จาก
การค้ นคว้ าเอกสารและการเก็บข้ อมูลภาคสนามเกี ยวกับการกํ าหนดอายุ คติการสร้ าง รู ปแบบ
และเทคนิคการสร้ าง แล้ วนําข้ อมูลทีได้ จากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ข้อมูลเพือให้ ได้ ข้อมูลทีมี
ความน่าเชือถือมากยิงขึ /น
4.6 สรุปผลงานวิจัย (Conclusion) โดยนําข้ อมูลทีได้ จากการศึกษาเอกสาร การเก็บ
ข้ อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์มาสรุ ปผลเพือให้ เห็นถึงอายุ คติการสร้ าง รู ปแบบ และเทคนิคการ
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สร้ างของพระพุทธรู ปบุทอง-บุเงินทีพบบริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนในประเทศไทย
และนําเสนอแบบพรรณา (Description Research) ร่วมกับภาพประกอบ
5.ข้ อตกลงเบือR งต้ น
5.1 พระพุทธรูปบุทอง-บุเงิน หมายถึง พระพุทธรูปทีทําจากชันผสมผงว่านและไม่ผสม
ผงว่าน ขึ /นรูปด้ วยการหุ้มหรื อบุด้วยแผ่นทองหรื อแผ่นเงินขนาดบาง นําเข้ าปิ ดทับพระพุทธรูปเพือ
ประดับทําเป็ นผิวภายนอกทําให้ เกิดรูปทรงแล้ วตกแต่งผิวเนื /อให้ เกิดลวดลายเป็ นรูปรอยนูน13
5.2 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนหมายถึงจังหวัดทีอยู่ในลุ่มแม่นํ /าโขงและลุ่ม
แม่นํ /าชี ได้ แก่ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้ อยเอ็ด
6.แหล่ งข้ อมูลในการศึกษา
6.1 แหล่ งข้ อมูลเอกสาร
6.1.1 สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6.1.2 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.1.3 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6.1.4 ห้ องสมุดสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
6.1.5 ห้ องสมุดสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้ อยเอ็ด
6.1.6 พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ห อพระแก้ ว ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว
6.1.7 วัด ธาตุห ลวง นครหลวงเวี ย งจัน ทน์ ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
6.1.8 วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจันทน์
6.2 แหล่ งข้ อมูลภาคสนาม
6.2.1 จังหวัดเลย
6.2.2 จังหวัดหนองคาย
6.2.3 จังหวัดนครพนม
13

บุหรง ศรี กนก, ช่ างสิบหมู่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในนาม
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี , 2549), 57.
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6.2.4 จังหวัดสกลนคร
6.2.5 จังหวัดอุดรธานี
6.2.6 จังหวัดหนองบัวลําภู
6.2.7 จังหวัดขอนแก่น
6.2.8 จังหวัดมหาสารคาม
6.2.9 จังหวัดร้ อยเอ็ด
7.ผลและประโยชน์ ท คี าดว่ าจะได้ รับ
7.1 เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างล้ านช้ างกับล้ านนาและอยุธยาผ่านทางอิทธิ พลทาง
ศิลปะ
7.2 เห็นความสัมพันธ์ของกลุม่ คนในพื /นทีบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
7.3 เห็นถึงคติความเชือของกลุม่ คนในพื /นทีบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

บทที 2
พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ และพระพุทธศาสนา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสังเขป
1.สภาพภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรื อภาคอีสาน มีเนื อทีทงหมด
ั
160,391,250 ไร่ หรื อ 1 ใน 3
1
ตังอยู
 ่ในเขตทีราบสูงโคราช โดยมีอาณาเขตติดต่อสัมพันธ์ กับ
ของพื นทีทงหมดของประเทศไทย
ั
ดินแดนใกล้ เคียง ดังนี 

แผนทีที 1 อาณาเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื นทีข้างเคียง
ทีมา: North – Eastern of Thailand, accessed June 1, 2015, available from
http://thaifernando.blogspot.com/2012/05/north-eastern-of-thailand-e-san.html

1

อภิศกั ดิQ โสมอินทร์ , ภูมิศาสตร์ อีสาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศรี อนันต์, 2525), บทนํา.
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11
ทิศเหนือ
ทิศใต้

ทิศตะวันตก

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับประเทศลาว มีร่องนํ าเหืองและแม่นํ าโขงเป็ น
แนวกันพรมแดนระหว่

างประเทศ
ติด ต่อ กับ จัง หวัด นครนายก จัง หหวัด ปราจี น บุรี และ
ประเทศกั ม พู ช า มี สั น ปั นนํ า เทื อ กเขาดงพญาเย็ น
เทือกเขาสันกําแพง และเทือกเขาพนมดงรัก เป็ นแนว
กันพรมแดน
ติ ด ต่ อ กั บ จั ง หวั ด สระบุ รี ลพบุ รี เพชรบู ร ณ์ และ
พิ ษ ณุโ ลก โดยมี สัน ปั น นํ า ของเทื อ กเขาเพชรบูร ณ์ 2
เทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 และดงพญาเย็นเป็ นแนวกัน
ติดต่อกับประเทศลาว โดยมีแม่นํ าโขงเป็ นแนวแบ่ง2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแบ่งออกเป็ น 2 แอ่ง คือ แอ่งโคราช (Korat basin) มี
พืน ที ประมาณ 137,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้ วยจังหวัดนครราชสีม า ชัยภูมิ ขอนแก่น
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้ อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ศรี ษะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีแม่นํ ามูล
เป็ นแม่นํ าสายหลักและรับนํ าจากแม่นํ าสาขาสายหลัก คือ แม่นํ าชี โดยไหลไปบรรจบกันทีแม่นํ า
แอ่งสกลนคร (Sakon Nakhon basin) เป็ นแอ่งทีมีขนาดเล็กมากกว่างแอ่งสกลนคร มี
พืน ที ประมาณ 43,000 ตารางกิ โลเมตร ประกอบด้ วยจัง หวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร
หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี และเลย แม่นํ าจํานวนหนึงในแอ่งนี ไหลลงสู่หนองหานซึงเป็ นหลุบภูมิ
ประเทศ (depression) และระบายลงสู่แม่นํ าโขงโดยลํานํ ากํา สําหรับแม่นํ าสงครามทีอยู่ในส่วน
เหนื อ ของแอ่ ง นี  มี ร ะบบการระบายนํ า ขนาดเล็ ก และระบายลงสู่ แ ม่ นํ า โขงทางมุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ3
2.พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสังเขป
2.1 สมัยก่ อนประวัตศิ าสตร์
2.1.1 ชุมชนโบราณในแอ่ งสกลนคร (วัฒนธรรมบ้ านเชียง) มีอายุประมาณ
600 ปี ก่อนพุทธกาล – พุทธศตวรรษที 8 (ระหว่าง 3,000 – 1,800 ปี มาแล้ ว) เป็ นชุมชนทีมีความ
2

ประเทือง จินตสกุล, ภูมิศาสตร์ กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ: ทวีการพิมพ์,

3

เรื องเดียวกัน, 66 – 67.

2528),7 – 8.
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เจริ ญ ทางด้ านวิ ท ยาการสู ง รู้ จั ก ทํ า เครื อ งปั น ดิ น เผา หล่ อ สํ า ริ ด เหล็ ก และทํ า เครื อ งมื อ
เครื องประดับ มีการรวมตัวกันของชุมชนเป็ นสังคมใหญ่ มีการแบ่งแยกสถานะทางสังคม เช่น มี
หัวหน้ าหมูบ่ ้ าน มีหมอผี เป็ นต้ น มีประเพณีฝังศพ ตลอดจนการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
กับชุมชนทีอยูห่ า่ งไกล (ชายทะเล) เนืองจากมีการพบเปลือกหอยทะเลในหลุมฝั งศพ
2.1.2 ชุมชนโบราณแอ่ งโคราช ชุมชนโบราณมักกระจายตัวอยู่ตามลํานํ ามูล
ลํานํ าชี และลํานํ าสาขา ปรากฏในระยะแรกร่ วมสมัยกับวัฒนธรรมบ้ านเชียงในแอ่งสกลนคร แต่
พัฒนาวิธีการผลิตเครื องมือเครื องใช้ ช้ากว่าแอ่งสกลนคร
ภายหลังมีการแพร่ กระจายอารยธรรมบ้ านเชียงไปยังแอ่งโคราช เนืองจากความ
เจริ ญทางด้ านวิทยาการและปริ มาณของประชากรทีเพิมมากขึ นจึงต้ องการพื นทีในการเพาะปลูก
มากขึน ตามไปด้ วย ซึงการกระจายตัวของชุมชนในบริ เวณทัง สองแอ่งนีไ ด้ สืบเนืองมาจากอดีต
จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ ตอนต้ น โดยเฉพาะในบริ เวณแอ่งโคราชนันพบว่

ามีการขยายชุมชนอย่าง
ต่อเนืองจนเกิดรัฐทีรับวัฒนธรรมอินเดียในทีสดุ
2.2 สมัยประวัติศาสตร์ สามารถแบ่งกลุ่มตามอายุสมัยโดยการเทียบเคียงกับศิลา
จารึก และโบราณสถานในบริเวณภาคกลางของไทยได้ 3 สมัย ดังนี 
2.2.1 พุทธศตวรรษที 12 – 16 เป็ นช่วงทีบ้านเมืองเจริญขึ นอย่างต่อเนือง มีการ
รับอารยธรรมอินเดียเข้ ามาในท้ องถินดังเดิ
 ม ปรากฏแพร่ หลายบริ เวณแคว้ นเจนละ ลุ่ม แม่นํา
เจ้ าพระยา และบริเวณลุม่ แม่นํ าโขงในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรูปแบบของศาสนา การ
ปกครอง และประเพณี ราชสํานัก โดยบริ เวณลุ่มแม่นํา โขง – แม่นํา มูล ซึงได้ แก่ จังหวัดจังหวัด
อุบ ลราชธานี นครพนม ยโสธร ร้ อยเอ็ ด ศรี ษ ะเกษ และสุริ น ทร์ ปรากฏโบราณสถานวัต ถุ 2
ลัก ษณะ คื อ สร้ างในพระพุ ท ธศาสนาซึ ง เป็ นการสร้ างของชนพื น เมื อ ง เช่ น เสมาหิ น และ
พระพุทธรู ปหินแบบทวารวดี เป็ นต้ น และอีกลักษณะหนึงคือการสร้ างในศาสนาฮินดูซึงเป็ นการ
สร้ างของชนชัน ปกครอง เช่ น จารึ ก บนฐานศิว ลึง ค์ พบที บ ริ เ วณถํ า ปราสาท อ.โขงเจี ย ม จ.
อุบลราชธานี
บริ เวณตอนต้ นของแม่นํา มูล ได้ แก่บริ เ วณอําเภอสีคิ ว สูงเนิน ด่านขุนทด ขาม
ทะเลสอ ปั กธงชัย และอํ าเภอเมืองนครราชสี มา มีการนับถื อ ศาสนาพุทธในระยะแรกๆ และมี
ศาสนาพราหมณ์เข้ ามาภายหลัง ดังปรากฏจารึ กรายนามของพระมหากษัตริ ย์และชือแคว้ นศรี จ
นาศะ
บริ เวณตอนกลางของแม่นํ ามูล ได้ แก่บริ เวณเขตอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
และเขตจังหวัดนครราชสีมา ปรากฏร่องรอยทีแสดงให้ เห็นว่ามีระบบความเชือและวัฒนธรรมเป็ น

13
ของตนเอง เช่น การพบพระพุทธรู ปนาคปรกหินทราบแบบทวารวดีขนาดใหญ่ พระพุทธรู ปยืน
สัม ฤทธิQ แบบทวารวดี และพระโพธิ สัตว์ ในลัทธิ ม หายานอี กหลายองค์ที บ้ านเมื อ งฝ้ าย อํ าเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ แสดงให้ เห็นว่าผู้คนในบริ เวณนี อาจมีการนับถึอพระพุทธศาสนาทังลั
 ทธิ
หินยานและมหยานร่วมกัน เป็ นต้ น
บริ เวณลุ่มแม่นํ าชี ได้ แก่บริ เวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น ไปจนถึงจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็ นบริ เวณทีมีการนับถือพระพุทธศาสนาต่อเนืองเรื อยมา มี โบราณสถาน โบราณวัตถุในศิลปะ
ทวา รวดีอย่างแพร่หลาย เช่น ใบเสมาทีเมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ พระนอนบริ เวณยอด
เขาภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็ นต้ น4
2.2.2 พุทธศตวรรษที 16 – 19 วัฒนธรรมขอมสมัยเมืองพระนครเริ มแพร่หลาย
เข้ ามายังบริเวณลุม่ แม่นํ ามูล และลุม่ นํ าโขงตอนเหนือ ผ่านทางเทือกเขาพนมดงเร็ ก ผ่านลุ่มนํ ามูล
– ชี ขึ นไปถึงจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เวียงจันทน์ และสกลนคร ดังปรากฏศาสนสถานแบบอโรค
ยาศาลต่อเนืองจากจังหวัดชัยภูมิ มหาสารคาม ร้ อยเอ็ด ต่อเนืองขึ นไปบริ เวณตอนบน คือ จังหวัด
ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย และเวียงจันทน์ รวมถึงจังหวัดสกลนครด้ วย5
การติ ด ต่อ สัม พัน ธ์ กับ ขอมในช่ ว งนี ท ํ า ให้ ศ าสนา สัง คม วัฒ นธรรม รู ป แบบ
ศิลปกรรมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเปลียนแปลงอย่างชัดเจน เช่น การสร้ างเมืองเป็ นแผนผัง
สีเหลียมจตุรัส และมีคนู ํา ชัน เดียว เช่น เมืองหนองหานน้ อย และเมืองหนองหานหลวง จังหวัด
สกลนคร มีการสร้ างศาสนาสถานเนืองในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธนิกายมหายานเป็ นจํานวน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิงในบริ เวณลุ่มแม่นํ ามูล ปรากฏศาสนสถานเป็ นจํานวนมาก เช่น ปราสาท
หินพิม าย จังหวัดนครราชสี มา ปราสาทกํ าแพงน้ อย จังหวัดศรี ษะเกษ เป็ นต้ น นอกจากนีย ัง มี
ระบบชลประทานทีดี มีการชักนํ าเข้ าทีนา มีแหล่งผลิตเครื องปั น ดินเผาเคลือบบริ เวณเชิงเขาพนม
ดงเร็ กตังแต่
 เขตอําเภอนางรอง อําเภอบ้ านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จนถึงอําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ เหล่านี แสดงให้ เห็นถึงความเจริญทางเทคโนโลยีได้ เป็ นอย่างดี
นอกจากนี จากการค้ นพบจารึกทีปรากฏนามของกษัตริ ย์ทีไม่ได้ ครองราชย์ทีเมือง
พระนครในบริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เช่น พระเจ้ าสุริยวรมันที 1 (จารึ กทีวดั สุปัฏนาราม
จังหวัดอุบลราชธานี) พระเจ้ ากษิ ตีนทราทิพย์ (จารึ กหลักที 120 พบทีปราสาทพนมรุ้ ง จังหวัด
บุรีรัมย์) แสดงให้ เห็นว่าบ้ านเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี มีกษัตริ ย์ หรื อผู้นําปกครอง
4

ศรี ศัก ร วัล ลิโ ภดม, “อี ส านสมัย ทวารวดี ” ใน แอ่ ง อารยธรรมอี ส าน, สุจิ ต ต์ วงษ์ เ ทศ,
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2533), 115-145.
5
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, “ข้ อมูลใหม่ ข้ อคิดใหม่เกียวกับอีสาน” ใน แอ่ งอารยธรรมอีสาน, 205-208.
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ตนเองอย่างเป็ นสัดส่วน แต่หลังจากสมัยของพระเจ้ าชัยวรมันที 7 ไปแล้ วอิทธิพลของวัฒนธรรม
ขอมในบริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือก็เริ มเสือมลง และสลายตัวไปในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที
196
2.2.3.พุทธศตวรรษที 19 เป็ นต้ นไป หลังจากอิทธิพลของวัฒนธรรมขอมได้
สิ นสุดลงก็ได้ มีวฒ
ั นธรรมใหม่เข้ ามาแทนทีคือ วัฒนธรรมไทย-ลาว โดยในช่วงแรกปรากฏเด่นชัดใน
บริ เวณแอ่งสกลนครจนถึงบริ เวณพระธาตุพนมเท่านัน และหนาแน่นในบริ เวณจังหวัดหนองคาย
และอุดรธานี เนืองจากไม่พบศิลาจารึกและร่องรอยของโบราณสถานอิทธิพลวัฒนธรรมไทย – ลาว
ในบริ เวณแอ่งโคราชทีมีอายุสมัยอยุธยาตอนปลาย ก่อนทีขยายเข้ าสู่บริ เวณแอ่งโคราชราวพุทธ
ศตวรรษที 23 เมือครัง ล้ านช้ าง (เวียงจันทน์) เกิดความขัดแย้ งทางการเมือง จึงมีการอพยบผู้คนลง
มาทางใต้ และเกิดเมืองใหม่ เช่น เมืองสุวรรณภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด เมืองอุบลราชธานีกบั เมืองยโสธร
เป็ นต้ น
วัฒ นธรรมไทย-ลาวที เ ข้ า มาในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหรื อ ในช่ ว งนี ไ ม่มี ค วาม
ต่อเนืองกับวัฒนธรรมขอมอย่างสิ นเชิงทังด้
 านภาษา ศาสนา และศิลปกรรม เช่น กลุ่มไทย-ลาวไม่
มีการใช้ ตวั อักษรขอมในจารึก แต่ใช้ ตวั อักษรธรรมและตัวอักษรไทยน้ อย รวมถึงการนับถือศาสนา
พุทธนิกายเถรวาท7 ซึง ยังคงปรากฏอยูจ่ นถึงปั จจุบนั
3.พระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสังเขป
ก่อนทีผ้ คู นในดินแดนบริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือจะนับถือพระพุทธศาสนานัน
สันนิษฐานว่ามีการนับถือผีมาก่อน ดังปรากฏในตํานานนิทานเกียวกับผีฟ้าหรื อผีแถนในนิทานขุน
บรม (พงศาวดารล้ านช้ าง)8 ซึง “แถน” “พระยาแถน” หรื อ “ผีฟ้าแถน” เป็ นชือทีชาวอีสานใช้ เรี ยก
เทพเจ้ าผู้สร้ างโลก สร้ างสรรพสิงต่างๆ เป็ นทีร้ ู จกั มาก่อนทีเทพเจ้ าของอินเดียจะเข้ ามาพร้ อมกับ
พุทธศาสนาทีมักกล่าวถึง “พระอินทร์ ” ที อยู่ในสวรรค์ชัน ดาวดึงส์ ซึงประชาชนในบริ เวณภาค

6

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, “อีสานสมัยลพบุรี” ใน แอ่ งอารยธรรมอีสาน, 148 – 172.
ธวัช ปุณโณฑก, ศิ ลาจารึ ก อีสานสมั ยไทย –ลาว: ศึก ษาทางด้ านอั กขรวิทยาและ
ประวัติศาสตร์ อีสาน, 32-41.
8
นิทาน เรืองขุนบรมราชา, ประชุมพงศาวดาร เล่ ม 43 ภาคที 69-70, (พระนคร: องค์การค้ า
ของคุรุสภา, 2512), 254 – 279.
7
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ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว) จะนับถือพระ
ยาแถน หรื อผีฟ้าแถนเป็ นเทพเจ้ าสําคัญ9
พระพุทธศาสนาปรากฏในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ราวพุทธศตวรรษที 8 – 9
ผ่า นพ่อ ค้ า ชาวอิ นเดี ย 10 โดยบริ เ วณภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ นัน เริ ม ปรากฏชัด เจนราวพุท ธ
ศตวรรษที 12 หรื อสมัยทวารวดี ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีทีเกียวเนืองในพระพุทธศาสนา
เช่น พระพุทธไสยยาสน์จําหลักทีหน้ าผา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เสมาหินสลักเรื องราวทาง
พระพุทธศาสนา เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ นต้ น

ภาพที 1 พระพุทธไสยยาสน์จําหลักทีหน้ าผา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ทีมา: อมรา ศรี สุชาติ, “พระไสยาสน์ภูเวียง : พระพุทธรู ป” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค
อีสาน 9 (2542): 3051.

9

ธวัช ปุณโณทก, “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 เสมาหินสลักเรื องราวทางพระพุทธศาสนา เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์
ทีมา: ธวัช ปุณโณทก, “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
ตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกัน ดังปรากฏหลักฐานทางด้ านศิลปกรรมศิลปขอมตอนต้ น เช่น ทับ
หลังหินทราย บริ เวณหน้ าพระอุโบสถวัดสุปัฏนาราม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภาพสลัก
ศิลา วงกรอบประตูโบราณสถานดอนเมืองเตย บ้ านสงเปื อย อําเภอคําเขือนแก้ ว จังหวัดยโสธร
เป็ นต้ น ซึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ในระยะนี น่าจะนับถือกันในเฉพาะชนชันปกครองเท่

านัน
ประชาชนทัว ไปน่าจะนับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดิม11

11

วิโรฒ ศรี สโุ ร, สิมอีสาน, (กรุงเทพ: มูลนิธิโตโยต้ า, 2536), 21.
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ภาพที 3 ทับหลังหินทราย วัดสุปัฏนาราม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมา: โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย และม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิQ,บรรณาธิการ,ปราสาท
หินและทับหลัง (กรุงเทพฯ: โครงการฯ, 2542), 14.
ราวพุทธศตวรรษที 15 เป็ นต้ นมา อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์เริ มปรากฏเด่นชัดใน
บริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือพร้ อมกับการปกครองของชนชัน สูงตามคติเทวราชาจากสํานัก
ขอมโบราณ โดยพบโบราณสถานทีเกียวเนืองในศาสนาพราหมณ์กระจายอยู่ทวั บริ เวณทังตอนบน

ตอนกลาง และตอนล่าง ยกตัวอย่างเช่น กู่เปื อยน้ อย อําเภอเปื อยน้ อย จังหวัดขอนแก่น กู่สนั ตรัตน์
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ปราสาทหินพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปราสาท
บ้ านเบญและปราสาทหนองทองหลาง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นต้ น

ภาพที 4
กู่สนั ตรัตน์ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ทีมา:
พัฒ น์ เพ็ง ผลา, “อโรคยาศาล (โรงพยาบาล) : ปราสาทหิ น,” สารานุ ก รม
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 15 (2542): 5228.

18
นอกจากนี ยังพบจารึ กและศิลปวัตถุในลัทธิไศวนิกาย ไวษณพนิกาย ตลอดจนจนถึง
รู ปพระพรหม เช่น พระพรหม ที ปราสาทพนมรุ้ ง จัง หวัดบุรี รัม ย์ ต่อมาราวพุทธศตวรรษที 18
พระพุทธศาสนาลัทธิหินยานก็ปรากฏเด่นชัดในสมัยของพระเจ้ าชัยวรมันที 7 มีการสร้ างศาสน
สถานทีเรี ยกว่าอโรคยศาลเป็ นจํานวนมาก มีการสร้ างพระอวโลกิเตศวรประดิษฐานในศาสนสถาน
เช่น ทีบ้านฝ้าย อําเภอหนองหงส์ (แต่เดิมอยู่ในอําเภอลําปลายมาศ) จังหวัดบุรีรัมย์ อีกทังยั
 งพบ
พระพุทธรูปนาคปรกอีกด้ วย จึงเห็นได้ วา่ ในช่วงนี ผู้คนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับถือทัง
ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธควบคูก่ นั ไป จนเมือราวพุทธศตวรรษที 19 อิทธิพลขอมก็ได้ เสือม
ลงหลังจากการสิ นสุดรัชกาลของพระเจ้ าชัยวรมันที 7 เป็ นต้ นมา

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 5 ศิลปวัตถุในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธในช่วงพุทธศตวรรษที 15-18
(ก) พระพรหม ทีปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
(ข) พระอวโลกิเตศวร ทีบ้านฝ้าย จังหวัดบุรีรัมย์
(ค) พระพุทธรูปนาคปรก ทีบ้านฝ้าย จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมา: สิริพรรณ ธิริศิริโชติ, “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค
อีสาน 9 (2542): 3101. และ อมรา ศรี สชุ าติ, “เมืองบ้ านฝ้าย : แหล่งโบราณคดี,” สารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 11 (2542): 3679.

19
หลัง จากสิ น สุด วัฒ นธรรมขอมไปแล้ ว ก็ ป รากฏวัฒ นธรรมไทย-ลาวซึ ง มี รู ป แบบ
วัฒ นธรรมทีแตกต่างออกไปซึง รวมถึงศาสนาที ประชาชนนับถื อด้ วย โดยกลุ่ม คนไทย-ลาวนี ม ี
ศิลปวัฒนธรรมเป็ นของตนเองรวมถึงการนับถือศาสนาด้ วยเช่นเดียวกัน12
ชุมชนชาวไทย – ลาวนับถือพระพุทธศาสนาพุทธนิกายเถรวาทซึง แตกต่างจากอิทธิพล
ขอมทีปรากฏอยูก่ ่อนหน้ านี อย่างสิ นเชิง จารึกหลายหลักทีปรากฏบริ เวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนที จ ารึ ก ด้ ว ยอัก ษรรมและอัก ษรไทยน้ อยกล่ า วถึ ง การสร้ างวัด และอุ ทิ ศ ที ดิ น ให้ กั บ
พระพุทธศาสนา เช่น จารึกวัดถํ าสุวรรณคูหา 1 กล่าวถึงพระนามของพระไชยเชษฐาธิราช ซึงมีพระ
ราชศรัทธากัลปนาทีดนิ สร้ างพระพุทธรูป ถวายข้ าโอกาส กล่าวถึงชือเมืองทีถวายเป็ นนาจังหัน ใน
ตอนท้ ายได้ สาปแช่งผู้ทีทําลายทานวัตถุและถือประโยชน์สงฆ์มาเป็ นของตน ระบุศกั ราช 925 ตรง
กับพ.ศ.210613 และจารึ กวัดแดนเมือง 1 กล่าวถึงพระยาปากเจ้ า (เจ้ าเมืองปากห้ วยหลวง) ได้
สร้ างวัดและอุทิศทีดนิ ให้ กบั วัดแดนเมือง ระบุศกั ราช 892 ตรงกับพุทธศักราช 207314 เป็ นต้ น

ภาพที 6 จารึกวัดถํ าสุวรรณคูหา 1
ทีมา: ธวัช ปุณโณทก, “ถํา สุวรรณคูหา,ศิลาจารึ ก,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 5
(2542): 1522.

12

วิโรฒ ศรี สโุ ร, สิมอีสาน, 19-23.
ธวัช ปุณโณทก, ศิลาจารึ กอีสานสมัยไทย –ลาว : ศึกษาทางด้ านอักขรวิทยาและ
ประวัติศาสตร์ อีสาน, 257-260.
14
เรื องเดียวกัน, 230-235.
13

20
ในช่วงพุทธศตวรรษที 21-22 มีการสร้ างพระพุทธูปสําริ ดขนาดใหญ่หรื อทีเรี ยกว่า
“พระเจ้ าองค์ตือ ” ถวายเป็ นจํ านวนมาก เช่น พระเจ้ าองค์ตือ วัดศรี ช มภูองค์ตือ อํ าเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย และพระใส วัดโพธิQชยั อําเภอเมือง จังหวัดหนองคายซึงเป็ นพระพุทธรูปสําริ ดทีมี
ความสําคัญคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของชาวจังหวัดหนองคายและชาวอีสานทัว ไป15

ภาพที 7 พระเจ้ าองค์ตื อ วัดศรี ชมภูองค์ตื อ จังหวัดหนองคาย
ทีมา: ธวัช ปุณโณทก, “องค์ตื อ (หนองคาย), พระเจ้ า,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
15 (2542): 5153.

ภาพที 8 พระใส วัดโพธิQชยั จังหวัดหนองคาย
ทีมา: พัฒน์ น้ อยแสงศรี , “พระใส : พระพุทธรู ป, ” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 9
(2542): 3050.
15

189.

ศักชัยดิQ สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรู ป ฮูปแต้ ม สิม (กรุ งเทพฯ: มิวเซียมเพลส, 2555), 188-

21
นอกจากการสร้ างพระพุทธรู ปสําริ ดแล้ วยังนิยมสร้ างพระพุทธรู ปไม้ ซึงปรากฏเป็ น
จํานวนมากทังในบริ

เวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็ นงานศิลปะพื นบ้ านทีสร้ างขึ นเพือเป็ นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบ
ชะตาให้ ผ้ เู จ็บป่ วย และอุทิศส่วนกุศลให้ ญาติทีลว่ งลับ16 เป็ นต้ น
ด้ านรูปแบบสถาปั ตยกรรมก็เปลียนแปลงไปจากเดิม คือ ไม่สร้ างศาสนสถานด้ วยหิน
แต่นิยมสร้ างด้ วยดินหรื ออิฐ มีรูปทรงตามคติความเชือของกลุม่ ชาชาติไทย – ลาว คือ เป็ นพระธาตุ
ทรงบัวเหลียม และไม่มี การนํ าลวดลายที ปรากฏอยู่บนปราสาทหินมาใช้ บนเรื อนพระธาตุเลย
ยกตัวอย่างอย่างเช่น แสดงให้ เ ห็นว่าสกุลช่างไทย – ลาวนี ไ ม่ได้ สืบเนืองมาจากสกุลช่างขอม
โบราณทีปรากฏอยูก่ ่อนหน้ านี แต่อย่างใด17

(ก)

(ข)

ภาพที 9 พระธาตุทรงบัวเหลียมในวัฒนธรรมไทย – ลาว
(ก) พระธาตุก่องข้ าวน้ อย บ้ านตาดทอง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
(ข) พระธาตุเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ทีมา: วิโรฒ ศรี สโุ ร, ธาตุอีสาน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้ า, 2539), X – XI.
16

ติyก แสนบุญ, “เอกลักษณ์ และคุณค่าพระพุทธรู ปอีสานแห่งอดีตสมัย” สารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 14, (มีนาคม 2549): 7-10.
17
ธวัช ปุณโณทก “พื นเมืองอีสาน (ประวัติศาสตร์ อีสาน)” สารานุ กรมวัฒนธรรมไทย ภาค
อีสาน 15 (2542): 3151.

22
สําหรับพระพุทธศาสนทีประดิษฐานทีอยู่ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือในปั จจุบนั นัน
สืบเนืองต่อมาตังช่
 วงพุทธศตวรรษที 19 เมือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรื ออีสานและส.ป.ป.ลาวตก
อยู่ภายใต้ การปกครองของสยามพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทอย่างลังกาวงศ์ก็ได้ เจริ ญรุ่ งเรื องมา
เป็ นลํ าดับ จนถึง พุทธศตวรรรษที 24 ศาสนาพุทธในสมัยรั ตนโกสินทร์ รั ช กาลที 4 มี การ
เปลียนแปลงทีสําคัญ คือ ลัทธิหีนยานหรื อพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทได้ แยกออกเป็ น 2 นิกาย
คือ มหานิกาย และธรรมยุตนิกาย18

18

วิโรฒ ศรี สโุ ร, สิมอีสาน, 24.

บทที 3
พระพุทธรู ปบุทอง – บุเงินทีพบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย:
ตัวอย่ างทีใช้ ในการศึกษา
พระพุทธรู ปบุทอง – บุเงินทีพบบริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนในประเทศ
ไทยทีใช้ ในการศึกษาครัง( นี (เป็ นพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินทีพบจากการดําเนินการทางโบราณคดีทงั (
การสํารวจ ขุดค้ นแหล่งโบราณคดี และบูรณปฏิสงั ขรณ์โบราณสถานในจังหวัดเขตลุ่มนํ (าโขง และ
ลุ่ม นํ า( ชี ซึง ได้ แก่จัง หวัด เลย จัง หวัดหนองคาย จัง หวัดหนองบัวลํ าภู จัง หวัดอุดรธานี จัง หวัด
สกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดขอนแก่น จัง หวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้ อยเอ็ด สํ าหรั บ
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดบึงกาฬยังไม่มีตวั อย่างพระพุทธรู ป
บุทอง – บุเงินจึงยังไม่ได้ ทําการศึกษาไว้ ในทีนี (

แผนทีที 2 แสดงการแบ่งเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ ลมุ่ แม่นํ (าเป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง
23

24

แผนทีที 3 พื (นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทีศกึ ษา
1.พระพุทธรู ปบุทอง – บุเงินบริเวณลุ่มนํา. โขง
บริเวณลุม่ นํ (าโขงเป็ นบริเวณทีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสา ธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวพบพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินเป็ นจํานวนมาก ส่วนใหญ่มีสภาพค่อนข้ างสมบูรณ์ ซึง
พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินทีพบในบริเวณลุ่มนํ (าโขงทีใช้ ในการศึกษาครัง( นี (มีจํานวนทังสิ
( (น 203 องค์
เป็ นพระพุทธรูปบุทอง จํานวน 18 องค์ พระพุทธรูปบุเงิน จํานวน 183 องค์ และพระพุทธรูปบุทอง
ผสมบุเงิน จํานวน 2 องค์ โดยปรากฏจารึกทีฐานพระพุทธรูปจํานวน 60 องค์ ระบุศกั ราช จํานวน
20 องค์ และไม่ระบุศกั ราช จํานวน 43 องค์
ตารางที 1 จํานวนพระพุทธรูปทีศกึ ษาบริเวณลุม่ นํ (าโขง
ประเภท
จํานวน (องค์ )
ปรากฏจารึก
ข้ อความ
จํานวน (องค์ )
พระพุทธรูปบุทอง
18
พระพุทธรูปบุเงิน
183
ระบุศกั ราช
20
พระพุทธรูปบุทอง-บุเงิน
2
ไม่ระบุศกั ราช
43
รวม
203
รวม
63
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พระพุท ธรู ป ที ใ ช้ ใ นการศึก ษาส่ ว นใหญ่ เ ก็ บ รั ก ษาไว้ ที พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ
ขอนแก่น บางส่วนเก็บรักษาไว้ ทีแหล่งทีพบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี (
1.1 พระพุทธรู ปจากจังหวัดเลย
1.1.1 พระพุทธรู ปจากโบราณสถานวัดห้ วยห้ าว อําเภอเมือง วัดห้ วยห้ าว
เป็ นโบราณสถานทีมีความสําคัญมาตังแต่
( สมัยล้ านช้ าง เป็ นวัดทีถูกสร้ างขึน( นตามพระบรมราช
โองการของพระเจ้ าโพธิสาลราช (พ.ศ.2063 – 2090) กษัตริ ย์แห่งอาณาจักรหลวงพระบาง และถือ
เป็ น ศาสนสถานล้ านช้ างทีเก่าแก่ทีสุดของจังหวัดเลย มีความสําคัญในฐานะวัดหลวงทีได้ รับการ
อุปถัมภ์ จากกษัตริ ย์ราชวงศ์ล้านช้ างมาตังแต่
( พุทธศตวรรษที 21 จนถึงต้ นพุทธศตวรรษที 22
อาณาจักรล้ านช้ างเกิดความวุ่นวายจากการเมืองภายใน และเกิดศึกสงครามระหว่างพม่าหลาย
ครัง( จนตกอยูภ่ ายใต้ ขอบขัณฑสีมาของพม่าในทีสดุ ส่งผลให้ วดั ห้ วยห้ าวขาดการดูแลเฉกเช่นอดีต
จึงทรุดโทรมลงตามกาลเวลาในทีสดุ 1
ปี พ.ศ.2557 สํานักศิลปากรที 9 ขอนแก่น ได้ ดําเนินการขุดแต่งโบราณสถาน คํ (า
ยันโบราณสถานหลังการขุดแต่ง และขุดค้ นทางโบราณคดีทีโบราณสถานวัดห้ วยห้ าว จากการ
ดําเนินการทางโบราณคดีในครัง( นี (ทําให้ พบพระพุทธรูปบุเงินทีสภาพค่อนข้ างสมบูรณ์ 3 องค์ ซึง
ปรากฏจารึก 2 องค์2 พบบนพื (นดินบริ เวณมุมด้ านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ของอุโบสถ ซึงนํามาเป็ น
ตัวอย่างในการศึกษาครัง( นี ( ได้ แก่พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน 1-001 หมายเลขทะเบียน 1-002
และหมายเลขทะเบียน 1-003 ดังนี (

1

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด บูรณาวิพฒ
ั น์, “รายงานเบื (องต้ น การขุดค้ น – ขุดแต่งโบราณคดีโบราณสถาน
วัดห้ วยห้ าว โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดห้ วยห้ าว (ระยะที1) บ้ านโพนค่าย ต.นาอ้ อ อ.เมือง จ.เลย,” 2557,
(3-1)-(3-2).
2
อ่านและถอดความโดย ผศ.กฤษฏิชยั ชลพัชรสิทธิกลุ ศูนย์วฒ
ั นธรรม จังหวัดเลย

26

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 10 ตัวอย่างพระพุทธรูปบุเงินจากโบราณสถานวัดห้ วยห้ าว อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน 1-001
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน 1-002
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน 1-003
1.1.2 พระพุทธรู ปจากสถานปฏิบัติธรรมถํา. สาริกา อําเภอด่ านซ้ าย ค้ นพบ
โดยชาวบ้ านกกสะตี หมู่ 5 ตําบลวังยาว บริ เวณด้ านล่างของถํา( สาริ กา ซึงอยู่ติดกับแม่นํ (าป่ าสัก
(แควสักใหญ่) ทางสํานักงานศิลปากรและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที 7 ในขณะนัน( จึงได้ จดั ส่ง
เจ้ าหน้ าทีไปตรวจสอบ พบพระพุทธรูปบุเงินจํานวน 67 องค์ เป็ นพระพุทธรู ปประทับยืน 1 องค์
และพระพุทธรูปประทับนัง ปางมารวิชยั 66 องค์ และได้ จดั ทําทะเบียนโบราณวัตถุจํานวน 18 องค์3
ซึงได้ นํามาเป็ นตัวอย่างการศึกษาครัง( นี ( จํานวน 20 องค์ ซึงเป็ นพระพุทธรู ปบุเงินทังหมด
(
มีจารึ ก
ระบุศกั ราช จํานวน 6 องค์
พระพุทธรูปทัง( 20 องค์ เป็ นพระพุทธรูปทีมีความสมบูรณ์ พบทังพระพุ
(
ทธรูปยืน
ปางเปิ ดโลก และปางมารวิชยั ฝี มือช่างมีความประณีต งดงาม เช่น พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน
1 หมายเลขทะเบียน 6 หมายเลขทะเบียน 9 และหมายเลขทะเบียน 17 เป็ นต้ น

3

สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที 7 ขอนแก่น, “รายงานการตรวจสอบ “ถํ (า
สาริ กา” บ้ านโพนสว่าง ต.วังยาว อ.ด่านซ้ าย จ.เลย,” 2557, 1-2.

27
สําหรับพระพุทธรูปยืนปางเปิ ดโลก (หมายเลข1) มีลกั ษณะคล้ ายกับพระพุทธรู ป
สําริดทีพบในพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ ว นครเวียงจันทร์ (หพก II/3) (ภาพที 45) มีจารึกระบุว่าสร้ างใน
สมัยพระไชยเชษฐาธิราชที 3 (เจ้ าสิริบญ
ุ สาร) ราวปลายพุทธศตวรรษที 23

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 11 ตัวอย่างพระพุทธรูปจากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ (าสาริกา อําเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน 1
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน 6
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน 9
1.2 พระพุทธรู ปจากจังหวัดหนองคาย
1.2.1 พระพุทธรู ปจากพระเจดีย์ (ร้ าง) ข้ างตลาด อําเภอเมือง พระเจดีย์
(ร้ าง) ข้ างตลาด ตังอยู
( ต่ ําบลเวียงคุก เป็ นทีตงของชุ
ั(
มชนโบราณมาตังแต่
( สมัยทวารวดีตอนต้ น และ
มีพฒ
ั นาการต่อเนืองมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีความสําคัญทังทางประวั
(
ตศิ าสตร์ และศาสนา4
พระเจดีย์ (ร้ าง) ข้ างตลาดตังอยู
( ่ติดกับตลาดบ้ านเวียงคุกในปั จจุบนั เป็ นทีเคารพ
สักการะของท้ องถิน อายุราวพุทธศตวรรษที 23 – 24 ในสมัยวัฒนธรรมล้ านช้ าง5 สําหรับ

4

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ปุราณรักษ์ , “รายงานการขุดแต่งและบูรณะพระเจดีย์ (ร้ าง) ข้ างตลาด บ้ าน
เวียงคุก ตําบลเวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย,” 2547, บทนํา 6-11.

28
พระพุทธรูปทีใช้ ในการศึกษาครัง( นี (มีจํานวน 10 องค์ เป็ นพระพุทธรูปทีคอ่ นข้ างสมบูรณ์ พบบรรจุ
อยูภ่ ายในภาชนะดินเผาบริเวณฐานเจดีย์ด้านทิศใต้ โดยเป็ นพระพุทธรูปบุเงิน จํานวน 8 องค์ และ
พระพุทธรูปบุทอง จํานวน 2 องค์ ส่วนใหญ่เป็ นพระพุทธรูปขนาดค่อนข้ างเล็ก พระพุทธรูปบุทอง
ค่อนข้ างสมบูรณ์ พระพุทธรูปบุเงินส่วนใหญ่ชํารุด แผ่นบุเงินหลุดหาย แต่ยงั คงเห็นลวดลายทีติด
อยู่กับแกนพระพุทธรู ปซึงส่วนใหญ่ตกแต่งด้ วยลวดลายเรขาคณิตอย่างง่ายๆบริ เวณฐาน เช่น
พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน 329/2549 หมายเลขทะเบียน 330/2549 และหมายเลขทะเบียน
337/2549 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 12 ตัวอย่างพระพุทธรูปจากพระเจดีย์ (ร้ าง) ข้ างตลาด อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(ก) พระพุทธรูปบุทอง หมายเลขทะเบียน 329/2549
(ข) พระพุทธรูปบุทอง หมายเลขทะเบียน 330/2549
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน 337/2549

5

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ปุราณรักษ์ , “รายงานการขุดแต่งและบูรณะพระเจดีย์ (ร้ าง) ข้ างตลาด บ้ าน
เวียงคุก ตําบลเวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย,” 2547, 1.

29
1.2.2 พระพุทธรู ปจากพระธาตุบังพวน อําเภอเมือง ตามตํานาน อุรังคธาตุ
กล่าวถึงการสร้ างพระธาตุบงั พวนว่าสร้ างขึน( โดยพระเจ้ ากรุ งเวียงจันทน์พระองค์หนึง และหมืน
กลางโฮงเจ้ าเมื องเวี ยงคุก เพื อประดิษฐานพระบรมธาตุกระดูกหัวหน่าว 29 องค์ ส่วนทาง
โบราณคดีนนยั
ั ( งไม่พบหลักฐานแน่ชดั ว่าสร้ างในสมัยใด สันนิษฐานว่าสร้ างก่อนสมัยพระเจ้ าโพธิ
สาลราช (พ.ศ.2063 – 2090) หลักฐานการสร้ างเริ มปรากฏชัดเจนในสมัยพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช
(พ.ศ.2091 – 2114)
การบูรณปฏิสงั ขรณ์พระธาตุบงั พวนเกิดขึ (นหลายครัง( คือ ราวพ.ศ.2429 ได้ มีการ
บูรณะวัดพระธาตุบงั พวนโดยมีพระครูเจติยานุรักษ์ เป็ นผู้นํา ต่อมาในวันที 20 มิถนุ ายน พ.ศ.2513
องค์พระธาตุบงั พวนซึง ทรุดเอียงอยูแ่ ล้ วได้ พงั ทลายลง ทางกรมศิลปากรจึงได้ บรู ณะพระธาตุขึ (นมา
ใหม่ในปี พ.ศ.1519 – 25206 ต่อมาห้ างหุ้นส่วนจํากัด ปุราณรักษ์ ได้ ทําการขุดค้ นพระธาตุบงั พวน
อีกครัง( ในปี พ.ศ. 2536 ทําให้ พบพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินจํานวนหนึง
สําหรับพระพุทธรูปทีนํามาเป็ นตัวอย่างในการศึกษาครัง( นี ( มีจํานวน 21 องค์ ซึง
เป็ นพระพุทธรู ปบุเ งินทัง( หมด ปั จจุบนั เก็บรั กษาไว้ ทีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เช่น
พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.8/2549 หมายเลขทะเบียน พช.ขก 11/2538 และหมายเลข
ทะเบียน พช.ขก 13/2538 เป็ นต้ น

6

อรุณศักดิS กิงมณี, “พระธาตุบงั พวน,” ศิลปากร 12, 7 (กรกฎาคม 2542): 8.

30

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 13 ตัวอย่างพระพุทธรูปจากพระธาตุบงั พวน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.8/2549
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก 11/2538
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก 13/2538
อย่างไรก็ตามหลังการบูรณปฏิสงั ขรณ์เสร็ จแล้ วมีพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงินอีก
ส่วนหนึงทีได้ บรรจุคืนไว้ ในองค์พระธาตุบงั พวนดังเดิม มีพระพุทธรูปทีปรากฏจารึกกล่าวถึง “พระ
เจ้ าตา” ซึงน่าจะหมายถึง “พระวรปิ ตา” พระบิดาของพระยาวรวงษามหาธรรมิกราช และอ้ างถึง
ครัง( รัชกาลพระยาโพธิสาลราช (พ.ศ.2063 - 2090) ทรงมีพระบรมราชโองการให้ “พระยาหลวง
อภัยเสนา” นําสิงของมาไว้ ในพระธาตุบงั พวนพระเจดีย์ศรี สตั มหาทาน พระราชวงศา หรื อ พระยา
วรวงษามหาธรรมิกราช รับ (อุปฐาก? องค์พระธาตุ) ศักราช 986 (พ.ศ.2167) ดังนี (
1. พระเจ้ าตา เมือพระโพธิสารราช.........................
มีพระราชอาญา ใส่หวั พระยาอภัย
2. เสนา นํามาไว้ ในพระธาตุบงั พวนพระเจดีย์ศรี สตั ต
มหาทาน พระราชวงศา...รับ
3. 986 ในเดือน 6 เพ็ง วันศุกร พุทธาภิเษกปราช7
สุรศักดิS ศรี สําอาง, ลําดับกษั ตริ ย์ลาว, พิมพ์ครั ง( ที 2 (กรุ งเทพฯ: สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545), 153.
7

31
1.2.3 พระพุทธรู ปจากบ้ านโคกสําราญ อําเภอเมือง บริ เวณทีพบเป็ นทีราบ
เดิมใช้ เป็ นทีทํานา สภาพโดยทัว ไปเป็ นทุ่งโล่ง ไม่ปรากฏร่องรอยของอาคารสถานแต่อย่างใด แต่
อย่างไรก็ตามบ้ านโคกสําราญแห่งนี (ตังอยู
( ไ่ ม่ไกลจากพระธาตุบงั พวนมากนัก8
พระพุทธรูปทีนํามาเป็ นตัวอย่างในการศึกษาครัง( นี (มีจํานวน 24 องค์ ซึงบางส่วนมี
สภาพค่อ นข้ า งสมบูร ณ์ และบางส่ว นเศี ย รชํ า รุ ด หัก หายแต่ส่ว นฐานยัง อยู่ใ นสภาพค่อ นข้ า ง
สมบูรณ์ เป็ นพระพุทธรู ปบุทอง จํานวน 1 องค์ และพระพุทธรู ปบุเงิน จํานวน 23 องค์ เช่น
พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน 1 หมายเลขทะเบียน 18 และหมายเลขทะเบียน 22 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 14 ตัวอย่างพระพุทธรูปจากบ้ านโคกสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(ก) พระพุทธรูปบุทอง หมายเลขทะเบียน 1
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน 18
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน 22
1.2.4 พระพุทธรู ปจากบ้ านนาบอน อําเภอสังคม พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที
ได้ จากบ้ านนาบอน เป็ นพระพุทธรูปทีมีสภาพค่อนข้ างสมบูรณ์ มีขนาดค่อนข้ างใหญ่เมือเทียบกับ
พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินทีพบจากแหล่งโบราณคดี และโบราณสถานอืนๆทีนํามาเป็ นตัวอย่างใน
8

สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที 7 ขอนแก่น, “รายงานการตรวจสอบสถานที
พบพระพุทธรูปบุเงิน/ทอง บ้ านโคกสําราญ ตําบลค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย,” 2540, 1-2.
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การศึกษา นอกจากนี (ยังมีการตกแต่งฐานพระพุทธรู ปด้ วยลูกแก้ ว มีการผสมผสานระหว่างการบุ
ทองและบุเงินองค์ภายในองค์เดียว ฝี มือช่างมีความปราณี ต ได้ นํามาเป็ นตัวอย่างในการศึกษา
จํานวน 66 องค์ เป็ นพระพุทธรูปบุเงิน จํานวน 65 องค์ และพระพุทธรูปบุทอง-บุเงิน จํานวน 1 องค์
ปรากฏจารึ ก จํานวน 47 องค์ ระบุศกั ราช จํานวน 9 องค์ และไม่ปรากฏศักราช จํานวน 38 องค์
เช่น พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน 1/2556 หมายเลขทะเบียน 6/2556 และหมายเลขทะเบียน
10/2556 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 15 ตัวอย่างพระพุทธรูปจากบ้ านนาบอน อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน 1/2556
(ข) พระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน หมายเลขทะเบียน 8/2556
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน 10/2556
1.3 พระพุทธรู ปจากจังหวัดอุดรธานี
1.3.1 พระพุทธรู ปจากเจดีย์วัดศรี ปมัญญา อําเภอกุมภวาปี พระพุทธรูปที
จากเจดี ย์วัด ศรี ป มัญ ญาพบทัง( พระพุท ธรู ปบุท อง พระพุทธรู ปบุเ งิ น และพระพุท ธรู ป ที มี ก าร
ผสมผสานระหว่า งการบุท องและบุเ งิ น ในองค์เ ดี ย วกัน คล้ ายกับ ที พ บที บ้ า นนาบอน จัง หวัด
หนองคาย
นอกจากนี ย( ัง พบพระพุท ธรู ปบุท อง หมายเลขทะเบีย น พช.ขก.324/2516 ที มี
รูปแบบฐานเช่นเดียวกับพระพุทธรูปสําริ ดของล้ านนา คือ พระพุทธรู ปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชยั
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ประทับนังเหนือฐานทีมีกลีบบัวหงายและเกสรบัว พระรัศมีเป็ นเปลว แต่อย่างไรก็ตามเค้ าพระ
พักตร์ ของพระพุทธรู ปมีความเป็ นพืน( เมืองแล้ ว ซึงถื อได้ ว่าพระพุทธรู ปองค์นีม( ีลักษณะพิเศษที
แตกต่างจากตัวอย่างพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินทีใช้ ในการศึกษา
สํ า หรั บ พระพุท ธรู ป ที ใ ช้ เ ป็ นตัว อย่า งในการศึก ษามี จํ า นวน 12 องค์ คื อ
พระพุทธรูป บุทอง จํานวน 4 องค์ พระพุทธรูปบุเงิน จํานวน 7 องค์ และพระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน
จํานวน 1 องค์ ในจํานวนนี (ปรากฏจารึก จํานวน 8 องค์ ระบุศกั ราช จํานวน 5 องค์ และไม่ปรากฏ
ศักราช จํานวน 3 องค์ ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.317/2516 หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก. 323/2516 และหมายเลขทะเบียน พช.ขก.324/2516 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 16 ตัวอย่างพระพุทธรูปจากเจดีย์วดั ศรี ปมัญญา อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.317/2516
(ข) พระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.323/2516
(ค) พระพุทธรูปบทุอง หมายเลขทะเบียน พช.ขก.324/2516
1.3.2 พระพุทธรู ปจากวั ดท่ าหลั กเมือง อําเภอกุม ภวาปี เมื อวันที 20
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2519 ได้ มีการขุดค้ นทีวดั ท่าหลักเมืองทําให้ พบพระพุทธรูปบรรจุอยู่ในไหเคลือบสี
ดําทีบริ เวณเนินอิฐซึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นโบสถ์ พระพุทธรูปทังหมดมี
(
60 องค์ ส่วนใหญ่อยู่ใน
สภาพชํารุด พระอุดรธรรม เจ้ าคณะจังหวัดอุดรธานีขอแบ่งเก็บรักษาไว้ ทีวดั ส่วนหนึง และส่วนหนึง
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เก็บรักษาไว้ ทีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น9 ซึงได้ นํามาเป็ นตัวอย่างในการศึกษาจํานวน 16
องค์ เป็ นพระพุทธรูปบุทอง จํานวน 1 องค์ และพระพุทธรูปบุเงิน จํานวน 15 องค์
พระพุทธรูปทัง( 16 องค์นี (เป็ นพระพุทธรูปบนฐานสูง ตกแต่งด้ วยลวดลายพรรณ
พฤกษา และเรขาคณิตอย่างง่ายๆ ส่วนใหญ่ อยู่ในสภาพค่อนข้ างสมบูรณ์ ยกตัวอย่าง เช่น
พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.198/2519 หมายเลขทะเบียน พช.ขก.199/2519 และ
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.213/2516 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 17 ตัวอย่างพระพุทธรูปจากวัดท่าหลักเมือง อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.198/2519
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.199/2519
(ค) พระพุทธรูปบุทอง หมายเลขทะเบียน พช.ขก.213/2519
1.3.3 พระพุทธรู ปจากวัดพระธาตุบ้านหนาด อําเภอเพ็ญ สันนิษฐานว่าวัด
พระธาตุบ้านหนาดเป็ นวัดเก่าแก่และมีความสําคัญทีพระมหากษัตริ ย์ ปรากฏพระนามในจารึ ก
พระธาตุบ้านหนาด (อด.17) ว่า “สมเด็จบรมบพิตร (พระ) มหาธรรมมิกราชาธิปติสมเด็จ...” โปรดฯ

9

ลําดับที 77.

ทะเบียนโบราณวัตถุทีอยู่ในห้ องจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ตู้หมายเลข 24
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ให้ มีการสถาปนา กําหนดเขตพื (นทีและอุทิศข้ าโอกาสให้ แก่วดั กําหนดอายุโบราณสถานแห่งนี (ไว้
ราวพุทธศตวรรษที 22 – 24 ภายใต้ อิทธิพลล้ านช้ าง10
จากการขุดค้ น ขุดแต่งโบราณสถานวัดพระธาตุบ้านหนาดพบพระพุทธรูปบุทอง –
บุเงินจํานวน 5 องค์ พบบริ เวณแท่นบูชา (หอพระธาตุ) และบริ เวณฐานพระธาตุด้านทิศใต้ 11 ซึงได้
นํามาทีใช้ ในการศึกษาครัง( นี (จํานวน 3 องค์ เป็ นพระพุทธรูปบุทอง จํานวน 1 องค์ และพระพุทธรูป
บุเงิน จํานวน 2 องค์ เช่น พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน sf #02 หมายเลขทะเบียน sf #03 และ
หมายเลขทะเบียน sf #10 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 18 ตัวอย่างพระพุทธรูปจากธาตุบ้านหนาด อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
(ก) พระพุทธรูปบุทอง หมายเลขทะเบียน sf #02
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน sf #03
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน sf #10
สําหรับพระพุทธรูปบุเงินหมายเลข SF#10 เป็ นองค์ทีมีความพิเศษกว่าองค์อืนๆ
เนืองจากเป็ นพระพุทธรู ปบุเ งินประทับนัง ปางสมาธิ เพียงองค์เดียวที พบจากตัวอย่างทัง( หมดที
ทําการศึกษาซึง ส่วนใหญ่จะนิยมสร้ างเป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั
10

กลุม่ โบราณคดี สํานักศิลปากรที 9 ขอนแก่น, “รายงานโครงการขุดค้ น ขุดแต่งโบราณสถานธาตุ
บ้ านหนาด วัดพระธาตุบ้านหนาด หมู่ 6 ตําบลนาบัว อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี,” 2556, 86.
11
เรื องเดียวกัน, 29-30.
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1.4 พระพุทธรู ปจากจังหวัดสกลนคร
พระพุทธรู ปจากพระธาตุมีชัย อําเภอสว่ างแดนดิน พระพุทธรูปทีพบทีพระ
ธาตุมีชยั เป็ นพระพุทธรูปบุเงินทังหมด
(
ส่วนใหญ่มีสภาพค่อนข้ างสมบูรณ์ บางส่วนแผ่นเงินบริ เวณ
ฐานหลุดร่ อนหายไป การตกแต่งฐานพระพุทธรู ปพบทัง( ทีตกแต่งเป็ นกลีบบัวอย่างปราณี ต และ
ตกแต่ง ด้ วยลวดลายเราขาคณิตอย่างง่ายๆ ซึงพระพุทธรู ปที นํามาเป็ นตัวอย่างในการศึกษามี
จํานวน 6 องค์ เป็ นพระพุทธรู ปบุเงินทัง( หมด ยกตัวอย่าง เช่น พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน
พช.ขก.13/2549 หมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2549 และหมายเลขทะเบียน 16/2549 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 19 ตัวอย่างพระพุทธรูปจากพระธาตุมีชยั อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.13/2549
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก14/2549
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.16/2549
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1.5 พระพุทธรู ปจากจังหวัดนครพนม
พระพุทธรู ปจากวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตุพนม พระธาตุ
พนมเป็ นพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ตังอยู
( ่ ณ วัดพระ
ธาตุพ นมวรมหาวิหาร พระอารามหลวง เป็ นปูช นี ยสถานที สํ าคัญ และเป็ นศูนย์ รวมจิตใจของ
พุท ธศาสนิ ก ชนชาวไทยและชาวลาวทัง( สองฝั ง แม่นํ า( โขง ในตํ า นานอุรั ง คธาตุร ะบุว่ า มี ก าร
บูรณปฏิสงั ขรณ์หลายครัง( ครัง( สุดท้ ายระหว่างพ.ศ. 2483 – พ.ศ. 2484 ต่อมากรมศิลปากรได้ ทํา
การบูรณปฏิสงั ขรณ์อีกครัง( เมือคราวทีพระธาตุเกิดทรุดตัวลงเมือวันที 11 สิงหาคม พ.ศ.251812
การบูรณปฏิสังขรณ์ พระธาตุครั ง( สุดท้ ายนีท( ํ าให้ พ บพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงิ น
จํานวนมาก คือ พระพุทธรูปบุทอง จํานวน 821 องค์ และพระพุทธรูปบุเงิน จํานวน 3,091 องค์13
ตําแหน่งทีพบ คือ พบปะปนกระจายอยู่ในกองอิฐทัว ไป และพบตามเสากําแพงแก้ วชันในใต้
(
ฐาน
พระสังกัจจายน์ ในไหทีฝังอยู่ในดิน ในช่องสีเหลียมในองค์พระธาตุพนมสูงตังแต่
( 5.47 เมตรขึ (นไป
ซึง เป็ นส่วนฐานขึ (นไปจนถึงชันที
( สองขององค์พระธาตุ

ภาพที 20 ไหดินเผาบรรจุพระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน ฝั งอยูท่ ีฐานขององค์พระเจดีย์พระธาตุเกือบ
กึงกลางด้ านทิศเหนือ
ทีมา: กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์ องค์ พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุ
พนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.2518 – 2522, 327.

12

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์ องค์ พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.2518 – 2522, 264.
13
เรื องเดียวกัน, 177.
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ภาพที 21 ไหดินเผาบรรจุพระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน ทีพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
ทีมา: กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์ องค์ พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุ
พนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.2518 – 2522, 328

ภาพที 22 พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินฝั งอยูใ่ นซากอิฐ ทีพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
ทีมา: กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์ องค์ พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุ
พนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.2518 – 2522, 332.
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สําหรับพระพุทธรู ปทีปรากฏจารึกนันได้
( มีการอ่านและแปลโดยนายวัชริ นทร์ พุ่ม
พงษ์แพทย์ นักโบราณคดีของกรมศิลปากร ร่วมกับพระเทพรัตนโมลี (แก้ ว กนฺโตภาโส) เจ้ าอาวาส
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารในสมัยนัน( ถอด อ่าน และให้ คําอธิบายไว้ แล้ ว14 อย่างไรก็ตามหลัง
การบูรณะองค์พระธาตุแล้ วได้ อญ
ั เชิญพระพุทธรู ปทีพบจากการบูรณะกลับเข้ าไปประดิษฐานใน
องค์พระธาตุดงั เดิม

ภาพที 23 การนําพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินกลับเข้ าไปบรรจุในองค์พระธาตุพนมวรมหาวิหาดังเดิม
ทีมา: พระธาตุพนม (นนทบุรี: โรงพิมพ์มติขนปากเกร็ ด, 2557. พิมพ์ในงานพิธีมทุ ิตาสักการะแด่
พระเทพวรมุนี เจ้ าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อายุวฒ
ั นมงคล 72 ปี เมษายน 2557), 98.
สําหรับพระพุทธรู ปทีนํามาเป็ นตัวอย่างในการศึกษาเป็ นพระพุทธรู ปบุ
ทอง – บุเงินบางส่วนทีจดั แสดงไว้ ในพิพธภัณฑ์ของวัดมีจํานวน 12 องค์ เป็ นพระพุทธรู ปบุทอง
จํานวน 5 องค์ และพระพุทธรู ปบุเงิน จํานวน 7 องค์ ยกตัวอย่าง เช่น พระพุทธรู ปหมายเลข
ทะเบียน ว.ธ.600 หมายเลขทะเบียน ว.ธ.602 และหมายเลขทะเบียน ว.ธ.607 เป็ นต้ น

14

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์ องค์ พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ.2518 – 2522, 183.
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 24 ตัวอย่างพระพุทธรูปจากวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
(ก) พระพุทะรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน ว.ธ.600
(ข) พระพุทธรูปบุทอง หมายเลขทะเบียน ว.ธ.602
(ค) พระพุทธรูปบุทอง หมายเลขทะเบียน ว.ธ.607
1.6 จังหวัดหนองบัวลําภู
ตัวอย่างพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินจากจังหวัดหนองบัวลําภูได้ จากถํ (าสุวรรณคูหา
หรื อ วัดถํ (าสุวรรณคูหา เป็ นวัดโบราณฝ่ ายอรัญวาสี (วัดป่ า) สร้ างสมัยล้ านช้ าง ตังอยู
( ่บ้านสุวรรณ
คูหา ตําบลนาสี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู เป็ นวัดทีตงอยู
ั ( ่ในภูเขาหินปูนขนาดปาน
กลาง
สภาพทัวไปของวัดมีลักษณะพิเศษกว่าวัดธรรมดา คือ พระเถระฝ่ ายอรัญวาสี
สมัยอดีตได้ ดดั แปลงถํ (าให้ เป็ นทีพกั อาศัยสําหรับจําวัด และนัง สมาธิภาวนา ไม่สร้ างอาคารเหมือน
วัดทัว ไป มีพื (นทีตามทีปรากฏในศิลาจารึกสมัยพระเจ้ าไชยเชาฐาธิราช คือ กว้ างด้ านละ 1,000 วา
หรื อ 4 ตารางกิโลเมตร
วัดสุวรรณคูหาไม่ปรากฏหลักฐานว่าเริ มสร้ างในสมัยใด เนืองจากพระสงฆ์ฝ่าย
อรัญวาสีไม่นิยมสร้ างถาวรวัตถุ อย่างไรก็ตามพบหลักฐานครั ง( แรกเมือครั ง( สมเด็จพระเจ้ าไชย
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เชษฐาธิราชได้ พระราชทานเขตสิสงุ คามสีมา (เขตนอกชุมชน) แก่วดั สุวรรณคูหา และมีพระเถระ
ประจําวัดชือว่า “พระมหาอินทรี ย์สงั วรเจ้ า”15
สํ า หรั บ พระพุท ธรู ป ที นํ า มาเป็ นตัว อย่า งในการศึก ษาเป็ นพระพุท ธรู ป บุท อง
จํานวน 4 องค์ ปั จจุบนั เก็บรักษาทีวดั ถํา( สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู (ไม่ปรากฏหมายเลข
ทะเบียน) ดังต่อไปนี (

ภาพที 25 ตัวอย่างพระพุทธรูปจากวัดถํ (าสุวรรณคูหา อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู
2.พระพุทธรู ปบุทอง – บุเงินบริเวณลุ่มนํา. ชี
พระพุ ท ธรู ป ที ศึ ก ษาบริ เวณลุ่ ม นํ า( ชี ไ ด้ แก่ พ ระพุ ท ธรู ป จากจั ง หวั ด ขอนแก่ น
มหาสารคาม และจัง หวัดร้ อยเอ็ด ซึง พระพุทธรู ปบุทอง – บุเ งิ นที พบในบริ เวณลุ่ม นํ า( ชี ทีใช้ ใน
การศึกษาครัง( นี (มีจํานวนทังสิ
( (น 326 องค์ เป็ นพระพุทธรูปบุทอง จํานวน 1 องค์ พระพุทธรูปบุเงิน
จํานวน 316 องค์ พระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน จํานวน 1 องค์ และแกนพระพุทธรูป จํานวน 8 องค์ ซึง
พบจารึกบนฐานพระพุทธรูปจํานวน 38 องค์ จากจํานวนทังหมด
(
ระบุศกั ราช จํานวน 15 องค์ และ
ไม่ปรากฏศักราช จํานวน 23 องค์

15

– 4744.

ธวัช ปุณโณทก, “สุวรรณคูหา, วัด” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 15 (2542): 4743
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ตารางที 2 จํานวนพระพุทธรูปทีศกึ ษาบริเวณลุม่ นํ (าชี
ประเภท
จํานวน (องค์ ) ปรากฏจารึก
ข้ อความ
พระพุทธรูปบุทอง
1
พระพุทธรูปบุเงิน
316
ระบุศกั ราช
พระพุทธรูปบุทอง-บุเงิน
1
ไม่ระบุศกั ราช
รวม
แกนพระพุทธรูป
8
รวม
326

จํานวน (องค์ )
15
23
38

พระพุท ธรู ป ที ใ ช้ ใ นการศึก ษาส่ ว นใหญ่ เ ก็ บ รั ก ษาไว้ ที พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ
ขอนแก่น พิพิธ ภัณฑสถานแห่งชาติ ร้ อยเอ็ด บางส่วนเก็ บรั กษาไว้ ทีแหล่งที พบ มีรายละเอี ยด
ดังต่อไปนี (
2.1 พระพุทธรู ปจากจังหวัดขอนแก่ น
2.1.1 พระพุทธรู ปจากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ อําเภอเมือง โบราณสถานบ้ านกู่
แก้ วเป็ นโบราณสถานขอมสมัยบายน สร้ างขึ (นในสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที 7 เป็ นอโรคยาศาล ใช้ เป็ น
ทีรักษาโรคภัยของราษฎร
กรมศิลปากรได้ บรู ณะโบราณสถานบ้ านกู่แก้ วเมือเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ.
2529 แต่ยงั ไม่แล้ วเสร็จจึงได้ ดําเนินการต่อในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2530 แล้ วเสร็จในเดือนกันยายน
พ.ศ.2530 จากบูรณะโบราณสถานแห่งนี (ทําให้ พบโบราณวัตถุทีสําคัญ ได้ แก่ เทวรูปพระโพธิสตั ว์
วัชรสัตว์ พระอิศวรทรงโค พระโพธิสตั ว์วชั รปาณีทรงครุฑ พระพิมพ์เนื (อว่าน ทีสําคัญคือ จารึกของ
พระเจ้ าชัยวรมันที 7 ระบุถึงการสร้ างอโรคยาศาล16
สําหรับพระพุทธรูปทีใช้ ในการศึกษาครัง( นี (มีจํานวน 23 องค์ เป็ นพระพุทธรูปบุเงิน
ทังหมด
(
ปรากฏจารึกไม่ระบุศกั ราช จํานวน 6 องค์ ยกตัวอย่าง เช่น พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน
พช.ขก.5/2530 หมายเลขทะเบียน พช.ขก 7/2531 และหมายเลขทะเบียน พช.ขก. 14/2531 เป็ น
ต้ น
พระพุท ธรู ปส่วนใหญ่ เ ป็ นพระพุทธรู ป บนฐานสูง ตกแต่ง ด้ ว ยลวดลายพรรณ
พฤกษาและลวดลายเรขาคณิตอย่างง่ายๆ สําหรับพระพุทธรูปบุทองผสมบุเงิน หมายเลขทะเบียน
16

297-300.

วีระศักดิS บุญหลง “กู่แก้ ว : ปราสาทหิน” สารานุ กรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 1 (2542):
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พช.ขก.5/2530 เป็ นพระพุทธรูปทีมีขนาดใหญ่มาก ตกแต่งบริเวณฐานด้ วยลายพรรณพฤกษา ฝี มือ
ช่างถือว่ามีความปราณีตกว่าองค์อืนๆ

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 26 ตัวอย่างพระพุทธรูปจากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
(ก) พระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.5/2530
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.7/2531
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2531
2.1.2 พระพุทธรู ปจากปรางค์ ก่ ูประภาชัย อําเภอนํา. พอง แหล่งโบราณสถาน
กู่ประภาชัย เป็ นศาสนสถานประจําโรงพยาบาล หรื ออโรคยาศาล สร้ างขึ (นเพือใช้ เป็ นทีประกอบพิธี
ทางศาสนาพุทธลัทธิมหายาน สันนิษฐานว่าสร้ างขึ (นในสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที 7 มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษที 18 จากการขุดแต่งเพือออกแบบบูรณะปรางค์ประธานกู่ประภาชัย ปี พ.ศ. 254117 พบ
พระพุทธรู ปบุทอง – บุเงินจํานวนมากบรรจุอยู่ในภาชนะดินเผาจํานวน 4 ใบ พบภายในห้ อง
ปราสาทประธาน และบริเวณฐานประสาทประธานด้ านเหนือ
สําหรับตัวอย่างทีนํามาศึกษามีจํานวน 90 องค์ เป็ นพระพุทธรูปบุทอง จํานวน 1
องค์ และพระพุทธรูปบุเงิน จํานวน 89 องค์ ปรากฏจารึกทีไม่ระบุศกั ราชทีสามารถอ่านได้ จํานวน
ห้ างหุ้นส่วนจํ ากัด สุรศักดิSก่อสร้ าง, “รายงานโครงการขุดแต่งเพือออกแบบบูรณะปราสาท
ประธานกู่ประภาชัย ภาคผนวก เล่ม 2 เรื อง พระพุทธรูปบุเงิน,” 2541, 1-3.
17
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1 องค์ พระพุทธรูปส่วนใหญ่คอ่ นข้ างสมบูรณ์ บางส่วนแกนหลุดหายไป ฐานพระพุทธรูปส่วนใหญ่
ตกแต่งด้ วยลายพรรณพฤกษา และลวดลายเรขาคณิต มีการเจาะรูบริเวณพระเนตรให้ ดเู สมือนจริ ง
ปั จจุบนั พระพุทธรู ปทัง( หมดเก็บรักษาไว้ ทีพิพิธภัณฑ์กู่ประภาชัย ตําบลบัวใหญ่ อําเภอนํา( พอง
จังหวัดขอนแก่น ยกตัวอย่าง เช่น พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน KPC.23/2553 หมายเลขทะเบียน
KPC.30/2553 และหมายเลขทะเบียน KPC.112/2553 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 27 พระพุทธรูปจากปรางค์ก่ปู ระภาชัย อําเภอนํ (าพอง จังหวัดขอนแก่น
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน หหมายเลขทะเบียน KPC.23/2553
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน KPC.30/2553
(ค) พระพุทธรูปบุทอง หมายเลขทะเบียน KPC.112/2553
2.1.3
พระพุ ท ธรู ป จากบ้ านหนองดิ น จี อํ า เภอหนองเรื อ
โบราณสถานกู่บ้านหนองดินจี เป็ นเนินโบราณสถานอิฐรูปทรงสีเหลียมผืนผ้ า ปั จจุบนั พระสงฆ์และ
ชาวบ้ านได้ สร้ างอาคารอิฐบล็อคหลังคาสังกะสีทบั เนินโบราณสถาน เป็ นทีประดิษฐานพระพุทธรูป
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และทีจําพรรษาของพระสงฆ์ ซึง บริเวณทีพบพระพุทธรูปเป็ นบ่อนํ (าห่างจากเนินโบราณสถานไป 40
เมตร โดยพระพุทธรูปบรรจุอยูภ่ ายในไหขนาดใหญ่พร้ อมกับกระดูกจํานวนหนึง 18
สํ า หรั บ ตัว อย่า งพระพุท ธรู ป ที ใ ช้ ใ นการศึก ษามี จํ า นวน 22 องค์ เป็ น
พระพุทธรูปบุเงิน จํานวน 21 องค์ และพระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน จํานวน 1 องค์ พบจารึ กทีฐาน
พระพุทธรูป จํานวน 6 องค์ จากพระพุทธรูปทังหมด
(
จารึกระบุศกั ราช จํานวน 5 องค์ และไม่ระบุ
ศักราช จํานวน 1 องค์ พระพุทธรูปส่วนใหญ่อยู่ในสภาพค่อนข้ างสมบูรณ์ มีทงที
ั ( ตกแต่งลวดลาย
บริ เ วณฐาน และไม่ตกแต่ง ลวดลาย ยกตัวอย่าง เช่น พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.
5/2541 หมายเลขทะเบียน พช.ขก.4/2541 หมายเลขทะเบียน พช.ขก.12/2541 และหมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.14/2541 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 28 ตัวอย่างพระพุทธรูปจากบ้ านหนองดินจี อําเภอหนองเรื อ จังหวัดขอนแก่น
(ก) พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.4/2541
(ข) พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.5/2541
(ค) พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2541

18

สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที 7 ขอนแก่น, “รายงานการตรวจสอบ
สถานทีพบพระพุทธรูปบุเงิน บ้ านหนองดินจี หมูท่ ี 14 ตําบลกุดกว้ าง อําเภอหนองเรื อ จังหวัดขอนแก่น,” 2541,
1-2.
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2.1.4 พระพุทธรู ปจากภูตะกา อําเภอภูเวียง พระพุทธรูปทีพบจากภูตะกาเป็ น
พระพุทธรู ปทีมีการตกแต่งลวดลายบริ เวณฐานไม่มากนัก บางองค์ทําเป็ นฐานเรี ยบ มีขนาดไม่
ใหญ่มาก อยู่ในสภาพค่อนข้ างสมบูรณ์ สําหรับตัวอย่างพระพุทธรูปทีใช้ ในการศึกษามีจํานวน 11
องค์ ซึง พระพุทธรูปบุเงินทังหมด
(
ในจํานวนนี (พบจารึกทีระบุศกั ราชจํานวน 1 องค์ ยกตัวอย่าง เช่น
พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2549 หมายเลขทะเบียน พช.ขก.19/2549 และ
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.24/2549 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

ภาพที 29 ตัวอย่างพระพุทธรูปจากภูตะกา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2549
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.19/2549
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.24/2549

(ค)
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2.2 พระพุทธรู ปจากจังหวัดมหาสารคาม
พระพุทธรู ปจากปรางค์ ก่ ูบ้านดอนดู่ อําเภอเมือง ปรางค์ก่บู ้ านดอนดู่ เป็ น
โบราณสถานทีสร้ างขึ (นตามรูปแบบสถาปั ตยกรรมเขมรในศิลปะบายน ตรงกับรัชกาลของพระเจ้ า
ชัยวรมันที 7 แห่งอาณาจักรเขมร จัดเป็ นอโรคยาศาล ตังอยู
( ่ใต้ พระบารมีของพระโพธิสตั ว์ไภสัชย
คุรุไวฑูรยประภาตามคติความเชือของพุทธศาสนามหายาน19
เมือปี พ.ศ.2532 และปี พ.ศ.2540 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติที 7 ขอนแก่น ได้ ดําเนินการขุดแต่งเพือศึกษาโบราณสถานแห่งนี ( ทําให้ พบโบราณวัตถุ
จํานวนมาก สํ าหรั บพระพุทธรู ปบุเ งิ นที พ บนัน( พบบรรจุอยู่ในไหวางอยู่บนพื น( ศิล าแลงภายใน
ปราสาทประธาน และถูกดินถมปิ ดทับ พร้ อมทังมี
( อิฐวางปูเป็ นพื (นปิ ดทับเหนือดินอีกชันหนึ
( ง พบ
จํานวน 2 ไห อีกบริ เวณทีพบ คือ บริ เวณกํ าแพงแก้ วด้ านทิศตะวันตกด้ านใน โดยบรรจุอยู่ไห
เช่นเดียวกัน20
สําหรับตัวอย่างพระพุทธรู ปที นํามาศึกษามี จํ านวน 38 องค์ ซึงอยู่ในสภาพ
ค่อนข้ างสมบูรณ์ เป็ นพระพุทธรูปบุเงินทังหมด
(
ในจํานวนนี (พบจารึกทีฐานพระพุทธรูประบุศกั ราช
จํานวน 5 องค์ และไม่ระบุศกั ราช จํานวน 1 องค์
ตัวอย่างพระพุทธรู ปทีใช้ เป็ นตัวอย่างในการศึกษา เช่น พระพุทธรู ปหมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.39/2534 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.72/2550 และพระพุทธรู ป
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.87/2550 เป็ นต้ น

19

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ปุราณรักษ์ , “รายงานการบูรณะโบราณสถานปรางค์ก่บู ้ านดอนดู่ (กู่บ้าน
เขวา) ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม,” 2541, 39.
20
เรื องเดียวกัน, 8-9.
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 30 ตัวอย่างพระพุทธรูปจากปรางค์ก่บู ้ านดอนดู่ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.39/2534
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.72/2550
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.87/2550
2.3 พระพุทธรู ปจากจังหวัดร้ อยเอ็ด
2.3.1 พระพุทธรู ปจากพระธาตุบ่อพันขัน อําเภอสุวรรณภูมิ เดิมเป็ น
ปราสาทแบบเขมรรุ่ นเก่า พบโบราณวัตถุชิ (นสําคัญ ได้ แก่ เอกมุขลึงค์ หากศิวลึงค์องค์นี (ไม่มีการ
เคลือนย้ ายมาจากทีอืนก็อาจสันนิษฐานว่าสร้ างขึ (นเนืองในศาสนาพราหมณ์ลทั ธิไศวนิกายซึงบูชา
พระศิวะ เป็ นเทพสูงสุดเมือราวพุทธศตวรรษที 16 อย่างไรก็ตามได้ มีการบูรณะพระธาตุบอ่ พันขัน
ในภายหลัง ทําให้ มีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมเป็ นธาตุแบบอีสานดังเช่นปั จจุบนั 21
การบูรณะพระธาตุในพ.ศ.2540 และ พ.ศ.2548 ทําให้ พบพระพุทธรู ปบุเงิน
จํานวนมากทังปางประทั
(
บยืน และปางมารวิชยั สําหรับปางประทับยืนนันพบว่
(
าฝี มือช่างด้ อยกว่า
พระพุทธรูปบุเงินปางประทับยืนทีพบทีสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ (าสาริกา จังหวัดเลย

21

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั , วัฒนธรรม
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดร้ อยเอ็ด (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการ,
2542), 85-86.
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พระพุทธรูปบุเงินทีนํามาเป็ นตัวอย่างในการศึกษาครัง( นี ( มีจํานวน 134 องค์ ซึง
เป็ นพระพุทธรู ปบุเงินทังหมด
(
ในจํานวนนี (มีจารึ กทีฐานพระพุทธรูปทีระบุศกั ราช จํานวน 4 องค์
และไม่ระบุศกั ราช จํานวน 14 องค์ ยกตัวอย่าง เช่น พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 34/21/2548
หมายเลขทะเบียน 34/29/2548 และหมายเลขทะเบียน 34/150/2548 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 31 ตัวอย่างพระพุทธรูปจากพระธาตุบอ่ พันขัน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน 34/21/2548
(ข.) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน 34/29/2548
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน หมายเลขทะเบียน 34/150/2548
2.3.2 พระพุทธรู ปจากปรางค์ ก่ ู อําเภอธวัชบุรี สันนิษฐานว่าปรางค์ก่เู ป็ น
อโรคยศาล มีสภาพค่อนข้ างสมบูรณ์ ปรางค์ก่ไู ด้ รับการขุดแต่งบูรณะในปี พ.ศ.2534 – 2535 โดย
กรมศิลปากร พบโบราณวัตถุทีสําคัญหลายชิ (น เช่น ทัลหลังพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ เสากรอบ
ประตูและศิวลึงค์ขนาดใหญ่ เป็ นต้ น ต่อมาปี พ.ศ. 2553 มีการบูรณะขุดแต่งอีกครัง( ทําให้ พบแกน
พระพุทธรูปทีสามารถนํามาศึกษาลวดลลายได้ จํานวน 8 องค์ ยกตัวอย่าง เช่น แกนพระพุทธรู ป
หมายเลขทะเบียน #034 หมายเลขทะเบียน #038 และหมายเลขทะเบียน #039 เป็ นต้ น
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 32 ตัวอย่างแกนพระพุทธรูปจากปรางค์กู่ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้ อยเอ็ด
(ก) แกนพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน #034
(ข) แกนพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน #038
(ค) แกนพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน #039
3.พระพุทธรู ปบุทอง – บุเงินจากสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว)
3.1 พระพุทธรู ปจากพิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ ส.ป.ป.ลาว
พระพุทธรู ปบุทอง – บุเ งิ นจากพิพิธ ภัณ ฑสถานแห่ง ชาติ ส.ป.ป.ลาว ที นํามาเป็ น
ตัวอย่างในการศึกษามีจํานวน 21 องค์ เป็ นพระพุทธรูปบุทอง จํานวน 13 องค์ พระพุทธรูปบุเงิน
จํานวน 5 องค์ และพระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน จํานวน 3 องค์ ซึงพระพุทธรูปเหล่านี (พบทีโรงเรี ยน
วิทยาลัยสรรพวิทยา (Potytechnic College) นครหลวงเวียงจันทน์ ในวันที 16 สิงหาคม พ.ศ.
2539 กําหนดอายุราวไว้ พทุ ธศตวรรษที 19 – 22
จากการสํารวจพบว่าพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงินทีเก็บไว้ ทีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ส.ป.ป.ลาวนี (มีสภาพค่อนข้ างสมบูรณ์ มีพระพุทธรูปทังหมดนี
(
(เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ประทับ
นัง บนฐานสูง ตัง( แต่ 1 – 5 ชัน( มี ขนาดใหญ่ กว่า พระพุทธรู ปบุทอง – บุเ งิ นที พ บในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทย นิยมฐานบัวควํา – บัวหงายทรงกลมและทรงหกเหลียม และมีการ
ประดับตกแต่งองค์พระด้ วยหินสี แก้ วหรื ออัญมณีมีคา่ หลายบริ เวณ เช่น บริ เวณพระรัศมี ขอบไร
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พระศก ชายสัง ฆาฏิ และฐานบัวโดยการใช้ เทคนิคการวางกระเปาะเพื อใส่หิน แก้ วมี ค่าเข้ าไป
ภายหลัง ยกตัวอย่างเช่น

ภาพที 33 ตัวอย่างพระพุทธรูปจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส.ป.ป.ลาว
3.2 พระพุทธรู ปจากพิพธิ ภัณฑ์ หอพระแก้ ว นครหลวงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว
พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ ว นครหลวงเวียงจันทน์ยงั มีพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงิน และโกลน
พุทธรูป จํานวน 28 องค์ พบฐานตังแต่
( 2 – 5 ชัน( นิยมลายกลีบบัวตังตรง
( ช่องว่างระหว่างกลีบบัว
ตกแต่งลายเรขาคณิต เช่น เส้ นตรง เส้ นวงกลม พบทังฐานทรงกลมและฐานเหลี
(
ยม คล้ ายกับที
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส.ป.ป.ลาว นอกจากนี (ยังมีการประดิษฐานพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงิน
ขนาดเล็กจํานวน 3 องค์บนฐานเดียวกัน ซึง เป็ นทีนา่ เสียดายว่าไม่สามารถทําการบันทึกภาพได้
ด้ านฝี มื อ ช่ า งเบื อ( งต้ นพบว่ า มี ค วามปราณี ต มากกว่ า ที พ บในบริ เวณภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทยในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้ อยเอ็ด แต่มีความใกล้ เคียง
กับพระพุทธรู ปทีพบทีวดั ถํา( สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู บ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย วัด
ห้ วยห้ าว จังหวัดเลย และสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ (าสาริกา จังหวัดเลย
จากที ก ล่า วมาข้ างต้ น จะเห็น ได้ ว่า พระพุทธรู ปบุทอง – บุเ งิ น ที พ บบริ เ วณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่จะบรรจุอยู่ในภาชนะแล้ วฝั งอยู่ใต้ โบราณสถาน หรื อบรรจุ
อยู่ภ ายในพระธาตุ นิ ยมสร้ างเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิ ชัย ตกแต่ง ฐานด้ วยลวดลายกลี บบัว
ลวดลายพรรณพฤกษาและลายเรขาคณิต สําหรับพระพุทธรูปประทับยืนปางเปิ ดโลกซึงเป็ นปางที

52
นิยมสร้ างในช่วงปลายพุทธศตวรรษที 23 ก็จํ านวนน้ อยกว่ามากเมือเที ยบกับพระพุทธรู ปปาง
ประทับนัง ปางมารวิชยั นอกจากนี (ยังพบพระพุทธรูปบุเงินประทับนัง ปางสมาธิ 1 องค์ ถือได้ ว่ามี
ความพิเศษ เนืองจากพระพุทธรูปบุทอง –บุเงินทีพบโดยทัว ไปจะนิยมสร้ างเป็ นปางมารวิชยั
สําหรั บพระพุทธรู ปบุทอง – บุเ งิ นในพิพิธ ภัณ ฑสถานแห่ง ชาติ ส.ป.ป.ลาว พบว่า
รู ป แบบและฝี มื อ มี ค วามคล้ า ยคลึง กับ พระพุท ธรู ป บุท อง – บุเ งิ น ที พ บที บ้ า นนาบอน จัง หวัด
หนองคาย คือ นิยมสร้ างพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินปางมารวิชยั ประทับนัง บนฐานสูง

บทที 4
การกําหนดอายุ รู ปแบบ คติการสร้ าง และเทคนิคการสร้ างพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงิน
เนื อ หาในบทนี จ ะกล่าวถึ ง การกํ าหนดอายุและรู ป แบบพระพุทธรู ปบุทอง – บุเ งิ น
ตลอดจาคติ ก ารสร้ างและเทคนิ ค การสร้ างพระพุ ท ธรู ป บุ ท อง – บุ เ งิ น ที( พ บบริ เ วณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนี 
การกําหนดอายุและรู ปแบบพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงิน
การกําหนดอายุและรูปแบบพระพุทธรูปในเบื องต้ นจะกําหนดจากศักราชที(ปรากฏบน
ฐานพระพุทธรูป จากนันจึ
 งจําแนกพระพุทธรูปออกเป็ นช่วงสมัยและจัดรูปแบบ ดังนี 
1. การกําหนดอายุพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงิน
1.1 แหล่ งข้ อมูลจารึกพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงิน
พระพุทธรู ปบุทอง – บุเ งินที( ระบุศักราชที( ใช้ ในการศึกษาครั ง นี ม ี อ่านและถอด
ความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธีรพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณ ชํานาญการ
กลุ่ม หนัง สือตัวเขี ยนและจารึ ก สํ านักหอสมุดแห่งชาติ สํ าหรั บพระพุทธรู ปบางส่วนจากสถาน
ปฏิ บัติ ธ รรมถํ า สาริ ก า อ่ า นและถอดความโดย นายกิ ต ติ วัฒ น์ สัต ตนาโค นัก วิ ช าการจาก
สถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึง( ตีพิมพ์ในนิตยสารศิลปากร1
สําหรับพระพุทธรูปที(ที(ระบุศกั ราชมีทงหมด
ั
35 องค์ จากแหล่งต่างๆ ดังนี 
1.สถานปฏิบตั ธิ รรมถํ าสาริกา จังหวัดเลย
จํานวน 6 องค์
2.วัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี
จํานวน 5 องค์
3.บ้ านหนองดินจี( จังหวัดขอนแก่น
จํานวน 5 องค์
4.กู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม
จํานวน 5 องค์
5.พระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด
จํานวน 4 องค์
1

กัลญาณี กิจโชติประเสริ ฐ, “พระพุทธรู ปบุเงินจากถํ าสาริ กา” ศิลปากร 5,5 (กันยายน-ตุลาคม
2552), 96 – 111.
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6.ภูตะกา จังหวัดขอนแก่น
7.บ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย

จํานวน 1 องค์
จํานวน 9 องค์

1.2 การกําหนดอายุพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงิน
พระพุท ธรู ป บทุ อ ง – บุ เ งิ น สามารถกํ า หนดอายุไ ด้ จ ากศัก ราชที( ป รากฏบนฐาน
พระพุทธรูป ซึง( พบว่ามีธรรมเนียมการจารึกที(คล้ ายกับการเขียนจารึกของล้ านนา2 กล่าวคือ ขึ นต้ น
ด้ วยการบอกปี เดือน วัน เวลาของการจารึ กซึ(ง ประกอบด้ วย ศักราชซึ(ง เป็ นปี จุล ศัก ราช ชื( อ ปี
นักษัตรซึ(งเป็ นปี หนไทย เช่น ไจ้ เป้า ยี( ชื(อเดือนเป็ นชื(อเดือนภาคกลางแบบจันทรคติ เช่น เดือน ๕
เดือน ๙ ชื(อวันข้ างขึ นหรื อข้ างแรมแล้ วจึงตามด้ วยชื(อวันแบบสัปตวารซึ(งนิยมบอกเป็ นตัวเลขแทน
ชื(อวัน เช่น เพ็ง ๔ หมายถึง ขึ น ๑๕ คํ(า วันพุธ ยกตัวอย่างเช่น

ภาพที( 34 ธรรมเนียมการจารึ กบนฐานพระพุทธรู ปบุทอง - บุเงิน (จากพระเจดีย์ศรี ปมัญญา
จังหวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.316/2516)
ปี จุลศักราชที(ใช้ เขียนจารึ กนี เป็ นปี ศักราชที(พระสังฆราชชาวพม่าชื(อบุพโสรหัน (บุพ
พะโสระหัน) เป็ นผู้ตงขึ
ั  นเมื(อปี กุน พุทธศักราช 1181 ปี อันเป็ นปี ที(ท่านได้ ชิงราชสมบัติและได้ เป็ น

2

รายละเอียดธรรมเนียมการจารึ กของล้ านนาทังหมดสามารถดู

เพิ(มเติมใน กรมศิลปากร, จารึ ก
ล้ านนาภาค 2 เล่ ม 1 – 2 : จารึ กจังหวักเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน และแม่ ฮ่องสอน (กรุ งเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2551), 457 – 473.

55
กษัตริย์พกุ ามลําดับที( 193 ดังนันการการแปลงปี

จุลศักราชให้ เป็ นพุทธศักราชสามารถทําได้ โดยนํา
เลขจุลศักราช + 1181 ยกตัวอย่างการคํานวณจุลศักราชให้ เป็ นพุทธศักราช เช่น
จุลศักราช 910
= 910 + 1181
= 2091
ดังนัน จุลศักราช 910 = พุทธศักราช 2091 หรื อพุทธศตวรรษที( 21
จากการการอ่านและถอดความพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงินที(ปรากกฏศักราชทัง 35
องค์ สามารถกําหนดอายุพระพุทธรูปได้ ราวพุทธศตวรรษที( 21 – 23 จําแนกออกเป็ นช่วงพุทธ
ศตวรรษได้ ดังนี 

3

กรมศิลปากร, จารึกล้ านนาภาค 2 เล่ ม 1 – 2 : จารึกจังหวักเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน และ
แม่ ฮ่องสอน, 456.

พุทธศตวรรษที( 21

ตารางที( 3 พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในช่วงพุทธศตวรรษที( 21 – 23 ที(พบในบริ เวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย
ลําดับ
เลข
ศักราช
อายุ
แหล่ งทีพบ
ข้ อความจารึก
ที
ทะเบียน
จ.ศ.
พ.ศ.
1
ถํ าสาริ กา จ.เลย 1
จุ ล สัง กราช ๙๐๐ ตัว พ่ อ จํ า ปากั บ ทั ง ภริ ย าบุ ต รธิ ด ามี ใ จใสศรั ท ธา สร้ าง 900
2081
พระพุทธรูปไว้ กบั ศาสนา
2
ถํ าสาริ กา จ.เลย 2
สังกราชได้ ๙๗ ตัวพ่อพุดผัวเมียลูกทังมวล

สร้ างพระพุทธเจ้ าไปหาพ่อหา
907
2088
3
เจดี ย์ ศ รี ป มัญ ญา พ ช . ข ก . จุลศักราชได้ ๙๑๘ ตัว ปี กาบยี เดือน ๖ ออกไหร ค ธา วันศุกร์ ปาชางผัวเมียกับ 918
2099
จ.อุดรธานี
322/2516 ทังพี
 (น้องลูกหลาย ผู้กายผู้ข้า...(ชํารุด)าบ...
4
กู่บ้านดอนดู่
พช.ขก. สังกษราชา ๙๑๐ ตัว
910
2091
จ.มหาสารคาม 54/2550 เดือน ๕ เพ็ง ๔ แสนไช ผัวเมียกับทังบุ
 ตตะ พร้ อมกันมีศรัทธา...(ชํารุ ด)...พระ
เจ้ าเงินไว้ ...(ชํารุด)...สนา นิพพาน ปั จจโย
5
บ้ านหนองดินจี(
พ ช . ข ก . สังกาษ ๘(๐) ตัว เดือน ๑๑ ขึ น ๑๔ คํ(า วัน ๑ แสนจันธ ผัวเมียมีใจใสศรัทธา 9(1)0 2091
จ.ขอนแก่น
4/2541 สร้ างพระเจ้ าเงินหาลูกยวง (ญา) ตาวงศา นิพพาน ปั จจโยโหตุ
6
บ้ านหนองดินจี(
พ ช . ข ก . สังกาษราชาได้ ๙๑๐ ตัว เดือน ๕ เพ็ง วัน ๔ แสนเมือง...ผัวเมีย(กับ)ทังบุ
 ตตา 910
2091
จ.ขอนแก่น
12/2541 พร้ อมกับกันมีศรัทธา สร้ างเงิพ...เง...รยง...นิพพาน ปั จ(จโยโหตุ)
7
บ้ านหนองดินจี(
พช.ขก. สังกาษราชาได้ ๙๑๐ ตัว เดือน ๕ แรม ๔ คํ(า แพง...พัดผัวเมียกับทังบุ
 ตตามะ 910
2091
จ.ขอนแก่น
14/2541 ตาพร้ อม กันมีศรัทธาสร้ างพระเจ้ าเงินร(อ)มไว้ กบั สนา นิพพานปั จจโยโหตุ
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พ.ศ.ต 21

ตารางที( 4 พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในช่วงพุทธศตวรรษที( 21 – 23 ที(พบในบริ เวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย(ต่อ)
ลําดับ
เลข
ศักราช
อายุ
แหล่ งทีพบ
ข้ อความจารึก
ที
ทะเบียน
จ.ศ.
พ.ศ.
8
บ้ านหนองดินจี(
1
จุ ล สัง กราช ๙๐๐ ตัว พ่ อ จํ า ปากั บ ทั ง ภริ ย าบุ ต รธิ ด ามี ใ จใสศรั ท ธา สร้ าง 900
2081
จ.ขอนแก่น
พระพุทธรูปไว้ กบั ศาสนา

10
11

ถํ าสาริ กา จ.เลย
พุทธศตวรรษที( 22

9

13
14
15

สังกราชได้ ๙๙ ปี สีพระเจ้ าองค์เกดสร้ างหาพ่อแม่พี(น้อง ขอเถิงสุข ๓
99(0)
ประการ มีนีรพานเป็ นที(แล้ ว ก็ข้าเทอญ
เจดี ย์ ศ รี ป มัญ ญา พ ช . ข ก . ๙๗๗ หานหลวง
977
จ.อุดรธานี
313/2516
เจดี ย์ ศ รี ป มัญ ญา พ ช . ข ก . ๙๘๗ เดือน ๙ เพ็งวัน ๑ พระ...(ชํารุด)...ศรัทธา...
987
จ.อุดรธานี
316/2516
กู่บ้านดอนดู่
พ ช . ข ก . “สังกาษ ๘๓ ตัว...(ชํารุ ด)... เพิ(งพ่อเจ้ ากัน เมียมีใจใสศรัทธา...(ชํารุ ด)...สร้ าง (9)83
จ.มหาสารคาม
53/2550 (พระ)เจ้ า(เงิ)นไว้ ”
ถํ าสาริ กา จ.เลย 4
สังกราชได้ ๕ ตัวปี กาไค้ พระเจ้ า พ่อชุมลูกเมียสร้ างขอให้ ได้ เข้ านิพ.พ
1105
ถํ าสาริ กา จ.เลย 5
สังกราชได้ ๑๐๖ ตัวปี กาบไจ้ เดือน ๓ แฮม ๖ คํ(า วัน ๑ มื อฮับเปล้ า พระเจ้ าพล 1106
หุยผัวเมียพี(น้องพร้ อมกันสร้ างหาพ่อแม่
ถํ าสาริ กา จ.เลย 6
สังกราชได้ ๑๐๖ ตัวปี กาบไจ้ เดือน ๓ แฮม ๖ คํ(า วัน ๑ พระเจ้ าพลหุยสร้ างหา 1106
พ่อแม่

2171
2158
2168
2164
2286
2287
2287

57

พุทธศตวรรษที( 23

12

3

พุทธศตวรรษที( 23

ศักราช
จ.ศ.
พ.ศ.
1071
2252

1049

2230

1106

2287

1056

2237

1059

2240

1103

2284

1103

2284

58

ตารางที( 5 พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในช่วงพุทธศตวรรษที( 21 – 23 ที(พบในบริ เวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย(ต่อ)
ลําดับ
เลข
อายุ
แหล่ งทีพบ
ข้ อความจารึก
ที
ทะเบียน
16
เจดี ย์ ศ รี ป มัญ ญา พ ช . ข ก . ศักราช ๗๑ ตัวเดือน ๕ ขึ น ๔ คํ(า วัน ๖ เจ้ าหลวงกับลูกพร้ อมกันสร้ างพระเจ้ า
จ.อุดรธานี
323/2516 คําไปหานางแสนธรรมา พี(น้องลูกผู้ตา(ย) ปสู่โลกพาย ขอให้ ได้ เกิดเถิงสุขชุคน
ชุต(น) เทอญ สัตว์ตวั ใดอยูท่ กุ ข์ก็ขอให้ ได้ เ◌ิ อเสย สุขตัว นิพพาน (ปั จจ) โยโหตุ
17
เจดี ย์ ศ รี ป มัญ ญา พ ช . ข ก . “...(ตัวปี ) เมิงเม็ด เดือน ๓ ออก ๙ คํ(า วัน ๓ ...เม...เต...◌ิ ...ชจินดา...พระเจ้ า
จ.อุดรธานี
324/2516 (องค์)นี...ไจโยโห(ตุ)
18
กู่บ้านดอนดู่
พ ช . ข ก . สังได้ ร้ อย ๖ ตัว พญาสีมาหา นามมี ศรัทธาสร้ างพระเจ้ าองค์นี  หา เสบ แลลูก
จ.มหาสารคาม
51/2534 อันไปสูป่ รโลกภาพหน้ า ขอให้ ได้ เถิง ส ก...าเทิน
19
กู่บ้านดอนดู่
พ ช . ข ก . สังกษราช ๕๖ ตัว ปี กาบเส็ด เดือน...ยช...กุรสนแก้ ว ผัวเมียกับทังบุ
 ตนัตตา มี
จ.มหาสารคาม
94/2550 ใจส่สตต...(ชํารุด)...ช...นบํ...ไห...(อักษรลบเลือนมาก)
20
กู่บ้านดอนดู่
พ ช . ข ก . จุลกราษราช ๐๕๙ ตัวปี เสิงเบา เดือนเพ็งเม็ง จสมเด็จพุลวงศ์มีสปากับทังบุ
 ตร
จ.มหาสารคาม
95/2550 นัดดาสร้ างพระพุทธรูปไว้
21
บ่อพันขัน
34/152/ สังกาษ ร้ อยปลาย ๓ ตัว เดือน ๖ เจ้ าวัน เข้ าขอ...(ล)วงกับทัง ลูกเมียทังมวล

จ.ร้ อยเอ็ด
2548
พร้ อมกันสร้ างเพ...เจ้ าองค์นี ขอให้ ได้ ง...คําปรารถนา พอข้ าเทอญ
22
บ่อพันขัน
34/179/ สังกาษ ร้ อย ๓ ตัวเดือน พร้ อมกันสร้ างพระเจ้ า นิพพาน ปจฺจโยโหตุ
จ.ร้ อยเอ็ด
2548

พุทธศตวรรษที( 23

ตารางที( 6 พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในช่วงพุทธศตวรรษที( 21 – 23 ที(พบในบริ เวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย(ต่อ)
ลําดับ
เลข
อายุ
แหล่ งทีพบ
ข้ อความจารึก
ที
ทะเบียน
23
บ่อพันขัน
34/150/ สังกาษร้ อยปลาย ๔ ตัว เดือน ๖ ขึ น ๗ คํ(า (ฟ้าเจ้ าแสนจา/พ่อเจ้ าแสนจา?)กับ
จ.ร้ อยเอ็ด
2548
ทังลู
 กแลเมียพร้ อมกันสร้ างพระเจ้ าองค์ชา่ งเหิน
24
บ่อพันขัน
34/149/ สังกาษราช (๓) ๑๐ ตัว (จัน)...ผัวเมีย (ล) เตาพร้ อมกันสร้ าง...เจ้ าเงินองค์ ๑
จ.ร้ อยเอ็ด
2548
แล
25
ภูตะกา
พ ช . ข ก . ร้ อย ๓ ตัว นองเ...สน...สา(ม)นีสดัทาสางพระ...กาสาขอให้ ได้ เถิงสุข สปากลูก
จ.ขอนแก่น
24/2519 ...เหินพิ..น...ปั จจโยโหตุ
26
บ้ านนาบอน
1/2556 สังกาษ ๕๘ ตัวพ่อเขมแม่เขม อีพาผู้เป็ นลูก...◌ัส...(รบ).../นิพฺพาน ปไจเยาเหา
จ.หนองคาย
ตุ
27
บ้ านนาบอน
18/2556 สังกาษได้ ๖๘ นาแส...(ชํารุด)...สร้ าง
จ.หนองคาย
28
บ้ านนาบอน
23/2556 ...สังกาษราชได้ ๓๕ ตัวปี กาบสี...ก็มีใจใส...(ศาสนา) นิพพานปั จจโยโหตุ
จ.หนองคาย
29
บ้ านนาบอน
25/2556 สังราษราชาได้ ๓๗ ตัวปี กาบยี พระเจ้ าพ่อทุ...พ...(ตัวอักษรเลือน)...
จ.หนองคาย

ศักราช
จ.ศ.
พ.ศ.
1104
228
1130

2311

1103

2284

1058

2239

1068

2249

1035

2216

1036/
1096

2217/
2277

59

ตารางที( 7 พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในช่วงพุทธศตวรรษที( 21 – 23 ที(พบในบริ เวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย(ต่อ)
ลําดับ
เลข
อายุ
แหล่ งทีพบ
ข้ อความจารึก
ที
ทะเบียน
30
บ้ านนาบอน
.27/2556 สังกาษ ๔๑ เราผง...บสร้ าง
จ.หนองคาย
31
บ้ านนาบอน
36/2556 สังกาษ ๕(๘) พระเจ้ า...ลาโพธิสฑ
จ.หนองคาย
32
บ้ านนาบอน
45/2556 (สัง)กาษได้ ๕๓ ตัว (แรม)...สร้ าง...ให้ นนางคําบา...หา...
จ.หนองคาย
33
บ้ านนาบอน
51/2556 สั ง กาษ ๕๘ ตั ว กวานเหล่ า แสนลั ก ...ภริ ย าบุ ต ตา...(ชํ า รุ ด )...กั น สร้ าง
จ.หนองคาย
พระพุทธรูป
34
บ้ านนาบอน
57/2556 ...(แผ่นเงินชํารุด)...กาษ ๕๘ ทิด/สีภรรยาผัว...(แผ่นเงินชํารุด)...(หย)สร้ าง
จ.หนองคาย
35
บ้ านหนองดินจี(
พ ช . ข ก . สัง กษราชาได้ ๙๐๑ ตัว เดื ( อน) ๕ เพ็ ง วัน ๒ แสนจันผัว เมี ย (กับ ) ทัง พรมี
จ.ขอนแก่น
3/2541 ศรัทธาสร้ างพระเจ้ (า) น ปั จไจโย(หตุ)

ศักราช
จ.ศ.
พ.ศ.
1041
2222
1058

2239

1053

2234

1058

2239

1058

2239

1103

2284

60

61
2.การจําแนกรู ปแบบพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงิน
การจําแนกรู ปแบบพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนใน
เบือ งต้ นจะแบ่งพระพุทธรู ปออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ พระพุทธรู ปบุทอง – บุเ งิ นที( มีจ ารึ กบนฐาน
พระพุทธรู ป และพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงินที(ไม่มีจารึ ก จากนันจึ
 งจึงกําหนดรู ปแบบพระพุทธรู ป
ดังนี 
1.พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที(มีจารึกบนฐานพระพุทธรูป จําแนกรูปแบบพระพุทธรูปบ
ตามช่วงสมัยที(กําหนดอายุจากศักราชที(ปรากฏบนฐานพระพุทธรูป จากนันจึ
 งจัดลําดับพัฒนาการ
ลวดลายบนฐานพระพุทธรู ป เพื(อแสดงให้ เห็นว่าในแต่ละช่วงสมัยมีพัฒนาการที(เ ปลี( ยนแปลง
อย่างไร
2.พระพุทธรู ปบุทอง – บุเงินที(ไม่มีจารึ ก สามารถจําแนกรู ปแบบได้ จากลวดลายบน
ฐานพระพุทธรูป เนื(องจากเป็ นส่วนที(มีลกั ษณะที(เด่นชัดมากกว่าส่วนอื(นๆ เช่น รัศมี พระพักตร์ ชาย
สังฆาฎิ นิ วพระหัตถ์ซึ(งส่วนใหญ่มีลกั ษณะที(คล้ ายคลึงกัน ยากต่อการจําแนกรู ปแบบ จากนันจึ
 ง
เปรี ย บเที ก ยบลวดลายฐานพระพุท ธรู ป กับ ฐานพระพุท ธรู ป ที( ป รากฏจารึ ก เพื( อ กํ า หนดอายุ
พระพุทธรูปต่อไป

แผนผังที( 1 ขันตอนการจั

ดรูปแบบพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที(มีจารึกและไม่มีจารึก
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2.1 พระพุทธรู ป บุ ทอง – บุ เ งินทีป รากฏศั ก ราชบนฐานพระพุทธรู ป จาก
ตัวอย่างที(ศึกษาพบว่าพระพุทธรู ปที(มีจารึ กมีทงสิ
ั  น 101 องค์ แต่องค์ที(ปรากฏศักราชบนฐานที(
สามารถระบุได้ ชดั เจนมีจํานวน 35 องค์ สามารถจําแนกรูปแบบในแต่ละช่วงพุทธศตวรรษได้ ดงั นี 
2.1.1 พุทธศตวรรษที 21 สามารถจัดได้ 4 รูปแบบ ดังนี 
2.1.1.1 รู ปแบบที 1 (a1) ฐานเรี ยบ ไม่มีลกู แก้ วอกไก่ ฐานกลมเตี ย มี 1
ชัน พบที(สถานปฏิบตั ิธรรมถํ าสาริ กา จังหวัดเลย จํานวน 1 องค์ หมายเลข 2 โดยฐานจารึกอักษร
ธรรมอีสานและไทยน้ อย ความว่า “สังกราชได้ ๙๗ ตัวพ่อพุดผัวเมียลูกทังมวล

สร้ างพระพุทธเจ้ า
ไปหาพ่อหา”4
อธิบายคําศํพท์ สังกราชได้ ๙๗ ตัว
หมายถึง จ.ศ.907 หรื อ พ.ศ.2088

ภาพที( 35 พระพุทธรูป รูปแบบที( 1 (a1) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ าสาริกา จังหวัดเลย หมายเลข 2
ที(มา: กัลญาณี กิจโชติประเสริ ฐ, “พระพุทธรู ปบุเงินจากถํ า สาริ กา” ศิลปากร 5,5 (กันยายนตุลาคม 2552): 99.

4

2552): 99.

กัลญาณี กิจโชติประเสริ ฐ, “พระพุทธรู ปบุเงินจากถํ าสาริ กา,” ศิลปากร 5,5 (กันยายน-ตุลาคม
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ลายเส้ นที( 1 พระพุทธรูป รูปแบบที( 1 (a1) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ าสาริกา จังหวัดเลย หมายเลข2
2.1.1.2 รู ปแบบที 2 (a2) ฐานบัวควํ(า – บัวหงายกลีบซ้ อนตังตรง
 โดย
กลีบบัวหงายมีขนาดเล็กกว่ากลีบบัวควํ(า ภายในกลีบบัวควํ(าตกแต่งเส้ นขีดเล็กๆ คัน( ด้ วยลูกแก้ ว
อกไก่ ฐานกลมสูง มี 3 ชัน พบที(วดั เจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี จํานวนวน 1 องค์ หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.322/2516 โดยฐานชันล่
 างสุดจารึกอักษรไทยน้ อย ความว่า “จุลศักราชได้ ๙๑๘
ตัว ปี กาบยี เดือน ๖ ออกไหร ค ธา วันศุกร์ ปาชางผัวเมียกับทังพี
 (น้องลูกหลาย ผู้กายผู้ข้า...(ชํารุด)
าบ...”5
อธิบายคําศัพท์ จุลศํกราชได้ ๙๑๘ ตัว หมายถึง จ.ศ.916 หรื อพ.ศ.2099
เดือน ๖
หมายถึง เดือนพฤษภาคม

5

อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธี รพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษา
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ภาพที( 36

พระพุทธรูป รูปแบบที( 2 (a2) จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.322/2516

ลายเส้ นที( 2

พระพุทธรูป รูปแบบที( 2 (a2) จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.322/2516

65
2.1.1.3 รู ปแบบที 3 (a3) ฐานบัวควํ(า – บัวหงายกลีบบัวซ้ อนอย่างง่ายๆ
โดยทําเป็ นลายเส้ นคดโค้ งซ้ อนกัน 2 – 3 เส้ น คัน( ด้ วยช่องตารางสี(เหลี(ยม 2 แถว ฐานกลมสูง มี 2
ชัน พบที(สถานปฏิบตั ิธรรมถํ าสาริ กา จังหวัดเลย จํานวน 1 องค์ หมายเลข 1 โดยฐานส่วนล่างสุด
จารึกอักษรธรรมอีสาน ความว่า “จุลสังกราช ๙๐๐ ตัว พ่อจําปากับทังภริ
 ยาบุตรธิดามีใจใสศรัทธา
สร้ างพระพุทธรูปไว้ กบั ศาสนา”6
อธิบายคําศัพท์ จุลสังกราช ๙๐๐ ตัว หมายถึง จ.ศ.900 หรื อ พ.ศ.2091

ภาพที( 37 พระพุทธรูป รูปแบบที( 3 (a3) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ าสาริกา จังหวัดเลย หมายเลข 1
ที(มา: กัลญาณี กิจโชติประเสริ ฐ, “พระพุทธรู ปบุเงินจากถํ า สาริ กา” ศิลปากร 5,5 (กันยายนตุลาคม 2552): 98.

6

2552): 99.

กัลญาณี กิจโชติประเสริ ฐ, “พระพุทธรู ปบุเงินจากถํ าสาริ กา” ศิลปากร 5,5 (กันยายน-ตุลาคม
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ลายเส้ นที( 3

พระพุทธรู ป รู ปแบบที( 3 (a3) จากสถานปฏิบตั ิธรรมถํ า สาริ กา จังหวัดเลย
หมายเลข 1

2.1.1.4 รู ปแบบที 4 (a4) ฐานบัวควํา – บัวหงายแบบบัวถลา เป็ นกลีบ
บัวถลาที(มีการลดทอนรู ปแบบเหลือเป็ นเส้ นปลายม้ วนลายจุด คัน( ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานบัวควํ(า
รองรับด้ วยเส้ นเม็ดกระดุม 2-3 แถว ฐานกลมสูง มี 3 ชัน พบที(บ้านหนองดินจี( จังหวัดขอนแก่น
จํานวน 5 องค์ ได้ แก่ 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 น ล่ า งสุ ด จารึ ก อั ก ษรไทยน้ อย เนื อ หากล่ า วถึ ง ความศรั ท ธาใน
พระพุท ธศาสนาของผู้ส ร้ างพระพุท ธรู ป และเพื( อ เป็ นการอุทิ ศ ส่ว นกุศ ลให้ ผ้ ูล่ ว งลับ รวมถึ ง
ปรารถนาในพระนิพพาน ตัวอย่าง เช่น พระพุทธรูปจากบ้ านหนองดินจี( จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.12/2541 และพระพุทธรู ปจากกู่บ้านดอนดู่ จัง หวัดมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.54/2550 ตามลําดับ
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ภาพที( 38 พระพุทธรูป รู ปแบบที( 4 (a4) จากบ้ านหนองดินจี( จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบีย
พช.ขก.12/2541

ลายเส้ นที( 4 พระพุทธรูป รูปแบบที( 4 (a4) จากบ้ านหนองดินจี( จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.12/2541
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ภาพที( 39 พระพุทธรูป รูปแบบที( 4 (a4) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.54/2550

ลายเส้ นที( 5 พระพุทธรูป รูปแบบที( 4 (a4) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.54/2550
2.1.2 พุทธศตวรรษที 22 พระพุทธรู ปในช่วงนีพ บว่ายังมีการลวดลายฐาน
พระพุทธรูปต่อเนื(องมาจากช่วงพุทธศตวรรษที( 21 อยู่บ้าง และพบลวดลายใหม่ที(มีรายละเอียด
เพิ(มเติม( ขึ น จําแนกได้ 3 รูปแบบ คือ
2.1.2.1.รู ปแบบที 1 (b1) ฐานบัวควํา – บัวหงายแบบบัวถลา เป็ นกลีบ
บัวถลาที(มีการลดทอนรู ปแบบเหลือเป็ นเส้ นปลายม้ วนลายจุด คัน( ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานบัวควํ(า

69
รองรับด้ วยเส้ นเม็ดกระดุม 2-3 แถว ฐานกลมสูง มี 3 ชัน พบที(ก่บู ้ านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม
จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.53/2550 โดยฐานชันล่
 างสุดจารึกอักษรไทยน้ อย ความ
ว่า “สังกาษ ๘๓ ตัว...(ชํารุ ด)... เพิ(งพ่อเจ้ ากัน เมียมีใจใสศรัทธา...(ชํารุ ด)...สร้ าง(พระ)เจ้ า(เงิ)
นไว้ ”7
อธิบายคําศัพท์ สังกาษ ๘๓ ตัว หมายถึง จ.ศ.(983) หรื อ พ.ศ.2169

ภาพที( 40

พระพุทธรูป รูปแบบที( 1 (b1) จา ก กู่ บ้ า นด อ นดู่ จั ง ห วั ด ม หา ส าร ค า ม
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.53/2550

7

อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธี รพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ
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ลายเส้ นที( 6

พระพุทธรู ป รู ปแบบที( 1 (b1) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.53/2550

2.1.2.2 รู ปแบบที 2 (b2) ฐานบัวบัวควํ(า – บัวหงาย โดยกลีบบัวควํ(า –
หงายตรงกลางตังตรง
 กลีบด้ านข้ างปลายบานออกด้ านข้ างเล็กน้ อย ตกแต่งด้ วยเส้ นลายจุดเล็กๆ
รอบกลีบบัว คัน( ด้ วยเส้ นเม็ดกระดุม 1 แถว ฐานบัวควํ(าก็รองรับด้ วยเส้ นเม็ดกระดุมอีก 1 แถว ฐาน
ทรงเหลี(ยมเตี ยมี 3 ชัน พบที(วดั เจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.316/2516 โดยฐานชันล่
 างสุดจารึกอักษรไทยน้ อย ความว่า “๙๘๗ เดือน ๙ เพ็ง
วัน ๑ พระ...(ชํารุด)...ศรัทธา...” 8
อธิบายคําศัพท์ ๙๘๗
หมายถึง จ.ศ.987 หรื อ พ.ศ.2160
เดือน ๙
หมายถึง เดือนสิงหาคม
เพ็ง
หมายถึง วันเพ็ญ หรื อ ขึ น 15 คํ(า
วัน ๑
หมายถึง วันอาทิตย์

8

อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธี รพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ
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ภาพที( 41 พระพุทธรูป รูปแบบที( 2 (b2) จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.316/2516

ลายเส้ นที( 7 พระพุทธรูป รูปแบบที( 2 (b2) วัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.316/2516
2.1.2.3 รู ปแบบที 3 (b3) ฐานบัวผสมซึ(งเป็ นการผสมระหว่างกลีบบัว
หงายแบบกลีบตังตรงกั

บลวดลายใบไม้ ม้วน คัน( ด้ วยเส้ นตรงลายกดประทับ ใต้ ฐานใบไม้ ม้วนมี
เส้ นตรงลายกดประทับรองรับ 1 แถว ฐานสี(เหลี(ยมคางหมู เตี ย มี 3 ชัน พบที(วดั เจดีย์ศรี ปมัญญา

72
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.313/2516 โดยฐานชัน ล่างสุดจารึ ก
อักษรธรรมและไทยน้ อย ความว่า “๙๗๗ หานหลวง” 9
อธิบายคําศัพท์ ๙๗๗
หมายถึง
จ.ศ.977 หรื อ พ.ศ.2158

ภาพที( 42 พระพุทธรู ป รู ปแบบที( 3 (b3) จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.313/2516

ลายเส้ นที( 8 พระพุทธรู ป รูปแบบที( 3 (b3) จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.313/2516
9

อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธี รพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ
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2.1.2.4 รู ปแบบที 4 (b4) ฐานลายเรขาคณิต โดยเป็ นรู ปทรงทรง
สามเหลี(ยมคล้ ายกลีบบัว ภายในซ้ อนทรงสามเหลี(ยมขนาดเล็ก 1 ชัน สลับกับช่องสามเหลี(ยม
ตกแต่งเส้ นตรงแนวตังต่
 อเนื(องตลอดรอบฐาน ไม่มีลูกแก้ วอกไก่ พระเศียรและองค์พระด้ านหน้ า
ชํารุ ด ฐานกลมทรงสูง มี 2 ชัน พบที(สถานปฏิบตั ิธรรมถํ า สาริ กา จังหวัดเลย จํานวน 1 องค์
หมายเลข 3 โดยฐานชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบจารึกอักษรธรรมอีสาน ความว่า “สังกราชได้ ๙๙ ปี สี
พระเจ้ าองค์เกดสร้ างหาพ่อแม่พี(น้อง ขอเถิงสุข ๓ ประการ มีนีรพานเป็ นที(แล้ ว ก็ข้าเทอญ” 10
อธิบายคําศัพท์ สังกราชได้ ๙๙
หมายถึง จ.ศ.99(0) หรื อ พ.ศ.2171

ภาพที( 43

พระพุทธรู ป รู ปแบบที( 3 (b4) จากสถานปฏิบตั ิธรรมถํ า สาริ กา จังหวัดเลย
หมายเลข 3
ที(มา:
กัล ญาณี กิ จ โชติป ระเสริ ฐ , “พระพุท ธรู ป บุเ งิ น จากถํ า สาริ ก า” ศิ ล ปากร 5,5
(กันยายน-ตุลาคม 2552): 100.

10

2552): 100.

กัลญาณี กิจโชติประเสริ ฐ, “พระพุทธรู ปบุเงินจากถํ าสาริ กา” ศิลปากร 5,5 (กันยายน-ตุลาคม
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ลายเส้ นที( 9

พระพุทธรู ป รูปแบบที( 3 (b4) พระพุทธรู ป รูปแบบที( 3 (b3) จากสถานปฏิบตั ิ
ธรรมถํ าสาริกา จังหวัดเลย หมายเลข 3

2.1.3 พุทธศตวรรษที 23 ฐานพระพุทธรู ปในช่วงนี มีเค้ าโครงมาจากช่วงพุทธ
ศตวรรษที( 21 มีการเพิ(มเติมและลดทอนรายละเอียดบางประการจึงทําให้ ได้ ฐานพระพุทธรูปแบบ
ใหม่ที(หลากหลายไม่ได้ จํากัดเฉพาะกลีบบัวควํ(า –บัวหงาย อีกทังยั
 งมีการเพิ(มชันฐานพระพุ

ทธรู ป
ทําให้ มีความสูงเพิ(มมากขึ นจากช่วงพุทธศตวรรษที( 21 – 22 แต่อย่างไรก็ตามพระพุทธรูปฐานเตี ยก็
ยังคงปรากฏอยูเ่ ช่นเดียวกัน จําแนกได้ 15 รูปแบบ ดังนี 
2.1.3.1. รู ปแบบที 1 (c1) ฐานบัวควํ(าอย่างเดียว คือ เป็ นฐานหน้ า
กระดาน ฐานบัวควํ(า ซ้ อนกลีบบัวขนาดเล็กภายในกลีบบัวขนาดใหญ่ รองรับด้ วยเส้ นเม็ดกระดุม 1
แถว คัน( ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ใต้ ฐานบัวควํ(ามีชนสามเหลี
ั
(ยมควํ(าตกแต่งเส้ นตรงต่อเนื(องรอบฐาน 1
แถว รองรับด้ วยเส้ นเม็ดกระดุม 1 แถว ฐานทรงกลมสูง มี 4 ชัน พบที(พระธาตุบ่อพันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/150/2548 โดยฐานชันล่
 างสุดจารึ กอักษรไทยน้ อย
ความว่า “สังกาษร้ อยปลาย ๔ ตัว เดือน ๖ ขึ น ๗ คํ(า (ฟ้าเจ้ าแสนจา/พ่อเจ้ าแสนจา?) กับทังลู
 กแล
เมียพร้ อมกันสร้ างพระเจ้ าองค์ชา่ งเหิน”11
อธิบายคําศัพท์ สังกาษร้ อยปลาย ๔ ตัว หมายถึง จ.ศ.1104 หรื อ พ.ศ.2285
เดือน ๖
หมายถึง เดือนพฤษภาคม
ขึ น ๗ คํ(า
หมายถึง วันข้ างขึ น 7 คํ(า
11

อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธีรพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ
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ภาพที( 44 พระพุทธรูป รูปแบบที( 1 (c1) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน
34/150/2548

ลายเส้ นที( 10 พระพุทธรู ป รู ปแบบที( 1 (c1) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/150/2548
2.1.3.2 รู ปแบบที 2 (c2) ฐานบัวควํ(า – บัวหงาย โดยฐานบัวหงายเป็ น
กลีบบัวตังตรง
 ฐานบัวควํ(าเป็ นกลีบบัวซ้ อนขนาดใหญ่ คัน( ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ รองรับด้ วยเส้ นเม็ด
กระดุม 1 แถว ใต้ ฐานบัวควํ(ามีชนสามเหลี
ั
(ยมตกแต่งเส้ นตรงสลับต่อเนื(องรอบฐาน 1 แถว รองรับ
ด้ วยเส้ นเม็ดกระดุม 1 แถว ฐานทรงกลมสูง มี 4 ชัน พบที(พระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด
หมายเลขทะเบียน 34/152/2548 โดยฐานชัน ล่างสุดจารึ กอักษรธรรมและไทยน้ อย ความว่า

76
“สังกาษ ร้ อยปลาย ๓ ตัว เดือน ๖ เจ้ าวัน เข้ าขอ...(ล)วงกับทังลู
 กเมียทังมวลพร้

อมกันสร้ างเพ...
เจ้ าองค์นี ขอให้ ได้ ง...คําปรารถนา พอข้ าเทอญ”12
อธิบายคําศัพท์ สังกาษ ร้ อยปลาย ๓ ตัว หมายถึง จ.ศ.1103 หรื อ พ.ศ.2284
เดือน ๖
หมายถึง เดือนพฤษภาคม

ภาพที( 45 พระพุทธรู ป รูปแบบที( 2 (c2) พระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน
34/152/2548

ลายเส้ นที( 11 พระพุทธรูป รูปแบบที( 2 (c2) พระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน
34/152/2548

12

อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธี รพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ

77
2.1.3.3 รู ปแบบที 3 (c3) ฐานกลีบบัวควํ(า – บัวหงายซ้ อนกันขนาดเล็ก
คัน( ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชัน พบที(พระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1
องค์ หมายเลขทะเบี ย น 34/179 โดยฐานชัน ล่า งสุด จารึ ก อัก ษรธรรมและไทยน้ อ ย ความว่ า
“สังกาษ ร้ อย ๓ ตัวเดือน พร้ อมกันสร้ างพระเจ้ า นิพพาน ปจฺจโยโหตุ”13
อธิบายคําศัพท์ สังกาษ ร้ อย ๓ ตัว
หมายถึง จ.ศ.1103 หรื อ พ.ศ.2284

ภาพที( 46 พระพุทธรูป รูปแบบที( 3 (c3) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน
34/179

ลายเส้ นที( 12 พระพุทธรู ป รู ปแบบที( 3 (c3) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/179
13

อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธี รพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ
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2.1.3.4 รู ปแบบที 4 (c4) ฐานบัวควํ(า – บัวหงายแบบกลีบตังตรงโดยมี

การซ้ อนกลีบที(ฐานบัวควํ(า ขอบกลีบบัวทําเป็ นเส้ นคู่ ตกแต่งลายขีดเล็กๆ ใต้ ฐานกลีบบัวควํ(ามีช่อง
ตารางสี(เหลี(ยม 1 แถว ฐานกลมสูง มี 4 ชัน พบที(ก่บู ้ านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 1 องค์
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.51/2534 โดยฐานชันล่
 างสุดจารึ กอักษรไทยน้ อย ความว่า “สังได้ ร้ อย
๖ ตัว พญาสีมาหา นามมี ศรัทธาสร้ างพระเจ้ าองค์นี  หา เสบ แลลูกอันไปสู่ปรโลกภาพหน้ า ขอให้
ได้ เถิง ส ก...าเทิน”14
อธิบายคําศัพท์ สังได้ ร้ อย ๖ ตัว
หมายถึง จ.ศ.1106 หรื อ พ.ศ.2287
พญา
หมายถึง ผู้เป็ นใหญ่15

ภาพที( 47 พระพุทธรูป รูปแบบที( 4 (c4) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.51/2534

14

อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธี รพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ
15
วีระพงศ์ มีสาน, พจนานุกรมลาว – ไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริ ษัท สหธรรมิก จํากัด, 2543),
282.
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ลายเส้ นที( 13 พระพุทธรู ป รู ปแบบที( 4 (c4) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.51/2534
2.1.3.5 รู ปแบบที 5 (c5) ฐานบัวควํ(า – บัวหงายกลีบบัวตังตรงโดยกลี

บ
บัวควํ(า – บัวหงายซ้ อนกัน กลีบบัวเรี ยวเล็ก ภายในกลีบบัวตกแต่งด้ วยเส้ นคดโค้ งและลายจุด ฐาน
กลมสูง มี 3 ชัน พบที(วดั เจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.323/2516 โดยฐานชันล่
 างสุดจารึกอักษรไทยน้ อย ความว่า “ศักราช ๗๑ ตัวเดือน ๕ ขึ น ๔
คํ(า วัน ๖ เจ้ าหลวงกับลูกพร้ อมกันสร้ างพระเจ้ าคําไปหานางแสนธรรมา พี(น้องลูกผู้ตา(ย) ปสู่โลก
พาย ขอให้ ได้ เกิดเถิงสุขชุคนชุต(น) เทอญ สัตว์ตวั ใดอยู่ทุกข์ก็ขอให้ ได้ เ◌ิอเสย สุขตัว นิพพาน
(ปั จจ) โยโหตุ”16
อธิบายคําศัพท์
ศักราช ๗๑ ตัว
หมายถึง จ.ศ.1071 หรื อ พ.ศ.2252
เดือน ๕
หมายถึง เดือนเมษายน
ขึ น ๔ คํ(า
หมายถึง วันข้ างขึ น 4 คํ(า
วัน ๖
หมายถึง วันศุกร์
เจ้ าหลวง
หมายถึง เจ้ าผู้ครองนคร17

16

อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธี รพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ
17
กรมศิลปากร, ประมวลศัพท์ภาษาลาว เล่ม ๒ อักษร จ-ถ (กรุ งเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรม
ศิลปากร, 2544),51.
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ภาพที( 48 พระพุทธรู ป รู ปแบบที( 5 (c5) จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.323/2516

ลายเส้ นที( 14 พระพุทธรูป รูปแบบที( 5 (c5) จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.323/2516
2.1.3.6 รู ปแบบที 6 (c6) ฐานบัวถลาโดยกลีบบัวควํ(า – บัวหงายเป็ นกลีบ
บัวถลาที(มีการลดทอนลักษณะของกลีบบัว คงไว้ เฉพาะเค้ าโครงหรื อเส้ นรอบนอก ตรงกลางมี
ลวดลายใบไม้ ม้วน คัน( ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานส่วนบัวควํ(ามีเส้ นเม็ดกระดุมรองรับ 1 แถว ฐานทรง
กลมเตี ย มี 3 ชัน พบที(ก่บู ้ านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.

81
323/2516 โดยฐานชันล่
 างสุดจารึกอักษรธรรม ความว่า “สังกษราช ๕๖ ตัว ปี กาบเส็ด เดือน...ยช
...กุรสนแก้ ว ผัวเมียกับทังบุ
 ตนัตตา มีใจส่สตต...(ชํารุด)...ช...นบํ...ไห...(อักษรลบเลือนมาก)”18
อธิบายคําศัพท์ สังกราช ๕๖ ตัว
หมายถึง จ.ศ.1071 หรื อ พ.ศ.2252
ส่สตต
หมายถึง ใสศรัทธา

ภาพที( 49 พระพุทธรูป รูปแบบที( 6 (c6) กู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.323/2516

ลายเส้ นที( 15 พระพุทธรูป รูปแบบที( 6 (c6) กู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.323/2516
18

อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธี รพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ

82
2.1.3.7 รู ปแบบที 7 (c7) ฐานบัวถลาโดยมีบวั ควํ(า – บัวหงายกลีบตังตรง

อยูต่ รงกลาง ด้ านข้ างเป็ นกลีบบัวถลาที(ตกแต่งด้ วยลายใบไม้ ม้วน คัน( ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ใต้ ฐานบัว
ควํ(ามีชอ่ งสีเหลี(ยมภายในตกแต่งด้ วยเส้ นโค้ ง 1 แถว ฐานทรงกลมสูง มี 4 ชัน พบที(ภูตะกา จังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.24/2519 โดยฐานชันล่
 างสุดจารึกอักษรไทย
น้ อย ความว่า “ร้ อย ๓ ตัว นองเ...สน...สา(ม)นีสดัทาสางพระ...กาสาขอให้ ได้ เถิงสุข สปากลูก...
เหินพิ..น...ปั จจโยโหตุ”19
อธิบายคําศัพท์ ร้ อย ๓ ตัว
หมายถึง จ.ศ. 1103 หรื อ พ.ศ.2284
สดัทา
หมายถึง ศรัทธา
สาง
หมายถึง สร้ าง

ภาพที( 50

พระพุทธรูป รูปแบบที( 7 (c7) จากภูตะกา จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.24/2519

19

อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธี รพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ

83

ลายเส้ นที( 16 พระพุทธรูป รูปแบบที( 7 (c7) จากภูตะกา จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.24/2519
2.1.3.8 รู ปแบบที 8 (c8) ฐานบัวหงายเพียงอย่ างเดียว คือ
ฐานมีเพียงกลีบบัวหงายเป็ นกลีบบัวฟั นยักษ์ ตกแต่งเกสรดอกบัว ใต้ ฐานดอกบัวเป็ นฐานเรี ยบ 2
ชัน ฐานเตี ยทรงแปดเหลี(ยม มี 3 ชัน พบที(วดั เจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.324/2516 โดยชันล่
 างสุดจารึกอักษรธรรม ความว่า “...(ตัวปี ) เมิงเม็ด
เดือน ๓ ออก ๙ คํ(า วัน ๓ ...เม...เต...◌ิ ...ชจินดา...พระเจ้ า(องค์)นี...ไจโยโห(ตุ)”20
อธิบายคําศัพท์ เมิงเม็ด
หมายถึง จุลศักราชที(ลงท้ ายด้ วย 9
ตรงกับปี มะแมตามปี
นักษัตร
เดือน ๓
หมายถึง กุมภาพันธ์
วัน ๓
หมายถึง วันอังคาร

20

อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธี รพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ
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ภาพที( 51 พระพุทธรูป รู ปแบบที( 8 (c8) จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.324/2516

ลายเส้ นที( 17 พระพุทธรูป รูปแบบที( 8 (c8) จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.324/2516
2.1.3.9 รู ปแบบที 9 (c9) ฐานบัวผสม โดยฐานบัวหงายเป็ น
กลีบบัวซ้ อน ฐานด้ านล่างประดับลวดลายคล้ ายกับ “รวงผึ ง” ที(ปรากฏบริ เวณหน้ าสิมหรื ออุโบสวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและประเทศลาว ช่องว่างระหว่างรวงผึ งจารึกอักษรธรรม ทรง
กลมเตี ย มี 2 ชัน พบที(ก่บู ้ านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
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95/2550 จารึ กอักษรธรรม ความว่า “จุลกราษราช ๓๕๙ ตัวปี เสิงเบา เดือนเพ็งเม็ง จสมเด็จพุ
ลวงศ์มีสปากับทังบุ
 ตรนัดดาสร้ างพระพุทธรูปไว้ ”21
อธิบายคําศัพท์ จุลกราษราช ๓๕๙ ตัว หมายถึง จ.ศ.1059 หรื อ พ.ศ.2240
เดือนเพ็งเม็ง
หมายถึง เดือนเพ็ญ

ภาพที( 52 พระพุทธรูป รูปแบบที( 9 (c9) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน
พช.ขก. 95/2550

21

อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธี รพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ

86

ลายเส้ นที( 18 พระพุทธรู ป รูปแบบที( 9 (c9) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก. 95/2550

ภาพที( 53 พระอุโบสถ วัดธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
2.1.3.10 รู ปแบบที 10 (c10) ฐานบัวควํ(า – บัวหงายกลีบตัง
ตรงโดยกลีบบัวควํ(า – บัวหงายซ้ อนกัน ขอบกลีบบัวด้ านนอกตกแต่งด้ วยลายขีด หรื อเส้ นวงกลม
ฐานใต้ ชนบั
ั  วควํ(าจารึกอักษรธรรมอีสานหรื ออักษรไทยน้ อย มีเส้ นลวดบัว หรื อเส้ นเม็ดกระดุมคัน(
ตรงกลาง ฐานสูงทรงกลม มี 4 ชัน พบที(บ้านนาบอน จังหวัดหนองคาย จํานวน 4 องค์ ได้ แก่
หมายเลขทะเบียน 18/2556, 27/2556, 36/2556, 45/2556 และ 57/2556 โดยข้ อความจารึ ก
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กล่าวถึงวัน เดือน ปี และนามผู้ส ร้ าง ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 57/2556
ความว่า “...(แผ่นเงินชํารุด)...กาษ ๕๘ ทิด/สีภรรยาผัว...(แผ่นเงินชํารุด)...(หย)สร้ าง”22
อธิบายคําศัพท์ กาษ ๕๘
หมายถึง จ.ศ.1058 หรื อ พ.ศ.2239

ภาพที( 54 พระพุทธรูป รูปแบบที( 10 (c10) จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน
57/2556

ลายเส้ นที( 19 พระพุทธรู ป รู ปแบบที( 10 (c10) จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลข
ทะเบียน 57/2556
22

อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธี รพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ

88
2.1.3.11 รู ปแบบที 11 (c11) ฐานกลีบบัวควํ(า – บัวหงายกลีบตังตรงโดย

กลีบบัวควํ(า – บัวหงายซ้ อนกัน ขอบกลีบบัวด้ านนอกตกแต่งด้ วยลายขีด หรื อเส้ นวงกลม ฐานใต้
ชันบั
 วควํ(าจารึกอักษรธรรมอีสานหรื ออักษรไทยน้ อย มีเส้ นลวดบัว หรื อเส้ นเม็ดกระดุมคัน( ตรงกลาง
ช่องว่างระหว่างกลีบบัวขีดเส้ นตรงในแนวตังเต็
 มช่อง ฐานสูงทรงกลม มี 4 ชัน พบที(บ้านนาบอน
จังหวัดหนองคาย จํานวน 2 องค์ ได้ แก่ หมายเลขทะเบียน 23/2556 และ 25/2556 โดยจารึ ก
กล่าวถึงวัน เดือน ปี นามผู้สร้ างและคําปรารถนาในนิพพาน ตัวอย่างเช่น พระพุทธรู ปหมายเลข
ทะเบียน 25/2556 ความว่า “สัง ราษราชาได้ ๓๗ ตัวปี กาบยี พระเจ้ าพ่อทุ...พ...(ตัวอักษร
เลือน)...”23
อธิบายคําศัพท์ สังราษราชาได้ ๓๗ ตัว หมายถึง จ.ศ.1036 หรื อ พ.ศ.2217 /
จ.ศ.1096 หรื อ พ.ศ.2277
ปี กาบยี
หมายถึง ปี จุลศักราชที(ลงท้ ายด้ วย
เลข 6 ตรงกับปี ขาลตามปี
นักษัตร

ภาพที( 55 พระพุทธรูป รูปแบบที( 11 (c11) จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน
25/2556
23

อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธี รพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ
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ลายเส้ นที( 20 พระพุทธรูป รู ปแบบที( 11 (c11) จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลข
ทะเบียน 25/2556
2.1.3.12 รู ปแบบที 12 (c12) ฐานกลีบบัวควํ(า – บัวหงายกลีบบัวตัง
ตรงโดยกลีบบัวควํ(า – บัวหงายเป็ นกลีบซ้ อน คัน( ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ใต้ ฐานบัวควํ(ามีชนั  กลีบบัว
หงายรองรับ 1 ชัน ฐานทรงกลมสูง มี 4 ชัน พบที(บ้านนาบอน จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 องค์
หมายเลขทะเบียน 51/2556 โดยฐานชันด้
 านล่างสุดจารึกอักษรธรรมอีสาน ความว่า “สังกาษ ๕๘
ตัว กวานเหล่าแสนลัก...ภริยาบุตตา...(ชํารุด)...กันสร้ างพระพุทธรูป”24
อธิบายคําศัพท์ สังกาษ ๕๘ ตัว
หมายถึง จ.ศ.1058 หรื อ พ.ศ.2239

24

อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธี รพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ
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ภาพที( 56 พระพุทธรูป รูปแบบที( 12 (c12) จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน
51/2556

ลายเส้ นที( 21 พระพุทธรู ป รู ปแบบที( 12 (c12) จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลข
ทะเบียน 51/2556
2.1.3.13 รู ปแบบที 13 (c13) ฐานกลีบบัวควํ(า – บัวหงายกลีบ
ตังตรงโดยกลี

บบัวควํ(า – บัวหงายเป็ นกลีบซ้ อน คาดด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ระหว่างช่องกลีบบัวตกแต่ง
ด้ วยลวดลายเรขาคณิต ใต้ ฐานบัวควํ(ามีช่องสามเหลี(ยมตกแต่งลายใบไม้ ม้วนเรี ยงต่อกัน 1 แถว
รองรับด้ วยชันกลี
 บบัวหงาย 1 แถว ฐานกลมทรงสูง มี 5 ชัน พบที(บ้านนาบอน จังหวัดหนองคาย

91
จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 1/2556 โดยฐานชัน ล่างสุดจารึ กอักษรธรรมอีสาน ความว่า
“สังกาษ ๕๘ ตัวพ่อเขมแม่เขม อีพาผู้เป็ นลูก...◌ัส...(รบ).../นิพฺพาน ปไจเยาเหาตุ”25
อธิบายคําศัพท์ สังกาษ ๕๘ ตัว
หมายถึง จ.ศ.1058 หรื อ พ.ศ.2239

ภาพที( 57 พระพุทธรูป รูปแบบที( 13 (c13) จากบ้ านนาบอน จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
1/2556

ลายเส้ นที( 22 พระพุทธรูป รูปแบบที( 13 (c13) จากบ้ านนาบอน จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน 1/2556
25

อ่านและถอดความ โดยนางสาวยุวเรศ วุทธี รพล และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษา
โบราณ ชํานาญการ กลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ
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2.1.3.13.รู ปแบบที 14 (c14) ฐานบัวผสม โดยฐานบัวหงายเป็ นกลีบบัว
ขอบหยักภายในมีเกสรบัว ฐานส่วนล่างเป็ นลายสามเหลี(ยมตกภายในซ้ อนสามเหลี(ยมขนาดเล็ก
คัน( ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ลายสามเหลี(ยม พบที(สถานปฏิบตั ิธรรมถํ าสาริ กา จังหวัดเลย จํานวน 1 องค์
หมายเลข 5 โดยฐานส่วนล่างสุดจารึกอักษรธรรมอีสานและไทยน้ อย ความว่า “สังกราชได้ ๑๐๖
ตัวปี กาบไจ้ เดือน ๓ แฮม ๖ คํ(า วัน ๑ มื อฮับเปล้ า พระเจ้ าพลหุยผัวเมียพี(น้องพร้ อมกันสร้ างหาพ่อ
แม่”26
อธิบายคําศัพท์ สังกราชได้ ๑๐๖ ตัว หมายถึง จ.ศ.1106 หรื อ พ.ศ.2287
ปี กาบไจ้
หมายถึง ชื(อปี แบบไทยโบราณ “กาบ”
เป็ นชื(อของแม่ปีตรงกับจ.ศ.
ที(ลงท้ ายด้ วย 6 “ไจ้ ” เป็ นชื(อ
ลู ก ปี ตรงกั บ ปี ชวดตามปี
นักษัตร
เดือน ๓
หมายถึง เดือนกุมภาพันธ์
แฮม ๖ คํ(า
หมายถึง วันแรม ๖ คํ(า
วัน ๑
หมายถึง วันอาทิตย์

26

2552): 101.

กัลญาณี กิจโชติประเสริ ฐ, “พระพุทธรูปบุเงินจากถํ าสาริ กา,” ศิลปากร 5,5 (กันยายน-ตุลาคม
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ภาพที( 58 พระพุทธรู ป รู ปแบบที( 14 (c14) จากสถานปฏิบตั ิธรรมถํา สาริ กา จังหวัดเลย
หมายเลข 5
ที(มา: กัลญาณี กิจโชติประเสริ ฐ, “พระพุทธรู ปบุเงินจากถํ า สาริ กา,” ศิลปากร 5,5 (กันยายนตุลาคม 2552): 100.

ลายเส้ นที( 23 พระพุทธรู ป รู ปแบบที( 14 (c14) จากสถานปฏิบตั ิธรรมถํ า สาริ กา จังหวัดเลย
หมายเลข 5
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2.1.3.14.รู ปแบบที 15 (c15) ฐานลายประดิษฐ์ โดยฐานส่วนบนเป็ นรู ป
สัตว์ ฐานส่วนล่างเป็ นลายสามเหลี(ยมตกแต่งเส้ นตรงสลับต่อเนื(องรอบฐาน คัน( ด้ วยลูกแก้ วอกไก่
ใต้ ฐานลายสามเหลี(ยมเป็ นลายใบไม้ ม้วน 1 แถว ฐานทรงกลมสูง มี 4 ชัน พบที(สถานปฏิบตั ิธรรม
ถํ าสาริกา จังหวัดเลย จํานวน 1 องค์ หมายเลข 6 โดยฐานชันล่
 างสุดจารึกอักษรธรรมอีสาน ความ
ว่า “สังกราชได้ ๑๐๖ ตัวปี กาบไจ้ เดือน ๓ แฮม ๖ คํ(า วัน ๑ พระเจ้ าพลหุยสร้ างหาพ่อแม่”27
อธิบายคําศัพท์ สังกราชได้ ๑๐๖ ตัว หมายถึง จ.ศ.1106 (พ.ศ.2287)
ปี กาบไจ้
หมายถึง ชื(อปี แบบไทยโบราณ “กาบ”
เป็ นชื(อของแม่ปีตรงกับจ.ศ.
ที(ลงท้ ายด้ วย 6 “ไจ้ ” เป็ นชื(อ
ลู ก ปี ตรงกั บ ปี ชวดตามปี
นักษัตร
เดือน ๓
หมายถึง เดือนกุมภาพันธ์
แฮม ๖ คํ(า
หมายถึง วันแรม ๖ คํ(า
วัน ๑
หมายถึง วันอาทิตย์

ภาพที( 59 พระพุทธรูป รูปแบบที( 15 (c15) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ าสาริกา จังหวัดเลย หมายเลข6
ที(ม า: กัล ญาณี กิ จ โชติประเสริ ฐ , “พระพุทธรู ปบุเ งิ นจากถํ า สาริ กา” ศิลปากร 5,5 (กันยายนตุลาคม 2552): 102.
27

2552): 102.

กัลญาณี กิจโชติประเสริ ฐ, “พระพุทธรูปบุเงินจากถํ าสาริ กา,” ศิลปากร 5,5 (กันยายน-ตุลาคม
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ลายเส้ นที( 24 พระพุทธรูป รูปแบบที( 15 (c15) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ าสาริกา จังหวัดเลย
หมายเลข 6
2.1.3.15.รู ป แบบที 16 (c16) ฐานลายประดิษฐ์ โดยฐาน
ส่วนบนเป็ นลายเรขาคณิ ตเส้ นคดโค้ ง ลายเส้ ยตรง ฐานส่วนล่างเป็ นลายดอกไม้ ส ลับกับลาย
เส้ นตรง คันด้
 วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานทรงกลมสูง มี 4 ชัน พบที(สถานปฏิบตั ิธรรมถํ าสาริ กา จังหวัด
เลย จํานวน 1 องค์ หมายเลข 4 โดยฐานชันล่
 างสุดจารึกอักษรธรรมอีสาน ความว่า “สังกราชได้ ๕
ตัวปี กาไค้ พระเจ้ า พ่อชุมลูกเมียสร้ างขอให้ ได้ เข้ านิพ.พ”28
อธิบายคําศัพท์
สังกราชได้ ๕ ตัว หมายถึง จ.ศ.1105 หรื อ พ.ศ.2286
ปี กาไค้
หมายถึง ชื(อปี แบบไทยโบราณ
“กาบ” เป็ นชื( อ ของแม่ปี
ตรงกับจ.ศ. ที(ลงท้ ายด้ วย
5 “ไค้ ” เป็ นชื(อลูกปี ตรง
กับปี กุนตามปี นักษัตร
พระเจ้ า
หมายถึง พระพุทธรูป

28

กัลญาณี กิจโชติประเสริ ฐ, “พระพุทธรูปบุเงินจากถํ าสาริ กา” ศิลปากร 5,5 (กันยายน-ตุลาคม
2552): 100-101.
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ภาพที( 60

พระพุทธรู ป รู ปแบบที( 16 (c16) จากสถานปฏิบตั ิธรรมถํา สาริ กา จังหวัดเลย
หมายเลข 4
ที(มา:
กัล ญาณี กิ จ โชติป ระเสริ ฐ , “พระพุท ธรู ป บุเ งิ น จากถํ า สาริ กา” ศิ ลปากร 5,5
(กันยายน-ตุลาคม 2552): 100.

ลายเส้ นที( 25 พระพุทธรู ป รู ปแบบที( 16 (c16) จากสถานปฏิบตั ิธรรมถํา สาริ กา จังหวัดเลย
หมายเลข 4
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แผนผังที 2 พัฒนาการรู ปแบบพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงินทีมีจารึกบริเวณภาคตะวันออกเฉ๊ ยงเหนือตอนบนในประเทศไทย

พระพุทธรู ปทีมีจารึก

2.พุทธศตวรรษที 22

1.พุทธศตวรรษที 21

3.พุทธศตวรรษที 23

2.1 บัวถลา

1.1 ฐานเรียบ

3.1บัวควํา – บัวหงาย

c11
a1

c10
b1

b2

1.2บัวควํา – บัวหงาย

2.2 บัวผสม
c2
96

a3

a2
1.3 บัวถลา

b3
c5

2.3 ลายเรขาคณิต

a4

b4

c3

c4

c12

c13
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3.2 บัวควําหรือบัวหงายอย่ างเดียว

3.3 บัวถลา

3.4 บัวประดิษฐ์

บัวควําอย่ างเดียว

c7

c9

c1
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บัวหงายอย่ างเดียว
c14
c6

c8

c16
c16

c15
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สรุปรู ปแบบพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงินกลุ่มทีมีจารึก
พระพุทธรู ปบุทอง – บุเ งิ นที( มีจ ารึ กบนฐานพระพุทธรู ปสามารถแบ่ง ตามช่วงพุทธ
ศตวรรษได้ 3 กลุม่ และแต่ละกลุม่ มีรูปแบบดังต่อไปนี 
1. พุทธศตวรรษที 21 แบ่งพระพุทธรูปได้ 3 รูปแบบ คือ
1.1 พระพุทธรู ปฐานเรียบ (a1) เป็ นฐานชันเดี
 ยว ไม่มีลกู แก้ วอกไก่หรื อลวดบัว
1.2 พระพุทธรู ปฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวตังH ตรง (a2) พบว่ามีการทํา
กลีบบัวอย่างง่ายๆคัน( โดยเส้ นตรงสามเส้ น (a3) จากนัน จึงพัฒนาเป็ นกลีบบัวที(มีความละเอียด
เพิ(มมากขึ น มีการซ้ อนและตกแต่งกลีบบัว คัน( ด้ วยลูกแก้ วอกไก่
1.3 พระพุทธรู ปฐานบัวถลาประดิษฐ์ (a4) โดยลักษณะของกลีบบัวทําเป็ น
เส้ นตรงปลายโค้ ง ภายในตกแต่งลายจุด คัน( ด้ วยลูกแก้ วอกไก่
2.พุทธศตวรรษที 22 แบ่งพระพุทธรูปได้ 3 รูปแบบ คือ
2.1 พระพุทธรู ปฐานบัวถลา สามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบซึ(งทัง 2 รูปแบบนี 
ไม่ได้ มีพฒ
ั นาการต่อเนื(องกัน ดังนี 
2.1.1 กลีบบัวถลา (b2) โดยกลีบบัวตรงกลางเป็ นกลีบตังตรงส่

วนกลีบบัว
ด้ านข้ างกลีบบัวบานออกด้ านข้ างเล็กน้ อย คาดด้ วยเส้ นเม็ดกระดุม
2.1.2 กลีบบัวถลาประดิษฐ์ (b1) เป็ นกลีบบัวรูปแบบเดียวกันกับรู ปแบบ
(a4) ในช่วงพุทธศตวรรษที( 21 ที(ทําสืบเนื(องมาจนถึงช่วงพุทธศตวรรษที( 22
2.2 พระพุทธรู ปฐานบัวผสม (b3) คือ การผสมระหว่างกลีบบัวหงายตังตรงกั

บ
ลายใบไม้ ม้วน เป็ นลวดลายใหม่ที(ไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงพุทธศตวรรษที( 21
2.3 พระพุทธรู ปฐานลายเรขาคณิต (b4) เป็ นฐานชันเดี
 ยว ลายสามเหลี(ยม
ตกแต่งเส้ นตรงสลับกับลายสามเหลี(ยมซ้ อนต่อเนื(องกันรอบฐาน
3.พุทธศตวรรษที 23 เป็ นช่วงที(พระพุทธรูปมีรูปแบบที(หลากหลาย มีการนําลวดลาย
จากช่วงพุทธรศตวรรษที( 21 มาเพิ(มรายละเอียดให้ มีความสวยงามมากยิ(งขึน อีกทัง ยังมีการ
ประดิษฐ์ ลวดลายใหม่ๆที(มีความซับซ้ อนมากกว่าในช่วงพุทธศตวรรษที( 21 – 22 แบ่งได้ 4 รูปแบบ
ดังนี 
3.1 พระพุทธรู ปฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตังH ตรง เป็ นกลุ่มที(มีพฒ
ั นาการ
ทางด้ านรู ปแบบอย่างเด่นชัด โดยในช่วงแรกเป็ นเพียงฐานบัวควํ(า – บัวหงายที(ไม่มีการตกแต่งที(
ซับซ้ อน (c10) จากนันจึ
 งมีการลดทอนและเพิ(มรายละเอียดเข้ าไป แบ่งได้ 4 รูปแบบ คือ
3.1.1 เพิมเติมลายเรขาคณิตระหว่ างกลีบบัว (a10)
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3.1.2 เพิมชันH ฐานใต้ ฐานกลีบบัวควํา (c2, c4, c12) ซึ(งอาจเป็ นกลีบบัว
หรื อลายเรขาคณิตเป็ นฐาน 4 ชัน จากนันจึ
 งเพิ(มฐานเข้ าไปอีก 1 ชัน พบเป็ นลายใบไม้ ม้วนในรูป
สามเหลี(ยม กลายเป็ นพระพุทธรูปฐาน 5 ชัน
3.1.3 เพิม รายละเอียดในกลีบ บัว (c3) เป็ นการเพิ(ม ลวดลายเส้ นโค้ ง
เส้ นประเข้ าไปในกลีบบัวให้ มีความซับซ้ อน
3.1.4 ลดทอนรายละเอียดกลีบบัว (c3) เป็ นการลดขนาดกลีบบัวซ้ อนให้ มี
ขนาดเล็กลงจนดูคล้ ายกับกลีบดอกไม้
3.2 พระพุทธรู ปฐานกลีบบัวควําหรื อกลีบบัวหงายเพียงอย่ างเดียว มี 2
รูปแบบ คือ
3.2.1 กลี บ บั ว หงายเพียงอย่ า งเดียว (c1) เป็ นพระพุทธรู ปฐานหน้ า
กระดาน ฐานบัวควํ(าเป็ นกลีบบัวซ้ อน ใต้ กลีบบัวควํ(าเพิ(มฐานลายเรขาคณิต 1 ชัน
3.2.1 กลีบบัวควําอย่ างเดียว (c8) เป็ นกลีบบัวหงายตกแต่งเกสรบัวบน
ฐานหกเหลี(ยม 2 ชัน
3.3 พระพุทธรู ปฐานกลีบบัวถลาประดิษฐ์ เป็ นกลีบบัวถลาที(สนั นิษฐานว่าทํา
สืบเนื(องมาตังแต่
 พทุ ธศตวรรษที( 21 (a4) และ (b1) เมื(อถึงช่วงพุทธศตวรรษที( 23 ยังคงขนาดความ
สูงของฐานไว้ โดยอาจเพิ(มชันฐานเข้

าไปอีก 1 ชัน (c7) ก่อนที(จะมีการลดขนาดของฐานลงในที(สดุ
(c6)
3.4 พระพุทธรู ปฐานบัวประดิษฐ์ แบ่งได้ 3 รูปแบบ
3.4.1 กลีบบัวถลาผสมลวดลายรังผึงH ที(ปรากฏในสิมหรื ออุโบสถ (c9)
3.4.2 กลีบบัวประดิษฐ์ ผสมลายเรขาคณิต ฐานกลีบบัวหงายเป็ นกลีบบัว
ที(ทําขอบหยักโค้ ง ฐานบัวควํ(าเป็ นลายสามเหลี(ยมตกแต่งเส้ นตรงรอบฐาน (c14) จากนันจึ
 งมีการ
เพิ(มลวดลายใบไม้ ม้วนเข้ าไป (c15)
3.4.3 ลายเรขาคณิตผสมลายดอกไม้ ประดิษฐ์ โดยฐานบัวหงายเป็ นลาย
เรขาคณิตทังเส้
 นตรงและเส้ นโค้ ง ฐานส่วนบัวควํ(าเป็ นลายดอกไม้ ประดิษฐ์
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2.2 พระพุทธรู ปบุทอง – บุเงินทีไม่ ปรากฏศักราช พระพุทธรู ปกลุ่มนี มีจํานวน
มากกว่า กว่า กลุ่ม ที มี จ ารึ ก อี ก ทัง ยัง มี รูป แบบลวดลายบนฐานที ห ลากหลาย โดยในเบือ งต้ น
สามารถจําแนกพระพุทธรูปออกเป็ น 5 กลุม่ คือ กลุ่มพระพุทธรูปฐานบัวควํา – บัวหงาย กลุ่มพุทธ
รูปฐานบัวประกอบ กลุม่ พระพุทธรูปฐานบัวควําหรื อบัวหงายเพียงอย่างเดียว กลุม่ พระพุทธรูปฐาน
ลายเรขาคณิต และกลุม่ พระพุทธรูปฐานเรี ยบ ดังนี 
2.2.1.กลุ่มพระพุทธรู ปฐานกลีบบัวควํา – บัวหงาย พระพุทธรูปในกลุ่มนี จะมี
โครงสร้ างหลักเป็ นฐานกลีบบัวควํา – บัวหงาย อาจมีการเพิมหรื อลดทอนรายละเอียดบางประการ
เข้ าไปในกลีบบัวหรื อชันฐานพระพุ

ทธรูป แบ่งออกเป็ นกลุม่ ย่อยได้ ดงั นี 
2.2.1.1
พระพุ ท ธรู ป ฐานบั ว ควํ า –บั ว หงายกลี บ ตั ง' ตรง ฐาน
พระพุทธรูปกลุ่มนี พบมากทีสุดในตัวอย่างพระพุทธรูปทีศึกษา มีจํานวนทังสิ
 น 262 องค์ จําแนก
รูปแบบได้ 11 รูปแบบย่อย ดังนี 
1. รู ปแบบที 1 (A1) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรงที

ไม่มี
การตกแต่งทีซบั ซ้ อน อาจมีการซ้ อนกลีบบัว กลีบบัวมีทงขนาดเล็
ั
กและใหญ่ คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่
ฐานกลม มี 3 – 4 ชัน พบทีบ้านนาบอน จังหวัดหนองคาย จํานวน 20 องค์ ภูตะกา จังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 4 องค์ บ้ านโคกสําราญ จังหวัดหนองคาย จํานวน 4 องค์ กู่ประภาชัย จังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 1 องค์ บ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 2 องค์ และพระธาตุมีชยั จังหวัด
สกลนคร จํานวน 1 องค์ เช่น พระพุทธรู ปบุเงินจากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลข
ทะเบียน 18/2556, จากภูตะกา จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2529 และจากพระ
ธาตุมีชยั จังหวัดสกลนคร หมายเลขทะเบียน พช.ขก.11/2549 เป็ นต้ น
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 61 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 1 (A1)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน 18/2556
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากภูตะกา จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2529
(ค) พระพุทธรู ปบุเงิน จากพระธาตุมีชัย จังหวัดสกลนคร หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
11/2549

ลายเส้ นที 26 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 1 (A1) จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย
หมายเลขทะเบียน 18/2556
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2. รู ปแบบที 2 (A2) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวตังตรง
 คัน
ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ขอบบัวตกแต่งลายขีดเล็กๆ ใต้ ฐานบัวควํามีเส้ นเม็ดไข่ปลรองรับ 1 แถว ชัน
ล่างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมเตี ย มี 3 ชัน พบทีวดั เจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี จํานวน
1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.327/2516

ภาพที 62 พระพุทธรูป รูปแบบที 2 (A2) จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.327/2516

ลายเส้ นที 27 พระพุทธรูป รูปแบบที 2 (A2) จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.327/2516
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3. รู ปแบบที 3 (A3) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
 คัน
ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ใต้ ฐานบัวควํามีฐานลายกลีบบัว ลายประจํายาม หรื อลายใบไม้ ม้วน 1 ชัน
รองรับด้ วยลายเส้ นเม็ดกระดุม 1 แถว ชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลม มี 3 – 4 ชัน พบทีพระ
ธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/61/2548 และกู่บ้านดอนดู่
จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.88/2550

(ก)

(ข)

ภาพที 63 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 3 (A3
(ก)พระพุท ธรู ป บุ เ งิ น จากพระธาตุบ่อ พัน ขัน จัง หวัด ร้ อยเอ็ ด หมายเลขทะเบี ย น
34/61/2548
(ข) พระพุทธรู ป บุเ งิ นกู่บ้านดอนดู่ จัง หวัดมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
88/2550
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ลายเส้ นที 28 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 3 (A3) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/61/2548
4. รู ปแบบที 4 (A4) ฐานบัวควํา –บัวหงายกลีบตังตรง
 คัน ด้ วย
ลูกแก้ วอกไก่ ช่องว่างระหว่างกลีบบัวเพิมลายเรขาคณิต เช่น เส้ นวงกลม เส้ นตรงหรื อลายตาราง
สีเหลียม ชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลม มี 2 – 4 ชัน พบทีบ้านนาบอน จังหวัดหนองคาย
จํานวน 7 องค์ กู่บ้านดอนดู่ จํานวน 3 องค์ บ้ านโคกสําราญ จังหวัดหนองคาย จํานวน 8 องค์ ถํ า
สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 1 องค์ บ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 16 องค์ บ้ าน
หนองดินจี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 องค์ และกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์
เช่น พระพุทธรู ปบุเงินจากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/133/2548
จากบ้ านนาบอน จัง หวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน 2/2556 และจากกู่แก้ วบ้ า นหัว สระ
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2531 เป็ นต้ น
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 64 ตัวอย่างพระพุทธรุป รูปแบบที 4 (A4)
(ก) พระพุท ธรู ป บุเ งิ น จากพระธาตุบ่อ พั น ขัน จัง หวัด ร้ อยเอ็ ด หมายเลขทะเบี ย น
34/133/2548
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน 2/2556
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2531

ลายเส้ นที 29 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 4 (A4) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.14/2531
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5. รู ปแบบที 5 (A5) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
 คัน
ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ช่องว่างระหว่างกลีบบัวเพิมลายเรขาคณิต เช่น เส้ นวงกลม เส้ นตรงหรื อลาย
ตารางสีเหลียม ใต้ ฐานบัวควําเพิมชันฐานลายใบไม้

ม้วน ลายหัวยู่อี ลายกลีบบัว ลายประจํายาม
ชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลม มี 4 – 5 ชัน พบทีปรางค์กู่ จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 2 องค์
บ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย จํานวน 16 องค์ บ้ านโคกสําราญ จังหวัดหนองคาย จํานวน 4 องค์
วัดห้ วยห้ าว จังหวัดเลย จํานวน 2 องค์ วัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์ และกู่
แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ เช่น พระพุทธรู ปจากบ้ านนาบอน จังหวัด
หนองคาย หมายเลขทะเบียน 9/2556 จากวัดห้ วยห้ าว จังหวัดเลย หมายเลขทะเบียน 1-001 และ
จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.325/2516 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 65 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 5 (A5)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน 9/2556
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากวัดห้ วยห้ าว จังหวัดเลย หมายเลขทะเบียน 1-001
(ค) พระพุทธรู ปบุเทอง จากวัดเจดีย์ศรี ป มัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.325/2516
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(ก)

(ข)

ลายเส้ นที 30 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 5 (A5)
(ก) พระพุทธรูป จากวัดห้ วยห้ าว จังหวัดเลย หมายเลขทะเบียน 1-001
(ข) พระพุทธรู ป จากวัดเจดีย์วัดศรี ปมัญญา จัง หวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.325/2516
6. รู ปแบบที 6 (A6) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
 คัน
ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ช่องว่างระหว่างกลีบบัวหรื อใต้ กลีบบัวควําเพิมลายเรขาคณิต เช่น เส้ นวงกลม
เส้ นตรงหรื อลายตารางสีเหลียม ใต้ ฐานบัวควําเพิมชันฐานลายใบไม้

ม้วน ลายหัวยู่อี ลายกลีบบัว
ลายประจํายาม ชันถั
 ดมามีลายกลีบบัว 1 แถว ฐานชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลม มี 5 ชัน
พบทีบ้านนาบอน จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 องค์ พระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 4
องค์ และพระธาตุมีชยั จังหวัดสกลนคร จํานวน 1 องค์ เช่น จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย
หมายเลขทะเบียน 8/2556 และพระธาตุมีชยั จังหวัดสกลนคร หมายเลขทะเบียน พช.ขก.12/2549
เป็ นต้ น
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(ก)

(ข)

ภาพที 66 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 6 (A6)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน 8/2556
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุมีชยั จังหวัดสกลนคร หมายเลขทะเบียน พช.ขก.

ลายเส้ นที 31 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 6 (A6) จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย
หมายเลขทะเบียน 8/2556
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7. รู ปแบบที 7 (A7) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
 โดย
ฐานบัวควําเป็ นกลีบบัวขนาดใหญ่ คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลม
มี 3 ชันพบที

พระธาตุบงั พวน จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 องค์ และบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด
จํานวน 3 องค์ ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธรูปบุเงินจากพระธาตุบงั พวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
5/2538 เป็ นต้ น

ภาพที 67 พระพุทธรูป รูปแบบที 7 (A7) จากพระธาตุบงั พวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.5/2538

ลายเส้ นที 32 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 7 (A7) จากพระธาตุบงั พวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
5/2538
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8. รู ปแบบที 8 (A8) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
 โดย
ฐานบัวควําเป็ นกลีบบัวซ้ อนขนาดใหญ่ คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรง
กลม มี 3 ชัน พบทีก่ปู ระภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ พระธาตุมีชยั จังหวัดสกลนคร
จํานวน 1 องค์ บ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 4 องค์ ปรางค์กู่ จังหวัดร้ อยเอ็ด เช่น พระพุทธรูป
จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/108/2540 จากพระธาตุมีชยั จังหวัด
สกลนคร หมายเลขทะเบียน พช.ขก.16/2549 และกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
PKC.13/53 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 68 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 8 (A8)
(ก) พระพุทธรู ปบุเงิน จากจากพระธาตุบ่อ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน
34/108/2540
(ข) พระพุทธรู ปบุเงิน จากพระธาตุมีชัย จังหวัดสกลนคร หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
16/2549
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน PKC.13/53

111

ลายเส้ นที 33 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 8 (A8) จากพระธาตุมีชยั จังหวัดสกลนคร
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.16/2549
9. รู ปแบบที 9 (A9) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
 โดย
ฐานบัวควําเป็ นกลีบบัวซ้ อนขนาดใหญ่ ช่องว่างระหว่างกลีบบัวหงายตกแต่งเส้ นตรงแนวนอน คัน
ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลม มี 3 ชัน พบทีปรางค์กู่ จังหวัดร้ อยเอ็ด
จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน #042

ภาพที 69 พระพุทธรูป รูปแบบที 9 (A9) จากปรางค์กู่ จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน #042
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ลายเส้ นที 34 พระพุทธรูป รูปแบบที 9 (A9) จากปรางค์กู่ จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน #042
10. รู ปแบบที 10 (A10) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง

โดยฐานบัวควําเป็ นกลีบบัวฟั นยักษ์ขนาดใหญ่ซ้อนกลีบบัวฟั นยักษ์ ขนาดเล็ก คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่
ชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชัน พบทีก่ปู ระภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 7 องค์
เช่น พระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน KPC.44/2553 และ KPC.69/2553 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

ภาพที 70 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 10 (A10)
(ก) พระพุทธรูปบุเงินจากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.44/2553
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.69/2553
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ลายเส้ นที 35 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 10 (A10) จากกู่ประภาชัย หมายเลข
ทะเบียน KPC.44/2553
11. รู ปแบบที 11 (A11) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง

โดยฐานบัวหงายเป็ นกลีบบัวซ้ อน ตกแต่งลายวงกลมในกลีบบัว ฐานบัวควําเป็ นกลีบบัวฟั นยักษ์
ตกแต่งลายวงกลมเช่นเดียวกัน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ใต้ ฐานบัวควํามีลายใบไม้ ม้วน 1 แถว ถัดลง
มาเป็ นลายบัวฟั นยักษ์ ประกบกัน ช่องว่างระหว่างกลีบบัวตกแต่งลายวงกลม ชันล่
 างสุดเป็ นฐาน
เรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 5 ชัน พบทีพระธาตุมีชยั จังหวัดสกลนคร จํานวน 1 องค์ หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก. 12/2549

ภาพที 71 พระพุทธรูป รูปแบบที 11 (A11) จากพระธาตุมีชยั จังหวัดสกลนคร หมายเลขทะเบียน
พช.ขก. 12/2549
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ลายเส้ นที 36 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 11 (A11) จากพระธาตุมีชยั จังหวัดสกลนคร หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก. 12/2549

115

แผนผังที 3 พัฒนาการรู ปแบบพระพุทธรู ปฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตัง' ตรง

ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตัง' ตรง

A7
เพิมรายละเอียดในกลีบบัว

ซ้ อนกลีบบัวควํา

ซ้ อนกลีบบัว

A2

A5

A1

A6

A3

A4

บัวฟั นยักษ์

A8

A9

A10

A11
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สรุปพัฒนาการรู ปแบบพระพุทธรู ปฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตัง' ตรงทีไม่ มีจารึก
พระพุทธรู ปฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรงที

ไม่มีจารึ กมีการพัฒนารู ปแบบจาก
รูปแบบง่ายๆ คือ เป็ นกลีบบัวซ้ อนแบบตังตรงเรี

ยงต่อเนืองกันรอบฐาน จากนันจึ
 งเพิมรายละเอียด
ทังลวดลาย

ขนาด และชันฐาน

สามาถแบ่งออกเป็ น 5 รูปแบบ ดังนี 
1.รู ปแบบที 1 ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตัง โดยฐานบัวหงายมีขนาดเล็กกว่าฐาน
บัวควํา (A7) กลีบบัวไม่มีความซับซ้ อน
2.รู ปแบบที 2 ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรงที

กลีบบัวควํา – บังหงายมีขนาด
เท่ากัน มีการตกแต่งลายจุดและซ้ อนกลีบบัวให้ มีความซับซ้ อนมากยิงขึ น (A2)
3.รู ปแบบที 3 ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรงมี

ขนาดใหญ่ขึ นจากกลีบบัว (A7)
และมีการซ้ อนกลีบบัวขนาดเล็กในกลีบบัวใหญ่ ขอบบัวตกแต่งลายจุด ฐานมี 4 ชัน (A1) มี
พัฒนาการ 2 รูปแบบ คือ
3.1 รู ปแบบที 3.1 เพิมชันกลี
 บบัวหงายใต้ ฐานบัวควํา 1 ชัน เป็ นฐาน 5 ชัน (A3)
จากนัน จึ ง เพิ ม ลายเส้ น วงกลมระหว่ า งกลี บ บัว ควํ า – บัว หงาย และเพิ ม ลายก้ านขดในช่ อ ง
สามเหลียมอีก 1 ชัน เป็ นฐาน 5 ชัน (A6)
3.2 รู ปแบบที 3.2 เพิมลายตารางสีเหลียมในช่องว่างระหว่างกลีบบัวควํา – บัว
หงาย (A4)
4.รู ปแบบที 4 ซ้ อนกลีบบัวควํา มีพฒ
ั นาการ 2 รูปแบบ คือ
4.1 รู ปแบบที 4.1 ซ้ อนกลีบบัวควํา 2 แถวใต้ ฐานบัวควํา ช่องว่างระหว่างบัว
หงายตกแต่งลายตารางทแยงมุม (A5)
4.2 รู ปแบบที 4.2 ซ้ อนกลีบบัวซ้ อนในชันบั
 วควํา และเพิมเส้ นครึงวงกลมในกลีบ
บัว (A8) จากนันจึ
 งตกแต่งเส้ นตรงแนวนอนระหว่างช่องว่างกลีบบัวหงาย (A9)
5.รู ปแบบที 5 พัฒนากลีบบัวควําให้ มีเหลียมมากขึ นจากกลีบบัวรูปแบบ (A7) และ
ตกแต่งขอบกลีบบัวด้ วยลายเส้ นวงกลม (A10) ต่อมาจึงพัฒนากลีบบัวควําเป็ นบัวฟั นยักษ์ และ
เพิมชันฐานลายก้

านขด ลายบัวฟั นยักษ์ ประกบกัน ระหว่างช่องว่างกลีบบัวตกแต่งลายเส้ นวงกลม
(A11)
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การกําหนดอายุพระพุทธรู ปฐานกลีบบัวควํา – บัวหงายกลีบตัง' ตรง
พระพุท ธรู ป ฐานบัว ควํ า – บัว หงายกลี บ ตัง ตรงที ไ ม่ป รากฏจารึ ก สามารถนํ า ไป
เปรี ยบเทียบกับพระพุทธรูปกลุม่ ทีมีจารึกและสันนิษฐานอายุพระพุทธรูปแต่ละรูปแบบได้ ดงั นี 
1.รู ป แบบที 1 (A7) มีล วดลายกลี บบัวที ใกล้ เ คียงกับฐานพระพุทธรู ปทีมี จารึ ก
รูปแบบ (a2) ซึงมีกลีบบัวหงายทีมีขนาดเล็กกว่ากลีบบัวควํา โดยพระพุทธรูป รูปแบบ (A7) นี อาจ
เทียบได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุชว่ งพุทธศตวรรษที 21

(A7)

(a2)

ลายเส้ นที 37 เปรี ยบเทียบลายกลีบบัวระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (A7) กับพระพุทธรูปทีมีจารึก
รูปแบบ (a2) ตามลําดับ
2.รู ปแบบที 2 (A2) มีลวดลายกลีบบัวใกล้ เคียงกับฐานพระพุทธรู ป รู ปแบบ (c5)
กลีบบัวควํา – บัวหงายมีขนาดเท่ากัน เป็ นกลีบบัวขนาดเล็กและตกแต่งขอบกลีบบัวอย่างซับซ้ อน
โดยพระพุทธรูป รูปแบบ (A2) นี อาจเทียบได้ กบั มีอายุชว่ งพุทธศตวรรษที 23
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(A2)

(c5)

ลายเส้ นที 38 เปรี ยบเทียบลายกลีบบัวระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (A2) กับพระพุทธรูปทีมีจารึก
รูปแบบ (c5) ตามลําดับ
3.รู ปแบบที 3 คือ พระพุทธรู ป รู ปแบบ (A1) มีลวดลายกลีบบัวทีเหมือนกับฐาน
พระพุทธรู ป รูปแบบ (c10) ฐานพระพุทธรูป รู ปแบบ (A3) (A6) และ (A4) มีลวดลายทีเหมือนกับ
ฐานพระพุทธรู ปทีมีจารึ ก รู ปแบบ (c12) รู ปแบบ (c13) และ (c10) ตามลําดับ ซึงพระพุทธรู ปใน
กลุม่ นี อาจเทียบได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที 23

(A1)

(c10

ลายเส้ นที 39 เปรี ยบเทียบลายกลีบบัวระหว่างพระพุทธรู ป รู ปแบบ (A1) กับพระพุทธรู ปทีมีจารึ ก
รูปแบบ (c10) ตามลําดับ
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(A3)

(A4)

(A6)

ลายเส้ นที 40 พระพุทธรูป รูปแบบ (A3) (A4) และ (A6) ตามลําดับ

ลายเส้ นที 41 พระพุทธรูปทีมีจารึก รูปแบบ (c12)
4.รู ปแบบที 4 ฐานพระพุทธรู ป รู ปแบบ (A5) เป็ นการเพิมชันฐานพระพุ

ทธรู ป เมือ
นําไปเปรี ยบเทียบกับพัฒนาการของพระพุทธรูปในกลุ่มทีมีจารึกพบว่าการเพิมชันฐานเริ

 มปรากฏ
ในช่ว งพุทธศตวรรษที 23 ดัง นัน อาจกล่าวได้ ว่า พระพุทธรู ป รู ปแบบ (A5) อาจเที ยบได้ กับ
พระพุทธรูปทีมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที 23
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(A5)
ลายเส้ นที 42 พระพุทธรูป รูปแบบ (A5)
สําหรับฐานพระพุทธรู ป รู ปแบบ (A8) เป็ นการซ้ อนเฉพาะกลีบบัวควําซึงเริ มปรากฏ
มาแล้ วตังแต่
 ชว่ งพุทธศตวรรษที 21 ดังเช่นพระพุทธรูป รูปแบบ (a2) และฐานพระพุทธรูป รูปแบบ
(A9) เป็ นการเพิมลายเรขาคณิตซึง เริมปรากฏในช่วงพุทธศตวรรษที 22 ดังเช่นพระพุทธรูป รูปแบบ
(b4 )พบใช้ ตอ่ เนืองมาจนถึงช่วงพุทธศตวรรษที 23
ดังนันจึ
 งอาจกล่าวได้ วา่ พระพุทธรูป รูปแบบ (A8) อาจเทียบได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุ
ในช่วงพุทธศตวรรษที 21 และพระพุทธรูป รูปแบบ (A9) อาจเทียบได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุในช่วง
พุทธศตวรรษที 22

(A8)

(a2)

ลายเส้ นที 43 เปรี ยบเทียบการซ้ อนกลีบบัวควําระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (A8) กับพระพุทธรูปที
มีจารึก รูปแบบ (a2)

121

(A9)

(b4)

ลายเส้ นที 44 เปรี ยบเทียบลักษณะการเพิมลายเรขาคณิตระหว่างกลีบบัว พระพุทธรู ป รู ปแบบ
(A9) กับพระพุทธรูปทีมีจารึก รูปแบบ (b4)
5.รู ปแบบที 5 ฐานพระพุทธรูป รู ปแบบ (A10) มีกลีบบัวควําใหญ่กว่ากลีบบัวหงาย
คล้ ายกับพระพุทธรูป รูปแบบ (a2) ในกลุ่มทีมีจารึกซึงมีอายุช่วงพุทศตวรรษที 21 แต่ลกั ษณะกลีบ
บัว (A10) มีความเป็ นเหลียมมากซึง อาจพัฒนาไปเป็ นกลีบบัวฟั นยักษ์ ส่วนกลีบบัวฟั นยักษ์ เริ มพบ
ในกลุ่มพระพุทธรูปทีมีจารึกในช่วงพุทธศตวรรษที 23 เช่น พระพุทธรูป รูปแบบ (c8) ซึงอาจได้ รับ
อิทธิพลมาจากศิลปะอยุธยาอาจกล่าวได้ วา่ เป็ นรูปแบบทีพฒ
ั นาต่อเนืองมาตังแต่
 ช่วงพุทธศตวรรษ
ที 21 – 23 ซึง พระพุทธรูป รูปแบบ (A10) ก็อาจเทียบได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุในช่วงเวลาดังกล่าว

ลายเส้ นที 45 พระพุทธรูป รูปแบบ (A10)
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(a2)

(c8)

ลายเส้ นที 46 พระพุทธรูปทีมีจารึก รูปแบบ (a2) และ (c8) ตามลําดับ
สําหรั บพระพุทธรู ป รู ปแบบ (A11) มี การเพิมชัน ฐานพระพุทธรู ปเป็ นอย่างมาก มี
ลวดลายทีซบั ซ้ อซึงเป็ นรูปแบบทีสอดคล้ องกับรูปแบบทีพบในช่วงพุทธศตวรรษที 23 จึงอาจกล่าว
ได้ วา่ พระพุทธรูป รูปแบบที (A11) อาจเทียบได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุชว่ งพุทธศตวรรษที 23

ลายเส้ นที 47 พระพุทธรูป รูปแบบ (A11)
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2.2.1.2 พระพุทธรู ปฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา เป็ นลวดลาย
ทีนิยมรองลงมาจากกลีบบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
 มีการประดิษฐ์ ลวดลายต่อยข้ างมาก และ
มีพฒ
ั นาการทางด้ านรูปแบบทีตอ่ เนืองชัดเจน ดังนี 
1. รู ปแบบที 1 (B1) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลาโดย
ปลายกลีบบัวบานออกด้ านข้ าง ภายในกลีบตกแต่งรู ปเกสรดอกบัว คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ใต้ ฐาน
บัวควํามีเส้ นลวดบัวรองรับ 1 แถว ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชัน พบทีพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด
จํานวน 14 องค์ เช่น พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 34/123/2548 และหมายเลขทะเบียน
34/131/2548 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

ภาพที 72 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 1 (B1)
(ก) พระพุท ธรู ป บุเ งิ น จากพระธาตุบ่อ พัน ขัน จัง หวัด ร้ อยเอ็ ด หมายเลขทะเบี ย น
34/123/2548
(ข) พระพุท ธรู ป บุเ งิ น จากพระธาตุบ่อ พั น ขัน จัง หวัด ร้ อยเอ็ ด หมายเลขทะเบี ย น
34/131/2548
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ลายเส้ นที 48 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 1 (B1) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/123/2548
2. รู ปแบบที 2 (B2) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา คัน
ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานบัวควําตรงกลางมีบวั ควํากลีบตังตรง
 1 กลีบ ฐานชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ
จารึ กอักษรไทยน้ อย มีเส้ นลวดบัวคัน ระหว่างฐานบัวควําและฐานส่วนจารึก ฐานทรงกลมสูง มี 3
ชัน พบทีบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์

ภาพที 73 พระพุทธรูป รูปแบบที 1 (B) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน
34/142/2548

125

ลายเส้ นที 49 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 2 (B2) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/142/2548
3. รู ปแบบที 3 (B3) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา คัน
ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานบัวควําตรงกลางมีบวั ควํากลีบตังตรง
 1 กลีบ ตกแต่งลายตารางสีเหลียม
ฐานชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ มีเส้ นลวดบัวคัน ระหว่างฐานบัวควําและฐานเรี ยบ พบทีพระธาตุบ่อ
พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/155/2548

ภาพที 74 พระพุทธรูป รูปแบบที 3 (B3) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน
34/155/2548
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ลายเส้ นที 50 พระพุทธรูป รูปแบบที 3 (B3) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/155/2548
4. รู ปแบบที 4 (B4) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา คัน
ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ระหว่างตรงกลางมีกลีบบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
 ชันล่
 างเป็ นฐานเรี ยบ ฐาน
ทรงกลมสูง มี 3 – 4 ชัน พบทีบ้านนาบอน จังหวัดหนองคาย 1 องค์ กู่บ้านดอนดู่ จังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 4 องค์ พระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 2 องค์ และบ้ านโคก
สําราญ จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 องค์ เช่น พระพุทธรูปจากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย
หมายเลขทะเบียน 37/2556 จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
91/2550 และจากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/146/2548 เป็ นต้ น
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 75 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 4 (B4)
(ก) พระพุท ธรู ป บุเ งิ น จากจากบ้ า นนาบอน จัง หวัด หนองคาย หมายเลขทะเบี ย น
37/2556
(ข) พระพุทธรู ป จากกู่บ้ านดอนดู่ จัง หวัดมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
91/2550
(ค) พระพุท ธรู ป บุเ งิ น จากพระธาตุบ่อ พัน ขัน จัง หวัด ร้ อยเอ็ ด หมายเลขทะเบี ย น
34/146/2548

ลายเส้ นที 51 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 4 (B4) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/146/2548
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5. รู ปแบบที 5 (B5) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา คัน
ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ระหว่างตรงกลางมีกลีบบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
 ช่องว่างระหว่างกลีบบัว
ตกแต่งลายเรขาคณิตและลายใบไม้ ม้วน ชันล่
 างเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 3 – 4 ชัน พบที
บ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย จํานวน 2 องค์ บ้ านหนองดินจี จํานวน 4 องค์ กู่บ้านดอนดู่ จังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 6 องค์ และพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน1 องค์ เช่น

(ก)

(ข)

ภาพที 76 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 5 (B5)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน 12/2556
(ข) พระพุท ธรู ป บุเ งิ น จากพระธาตุบ่อ พั น ขัน จัง หวัด ร้ อยเอ็ ด หมายเลขทะเบี ย น
34/167/2548
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ลายเส้ นที 52

ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 5 (B5)จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/167/2548

6. รู ปแบบที 6 (B6) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา คัน
ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ระหว่างตรงกลางมีกลีบบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
 ช่องว่างระหว่างกลีบบัว
ตกแต่งลายเรขาคณิตและลายใบไม้ ม้วน ชันล่
 างเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 3 – 4 ชัน ทังนี
 
อาจมีการลดทอนรายละเอียดกลีบบัวหงายลง และเพิมฐานเหนือชันบั
 วหงาย 1 ชัน ด้ วยฐานเรี ยบ
หรื อฐานลายเรขาคณิต ฐานทรงกลมสูง พบทีพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 3 องค์
ได้ แก่ พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน 34/42/2548, 34/23/2548 และ 34/60/2548

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 77 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 6 (B6)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน34/42/2548
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/23/2548
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/60/2548
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ลายเส้ นที 53 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 6 (B6) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/42/2548
7. รู ปแบบที 7 (B7) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา คัน
ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ไม่มีการตกแต่งลวดลายในช่องว่างระหว่างกลีบบัว ใต้ ฐานบัวควํามีฐานลวดลาย
เรขาคณิต ลาบกลีบบัว ลายใบไม้ ม้วน หรื อลายหัวยู่อี 1 ชันล่
 างเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 3
– 5 ชัน พบที บ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย จํานวน 7 องค์ และวัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี
จํานวน 2 องค์ เช่น พระพุทธรูปจากวัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี หมายเลขมะเบียน พช.ขก.
208/2519

ภาพที 78 พระพุทธรูป รูปแบบที 7 (B7) จากวัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.208/2519
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ลายเส้ นที 54 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 7 (B7) จากวัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.208/2519
8. รู ปแบบที 8 (B8) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา คัน
ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ช่องว่างระหว่างกลีบบัวตกแต่งลายเรขาคณิต ใต้ ฐานบัวควํามีฐานลวดลาย
เรขาคณิต ลายกลีบบัว ลายใบไม้ ม้วน หรื อลายหัวยู่อี 1 ชันล่
 างเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 4
– 5 ชัน พบทีก่บู ้ านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 3 องค์ และบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย
จํานวน 8 องค์ เช่น พระพุทธรูปจากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
75/2550 และจากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน 24/2556 เป็ นต้ น
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(ก)

(ข)

ภาพที 79 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 8 (B8)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่บ้านดอนดู่ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.75/2550
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านนาบอน หมายเลขทะเบียน 24/2556

ลายเส้ นที 55 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 8 (B8) จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย
หมายเลขทะเบียน 24/2556
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9. รู ปแบบที 9 (B9) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา คัน
ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานบัวควําตรงกลางมีบวั ควํากลีบตังตรง

1 กลีบ ใต้ ฐานบัวควํามีลายสาม
ตกแต่งเส้ นตรงสลับกันต่อเนืองรอบฐาย ฐานชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 5 ชัน พบ
ทีก่บู ้ านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 2 องค์ ได้ แก่พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.
72/2550 และ พช.ขก.89/2550

(ก)

(ข)

ภาพที 80 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 9 (B9)
(ก) พระพุทธรูป จากกู่บ้านดอนดู่ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.72/2550
(ข) พระพุทธรูป จากกู่บ้านดอนดู่ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.89/2550

ลายเส้ นที 56 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 9 (B9) จากจากกู่บ้านดอนดู่ หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.72/2550
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10. รู ปแบบที 10 (B10) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ระหว่างตรงกลางมีกลีบบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
 กลีบบัวตกแต่งลายจุด
ชันล่
 างเป็ นฐานเรี ยบ ฐานสูงทรงกลม มี 3 ชัน พบทีก่บู ้ านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 3
องค์ อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์ วัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 5
องค์ และกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ เช่น พระพุทธรูปจากกู่บ้านดอนดู่ หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.45/2541 วัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.205/2519
และจากอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.3/2532 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 81 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 10 (B10)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากจากกู่บ้านดอนดู่ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.45/2541
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน วัดท่าหลักเมือง หมายเลขทะเบียน พช.ขก.205/2519
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน จากอําเภอกุมภวาปี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.3/2532
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ลายเส้ นที 57 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 10 (B10) จากจากกู่บ้านดอนดู่ หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.45/2541
11. รู ปแบบที 11 (B11) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ระหว่างตรงกลางมีกลีบบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
 กลีบบัวมีความอ่อน
ช้ อย บริ เวณกึงกลางฐานมีเส้ นวงกลมชันล่
 างเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลม มี 3 – 4 ชัน ฐานสูงทรง
กลม พบทีก่แู ก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 องค์ พระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด
จํานวน 4 องค์ และบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 องค์ เช่น พระพุทธรูปจากพระธาตุบอ่
พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/55/2548, 34/123/2548 และ บ้ านนาบอน จังหวัด
หนองคาย หมายเลขทะเบียน 7/2556 เป็ นต้ น
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 82 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 11 (B11)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.21/2531
(ข) พระพุทธรูปบบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/123/2548
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านนาบอน หมายเลขทะเบียน 7/2556 ตามลําดับ

ลายเส้ นที 58 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รูปแบบที 11 (B11) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัด
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.21/2531
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12. รู ปแบบที 12 (B12) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ระหว่างตรงกลางมีกลีบบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
 กลีบบัวมีความอ่อน
ช้ อย บริ เวณกึงกลางฐานมีเส้ นวงกลมชันล่
 างเป็ นฐานเรี ยบ ช่องว่างระหว่างกลีบบัวควําตกแต่ง
ลายตารายสีเหลียม ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชัน พบทีก่แู ก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1
องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.11/2531

ภาพที 83 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 12 (B12) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.11/2531

ลายเส้ นที 59 พระพุทธรูป รูปแบบที 12 (B12) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.11/2531
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13. รู ปแบบที 13 (B13) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ระหว่างตรงกลางมีกลีบบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
 กลีบบัวมีความอ่อน
ช้ อย บริเวณกึงกลางฐานมีเส้ นวงกลมชันล่
 างเป็ นฐานเรี ยบ ช่องว่างระหว่างกลีบบัวควํา – บัวหงาย
ตกแต่งลายตารางสีเหลียม ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชัน พบที กู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น
จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.10/2531

ภาพที 84 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 13 (B13) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.10/2531

ลายเส้ นที 60 พระพุทธรูป รูปแบบที 13 (B13) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.10/2531
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14. รู ปแบบที 14 (B14) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ระหว่างตรงกลางมีกลีบบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
 กลีบบัวมีความอ่อน
ช้ อย บริ เวณกึงกลางฐานมีเส้ นวงกลมชันล่
 างเป็ นฐานเรี ยบ ช่องว่างระหว่างกลีบบัวควําตกแต่ง
ลายตารายสีเหลียม ใต้ ฐานบัวควํามีฐานกลีบบัวควําอีก 1 ชัน ฐานทรงกลมสูง มี 4 ชัน พบทีก่แู ก้ ว
บ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.7/2531

ภาพที 85 พระพุทธรูป รู ปแบบที 14 (B14) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.7/2531

ลายเส้ นที 61 พระพุทธรูป รูปแบบที 14 (B14) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.7/2531
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15. รู ปแบบที 15 (B15) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ระหว่างตรงกลางมีกลีบบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
 กลีบบัวมีความอ่อน
ช้ อย บริเวณกึงกลางฐานมีเส้ นวงกลมชันล่
 างเป็ นฐานเรี ยบ ช่องว่างระหว่างกลีบบัวควํา – บัวหงาย
ตกแต่งลายตารางสีเหลียม และลายใบไม้ ม้วน ชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมสูง พบทีพระ
ธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/56/2548

ภาพที 86 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 15 (B15) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/56/2548

ลายเส้ นที 62 พระพุทธรูป รูปแบบที 15 (B15) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/56/2548
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16. รู ปแบบที 16 (B16) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ กลีบบัวมีลกั ษณะเป็ นวงรี ใต้ ฐานบัวควํามีลายใบ้ ไม้ ม้วน ชันล่
 างสุดเป็ นฐาน
เรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชัน พบทีพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 3 องค์ ได้ แก่
พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน 34/48/2548, 34/53/2548 และ 34/59/2548

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 87 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 16 (B16)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/48/2548
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/53/2548
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/59/2548

ลายเส้ นที 63 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 16 (B16) จากจากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/53/2548
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17. รู ปแบบที 17 (B17) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ กลีบบัวมีลกั ษณะเป็ นวงรี ชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ พบทีพระธาตุบ่อพันขัน
จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 2 องค์ กู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ และปรางค์กู่ จังหวัด
ร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ เช่น พระพุทธรูปจากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน
34/41/2548 กู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน KPC.111/2553 และปรางค์กู่
หมายเลขทะเบียน #047 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 88 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 17 (B17)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/41/2548
(ข) พระพุทธรูปบบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.111/2553
(ค) แกนพระพุทธรูป จากปรางค์กู่ หมายเลขทะเบียน #047

ลายเส้ นที 64 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 17 (B17) จากจากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/41/2548
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18. รู ปแบบที 18 (B18) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
โดยบัวควํา – บัวหงายมีลักษณะเค้ าโครงของกลีบบัวถลาเป็ นเส้ นลายจุด คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่
ฐานทรงกลมเตี ย มี 3 ชัน พบทีก่ปู ระภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 องค์ ได้ แก่ พระพุทธรู ป
หมายเลขทะเบียน KPC.29/2553 และ KPC.32/2553

(ก)

(ข)

ภาพที 89 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 18 (B18)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.29/2553
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายยเลขทะเบียน KPC.32/2553 ต

ลายเส้ นที 65 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 18 (B18) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขทะเบียน KPC.29/2553
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19. รู ปแบบที 19 (B19) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
โดยบัวควํา – บัวหงายมีลกั ษณะเค้ าโครงของกลีบบัวถลาเป็ นเส้ นลายจุดต่อเนืองสลับกันรอบฐาน
คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ช่องว่างตรงกลางส่วนฐานบัวควําตกแต่งเส้ นครึงวงกลม รองรับด้ วยเส้ นเม็ด
กระดุม 2 เส้ น ชัน ล่างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชัน พบทีกู่บ้านดอนดู่ จังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.87/2550

ภาพที 90 พระพุทธรูป รูปแบบที 19 (B19) กู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.87/2550

ลายเส้ นที 66 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 19 (B19) กู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.87/2550
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20. รู ปแบบที 20 (B20) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
โดยบัวควํา – บัวหงายมีลกั ษณะเค้ าโครงของกลีบบัวถลาเป็ นเส้ นลายจุดต่อเนืองสลับกันรอบฐาน
คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ช่องว่างตรงกลางส่วนฐานบัวควํา – บัวหงายตกแต่งเส้ นครึงวงกลม ฐานบัว
ควํารองรับด้ วยเส้ นเม็ดกระดุม 3 แถว ชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชัน พบทีกู่
บ้ านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 3 องค์ เช่น พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.
55/2530 และ พช.ขก.78/2530 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

ภาพที 91 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 20 (B20)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่บ้านดอนดู่ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.55/2530
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่บ้านดอนดู่ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.78/2530

ลายเส้ นที 67 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 20 (B20) จากกู่บ้านดอนดู่ จัง หวัด
มหาสารคาม หมายเลขทะเบียน พช.ขก.55/2530
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21. รู ปแบบที 21 (B21) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
โดยบัวควําเป็ นรูปครึงวงกลมซ้ อน ส่วนฐานบัวควํามีลกั ษณะเค้ าโครงของกลีบบัวถลาเป็ นเส้ นลาย
จุดต่อเนืองสลับกันรอบฐาน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ช่องว่างตรงกลางส่วนฐานบัวควําตกแต่งเส้ นครึง
วงกลม และเส้ นตรง ฐานบัวควํารองรับด้ วยเส้ นเม็ดกระดุม 1 แถว ชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐาน
ทรงกลมสูง มี 3 ชัน พบทีบ้านหนองดินจี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.9/2541

ภาพที 92 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 21 (B21) จากบ้ านหนองดินจี จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.9/2541

ลายเส้ นที 68 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 21 (B21) จากบ้ านหนองดินจี จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.9/2541
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22. รู ปแบบที 22 (B22) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
โดยคงไว้ เฉพาะเค้ าโครงเส้ นรอบนอกเป็ นลายเส้ นจุด ในช่องว่างตกแต่งลายเส้ นโค้ ง คัน ด้ วย
ลูกแก้ วอกไก่ ฐานชันล่
 างเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชัน พบทีก่ปู ระภาชัย จังหวัดขอนแก่น
จํานวน 2 องค์ ได้ แก่ พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน KPC.21/2553 และ KPC.20/2553

(ก)

(ข)

ภาพที 93 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 22 (B22)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.21/2553
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.20/2553

ลายเส้ นที 69 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 22 (B22) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขทะเบียน KPC.20/2553
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23. รู ปแบบที 23 (B23) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
โดยกลีบบัวหงายคงไว้ เฉพาะเค้ าโครงเส้ นรอบนอกเป็ นลายเส้ นจุด ในช่องว่างตกแต่งลายเส้ นโค้ ง
ฐานส่วนบัวควําเป็ นกลีบบัวหงายลายบัวฟั นยักษ์ คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ พบทีก่ปู ระภาชัย จังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน KPC.19/2553

ภาพที 94 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 23 (B23) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
KPC.19/2553

ลายเส้ นที 70 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 23 (B23) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน KPC.19/2553
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24. รู ปแบบที 24 (B24) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
คือ ฐานบัวควํา – บัวหงายตรงกลางเป็ นกลีบบัวตังตรง
 ด้ านข้ างเป็ นกลีบบัวบัวถลา ขอบตกแต่ง
เส้ นลายจุด คัน ด้ วยเส้ นเม็ดกระดุม 1 แถว ฐาน 2 ชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมเตี ย มี 4
ชัน พบทีวดั เจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.317/2516

ภาพที 95 พระพุทธรูป รู ปแบบที 24 (B24) จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.317/2516

ลายเส้ นที 71 พระพุทธรูป รูปแบบที 24 (B24) จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.317/2516
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25. รู ปแบบที 25 (B25) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
คือ ฐานบัวควํา – บัวหงายตรงกลางเป็ นกลีบบัวตังตรง
 ด้ านข้ างเป็ นกลีบบัวบัวถลา ขอบตกแต่ง
เส้ นลายจุด คัน ด้ วยเส้ นเม็ดกระดุม 1 แถว ใต้ ฐานบัวควํามีฐานลายสีเหลียมขนมเปี ยกปูน ต่อเนือง
รอบฐาน รองรับด้ วยเส้ นเม็ดกระดุม 1 แถว ฐาน 2 ชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมเตี ย มี 5
ชัน พบทีวดั เจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.315/2516

ภาพที 96 พระพุทธรูป รูปแบบที 25 (B25) จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.315/2516

ลายเส้ นที 72 พระพุทธรูป รูปแบบที 25 (B25)จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.315/2516
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แผนผังที 4 พัฒนาการรู ปแบบพระพุทธรู ปฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา

B1

B2

B4

B3

B9

B5

B6

B11

B10

B7

B13

B18

B14

ฐานบัวควํา – บัวหงาย

กลีบบัวถลา
B15

B8

B22

B19

B24

B25

B17

B16
B20

B21

B23
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สรุปพัฒนาการรู ปแบบพระพุทธรู ปฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
พระพุทธรู ปฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลาจากทัง หมด 25 รู ปแบบ สามารถ
จัดเป็ นกลุม่ ได้ 2 รูปแบบหลัก ซึง แต่ละรูปแบบก็จะมีพฒ
ั นาการของลวดลายแยกย่อย ดังนี 
1.รู ปแบบที 1 กลีบบัวถลาทีมีลกั ษณะกลีบบัวคลีคลายไปจากกลีบบัวแบบตังตรง

ค่อนข้ างมาก และมีพฒ
ั นาการจนแทบไม่เหลือเค้ าโครงของกลีบบัว ดังนี 
1.1 รู ปแบบที 1 ฐานกลีบบัวถลาแบบพื นฐาน (B1) เป็ นกลีบบัวควํา – บัวหงาย
กลีบบัวถลาทีไม่มีการตกแต่งลวดลาย คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่
1.2 รู ปแบบที 2 ฐานกลีบบัวถลาเพิมกลีบบัวคําตังตรง
 (B2) ซึงเป็ นการพัฒนา
ต่อเนืองมาจากรูปแบบที 1 (B1) จากนันจึ
 งมีการเพิมลวดลายเรขาคณิตทังบริ
 เวณช่องว่างระหว่าง
กลีบบัว (B3) หรื อทีใต้ ฐานบัวควํา (B9)
1.3 รู ปแบบที 3 ฐานกลีบบัวถลาเพิมกลีบบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
 (B4)
ซึง พัฒ นาต่อเนื องมากจารู ปแบบที 2 (B2) จากนัน จึง พัฒ นาลวดลายโดยการเพิม ลวดลาย
เรขาคณิตระหว่างช่องว่างกลีบบัว (B5) แล้ วจึงเพิมฐานใต้ ฐานบัวควํา (B8) หรื อการเพิมฐานเหนือ
ชันฐานบั

วหงาย (B6) การเพิมฐานใต้ ฐานบัวควํา (B7)
1.4 รู ปแบบที 4 ฐานกลีบบัวถลาทีมีการเพิมรายละเอียดเข้ าไปในกลีบบัว
รูปแบบที 3 (B4) และเพิมขนาดของกลีบบัวควําให้ มีขนาดใหญ่ขึ นกว่าเดิม (B10)
1.5 รู ปแบบที 5 ฐานกลีบบัวถลาจากรูปแบบที 4 (B10) เพิมเส้ นวงกลมเข้ าไป
ตรงกลางฐาน ส่วนกลีบบัวมีความอ่อนช้ อยเพิมมากขึ น ซึงฐานพระพุทธรู ปรู ปแบบที 5 นี มีการ
ลดทอนรายละเอียดฐานทีนิยมทํากันมาก่อนหน้ านีจ นมีรูปแบบทีแตกต่างออกไปค่อนข้ างมาก
ดังนี 
1.5.1 รู ปแบบที 1.5.1 เป็ นการดัดแปลงกลีบบัวถลา (B14) ให้ เป็ นลายใบไม้
ม้ วน (B13) (B15) และลดทอนรายละเอียดของใบไม้ ม้วนลงจนเป็ นวงรี ซ้อนกัน (B15) (B17)
1.5.2 รู ปแบบที 1.5.2 เป็ นการเพิมชันฐานบั

วใต้ ฐานชันบั
 วควําอีก 1 ชัน
โดยการนํากลีบบัวควําแบบบัวถลามาทําซํ า (B14)
1.5.3 รู ปแบบที 1.5.3 เป็ นการลดทอนรายละเอียดฐานแบบ (B11) ลงเป็ น
อย่างมาก โดยเหลือไว้ เฉพาะเค้ าโครง คือ เส้ นตรง และวงกลมเพียงเท่านัน (B18) จากนัน จึง
พัฒนาลวดลายฐานใน 2 ลักษณะ คือ การทําเส้ นตรงมีปลายม้ วนต่อเนืองกันรอบฐาน และลด
ขนาดของวงกลมเหลือเพียงครึงวงกลม (B19) จนกระทัง ส่วนฐานบัวหงายมีลกั ษณะคล้ ายกลีบบัว
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อีกครัง (B20) (B21) อีกลักษณะคือการเพิมเส้ นโค้ งเข้ าไปในช่องว่างของฐานบัวควํา – บัวหงาย
(B22) จากนันจึ
 งปรับเปลียนส่วนบัวควําเดิมให้ เป็ นลวดลายกลีบบัว (B23)
2.รู ปแบบที 2 ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลาโดยทีกลีบตรงกลางเป็ นกลีบบัวตัง
ตรง ส่วนด้ านข้ างเป็ นกลีบบัวถลาทีมีปลายโค้ งออกด้ านข้ างเล็กน้ อย และยังคงความคล้ ายคลึงกับ
กลีบบัวตังตรง
 (B24) จากนันจึ
 งมีการเพิมฐานลายสีเหลียมขนมเปี ยกปูนและเส้ นเม็ดกระดุมอย่าง
ละ 1 ชัน (B25)
การกําหนดอายุพระพุทธรู ปฐานกลีบบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
พระพุทธรูปฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลาทีไม่มีจารึกระบุศกั ราชสามารถนําไป
เปรี ยบเทียบกับพระพุทธรูปกลุม่ ทีระบุศกั ราชได้ ดังนี 
1.รู ปแบบที 1 ฐานพระพุทธรูปกลีบบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลาเริ มปรากฏมาแล้ ว
ตังแต่
 ช่วงพุทธศตวรรษที 21 ดังเช่นรูปแบบ (a4) และต่อเนืองมาถึงช่วงพุทธศตวรรษที 22 ดังเช่น
รูปแบบที (b1) สําหรับฐานพระพุทธรู ป รู ปแบบ (B1) นันมี
 ลกั ษณะกลีบบัวทีแตกต่างออกไป แต่
อย่างไรก็ตามเมือดูพฒ
ั นาการของลวดลายพระพุทธรูปกลีบบัวถลาแล้ วพบว่าปลายสายการลําดับ
พัฒนาการรู ปแบบฐานพระพุทธรู ปกลีบบัวถลา คือ รู ปแบบ (B19) (B20) และ (B21) มีรูปแบบ
เหมือนกับพระพุธ รู ปรู ปแบบ (a4) และ (b1) ที มีจ ารึ กระบุช่วงพุทธศตวรรษที 21-22 จึงอาจ
สันนิษฐานได้ ว่าพระพุทธรู ปที มีพัฒ นาการจากรู ปแบบ (B1) ที มีฐ าน 2 ชัน อาจเทียบได้ กับ
พระพุทธรูปทีมีอายุราวพุทธศตวรรษที 21 – 22

ลายเส้ นที 73 พระพุทธรูป รูปแบบ (B1)
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(B19)

(B20)

(B21)

ลายเส้ นที 74 พระพุทธรูป รูปแบบ (B19) (B20)และ (B21)

(a4)

(b1)

ลายเส้ นที 75 พระพุทธรูปทีมีจารึก รูปแบบ (a4) และ (b1) ระบุอายุราวพุทธศตวรรษที 21-22
สําหรับพระพุทธรูปทีมีฐาน 3 ชัน ทีมีการเพิมชันฐานลวดลายเรขาคณิ

ตและลายกลีบ
บัว คือพระพุทธรูป รูปแบบ (B7) (B8) (B9) และ (B14) มีรูปแบบทีสอดคล้ องกับพัฒนาการในช่วง
ช่วงพุทธศตวรรษที 23 ซึง เป็ นช่วงทีนิยมการเพิมชันฐานให้

มีความสูง จึงอาจเทียบพระพุทธรูปกลุ่ม
นี กับพระพุทธทีมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที 23
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(B7)

(B8)

(B9)

(B14)

ลายเส้ นที 76 พระพุทธรูป รูปแบบ (B7) (B8) (B9) และ (B14)
2.รู ป แบบที 2 ฐานพระพุ ท ธรู ป รู ป แบบ (B24) และ (B25) มี ล วดลายฐาน
พระพุทธรูปเหมือนกับพระพุทธรูปทีระบุจารึกในช่วงพุทธศตวรรษที 22 คือ รูปแบบ (b2) จึงกล่าว
ได้ ว่าพระพุทธรู ป รู ปแบบ (B24) และ (B25) อาจเทียบได้ กับพระพุทธรู ปทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธ
ศตวรรษที 22

(B24)

(B25)

(b2)

ลายเส้ นที 77 เปรี ยบเทียบลายกลีบบัวพระพุทธรูป รูปแบบ (B24) และ (B25) กับรูปแบบ (b2) ซึง
มีจารึกระบุอายุชว่ งพุทธศตวรรษที 22
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2.2.1.3 พระพุ ท ธรู ป ฐานบั ว ควํา – บั ว หงายแบบกลี บ บั ว ผสม
หมายถึงฐานพระพุทธรู ปทีมี การผสมสานระหว่างกลีบบัวตังตรงกั

บลวดลายอืนๆ จําแนกได้ 5
รูปแบบดังนี 
1. รู ปแบบที 1 (C1) ฐานกลีบบัวถลาผสมกลีบบัวตัง' ตรง
คือ ฐานบัว หงายลวดลายกลี บบัว ถลา ผสมฐานบัวควํ า กลี บ บัว ตัง ตรง คัน ด้ ว ยลูกแก้ ว อกไก่
ช่องว่างระหว่างกลี บบัวและใต้ ฐ านบัวควําอาจมี การตกแต่งลวดลายเรขาคณิต พบที บ้านโคก
สําราญ จังหวัดหนองคาย จํานวน 2 องค์ และพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 4 องค์
เช่น พระพุทธรู ปจากบ้ านโคกสํ าราญ หมายเลขทะเบียน 22 และพระธาตุบ่อพันขัน จัง หวัด
ร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/130/2548 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

ภาพที 97 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 1 (C1)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านโคกสําราญ หมายเลขทะเบียน 22
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/130/2548
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ลายเส้ นที 78 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 1 (C1) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/130/2548
2. รู ปแบบที 2 (C2) ฐานกลีบบัวควํา – บัวหงายกลีบตัง'
ตรงผสมรู ปครึ งวงกลม คือ ฐานบัวควํา – บัวหงายทําเป็ นกลีบบัวตังตรง
 คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่
กลีบบัวควําทําเป็ นกลีบซ้ อน มีการผสมรูปครึงวงกลมทีส่วนบัวหงาย อาจตกแต่งส่วนฐานบัวควํา
ด้ วยการเพิม ลวดลายเรขาคณิ ต พบที พ ระธาตุมี ชัย จัง หวัดสกลนคร จํ านวน 3 องค์ เช่น
พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2549 และ พช.ขก.15/2549 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

ภาพที 98 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 2 (C2)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุมีชยั หมายเลขทะเบียน พช.ขก.14/2549
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุมีชยั หมายเลขทะเบียน พช.ขก.15/2549
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ลายเส้ นที 79 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 2 (C2) จากพระธาตุมีชยั จังหวัดสกลนคร
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.15/2549
3. รู ปแบบที 3 (C3) ฐานกลีบบัวควํา – บัวหงายแบบ
ประดิษฐ์ คือ ฐานบัวควํา – บัวหงายทําเป็ นรูปสีเหลียม ตกแต่งคล้ ายกลีบดอกไม้ คัน ด้ วยลูกแก้ ว
อกไก่ ฐานทรงกลมเตี ย ทังนี
 จํานวนกลีบบัวควํา – บัวหงายตังมี
 ตงแต่
ั  1 – 3 คู่ พบทีวดั ท่าหลัก
เมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 3 องค์ กู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ และพระ
ธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 3 องค์ เช่น พระพุทธรูปจากวัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.201/2519, พช.ขก.210/2519 และพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด
หมายเลขทะเบียน 34/170/2548 เป็ นต้ น
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 99 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 3 (C3)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากวัดท่าหลักเมือง หมายเลขทะเบียน พช.ขก.201/2519
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากวัดท่าหลักเมือง หมายเลขทะเบียน พช.ขก.210/2519
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/170/2548

ลายเส้ นที 80 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 3 (C3) จากวัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.210/2519
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4. รู ปแบบที 4 (C4) ฐานกลีบบัวหงายแบบตัง' ตรงผสมกับ
กลีบบัวแบบอืนๆ คือ ฐานบัวหงายทําเป็ นกลีบบัวแบบตังตรง
 ส่วนฐานบัวควําทําเป็ นกลีบบัว
ถลา คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ช่องว่างระหว่างกลีบบัวตกแต่งลวดลายเรขาคณิต ฐานทรงกลมสูง มี 3
ชัน พบทีพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 4 องค์ เช่น พระพุทธรูปจากพระธาตุบอ่ พันขัน
จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/49/2548 เป็ นต้ น

ภาพที 100 พระพุทธรูป รูปแบบที 4 (C4) จากจากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/49/2548

ลายเส้ นที 81 พระพุทธรูป รูปแบบที 4 (C4) จากจากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/49/2548
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5. รู ปแบบที 5 (C5) ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัว
ประดิษ ฐ์ คือ ฐานบัวควํ า – บัวหงาย คันด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ระหว่างช่องว่างของฐานบัวหงาย
ตกแต่งลายสีเหลียมทแยงมุม กลีบบัวควําและช่องว่างระหว่างกลีบบัวควําตกแต่งเกสรบัว ใต้ ฐาน
ชันบั
 วควําทําเป็ นลายสามเหลียมตกแต่งเส้ นตรงต่อเนืองกันรอบฐาน ฐานกลมสูง มี 3 ชัน พบทีกู่
บ้ านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.76/2550 และบ้ าน
หนองดินจี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.8/2541

(ก)

(ข)

ภาพที 101 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 5 (C5)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่บ้านดอนดู่ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.76/2550
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านหนองดินจี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.8/2541

ลายเส้ นที 82 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 5 (C5) จากกู่บ้านดอนดู่ จัง หวัดมหาสารคาม หมาย
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.76/255
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แผนผังที 5 พัฒนาการรู ปแบบพระพุทธรู ปฐานกลีบบัวผสม

C1

C2

ฐานบัวควํา-บัวหงาย
แบบกลีบบัวผสม

C3

C4

C5
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สรุปรู ปแบบพระพุทธรู ปฐานกลีบบัวผสม
พระพุทธรูปฐานกลีบบัวผสมพบเป็ นส่วนน้ อย คือ 22 องค์ และในแต่ละรูปแบบไม่มี
พัฒนาการทีตอ่ เนืองกัน แบ่งได้ 5 รูปแบบ ดังนี 
1.รู ปแบบที 1 (C1) เป็ นการผสมระหว่างกลีบบัวถลาและกลีบบัวตังตรง

2.รู ปแบบที 2 (C2) เป็ นการผสมระหว่างบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรงกั

บรู ปครึ ง
วงกลมเข้ าด้ วยกันทัง
3.รู ปแบบที 3 (C3) สันนิษฐานว่าเป็ นการลดขนาดกลีบบัวซ้ อนแบบกลีบตังตรงให้

มี
ขนาดเล็กจนมีลกั ษณะคล้ ายกลีบดอกไม้ และสีเหลียมขนมเปี ยกปูน
4.รู ปแบบที 4 (C4) เป็ นการผสมระหว่างบัวหงายกลีบตังตรงกั

บลายใบไม้ ม้วนและ
ลายตารางสีเหลียม
5.รู ป แบบที 5 (C5) เป็ นการผสมบัว ควํ า – บัว หงายกลี บ ตัง ตรงเข้ า กับ ช่ อ ง
สามเหลี ย มตกแต่ ง เกสรดอกไม้ สลั บ กั บ ลายตารางสี เ หลี ย มทแยงมุ ม ต่ อ เนื อ งรอบ
ฐาน
การกําหนดอายุพระพุทธรู ปฐานกลีบบัวผสม
พระพุทธรูปฐานกลีบบัวผสมสามารถนําไปเปรี ยบเทียบกับพระพุทธรูปทีมีจารึกระบุ
ศักราชได้ คือ การผสมระหว่างกลีบบัวเข้ ากับลวดลายอืนๆเริมปรากฏในช่วงพุทธศตวรรษที 2223 ดังเช่น พระพุทธรูปรูปแบบ (b3) และ (c9) ดังนันพระพุ

ทธรูป รูปแบบ (C1) (C2) และ (C4) จึง
อาจเทียบได้ กบั พระพุธรูปทีมีอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที 22 – 23
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(b3)

(c9)

ลายเส้ นที 83 พระพุทธรูปทีระบุศกั ราช รูปแบบ (b3) และ (c9) แสดงการผสมระหว่างกลีบบัวเข้ า
กับลวดลายอืนๆทีเริมปรากฏในช่วงพุทธศตวรรษที 22-23

(C1)

(C2)

(C4)

ลายเส้ นที 84 พระพุทธรูป รูปแบบ (C1) (C2) และ (C4)
สําหรับพระพุทธรู ป รู ปแบบ (C3) มีล วดลายฐานพระพุทธรู ปเหมือกับพระพุทธรู ป
รูปแบบ (c3) ทีระบุศกั ราช มีอายุช่วงพุทธศตวรรษที 23 จึงอาจเทียบพระพุทธรูป รูปแบบ (C3) ได้
กับพระพุทธรูปทีมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที 23
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สําหรับรู ปแบบ (C5) เป็ นฐานพระพุทธรู ปทีมีลวดลายเรขาคณิตทีเริ มปรากฏในช่วง
พุทธศตวรรษที 22 ดัง เช่นพระพุทธรู ป รู ปแบบ (b4) และประดิษฐ์ ล วดลายให้ แปลกใหม่ซึง
สอดคล้ องกับพัฒนาการรู ปแบบในช่วงพุทธศตวรรษที 23 จึงอาจสันนิษฐานได้ ว่าพระพุทธรู ป
รูปแบบ (C5) อาจเทียบได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที 22

(C3)

(c3)

ลายเส้ นที 85 เปรี ยบเทียบลวดลายฐานพระพุทธรูป รูปแบบ (C3) กับพระพุทธรูปทีมีจารึก รูปแบบ
(c3)

(C5)

(b4)

ลายเส้ นที 86 เปรี ยบเทียบลักษณะการเพิมลวดลายเรขาคณิตฐานระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ
(C5) กับพระพุทธรูปทีมีจารึก รูปแบบ (b4)
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2.2.2 กลุ่มพระพุทธรู ปฐานบัวประกอบ หมายถึง ฐานพระพุทธรู ปทีมีการ
ผสมผสานลวดลายอืนๆทีไม่จํากัดอยู่เฉพาะกลีบบัวเข้ าด้ วยกัน เช่น ลายเรขาคณิต ลายพรรณ
พฤกษา เป็ นต้ น ทังนี
2 2ฐานพระพุทธรู ปบางรู ปแบบอาจไม่มีกลีบบัวปรากฏอยู่เลยก็ได้ มีรูปแบบที
หลากหลาย บางลวดลายจะนิยมอยู่ในเฉพาะบางพื 2นทีเท่านัน2 สามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยได้
ดังนี 2
2.2.2.1 พระพุทธรู ปฐานบัวประกอบแบบฐานลายหัวยู่อ ี ลายหัวยู่อี
เป็ นลวดลายประดับของจีนทีแพร่หลายในล้ านนาช่วงต้ นพุทธศตวรรษที 211 ลวดลายหัวยู่อีจึง
แสดงให้ เ ห็ นอิท ธิ พ ลทางด้ านศิล ปะจากล้ า นนาที ส่ง อิ ทธิ พ ลให้ กับ ศิล ปะล้ านช้ างซึง มี รู ปแบบ
พัฒนาการทีค่อนข้ างชัดเจน อย่างไรก็ตามพบว่ามีการนําลวดลายบัวฟั นยักษ์ แบบอยุธยาเข้ ามา
ผสมด้ วย จําแนกได้ 21 รูปแบบ ดังนี 2
1. รู ปแบบที 1 (D1) เป็ นฐานเรี ยบผสมลายหัวยู่อี คือ ฐาน
ส่วนบนเป็ นฐานหน้ ากระดานเรี ยบ ฐานส่วนล่างเป็ นลายหัวยู่อีง่ายๆไม่ซบั ซ้ อน คัน ด้ วยลวดบัว
ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชัน2 พบทีพระธาตุบอ่ พันขัน (2540) จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลข
ทะเบียน 34/94/2540

ภาพที 102 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 1 (D1) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/94/2540

1

ศักดิFชยั สายสิงห์, ศิลปะล้ านนา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2556), 301.
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ลายเส้ นที 87 พระพุทธรู ป รูปแบบที 1 (D1) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/94/2540
2. รู ปแบบที 2 (D2) เป็ นฐานเรี ยบผสมลายหัวยู่อี คือ ฐาน
ส่วนบนเป็ นฐานหน้ ากระดานเรี ยบ ฐานด้ านล่างเป็ นลายหัวยู่อีตกตแต่งขอบด้ วยเส้ นประ คัน ด้ วย
ลูกแก้ วอกไก่ ช่องว่างระหว่างลายหัวยู่อีตกแต่งด้ วยลายเรขาคณิต ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชัน2 พบที
กู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 องค์ ได้ แก่ พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.
23/2531 และ พช.ขก.24/2531

(ก)

(ข)

ภาพที 103 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 2 (D2)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.23/2531
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ หมายเลขทะเบียนพช.ขก.24/2531
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ลายเส้ นที 88 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 2 (D2) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัด
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.23/2531
3. รู ปแบบที 3 (D3) เป็ นฐานลายเรขาคณิตผสมลายหัวยู่อี คือ
ฐานส่วนบนตกแต่งด้ วยเส้ นตรง และเส้ นโค้ ง ฐานส่วนล่างทําเป็ นเส้ นเค้ าโครงของลายหัวยู่อีอย่าง
ง่ายๆ ตกแต่งขอบด้ วยเส้ นประ คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชัน2 พบทีก่บู ้ านดอนดู่
จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.48/2534

ภาพที 104 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 3 (D3) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.48/2534
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ลายเส้ นที 89 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 3 (D3) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.48/2534
4. รู ปแบบที 4 (D4) เป็ นฐานลายเรขาคณิตผสมลายหัวยู่อี คือ
ฐานส่วนบนตกแต่งด้ วยเส้ นทะแยงมุมทรงสามเหลียมต่อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนล่างทําเป็ นเส้ น
เค้ า โครงลวดลายหัวยู่อีตกแต่งเส้ นขอบด้ วยเส้ นประ คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ปรากฏลายใบไม้ ม้วน
และตกแต่งช่องว่างระหว่างลายหัวยู่อีกับลายใบไม้ ม้วยด้ วยการขีดเส้ นทะแยงมุม ชันล่
2 างสุดเป็ น
ฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชัน2 พบทีกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.22/2531

ภาพที 105 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 4 (D4) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.22/2531
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ลายเส้ นที 90 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 4 (D4) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.22/2531
5. รู ปแบบที 5 (D5) เป็ นฐานลายเรขาคณิตผสมลายหัวยู่อี คือ
ฐานส่วนบนตกแต่งด้ วยเส้ นทะแยงมุมทรงสามเหลียมสลับกันต่อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนล่างเป็ น
ลวดลายหัวยู่อีซ้อนกันต่อเนืองรอบฐาน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ช่องว่างระหว่างลายหัวยู่อีตกแต่ง
ด้ วยเส้ นตรง ส่วนล่างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชัน2 พบทีก่แู ก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 2 องค์ ได้ แก่ พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.18/2531 และ พช.ขก.
19/2531

(ก)

(ข)

ภาพที 106 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 5 (D5)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.18/2531
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.19/2531
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ลายเส้ นที 91 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 5 (D5) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัด
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.19/2531
6. รู ปแบบที 6 (D6) เป็ นฐานลายเรขาคณิตผสมลายหัวยู่อี คือ
ฐานส่วนบนตกแต่งด้ วยเส้ นทะแยงมุมทรงสามเหลียมสลับกันต่อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนล่างเป็ น
ลวดลายหัวยู่อีสลับกับกลีบบัวควํา ภายในตกแต่งด้ วยเกสร คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ช่องว่างระหว่าง
กลีบบัวและลายหัวยูอ่ ีตกแต่งด้ วยเส้ นตรง ชัน ล่างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชัน2 พบที
กู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.12/2531

ภาพที 107 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 6 (D6) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.12/2531

172

ลายเส้ นที 92 พระพุทธรูป รูปแบบที 6 (D6) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.12/2531
7. รู ปแบบที 7 (D7) เป็ นฐานลายเรขาคณิตผสมลายหัวยู่อี คือ
ฐานส่วนบนตกแต่งด้ วยเส้ นทะแยงมุมทรงสามเหลียมสลับกัชอ่ งว่างทรงสามเหลียทภายในตกแต่ง
เส้ นเกสรต่อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนล่างเป็ นลวดลายหัวยู่อีสลับกับกลีบบัวควํา ภายในตกแต่งด้ วย
เส้ นสามเหลียม คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ช่องว่างระหว่างกลีบบัวและลายหัวยู่อีตกแต่งด้ วยเส้ นตรง
ชัน ล่างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชัน2 พบทีก่แู ก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น จํานวน
1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.20/2531

ภาพที 108 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 7 (D7) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.20/2531
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ลายเส้ นที 93 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 7 (D7) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.20/2531
8. รู ปแบบที 8 (D8) เป็ นฐานเรี ยบผสมลายเรขาคณิตและลาย
หัวยูอ่ ี คือ ฐานส่วนบนเป็ นฐาน 2 ชัน2 โดยฐานชันบนสุ
2
ดเป็ นฐานหน้ ากระดานเรี ยบรองรับด้ วยฐาน
ลายสามเหลียมตกแต่งเส้ นตรงสลับกัน ฐานชันล่
2 างเป็ นลายหัวยู่อีอย่างง่ายๆ คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่
ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชัน2 พบทีพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน
34/ 57/2548

ภาพที 109 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 8 (D8) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/57/2548
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ลายเส้ นที 94 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 8 (D8) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/57/2548
9. รู ปแบบที 9 (D9) เป็ นฐานลายเรขาคณิตผสมลายกระจัง
คือ ฐานส่วนบนเป็ นลายสามเหลียมตกแต่งเส้ นตรงสลับกัน ฐานชันล่
2 างเป็ นลายกระจังอย่างง่าย
ต่อเนืองกัน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชัน2 พบทีพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏเลขทะเบียน)

ภาพที 110 พระพุทธรูป รูปแบบที 9 (D9) จากพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
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ลายเส้ นที 95 พระพุทธรูป รูปแบบที 9 (D9) จากพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
10. รู ปแบบที 10 (D10) เป็ นฐานลายเรขาคณิตผสมลายใบไม้
ม้ วน คือ ฐานส่วนบนเป็ นลวดลายสามเหลียมตกแต่งเส้ นตรงสลับกันต่อเนือง ส่วนฐานชันล่
2 างเป็ น
ลวดลายใบไม้ ม้วน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2-3 ชัน2 พบทีพระธาตุบ่อพันขัน
จัง หวัดร้ อยเอ็ด จํ านวน 2 องค์ ได้ แก่ พระพุทธรู ป หมายเลขทะเบียน 34/46/2548 และ
34/28/2548

(ก)

(ข)

ภาพที 111 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 10 (D10)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/46/2548
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/28/2548
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ลายเส้ นที 96 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 10 (D10) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/46/2548
11. รู ปแบบที 11 (D11) เป็ นฐานลายเรขาคณิตผสมลายใบไม้
ม้ วน คือ ฐานส่วนบนเป็ นฐานลายสามเหลียมตกแต่งลายตารางสลับกับช่องสามเหลียม ฐานชัน2
ล่างทําลวดลายเดียวกันกับฐานชันบน
2 คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานชันล่
2 างสุดตกแต่งลายใบไม้ ม้วน
ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชัน2 พบทีก่ปู ระภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 องค์ ได้ แก่ พระพุทธรู ป
หมายเลขทะเบียน KPC.80/2553 และ KPC.100/2553

(ก)

(ข)

ภาพที 112 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 11 (D11)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายหมายเลขทะเบียน KPC.80/2553
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายหมายเลขทะเบียน KPC.100/2553
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ลายเส้ นที 97 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 11 (D11) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น
หมายหมายเลขทะเบียน KPC.80/2553
12.รู ปแบบที 12 (D12) เป็ นฐานลายครึงวงกลมผสมลายใบไม้
ม้ วน คือ ฐานส่วนบนตกแต่งด้ วยเส้ นครึงวงกลมลายจุด ฐานส่วนล่างตกแต่งด้ วยเส้ นคดโค้ งและ
ลายใบไม้ ม้วนลายจุด คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชัน2 พบ
ทีก่แู ก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.17/2531

ภาพที 113 พระพุทธรูป รูปแบบที 12 (D12) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.17/2531
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ลายเส้ นที 98 พระพุทธรูป รูปแบบที 12 (D12) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.17/2531
13.รู ปแบบที 13 (D13) เป็ นฐานลายวงกลมผสมลายใบไม้
ม้ วน คือ ฐานส่วนบนตกแต่งด้ วยเส้ นวงกลมลายจุด ฐานส่วนล่างตกแต่งด้ วยลายใบไม้ ม้วนลาย
จุด คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชัน2 พบทีก่แู ก้ วบ้ านหัวสระ
จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.13/2531

ภาพที 114 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 13 (D13) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.13/2531
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ลายเส้ นที 99 พระพุทธรูป รูปแบบที 13 (D13) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.13/2531
14. รู ปแบบที 14 (D14) เป็ นฐานลายครึงวงกลมผสมลายหัวยู่
อี คือ ฐานส่วนบนตกแต่งด้ วยเส้ นครึ งวง ฐานส่วนล่างตกแต่งลายหัวยู่อีรอบฐาน คัน ด้ วยลูกแก้ ว
อกไก่ ช่องว่างระหว่างครึ งวงกลมและลายหัวยู่อีตกแต่งลายตารางสีเหลียม ชัน2 ล่างสุดเป็ นฐาน
เรี ยบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชัน2 พบทีก่แู ก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.8/2531

ภาพที 115 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 14 (D14) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.8/2531
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ลายเส้ นที 100 พระพุทธรูป รูปแบบที 14 (D14) จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.8/2531
15. รู ปแบบที 15 (D15) เป็ นฐานบัวหงายบัวฟั นยักษ์ ผสมลาย
กระจัง คือ ฐานส่วนบัวหงายเป็ นบัวฟั นยักษ์ ตอ่ เนืองรอบฐาน ฐานส่วนล่างตกแต่งด้ วยลายกระจัง
ซ้ อนกันอย่างง่ายๆ คันด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานทรงกลมสูง มี 2 ชัน2 พบทีกู่ประภาชัย จัง หวัด
ขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน KPC.55/2553

ภาพที 116 พระพุทธรูป รูปแบบที 15 (D15) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
KPC.55/2553
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ลายเส้ นที 101 พระพุทธรู ป รูปแบบที 15 (D15) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน KPC.55/2553
16. รู ปแบบที 16 (D16) เป็ นฐานบัวฟั นยักษ์ ผสมลายกระจัง
และใบไม้ ม้วน คือ ฐานส่วนบัวหงายเป็ นบัวฟั นยักษ์ ต่อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนล่างตกแต่งลาย
กระจัง ผสมลายใบไม้ ม้ วนอย่า งง่ายๆ ด้ านข้ างมี ภ าพสัตว์ มี ลักษณะคล้ า ยลาหรื อม้ า คันด้ ว ย
ลูกแก้ วอกไก่ พบทีก่ปู ระภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน KPC.52/2553

ภาพที 117 พระพุทธรูป รูปแบบที 16 (D16) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
KPC.52/2553
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ลายเส้ นที 102 พระพุทธรูป รูปแบบที 16 (D16) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน KPC.52/2553
17. รู ปแบบที 17 (D17) เป็ นฐานบัวฟั นยักษ์ ผสมกับลาย
กระจัง คือ ฐานส่วนบัวหงายเป็ นบัวฟั นยักษ์ ต่อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนล่างเป็ นลายกระจัง เส้ น
ขอบขีดเป็ นเส้ นเล็กๆ ภายในกระจังตกแต่งเส้ นวงกลมและครึ งวงกลม คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐาน
ทรงกลมสูง มี 2 ชัน2 พบทีก่ปู ระภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน16 องค์ และบ่อพันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ เช่น พระพุทธรู ปจากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
KPC.54/2553 และจากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/54/2548 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

ภาพที 118 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 17 (D17)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.54/2553
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/54/2548
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ลายเส้ นที 103 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 17 (D17) จากกู่ประภาชัย จัง หวัด
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน KPC.54/2553
18. รู ปแบบที 18 (D18) เป็ นฐานบัวฟั นยักษ์ ผสมลายกระจัง
และใบไม้ ม้วน คือ ฐานส่วนบัวหงายเป็ นบัวฟั นยักษ์ ตอ่ เนืองรอบฐาน ฐานส่วนล่างเป็ นลายกระจัง
ซ้ อนกัน ด้ านข้ างเป็ นลายใบไม้ ม้วนเข้ าหาลายกระจังตกแต่งลายจุด คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานทรง
กลมเตี ย2 มี 2 ชัน2 พบที กู่ป ระภาชัย จัง หวัด ขอนแก่ น จํ า นวน 1 องค์ หมายเลขทะเบีย น
KPC.8/2553

ภาพที 119 พระพุทธรูป รูปแบบที 18 (D18) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
KPC.8/2553
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ลายเส้ นที 104 พระพุทธรูป รูปแบบที 18 (D18)จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน KPC.8/2553
19. รู ปแบบที 19 (D19) เป็ นฐานบัวฟั นยักษ์ ผสมลายหัวยู่อี
คือ ฐานส่วนบัวหงายเป็ นบัวฟั นยักษ์ ต่อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนล่างเป็ นลายหัวยู่อีตกแต่งลายจุด
และใบไม้ ม้วน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ช่องว่างระหว่างลายหัวยู่อีทําเป็ นเส้ นโค้ งสลับกันไปมา ชัน2
ล่างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชัน2 พบทีภูตะกา จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์
หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.19/2529

ภาพที 120 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 19 (D19) จากภูตะกา จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.19/2529
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ลายเส้ นที 105 พระพุทธรูป รูปแบบที 19 (D19)จากภูตะกา จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.19/252
20. รู ปแบบที 20 (D20) เป็ นฐานบัวหงายกลีบตังตรงผสมลาย
2
กระจัง คือ ฐานส่วนบัวหงายเป็ นกลีบบัวตังตรงต่
2
อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนล่างตกแต่งลายกระจัง
ขนาดใหญ่ซ้อนกันอย่างง่ายๆ คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชัน2 พบทีพระธาตุบอ่ พัน
ขัน (2540) จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/78/2540

ภาพที 121 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 20 (D20) จากพระธาตุบ่อพันขัน (2540) จังหวัดร้ อยเอ็ด
หมายเลขทะเบียน 34/78/2540
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ลายเส้ นที 106 พระพุทธรูป รูปแบบที 20 (D20) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/78/2540
21.รู ปแบบที 21 (D21) เป็ นฐานบัวหงายกลีบตังตรงผสมลาย
2
กระจัง ประดิษ ฐ์ คือ ฐานส่ว นบัว หงายเป็ นกลี บบัว ตัง2 ตรงภายในมี เ ส้ นเกสรครึ ง วงกลม ฐาน
ส่วนล่างทําเป็ นรู ปทรงสามเหลียมภายในมีเส้ นเกสรปลายโค้ งต่อเนืองรอบฐาน คัน ด้ วยลูกแก้ ว
อกไก่ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชัน2 พบทีบ้านหนองดินจี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 องค์ หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.17/2541 และพช.ขก.22/2541

(ก)

(ข)

ภาพที 122 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 21 (D21)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านหนองดินจี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.17/2541
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านหนองดินจี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.22/2541
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ลายเส้ นที 107 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 21 (D21) จากบ้ านหนองดินจี จังหวัด
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.17/2541
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แผนผังที 6 พัฒนาการรู ปแบบพระพุทธรู ปฐานบัวประกอบลายหัวยู่อ ี

1.ผสมฐานเรียบ

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D8

D9

D10

D11

3.ผสมฐานลาย
วงกลม/
ครึงวงกลม

D12

D13

D14

4.ผสมฐาน
ลายบัวฟั นยักษ์

D15

D16

5.ผสมฐานลาย
บัวกลีบตัง8 ตรง

D20

D21

D7

2.ผสมฐาน
ลายเรขาคณิต

ลายหัวยู่อ ี

D17

D18

D19
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สรุปรู ปแบบพระพุทธรู ปฐานบัวประกอบลายหัวยู่อ ี
พระพุทธรู ปกลุ่มนี 2เป็ นพระพุทธรู ปทีมีวิวตั มนาการทางลวดลายทีชดั เจน สามมารถ
แบ่งได้ 5 รูปแบบ ดังนี 2
1.รู ปแบบที 1 เป็ นการผสมลายหัวยู่อี 2กับฐานหน้ ากระดานเรี ยบ โดยลายหัวยู่อีใน
ช่วงแรกทําเป็ นลายเส้ นง่ายๆไม่มีการตกแต่งลวดลายอืนๆเพิมเติม (D1) ภายหลังจึงได้ มีการเพิม
ลายเรขาคณิต และพัฒนาลายหัวยูอ่ ีให้ มีความชัดเจนมากยิงขึ 2น อีกทังยั
2 งตกแต่งขอบด้ วยลายเส้ น
(D2)
2.รู ปแบบที 2 เป็ นการผสมลายหัวยู่อีกับลายเรขาคณิต คือ ส่วนฐานบัวหงายจะ
ตกแต่งลวดลายเส้ นตรง หรื อทรงสามเหลียมตกแต่งเส้ นตรงต่อเนืองรอบฐาน และฐานส่วนบัวควํา
เป็ นลายหัวยูอ่ ี โดยมีการพัฒนาลวด 2 รูปแบบ คือ
2.1 รู ปแบบที 2.1 รูปแบบนี 2ในช่วงแรกนันมี
2 ลกั ษณะคล้ ายทรงสามเหลียมขอบ
หยัก ภายในมีเส้ นครึงวงกลม ปลายโค้ ง (D3) ต่อมาจึงพัฒนาเส้ นครึงวงกลมให้ มีลกั ษณะเป็ นทรง
สามเหลีมและเพิมจํานวนเส้ นเป็ น 2 เส้ น ตกแต่งเส้ นตรงบริเวณช่องว่างของฐาน (D4) ลําดับต่อมา
พัฒนาจนกลายเป็ นลายหัวยู่อี (D5) มีการตกแต่งบริ เวณช่องว่างลายหัวยู่อีจากเส้ นตรงเป็ นลาย
ตาราง (D6) และฐานส่วนบัวหงายมีการเพิมลายเกสรดอกบัว (D7)
2.2 รู ปแบบที 2.2 รูปแบบี 2ในช่วงแรกทําเป็ นทรงสามเหลียมขนาดเล็ก มีเค้ าโครง
ของลายหัวยู่อีโดยภายในตกแต่งเส้ นคดโค้ ง (D8) ต่อมาจึงขยายทรงสามเหลียมให้ ใหญ่ขึ 2นคล้ าย
กับลายกระจัง (D9) เพิมเติมเส้ นโค้ งปลายม้ วนเข้ าทังสองข้
2
าง (D10) และพัฒนากลายเป็ นลาย
ใบไม้ ม้วนในทีสุด ส่วนฐานส่วนบัวหงายเพิมเป็ นฐาน 2 ชัน2 (D11) อาจกล่าวได้ ว่ารู ปแบบนี 2เป็ น
การคลีคลายจากเค้ าโครงลวดลายหัวยูอ่ ีมาสูล่ ายใบไม้ ม้วน
3.รู ปแบบที 3 เป็ นการผสมลายครึ งวงกลมกับลายหัวยู่อี คือ ฐานส่วนบัวหงายทํา
เป็ นลายครึงวงกลม และฐานส่วนบัวคสําทําเป็ นลายหัวยู่อี โดยในช่วงแรกนันฐานส่
2
วนบัวหงายทํา
เป็ นเส้ นครึ งวงกลม ส่วนด้ านล่างทําคล้ ายลายผักกูด (D12) ต่อมาเส้ นครึ งวงกลมพัฒนาเป็ นเส้ น
วงกลม และลายผักกูดพัฒนาเป็ นลาบใบไม้ ม้วน (D13) จนในทีสดุ ลายใบไม้ ม้วนลดขนาดลงเป็ น
ทรงสามเหลียม ส่วนเส้ นวงกลมกลับมาเป็ นเส้ นครึงวงกลมและตกแต่งลายตารางสีเหลียมระหว่าง
ช่องว่างทังฐานส่
2
วนบัวควําและบัวหงาย (D14)
4.รู ปแบบที 4 เป็ นการผสมลายบัวฟั นยักษ์ กบั ลายหัวยู่อี คือ ฐานส่วนบัวหงายเป็ น
ลายบัวฟั นยักษ์ ส่วนฐานส่วนบัวควําเป็ นลายหัวยูอ่ ี โดยในช่วงแรกนันฐานส่
2
วนล่างทําเป็ นเส้ นลาย
กระจัง ง่ายๆไม่มี การตกแต่ง รายละเอี ยด (D15) ต่อมาจึง มี การเพิม สัด ส่วนของลายกระจัง ใน
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ลักษณะทีนํามาประกบกันเพิมเติมลายเส้ นคดโค้ ง (D16) และพัฒนาลายกระจัง ซ้ อนเส้ นขอบ 2
เส้ น (D17) เพิมลายใบไม้ ม้วนใต้ ลายกระจัง (D18) จนในที สุดพัฒนาลายกระจังเป็ นลายหัวยู่อี
และเพิมลายเส้ นโค้ งเข้ าไปทีชอ่ งว่างของฐาน (D19)
5.รู ปแบบที 5 เป็ นการผสมลายกลีบบัวตังตรงกลั
2
บลายหัวยู่อี คือ ฐานส่วนบัวหงาย
เป็ นกลีบบัวตังตรง
2 และฐานส่วนล่างเป็ นลายหัวยู่อี โดยในช่วงแรกเป็ นลายหัวยู่อีขนาดใหญ่เต็ม
ฐานส่วนล่าง (D20) เพิมจํานวนลายหัวยูอ่ ี ลายเกสรดอกบัวและเส้ นโค้ งเข้ าไปในภายหลัง (D21)
การกําหนดอายุพระพุทธรู ปฐานบัวประกอบลายหัวยู่อ ี
การผสมลวดลายต่างๆบนฐานพระพุทธรู ปทีไม่จํากัดเฉพาะกลีบบัวปรากฏในช่วง
พุทธศตวรรษที 22 คือ พระพุทธรู ป รู ปแบบ (b3) และต่อเนืองมาจนถึงพุทธศตวรรษที 23 เช่น
พระพุทธรูป รู ปแบบ (c9) (c14) และ (c16) เป็ นต้ น นอกจากนี 2ลายหัวยู่อียงั เป็ นลวดลายทีนิยม
อยูใ่ นล้ านนาในช่วงต้ นพุทธพุทธศตวรรษที -21 เช่นทีลายประดับผนังเรื อนธาตุโขงพระประธานวัด
เวียง จังหวัดลําปาง นอกจากนี 2ยังพบลายกระจังปะปนอยู่กบั ลายหัวยู่อี 2 เป็ นลวดลายทีพบแล้ วใน
สมัยอยุธยาตอนต้ น ราวพุทธศตวรรษที 20 เช่น ธรรมาสน์ วัดโพธิFเผือก อยุธยา2 ซึงในช่วงพุทธ
ศตวรรษทีปลายพุทธศตวรรษที 21- ต้ นพุทธศตวรรษที 22 อาณาจักรล้ านช้ าง (ซึงในขณะนันพื
2 2นที
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทยในปั จ จุบนั เป็ นของล้ านช้ าง) มีความสัม พันธ์ กับล้ านนาและ
อยุธ ยาอย่างใกล้ ชิดในสมัยสมเด็จ พระไชยเชษฐาธิ ราช (พ.ศ.2091-2114) จึง อาจกล่าวได้ ว่า
พระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายหัวยูอ่ ีสามารถเทียบได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษ
ที 21 - 23

2

น. ณ ปากนํ 2า, วิวัฒนาการลายไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550), 125.
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ภาพที 123 ลายประดับผนังเรื อนธาตุโขงพระประธานวัดเวียง จังหวัดลําปาง
ทีมา: กรมศิลปากร, แหล่ งประติมากรรมภาคเหนือ (กรุ งเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร,
2534), 53.

(b3)

(c9)

(c14

(c16

ลายเส้ นที 108 พระพุทธรูปทีมีจารึก รูปแบบ (b3) (c9) (c14) และ (c16) ตามลําดับ
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2.2.2.2 พระพุทธรู ปฐานบั วประกอบแบบฐานลายกลีบบั วหงาย
พระพุทธรูปกลุ่มนี 2จะมีลายหลักเป็ นลายกลีบบัวหงายซึงจะนําไปผสมกับลวดลายอืนๆ จําแนกได้
10 รูปแบบ ดังนี 2
1. รู ปแบบที 1 (E1) เป็ นฐานกลีบบัวหงายผสมลายเรขาคณิต
คือ ฐานส่วนบัวหงายเป็ นกลีบบัวฟั นยักษ์ เส้ นขอบลายจุดต่อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนล่างตกแต่ง
ลวดลายเส้ นตรงปลายบานออกด้ านข้ างเล็กน้ อยโดยขีดเป็ นช่องๆรอบฐาน ระหว่างช่องสีเหลียม
ตกแต่งลายโค้ ง ทรงสามเหลียม และเส้ นตรง คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ทรง
กลมสูง มี 3 ชัน2 พบทีก่บู ้ านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
41/2539 อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.2/253 และวัด
ท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.211/2519

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 124 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 1 (E1)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านดอนดู่ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.41/2539
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากอําเภอกุมภวาปี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.2/253
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน จาดวัดท่าหลักเมือง หมายเลขทะเบียน พช.ขก.211/2519
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ลายเส้ นที 109 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 1 (E1) จากอําเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.2/253
2. รู ปแบที 2 (E2) เป็ นฐานกลีบบัวหงายผสมลายเรขาคณิต
คือ ฐานส่วนบัวหงายทําเป็ นกลีบบัวฟั นยักษ์เส้ นขอบลายจุดต่อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนล่างตกแต่ง
ลวดลายเส้ นตรงปลายบานออกด้ านข้ างเล็กน้ อยโดยขีดเป็ นช่องๆรอบฐาน ระหว่างช่องสีเหลียม
ตกแต่งลายโค้ ง ทรงสามเหลียม และเส้ นตรง คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ใต้ ฐานชชัน2 ล่างตกแต่งทรง
สามเหลียมภายในขีดเส้ นตรงสลับกันตลอดฐาน ชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 4 ชัน2
พบทีอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.9/2532
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ภาพที 125 พระพุทธรู ป รูปแบบที 2 (E2) จากอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดร หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.9/2532

ลายเส้ นที 110 พระพุทธรูป รูปแบบที 2 (E2) จากอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดร หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.9/2532
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3. รู ปแบบที 3 (E3) เป็ นฐานกลีบบัวหงายผสมลายเรขาคณิต
คือ ฐานส่วนบัวหงายเป็ นกลี บบัวฟั นยักษ์ ฐานด้ านล่างเป็ นรู ปทรงสามเหลี ยมภายในตกแต่ง
ลายเส้ นสลับกันต่อเนืองรอบฐาน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ชั 2นล่างสุดเป็ นฐานเรี ยบ มี 4 ชัน2 พบทีพระ
ธาตุบงั พวน จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.13/2538

ภาพที 126 พระพุทธรูป รูปแบบที 3 (E3) จาก
ทะเบียน พช.ขก.13/2538

พระธาตุบงั พวน จังหวัดหนองคาย หมายเลข

ลายเส้ นที 111 พระพุทธรูป รูปแบบที 3 (E3) จากพระธาตุบงั พวน จังหวัดหนองคาย หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.13/2538
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4. รู ปแบบที 4 (E4) เป็ นฐานกลีบบัวหงายผสมลายเรขาคณิต
คือ ฐานส่วนบัวหงายเป็ นกลีบบัวหงายตังตรง
2 ฐานด้ านล่างเป็ นรู ปทรงสามเหลียมภายในตกแต่ง
ลายเส้ นสลับกันต่อเนืองรอบฐาน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ชั 2นล่างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลม มี 3
ชัน2 พบทีกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 6 องค์ เช่น พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน
KPC.87/2553

ภาพที 127 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 4 (E4) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
KPC. 87/2553

ลายเส้ นที 112 พระพุทธรูป รูปแบบที 4 (E4) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
KPC. 87/2553
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5. รู ปแบบที 5 (E5) เป็ นฐานกลีบบัวหงายผสมลายเรขาคณิต
คือ ฐานส่วนบัวหงายเป็ นกลีบบัวหงายตังตรงตกแต่
2
งเส้ นสามเหลียมและเส้ นวงกลมรอบกลีบบัว
ฐานส่วนล่างเป็ นกลีบบัวซ้ อนตกแต่งเช่นเดียวกันกับบัวหงาย คัน ด้ วยเส้ นลวดบัว ฐานทรงกลมเตี 2ย
มี 2 ชัน2 พบทีพระธาตุบ่อพันขัน (2540) จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน
34/121/2540

ภาพที 128 พระพุทธรูป รูปแบบที 5 (E5) จากพระธาตุบอ่ พันขัน (2540) จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/121/2540

ลายเส้ นที 113 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 5 (E5) จากพระธาตุบ่อพันขัน (2540) จังหวัดร้ อยเอ็ด
หมายเลขทะเบียน 34/121/2540
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6. รู ปแบบที 6 (E6) ฐานบัวหงายผสมลายพรรณพฤกษา คือ
ฐานส่วนบัวหงายทําเป็ นกลีบบัวตังตรงอย่
2
างง่ายๆ ฐานส่วนล่างตกแต่งลวดลายคล้ ายดอกโบตันV
ครึงดอก จํานวน 2 แถว คัน ด้ วยเส้ นลวดบัว ชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 4 ชัน2 พบที
วัดเจดีย์ร้างข้ างตลาด จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.338/2549

ภาพที 129 พระพุทธรูป รูปแบบที 6 (E6) จากวัดเจดีย์ร้างข้ างตลาด จังหวัดหนองคายหมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.338/2549

ลายเส้ นที 114 พระพุทธรูป รูปแบบที 6 (E6) จาก วั ด เจดี ย์ ร้ างข้ างตลาด จั ง หวั ด หนองคาย
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.338/2549

199
7. รู ปแบบที 7 (E7) ฐานบัวหงายผสมลายพรรณพฤกษา คือ
ฐานส่วนบัวหงายทํ า เป็ นกลี บ บัวตัง2 ตรงอย่า งง่ายๆ ฐานส่วนล่า งเป็ นลายใบไม้ ม้ ว นผสมลาย
เรขาคณิต คือ ทรงสามเหลียม คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 3
ชัน2 พบทีวดั เจดีย์ข้างตลาด จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.330/2549

ภาพที 130 พระพุทธรูป รูปแบบที 7 (E7) จากวัดเจดีย์ข้างตลาด จังหวัดหนองคาย หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.330/2549

ลายเส้ นที 115 พระพุทธรูป รูปแบบที 7 (E7) จากวัดเจดีย์ข้างตลาด จังหวัดหนองคาย หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.330/2549
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8. รู ปแบบที 8 (E8) ฐานบัวหงายผสมลายพรรณพฤกษา คือ
ฐานส่วนบัวหงายทําเป็ นกลีบบัวตังตรงตกแต่
2
งลายจุดทีขอบบัว ฐานส่วนล่างตกแต่งลวดลายใบไม้
ม้ วน และลายเส้ นทรงสามเหลียม คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ มี 3 ชัน2 พบทีกู่
ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 4 องค์ เช่น พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน KPC.9/2553 และ
KPC.10/2553 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

ภาพที 131 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 8 (E8)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.9/2553
(ข) พระพุทธรุปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.10/2553

ลายเส้ นที 116 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 8 (E8) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขทะเบียน KPC.9/2553

201
9. รู ปแบบที 9 (E9) ฐานบัวหงายผสมลายประจํายาม คือ ฐาน
ส่วนบัวหงายทําเป็ นกลีบบัวตังตรง
2
ภายในตกแต่งเกสรบัว ฐานส่วนล่างทําเป็ นลายประจํายาม
ต่อเนืองรอบฐาน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ช่องว่างระหว่างลายประจํายามขีดเป็ นเส้ นตรงเต็มช่องว่าง
ชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชัน2 พบทีก่บู ้ านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 1
องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.92/2550 ซึงลายประจํายามนี 2แสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะ
อยุธยาทีสง่ อิทธิพลให้ กบั ศิลปะล้ านช้ าง

ภาพที 132 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 9 (E9) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.92/2550

ลายเส้ นที 117 พระพุทธรูป รู ปแบบที 9 (E9) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.92/2550
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10. รู ปแบบที 10 (E10) ฐานบัวหงายผสมลายประจํายาม คือ
ฐานส่วนบัวหงายทําเป็ นกลีบบัวตังตรง
2 ซ้ อนกัน 2 ชัน2 ภายในตกแต่งลายจุด ฐานส่วนล่างทําเป็ น
ลายประจํายามทีคลีคลายแล้ ว 1 ชัน2 และมีฐานกลีบบัวประดิษฐ์ อีก 1 ชัน2 คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ชัน2
ล่างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 4 ชัน2 พบทีบ้านหนองดินจี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2
องค์ ได้ แก่ พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.5/2541 และ พช.ขก.10/2541 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

ภาพที 133 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 10 (E10)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านหนองดินจี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.5/2541
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านหนองดินจี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.10/2541

ลายเส้ นที 118 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 10 (E10 จากบ้ านหนองดินจี จังหวัด
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.5/2541
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แผนผังที 7 พัฒนาการรู ปแบบพระพุทธรู ปฐานบัวประกอบลายกลีบบัวหงาย

1.ผสมลายเรขาคณิต

ฐานกลีบบัวหงาย

E1

E2

E4

E5

E6

E7

E9

E10

E3

2.ผสมลายพรรณพฤกษา

3.ผสมลายประจํายาม

E8
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สรุปพัฒนาการรู ปแบบพระพุทธรู ปฐานบัวประกอบลายกลีบบัว
พระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายกลีบบัวมีทงหมด
ั2
10 รูปแบบย่อย สามารถจัดเป็ น 3
รูปแบบหลัก ดังนี 2
1. รู ปแบบที 1 กลีบบัวผสมกับลายเรขาคณิต โดยฐานบัวหงายมีทงกลี
ั 2 บบัวตังตรง
2
และกลีบบัวฟั นยักษ์ ส่วนฐานบัวควําตกแต่งลวดลายเรขาคณิต มี 2 รูปแบบย่อย คือ
1.1 รู ปแบบที 1.1 กลีบบัวฟั นยักษ์ผสมลายเรขาคณิต โดยในช่วงแรกฐานบัวฟั น
ยักษ์ ไม่มีการตกแต่งกลีบบัว ฐานส่วนล่างเป็ นลายเส้ นตรงลายจุด สลับกับเกสรดอกบัว ต่อเนือง
ตลอดรอบฐาน (E1) ต่ อ มากลี บ บัว ตกแต่ ง ขอบกลี บ บัว ด้ ว ยเส้ นประ ฐานชั น2 ล่ า งเพิ ม ลาย
สามเหลียมตกแต่งเส้ นตรงสลับต่อเนืองกันรอบฐาน (E2) และตัดทอนลวดลายเส้ นตรงจุดและ
เกสรดอกบัวออก เหลือเพียงเส้ นรูปสามเหลียมตกแต่งเส้ นตรงเท่านัน2 (E3)
1.2 รู ปแบบที 1.2 กลีบบัวตังตรงผสมลายเรขาคณิ
2
ต โดยในช่วงแรกฐานบัว
หงายเป็ นลายเส้ นง่าย ฐานส่วนบัวควําเป็ นลายสามเหลียมตกแต่งเส้ นตรงสลับต่อเนืองกันรอบ
ฐาน (E4) ต่อมาจึง มี การตกตแต่ง ขอบกลี บบัว ด้ วยเส้ น ลายวงกลมทัง2 ฐานบัว ควํ า – บัวหงาย
นอกจากนี 2ยังเพิมลายเส้ นตรงเข้ าไปในกลีบบัว ส่วนฐานด้ านล่างเพิมรูปสามเหลียมเข้ าไปอีก 1 ชัน2
(E5)
2.รู ปแบบที 2 กลีบบัวผสมลายพรรณพฤกษา โดยในช่วงแรกเป็ นฐานบัวหงายผสม
กับลายดอกโบตันV ครึ งดอกจํานวน 2 ชัน2 (E6) ต่อมาลดลายดอกโบตันV ครึ งดอกเหลือเพียง 1 ชัน2
(E7) และพัฒ นากลี บบัวโดยการตกแต่ง ด้ วยการขี ด เส้ นเล็ก ๆรอบกลี บบัว ฐานส่วนล่างมี การ
คลีคลายจากกลีบดอกโบตันV ทีปลายกลีบดอกมีความโค้ งงอนเป็ นลายใบไม้ ม้วน (E8)
3.รู ปแบบที 3 กลีบบัวผสมลายประจํายาม โดยในช่วงแรกเป็ นลายกลีบบัวซ้ อน
ตกแต่งขอบกลีบบัว ฐานด้ านล่างเป็ นลายประจํายามสลับลายเส้ นตรงแนวตังต่
2 อเนืองตลอดรอบ
ฐาน (E9) ต่อมาจึงมีการเพิมลวดลายตารางสีเหลียมเข้ าทีชอ่ งว่างระหว่างกลีบบัว ลายประจํายาม
ลดทอนรายละเอียดเหลือเป็ นช่องตารางสีเหลียมกากบาท เพิมฐานลายเกสรดอกบัวอีก 1 ชัน2
(E10)
การกําหนดอายุพระพุทธรู ปฐานบัวประกอบลายกลีบบัว
พระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายกลีบบัวสามารถกําหนดอายุโดยการเปรี ยบเทียบกับ
พระพุทธรูปกลุม่ ทีปรากฏศักราชและกําหนดจากลวดลายบนฐานพระพุทธรูปได้ ดงั นี 2
1.รู ปแบบที 1 กลุม่ กลีบบัวฟั นยักษ์ ผสมลายเรขาคณิต คือ กลีบบัวฟั นยักษ์ ผสมลาย
เรขาคณิตทีฐานชันล่
2 างของพระพุทธรู ป รู ปแบบที (E1) และ (E2) มีลกั ษณะทีคล้ ายคลึงกับลาย
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กลีบบัวถลาในช่วงพุทธศตวรรษที 21 คือ พระพุทธรูป รูปแบบ (a4) และในช่วงพุทธศตวรรษที 22
คือ พระพุท ธรู ป รู ป แบบ (b1) นอกจากนี ล2 ายสามเหลี ย มภายในตกแต่ง เส้ นตรงที ปรากฏใน
พระพุทธรูป รู ปแบบ (E3) (E4) และ (E5) ก็เริ มปรากฏในช่วงพุทธศตวรรษที 22 คือ พระพุทธรู ป
รูปแบบ (b4) เมือนํามาพิจารณาประกอบกันแล้ วจึงอาจกล่าวได้ ว่าพระพุทธรูปกลุ่มนี 2มีอาจเทียบ
ได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที 21-22

(E1)

(E2)

(a4)

(b1)

ลายเส้ นที 119 เปรี ยบเทียบลักษณะกลีบบัวถลาระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (E1) และ (E2) กับ
พระพุทธรู ปมีจารึก รู ปแบบ (a4) และ (b1) ทีมีอายุระหว่างช่วงพุทธศตวรรษที
21 – 22
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(E3)

(E4)

(E5)

(b4)

ลายเส้ นที 120 เปรี ยบเทียบลักษณะการตกแต่งลายเรขาคณิตทีเริ มปรากฏช่วงพุทธศตวรรษที
22 ระหว่างพระพุทธรู ป รูปแบบ (E3) (E4) และ (E5) กับพระพุทธรูปทีมีจารึ ก
รูปแบบ (b4)
2. รู ปแบบที 2 กลีบบัวตังตรงผสมลายพรรณพฤกษา
2
รูปแบบ (E6) (E7) และ (E8)
อันประกอบด้ วยลายดอกโบตันV ลายก้ านขด ซึงลายดอกโบตัVนเป็ นลวดลายที พบอยู่ในล้ านนา
มาแล้ วตังแต่
2 ช่วงพุทธศตวรรษที 19 ทีเจดีย์ห้ายอด วัดป่ าสัก เชียงแสน ต่อเนืองมาถึงช่วงพุทธ
ศตวรรษที 21 พบทีเจดีย์วิหารเจ็ดยอด วัดมหาโพธาราม จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะเดียวกันก็พบใน
ศิลปะอยุธยาในช่วงพุทธศตวรรษที 20 ทีวดั มหาธาตุ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และนิยมต่อเนือง
มาจนถึงช่วงพุทธศตวรรษที 23 เมือนํามาพิจารณาร่วมกับพัฒนาการรูปแบบบัวประกอบทีปรากฏ
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ในช่วงพุทธศตวรรษที 22 ดังเช่น พระพุทธรู ป รูปแบบ (b3) ซึงเป็ นลายกลีบบัวผสมลายก้ านขด
แล้ ว จึงอาจกกล่าวได้ วา่ พระพุทธรูปกลุม่ นี 2อาจเทียบได้ กบั พระพุทธรูปช่วงพุทธศตวรรษที 22 – 23

ภาพที 134 ลายดอกโบตันV เจดีย์ห้ายอด วัดป่ าสัก เชียงแสน
ทีมา: กรมศิลปากร, แหล่ งประติมากรรมภาคเหนือ (กรุ งเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร,
2534), 31.

ภาพที 135 ลายดอกโบตันV เจดีย์วิหารเจ็ดยอด วัดมหาโพธาราม จังหวัดเชียงใหม่
ทีมา: กรมศิลปากร, แหล่ งประติมากรรมภาคเหนือ, 36.
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ภาพที 136 ลายดอกโบตันV วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ทีมา: ธงทอง จันทรางศุ, มหาธาตุ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534),หน้ า 136.

(E6)

(E7)

(E8)

(B3)

ลายเส้ นที 121 เปรี ย บเที ย บลัก ษณะการผสมระหว่ า งกลี บ บัว กั บ ลายก้ านขดที ป รากฏใน
พระพุทธรู ป รู ปแบบ (E6) (E7) และ (E8) กับพระพุทธรูปทีมีจารึ ก รู ปแบบ (B3)
อายุราวพุทธศตวรรษที 22
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3.รู ปแบบที 3 ลายกลีบบัวผสมประจํายามเป็ นลวดลายทีนิยมอยู่ในงานประดับของ
กรุ งศรี อยุธยามาแล้ วตังแต่
2 ช่วงพุทธศตวรรษที 20 เช่น ลายประจํายามประดับเสาจระนําทีวดั ส้ ม
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เมือนําไปพิจารณาลกับพัฒนาการการเกิดลวดลายบนฐานพระพุทธรูป
ทีระบุศกั ราชพบว่ากลีบบัวรู ปแบบ (E9) มีความคค้ ายคลึงกับกลีบบัว รู ปแบบ (c5) ในช่วงพุทธ
ศตวรรษที 23 นอกจากนี 2การผสมลวดลายกลีบบัวเข้ ากับลวดลายอืนๆก็ปรากฏครัง2 แรกในช่วงพุทธ
ศตวรรษที 22 เช่น พระพุทธรูป รูปแบบ (b3) จึงอาจกกล่าวได้ ว่าพระพุทธรูปรูปแบบที 3 คือ (E9)
และ (E10) มีอายุเทียบได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที 22 – 23

ภาพที 137 ลายประจํายามประดับเสาจระนํา วัดส้ ม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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(E9)

(c5)

ลายเส้ นที 122 เปรี ยบเทียบลักษณะกลีบบัวระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (E9) กับพระพุทธรูปทีมี
จารึก รูปแบบ (c5) มีอายุชว่ งพุทธศตวรรษที 23

(E9)

(b3)

ลายเส้ นที 123 เปรี ยบเทียบลักษณะการผสมกลีบบัวเข้ ากับลวดลายอืนๆซึงเริ มปรากฏราวพุทธ
ศตวรรษที 22 ระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (E9) กับพระพุทธรูปทีมีจารึก รูปแบบ
(b3)
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2.2.2.3 พระพุทธรู ป ฐานลายบัว ประกอบแบบฐานลายประดิษ ฐ์
พระพุทธรูปกลุ่มนี 2จะมีความหลากหลายทางรูปแบบ เป็ นการผสมกันระหว่างกลีบบัวตังตรง
2 กลีบ
บัวถลาและลายเรขาคณิตในรู ปแบบต่างๆ ตลอดจนการนําส่วนประกอบของสถาปั ตยกรรมมา
สร้ างเป็ นลวดลายบนฐานพระพุทธรูปอีกด้ วย จําแนกได้ 3 รูปแบบ ดังนี 2
1. รู ปแบบที 1 (F1) ฐานลายเรขาคณิตผสมลายประจํายาม คือ
เป็ นฐานเตี 2ยชันเดี
2 ยว ตกแต่งลวดลายเป็ น 2 ส่วน คือ ด้ านบนขีดเป็ นเส้ นตรงจากบนลงล่าง และ
ด้ านล่างเป็ นลายประจํายาม ชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชัน2 พบทีก่บู ้ านดอนดู่
จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.99/2550

ภาพที 138

พระพุทธรู ป รู ปแบบที 1 (F1) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดสหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.99/2550

ลายเส้ นที 124 พระพุทธรูป รู ปแบบที 1 (F1) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดสหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.99/2550
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2.รู ปแบบที 2 (F2) ฐานลายเรขาคณิตผสมกลีบบัวตังตรง
2 คือ
ฐานส่วนบนเป็ นลายสามเหลียมตกแต่งเส้ นตรงสลับกันต่อเนือง ฐานส่วนบัวควําเป็ นบัวซ้ อนกลีบ
ตกแต่งเส้ นขีด คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชัน2 พบทีพระธาตุบ่อพันขัน (2540)
จัง หวัดร้ อยเอ็ด จํ านวน 2 องค์ ได้ แก่ พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 34/85/2540 และ
34/87/2540

(ก)

(ข)

ภาพที 139 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 2 (F2)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/85/2540
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/87/2540

ลายเส้ นที 125 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 2 (F2) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/87/2540
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3. รู ปแบบที 3 (F3) ฐานลายเรขาคณิตผสมลายกลีบบัว คือ
ฐานส่วนบนเป็ นลายสามเหลียมตกแต่งเส้ นตรงสลับกันต่อเนือง ฐานส่วนล่างตกแต่งเช่นเดียวกัน
กับฐานส่วนบน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ใต้ ฐานชันล่
2 างมีกลีบบัวควําภายในซ้ อนด้ วยกลีบบัวขนาด
เล็กต่อเนืองตลอดรอบฐาน ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 3 ชัน2 พบที บ้านหนองดินจี จัง หวัดขอนแก่น
จํานวน 2 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.19/2541 และ พช.ขก.21/2541

(ก)

(ข)

ภาพที 140 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 3 (F3)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านหนองดินจี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.19/2541
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านหนองดินจี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.21/2541

ลายเส้ นที 126 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 3 (F3) จากบ้ านหนองดินจี จัง หวัด
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.19/2541
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4. รู ปแบบที 4 (F4) ฐานลายเรขาคณิตผสมกลีบบัวซ้ อน คือ
ฐานส่วนบนเป็ นลายสามเหลียมตกแต่งเส้ นตรงสลับกันต่อเนือง ฐานบัวควําภายในกลีบตกแต่ง
เส้ นครึ งวงกลมมีเส้ นตรงฉี กออกทังสองข้
2
าง คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานทรงกลมสูง มี 2 ชัน2 พบที
พระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/88/2540

ภาพที 141

พระพุทธรู ป รู ปแบบที 4 (F4) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/88/2540

ลายเส้ นที 127 พระพุทธรู ป รูปแบบที 4 (F4) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/88/2540
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5. รู ปแบบที 5 (F5) ฐานลายเรขาคณิตผสมกลีบบัวลาย
ประดิษฐ์ คือ ฐานส่วนบนเป็ นลายเส้ นโค้ งสลับกันต่อเนือง ฐานบัวควําภายในตกแต่งลายจุดและ
เส้ นตรงต่อเนืองกันรอบฐาน ระหว่างช่องว่างของกลีบบัวตกแต่งลายคล้ ายวงรี คัน ด้ วยลูกแก้ ว
อกไก่ ฐานชันล่
2 างสุดเป็ นลายเม็ดกระดุม 1 แถว ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชัน2 พบทีพระธาตุบอ่ พันขัน
จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/16/2540

ภาพที 142 พระพุทธรูป รูปแบบที 5 (F5) พระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน
34/116/2540

ลายเส้ นที 128 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 5 (F5) พระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/116/2540
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6. รู ปแบบที 6 (F6) ฐานลายประดิษฐ์ ผสมกลีบบัวและกลีบ
ดอกโบตันV คือ ฐานส่วนบนทําเป็ นเส้ นคดโค้ งลายจุด ฐานส่วนล่างมี 3 ชัน2 โดยชันแรกทํ
2
าเป็ นกลีบ
บัวหงายลายบัวฟั นยักษ์ ชันที
2 สองเป็ นลายดอกโบตันV ครึงดอก และชันที
2 สามเป็ นกลีบบัวหงายลาย
บัวฟั นยักษ์ ฐานบนและฐานล่างคัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานทรงกลมสูง มี 4 ชัน2 พบทีวดั ท่าหลัก
เมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.198/2519

ภาพที 143 พระพุทธรูป รูปแบบที 6 (F6) จากวัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.198/2519

ลายเส้ นที 129 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 6 (F6) จากวัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.198/2519
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7. รู ปแบบที 7 (F7) ฐานลายกลีบบัวผสมลายประดิษฐ์ และ
ลายเรขาคณิต คือ ฐานบัวหงายเป็ นบัวฟั นยักษ์ ฐานชันล่
2 างทําเป็ นลวดลายครึ งวงกลมผสมลาย
คดโค้ ง คันด้ ว ยลูก แก้ ว อกไก่ ใต้ ฐ านชัน2 ล่า งตกแต่ง ลวดลายสามเหลี ย มตกแต่ง เส้ น ตรงสลับ
ต่อเนือง ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชัน2 พบทีวดั ท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.206/2519

ภาพที 144 พระพุทธรูป รูปแบบที 7 (F7) จากวัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.206/2519

ลายเส้ นที 130 พระพุทธรูป รู ปแบบที 7 (F7) จากวัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.206/2519
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8. รู ปแบบที 8 (F8) ฐานลายประดิษฐ์ คือ ฐานส่วนบนและ
ส่วนล่างตกแต่งลวดลายคดโค้ งลายจุด คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลม
เตี 2ย มี 3 ชัน2 พบทีวดั ท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
202/2519

ภาพที 145 พระพุทธรูป รูปแบบที 8 (F8) จากวัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.202/2519

ลายเส้ นที 131 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 8 (F8) จากวัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.202/2519
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9. รู ปแบบที 9 (F9) ฐานกลีบดอกไม้ ผสมลายก้ านขด โดยฐาน
ชัน2 บัวหงายเป็ นลายดอกไม้ ในช่องสีเ หลี ยมตกแต่งเส้ นตรงแนวตัง2 สลับกับลายก้ านขดในช่อง
สีเหลียมผืนผ้ าต่อเนืองรอบฐาน ฐานชันล่
2 างเป็ นลายก้ านขดในช่องสีเหลียมตกแต่งเส้ นตรงแนวตัง2
สลับต่อเนืองรอบฐาน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ เป็ นฐาน 8 เหลียม มี 3
ชัน2 พบทีสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏเลขทะเบียน)

ภาพที 146 พระพุทธรูป รูปแบบที 9 (F9) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย

ลายเส้ นที 132 พระพุทธรูป รูปแบบที 9 (F9) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย
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10. รู ปแบบที 10 (F10) ฐานลายสามเหลียมผสมลายดอกไม้
ครึงดอก โดยฐานชันบั
2 วหงายเป็ นลายสามเหลียมตกแต่งขอบด้ วยเส้ นลายขีด ภายในมีดอกไม้ ครึง
ดอกสลับกับรูปสามเหลียมธรรมดาต่อเนืองรอบฐาน ฐานชันบั
2 วควําเป็ นลายดอกไม้ ครึงดอกในช่อง
สามเหลียมสลับต่อเนืองกันรอบฐาน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ เป็ นฐาน
ทรงกลมสูง มี 3 ชัน2 พบทีสถานปฏิบตั ิธรรมถํา2 สาริ กา จังหวัดเลย จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏ
หมายเลขทะเบียน)

ภาพที 147 พระพุทธรูป รูปแบบที 10 (F10) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย

ลายเส้ นที 133 พระพุทธรูป รูปแบบที 10 (F10) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย
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11. รู ปแบบที 11 (F11) ฐานลายดอกไม้ ในช่องสามเหลียม
โดยฐานชัน2 บัวหงายเป็ นลายดอกไม้ ครึ งดอกสลับกันต่อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนบัวควําเป็ นลาย
ดอกไม้ สามกลี บ ในช่ อ งสามเหลี ย มตกแต่ง เส้ น ตรงแนวตัง2 สลับ กับ ดอกไม้ ส องกลี บ ในช่ อ ง
สามเหลียมต่อเนืองรอบฐาน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ คัน ด้ วยเส้ นลวดบัว
ขนาดเล็ก เป็ นฐานทรงกลมสูง มี 4 ชัน2 พบทีสถานปฏิบตั ิธรรมถํา2 สาริ กา จังหวัดเลย จํานวน 2
องค์ (ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน)

(ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน)
ภาพที 148 พระพุทธรูป รูปแบบที 11 (F11) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย

ลายเส้ นที 134 ตัวอย่างพระพุทธรู ป รู ปแบบที 11 (F11) จากสถานปฏิบัติธ รรมถํ า2 สาริ กา
จังหวัดเลย

223
12. รู ปแบบที 12 (F12) ฐานลายสามเหลียมผสมกับลาย
ดอกไม้ ครึงดอก โดยฐานชันบั
2 วหงายเป็ นลายสามเหลียมสลับกับเส้ นตรงแนวตังต่
2 อเนืองรอบฐาน
ฐานชันบั
2 วควําเป็ นลายดอกไม้ ครึ งดอกในช่องสีเหลียมคางหมูตกแต่งเส้ นตรงแนวตังสลั
2 บต่อเนือง
รอบฐาน ด้ านบนฐานชันบั
2 วควําเป็ นฐานเรี ยบ คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ
คัน ด้ วยเส้ นตรง 2 เส้ น ฐานทรงหกเหลียมสูง มี 5 ชัน2 พบทีสถานปฏิบตั ิธรรมถํ 2าสาริ กา จังหวัดเลย
จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏเลขทะเบียน)

ภาพที 149 พระพุทธรูป รูปแบบที 12 (F12) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย

ลายเส้ นที 135 พระพุทธรูป รูปแบบที 12 (F12) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย
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13. รู ปแบบที 13 (F13) ฐานลายสีเหลียมกากบาทผสมลาย
สีเหลียมขนมเปี ยกปูนและลายดอกไม้ โดยฐานชันบั
2 วหงายเป็ นลายตารางสีเหลียมกากบาท ถัดลง
มาเป็ นลายสี เ หลี ยมขนมเปี ยกปูนสลับกับเส้ นตรงแนวตัง2 ต่อเนื องรอบฐาน ชัน2 ต่อมาเป็ นลาย
ดอกไม้ สลับกับช่องสีเหลียมมุมมนตกแต่งเส้ นตรงแนวตัง2 คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่บริ เวณลายสีเหลียม
ขนมเปี ยกปูน ฐานชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ คัน ด้ วยเส้ นตรง 2 เส้ น เป็ นฐานทรงหกเหลียมสูง มี 6
ชัน2 พบทีสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน)

ภาพที 150 พระพุทธรูป รูปแบบที 13 (F13) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย

ลายเส้ นที 136 พระพุทธรูป รูปแบบที 13 (F13) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย
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14. รู ปแบบที 14 (F14) ฐานลายสามเหลียมผสมลายคดโค้ ง
และกลีบดอกไม้ โดยฐานชันบั
2 วหงายทําเป็ นลายคดโค้ งในช่องสามเหลียมสลับต่อเนืองรอบฐาน
ฐานชัน2 บัวควํ าเป็ นลายกลี บดอกไม้ สองกลี บในช่องสามเหลี ยมสลับต่อเนื องรอบฐาน คันด้ วย
ลูกแก้ วอกไก่ ฐานชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ คัน ด้ วยเส้ นตรง 2 เส้ น เป็ นฐานทรงกลมสูง มี 4 ชัน2 พบ
ทีสถานปฎิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย จํานวน 2 องค์ (ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน)

(ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน)
ภาพที 151 พระพุทธรูป รูปแบบที 14 (F14) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย

ลายเส้ นที 137 พระพุทธรูป รูปแบบที 14 (F14) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริ กา จังหวัดเลย
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15. รู ปแบบที 15 (F15) ฐานลายสามเหลียมผสมลายครึ ง
วงกลมและลายดอกไม้ โดยฐานชัน2 บัวหงายเป็ นลายสามเหลี ยมสลับลายครึ ง วงกลมตกแต่ง
เส้ นลายจุดต่อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนบัวควําเป็ นลายดอกไม้ ต่อเนืองรอบฐาน คันด้ วยลูกแก้ ว
อกไก่ ฐานชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ คัน ด้ วยเส้ นตรง 2 เส้ น เป็ นฐานทรงกลมสูง มี 4 ชัน2 พบทีสถาน
ปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน)

ภาพที 152 พระพุทธรูป รูปแบบที 15 (F15) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย

ลายเส้ นที 138 พระพุทธรูป รูปแบบที 15 (F15) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย
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16. รู ปแบบที 16 (F16) ฐานลายเส้ นคดโค้ งผสมลายดอกไม้
โดยฐานชันบั
2 วหงายเป็ นลายเส้ นคดโค้ งตกแต่งลายจุดต่อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนบัวควําเป็ นลาย
ดอกไม้ ครึงดอกผสมลายใบไม้ ม้วนต่อเนืองรอบฐาน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานชันล่
2 างสุดเป็ นฐาน
เรี ยบ คัน ด้ วยลายเส้ น 2 เส้ น เป็ นฐานทรงกลมสูง มี 4 ชัน2 พบทีสถานปฏิบตั ิธรรมถํ 2าสาริ กา จังหวัด
เลย จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน)

ภาพที 153 พระพุทธรูป รูปแบบที 16 (F16) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย

ลายเส้ นที 139 พระพุทธรูป รูปแบบที 16 (F16) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย
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17. รู ปแบบที 17 (F17) ฐานลายเส้ นคดโค้ งผสมลายดอกไม้
โดยฐานชันบั
2 วหงายเป็ นลายเส้ นคดโค้ งตกแต่งลายจุดคาดบนลายเส้ นตรงแนวตังต่
2 อเนืองรอบฐาน
ฐานส่วนบัวควําเป็ นลายดอกไม้ ครึงดอกผสมลายใบไม้ ม้วนต่อเนืองรอบฐาน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่
ฐานชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ คัน ด้ วยลายเส้ น 2 เส้ น เป็ นฐานทรงกลมสูง มี 4 ชัน2 พบทีสถาน
ปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน)

ภาพที 154 พระพุทธรูป รูปแบบที 17 (F17) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย

ลายเส้ นที 140 พระพุทธรูป รูปแบบที 17 (F17) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย

229
18. รู ปแบบที 18 (F18) ฐานลายเส้ นคดโค้ งผสมลายดอกไม้
โดยฐานชันบั
2 วหงายเป็ นลายเส้ นคดโค้ งตกแต่งลายจุดคาดบนลายเส้ นตรงแนวตังต่
2 อเนืองรอบฐาน
ฐานส่วนบัวควําเป็ นลายดอกไม้ เต็มดอกต่อเนืองรอบฐาน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานชันล่
2 างสุดเป็ น
ฐานเรี ยบ คัน ด้ วยลายเส้ น 2 เส้ น เป็ นฐานทรงกลมสูง มี 4 ชัน2 พบทีสถานปฏิบตั ิธรรมถํ 2าสาริ กา
จังหวัดเลย จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน)

ภาพที 155 พระพุทธรูป รูปแบบที 18 (F18) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย

ลายเส้ นที 141 พระพุทธรูป รูปแบบที 18 (F18) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย
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19. รู ปแบบที 19 (F19) ฐานลายคดโค้ งผสมลายดอกไม้ และ
ใบไม้ ม้วน โดยฐานส่วนบัวหงายเป็ นคดโค้ งคล้ ายเกลียวเชือก ฐานส่วนบัวควําเป็ นลายดอกไม้ ครึง
ดอกผสมลายใบไม้ ม้วนตกแต่งเส้ นตรงแนวตัง2 คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ
คัน ด้ วยเส้ นตรง 2 เส้ น เป็ นฐานทรงหกเหลียมสูง มี 4 ชัน2 พบทีสถานปฏิบตั ิธรรมถํ 2าสาริ กา จังหวัด
เลย จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน)

ภาพที 156 พระพุทธรูป รูปแบบที 19 (F19) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย

ลายเส้ นที 142 พระพุทธรูป รูปแบบที 19 (F19) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย
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20. รู ปแบบที 20 (F20) ฐานลายคดโค้ งผสมลายดอกไม้ และ
ลายก้ านขด โดยฐานส่วนบัวหงายเป็ นคดโค้ งตกแต่งลายจุดคล้ ายเกลียวเชือก ฐานส่วนบัวควําเป็ น
ลายดอกไม้ ครึงดอกผสมลายก้ านขดในช่องสีเหลียมคางหมูตกแต่งเส้ นตรงแนวตัง2 คัน ด้ วยลูกแก้ ว
อกไก่ ฐานชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ คัน ด้ วยเส้ นตรง 2 เส้ น เป็ นฐานทรงหกเหลียมสูง มี 4 ชัน2 พบที
สถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน)

ภาพที 157 พระพุทธรูป รูปแบบที 20 (F20) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย

ลายเส้ นที 143 พระพุทธรูป รูปแบบที 20 (F20) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย
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21. รู ปแบบที 21 (F21) ฐานลายคดโค้ งผสมลายดอกไม้ โดย
ฐานส่วนบัวหงายเป็ นคดโค้ งตกแต่งลายจุดคล้ ายเกลียวเชือก ฐานส่วนบัวควําเป็ นลายดอกไม้ บาน
เต็มดอกผสมดอกตูมแต่งเส้ นตรงแนวตังและเหนื
2
อลายดอกไม้ นี 2เป็ นฐานเรี ยบ คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่
ฐานชันล่
2 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ คัน ด้ วยเส้ นตรง 2 เส้ น เป็ นฐานทรงหกเหลียมสูง มี 5 ชัน2 พบทีสถาน
ปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน)

ภาพที 158 พระพุทธรูป รูปแบบที 21 (F21) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย

ลายเส้ นที 144 พระพุทธรูป รูปแบบที 21 (F21) จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 2าสาริกา จังหวัดเลย
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22. รู ปแบบที 22 (F22) ฐานลายดอกไม้ ประดิษฐ์ โดยฐาน
ส่วนบัวหงายเป็ นลายกลีบดอกไม้ ประดิษฐ์ ครึ งดอก ฐานส่วนบัวควําทําเป็ นลายดอกไม้ สีกลีบใน
ช่องวงกลม ด้ านข้ างตกแต่งเส้ นลายจุดม้ วนและกลีบดอกไม้ ประดิษฐ์ คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐาน
ทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชัน2 พบทีก่ปู ระภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน
KPC.27/2553

ภาพที 159 พระพุทธรูป รูปแบบที 22 (F22) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
KPC.27/2553

ลายแส้ นที 145 พระพุทธรูป รู ปแบบที 22 (F22) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน KPC.27/2553
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23. รู ปแบบที 23 (F23) ฐานเรี ยบผสมลายดอกไม้ ประดิษฐ์
โดยฐานส่วนบนเป็ นฐานหน้ ากระดานเรี ยบ ฐานส่วนล่างเป็ นลายดอกไม้ หกกลีบ ระหว่างกลีบ
ดอกไม้ มีเส้ นตรงลายจุดกัน2 และถัดจากกลีบดอกไม้ ออกไปตกแต่งด้ วยลายเส้ น คัน ด้ วยลูกแก้ ว
อกไก่ ฐานทรงกลมเตี 2ย มี 2 ชัน2 พบทีก่ปู ระภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลข
ทะเบียน KPC.30/2553

ภาพที 160 พระพุทธรูป รูปแบบที 23 (F23) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
KPC.30/2553

ลายเส้ นที 146 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 23 (F23) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน KPC.30/2553
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แผนผังที 8 พัฒนาการรู ปแบบพระพุทธรู ปฐานบัวประกอบลายประดิษฐ์
พระพุทธรู ปฐานบัวประกอบลายประดิษฐ์
2.ฐานลายพรรณพฤกษา

1.ฐานลายเรขาคณิต
ผสมกลีบบัว

ผสมลายประจํายาม

ผสมลายเครือเถา

ผสมลายเรขาคณิต
ลายคดโค้ ง

F1

F2
F8

F9

F3

F19

F4
F7

F5

F20
F6

F21
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3.ฐานลายอืนๆ
ดอกไม้ ประดิษฐ์
ลายคดโค้ ง + เส้ นตรง

สามเหลียม

สามเหลียม + ครึงวงกลม

สามเหลียม + เส้ นตรง

F22
F16

F10

F14

F12

F17

F11

F15

F13

F18

ฐานเรียบผสม
ดอกไม้ ประดิษฐ์

F23
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สรุปรู ปแบบพัฒนาการพระพุทธรู ปฐานบัวประกอบลายประดิษฐ์
พระพุทธรู ปฐานบัวประกอบลายประดิษฐ์ เ ป็ นฐานพระพุทธรู ปที มี การผสมผสาน
ลวดลายทีหลากหลาย มีทงหมด
ั2
22 รูปแบบ สามารถจัดเป็ นกลุม่ ได้ 3 รูปแบบหลัก ดังนี 2
1.รู ป แบบที 1 ฐานลายเรขาคณิ ตผสมกลี บบัวตัง2 ตรง คือ มีล ายหลักเป็ นลาย
เรขาคณิตและนําไปผสมกับลวดลายอืนๆ มี 2 รูปแบบย่อย คือ
1.1. รู ปแบบที 1.1 ฐานลายเรขาคณิตผสมลายประจํายาม คือ ฐานส่วนบัว
หงายเป็ นลายเส้ นตรงแนวตัง2 และฐานส่วนบัวหงายเป็ นลายประจํายามต่อเนืองรอบฐาน (F1)
1.2 รู ปแบบที 1.2 ฐานลายเรขาคณิตผสมบัวควํากลีบตังตรง
2 โดยฐานบัวหงาย
เป็ นลายสามเหลียมตกแต่งเส้ นตรงสลับต่อเนืองรอบฐาน ฐานบัวควําเป็ นกลีบบัวขนาดใหญ่ ขอบ
บัวตกแต่งลายเส้ นตรง (F2) ต่อมาจึงมีการพัฒนา 2 ลักษณะ คือ เพิมชันลายเรขาคณิ
2
ต 1 ชัน2 และ
เพิมวงโค้ งเข้ าไปในกลีบบัวควํา (F3) และเพิมวงโค้ งเข้ าไปในกลีบบัว (F4) แล้ วจึงเพิมวงโค้ งขึน2
เป็ น 2 ชัน2 และตกแต่งเส้ นวงกลมรอบกลีบบัว และใต้ ฐานบัวควํา (F5)
2.รู ปแบบที 2 ฐานลายพรรณพฤกษา สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบย่อย คือ
2.1 รู ปแบบที 2.1 ผสมลายเครื อเถา คือ ฐานชันบั
2 วหงายเป็ นรูปดอกไม้ ในช่อง
สีเหลียมตกแต่งเส้ นตรงแนวตัง2 ฐานชันบั
2 วควําเป็ นลายเครื อเถา (F10)
2.1 รู ปแบบที 2.2 ผสมลายเรขาคณิต เป็ นการผสมลวดลายดอกไม้ และลาย
เรขาคณิตในลักษระต่างๆ แบ่งได 5 รูปแบบย่อย คือ
2.1.1 ลายคดโค้ ง โดยเป็ นฐานลายคดโค้ งลายจุดทังฐานส่
2
วนบัวควํา – บัว
หงาย (F8) จากนันจึ
2 งพัฒนาใน 2 ลักษณะ คือ พัฒนาเส้ นโค้ งเป็ นกลีบบัวและเพิมรายละเอียดเข้ า
ไปในส่วนฐานล่างโดยการเพิมชันวงโค้
2
งซ้ อนเข้ าไป 2 ชัน2 (F7) และการคงเส้ นคดโค้ งฐานส่วนบนไว้
แล้ วปรับเปลียนฐานส่วนล่างเป็ นกลีบบัวฟั นยักษ์ และดอกโบตันV ครึ งดอก มี 3 ชัน2 (F6) ส่วนอีก
ลักษณะหนึงคือการทําฐานชันบั
2 วหงายเป็ นลายเกลียวเชือก และ ฐานส่วนบัวควําเป็ นลายดอกไม้
ครึ งดอก (F20) จากนันจึ
2 งมีการเพิมลายจุดเข้ าไปในขอบลายเกลียวเชือก (F21) และพัฒนาลาย
ดอกไม้ ครึงดอกเป็ นฐานดอกไม้ เต็มดอก (F22)
2.1.2 ลายคดโค้ งผสมเส้ นตรง โดยฐานชันบั
2 วหงายทําเป็ นลายคดโค้ งคาด
ตลอดแนว ส่วนฐานส่วนล่างเป็ นลายดอกไม้ ครึงดอกในช่องสีเหลียมคางหมู (F17) ต่อมาจึงเพิม
ลายเส้ นตรงแนวตังเข้
2 าไปหลัง ลายคดโค้ ง (F18) แล้ วจึง พัฒนาดอกไม้ ให้ เป็ นเต็ม ดอกในที สุด
(F19)
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2.1.3 ลายสามเหลียม โดยการทําฐานชัน2 บัวควํา – บัวหงายเป็ นลาย
สามเหลียมสลับกับลายกลีบดอกไม้ ครึ งดอกในช่องสามเหลียมสลับกันต่อเนืองรอบฐาน (F11)
(F12)
2.1.4 ลายสามเหลียมผสมลายครึ งวงกลม คือ ฐานส่วนบัวหงายเป็ น
ลายสามเหลียมสลับกับลายครึงวงกลมต่อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนบัวควําเป็ นลายกลีบดอกไม้ ครึง
ดอกในช่องสามเหลียมสลับกันต่อเนืองรอบฐาน (F15) ต่อมาพัฒนาลายดอกไม้ ครึงดอกเป็ นลาย
ดอกไม้ เต็มดอก (F16)
2.1.5 ลายสามเหลี ย มผสมเส้ นตรง โดยฐานชัน2 บัวหงายเป็ นลาย
สามเหลียมสลับลายเส้ นตรงแนวตังต่
2 อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนบัวควําเป็ นลายดอกไม้ ครึ งดอกใน
ช่องสีเหลียมคางหมู (F13) จากนันจึ
2 งเพิมฐานเหนือลายสามเหลียมอีก 1 ชัน2 ส่วนฐานชันล่
2 างเพิม
ลายสามเหลียม 1 ชัน2 ส่วนฐานลายดอกไม้ ครึงดอกพัฒนาเป็ นดอกไม้ เต็มดอก (F14)
3.รู ป แบบที 3 ฐานประกอบลายอื นๆ หมายถึง ฐานที ประกอบที มี ล วดลาย
แตกต่ า งจากกลุ่ ม อื น ๆอย่ า งชัด เจน พบเพี ย งชิ น2 เดี ย วและไม่ มี พัฒ นาการต่อ เนื อ งกั บ ฐาน
พระพุทธรูปรูปแบบอืนๆ แบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบย่อย คือ
3.1 รู ปแบบที 3.1 ฐานลายดอกไม้ ประดิษฐ์ โดยฐานชันบั
2 วหงายทําเป็ นลาย
กลีบดอกไม้ ครึงดอก ฐานส่วนล่างเป็ นลายดอกไม้ สีกลีบในช่องวงกลม ตกแต่งเส้ นลายจุดและกลีบ
ดอกไม้ ด้านข้ าง (F23)
3.2 รู ปแบบที 3.2 ฐานเรี ยบผสมลายดอกไม้ ประดิษฐ์ ฐานส่วนบนเป็ นฐาน
หน้ ากระดานเรี ยบ ฐานส่วนล่างเป็ นลายดอกไม้ หกกลีบ ระหว่างกลีบดอกไม้ มีเส้ นตรงลายจุดกัน2
และถัดจากกลีบดอกไม้ ออกไปตกแต่งด้ วยลายเส้ น (F24)
การกําหนดอายุพระพุทธรู ปฐานบัวประกอบลายประดิษฐ์
พระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายประดิษฐ์ แต่ละรูปแบบสามารถกําหนดอายุได้ ดังนี 2
1.รู ปแบบที 1 ฐานลายเรขาคณิตผสมกลีบบัวตังตรง
2 มี 2 รูปแบบย่อย คือ
1.1. รู ปแบบที 1.1 ฐานลายเรขาคณิตผสมลายประจํายาม ซึงลายประจํายามนี
เป็ นลวดลายที นิ ย มทัง2 ในล้ า นนาและอยุธ ยา ประกอบกับ ลัก ษณะการผสมลวดลายบนฐาน
พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินก็เริ มปรากฏในช่วงพุทธศตวรรษที 22 คือ พระพุทธรูป รูปแบบ (b3) ซึง
เป็ นการผสมลวดลายกลีบบัวกับลายใบไม้ ม้วน จึงสันนิษฐานว่าพระพุทธรูป รูปแบบ (F1) สามารถ
เทียบได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุชว่ งพุทธศตวรรษที 22
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(F1)

(b3)

ลายเส้ นที 147 เปรี ยบเทียบลักษณะการผสมลวดลายทีเกิดขึ 2นราวพุทธศตวรรษที 22 ระหว่าง
พระพุทธรูป รูปแบบ (F1) กับพระพุทธรูปมีจารึก รูปแบบ (b3)
1.2 รู ปแบบที 1.2 พระพุทธรูป รูปแบบ (F2) เป็ นฐานลายเรขาคณิตผสมบัวควํา
กลีบตังตรง
2 โดยลายเรขาคณิตบนฐานพระพุทธรูปทีมีจารึกในช่วงพุทธศตวรรษที 22 (พระพุทธรูป
รู ปแบบ (b3)) และมีการเพิมชัน2 ฐานในพระพุทธรู ป รู ปแบบ (F3) ซึงเป็ นรู ปแบบทีสอดคล้ องกับ
พัฒนาการรู ปแบบในช่วงพุทธศตวรรษที 23 เช่น พระพุทธรู ป รู ปแบบ (c2) และ (c4) เป็ นต้ น
ดังนันจึ
2 งอาจกล่าวได้ วา่ พระพุทธรูปรูปแบบ (F2) และ (F3) สามารถเทียบได้ กบั พระพุทธรูปทีมีนี 2มี
อายุในช่วงพุทธศตวรรษที 22 – 23
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(F2)

(b3)

ลายเส้ นที 148 เปรี ย บเที ย บการเกิ ด ลวดลายเรขาคณิ ต ซึง ปรากฏในช่ ว งพุท ธศตวรรษที 22
ระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (F2) กับพระพุทธรูปทีมีจารึก รูปแบบ (b3)

(F3)

(c2)

(c4)

ลายเส้ นที 149 เปรี ยบเทียบลักษณะการเพิมชันฐานซึ
2
งปรากฏเด่นชัดในช่วงพุทธศตวรรษที 23
ระหว่างพระพุทธรู ป รู ปแบบ (F3) กับพระพุทธรู ปทีมี จ ารึ ก รู ปแบบ (c2) และ
รูปแบบ (c4) ตามลําดับ
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2.รู ปแบบที 2 ฐานลายพรรณพฤกษา มี 2 รูปแบบย่อย ดังนี 2
2.1 รู ปแบบที 2.1 พระพุทธรู ป รู ปแบบ (F9) ปรากฏลายเครื อเถาทีนิยมอยู่
ในช่วงอยุธยาตอนปลาย เช่น ลายปูนปั น2 ประดับซุ้มประตู พระวิหารหลวง วัดราชบูรณะ เป็ นต้ น
และเมือพิจารณาถึงลักษณะของพัฒนาการลวดลายบนฐานพระพุทธรูปทีมีความซับซ้ อนมากขึ 2น
อย่างต่อเนือง และชัดเจนในช่วงพุทธศตวรรษที 23 จึงอาจกล่าวได้ ว่าพระพุทธรู ป รู ปแบบ (F9)
อาจมีอายุอย่างน้ อยอในช่วงพุทธศตวรรษที 23

ภาพที 161 ลายปูนปั น2 ประดับซุ้มประตู พระวิหารหลวง วัดราชบูรณะ
ทีมา: น. ณ ปากนํ 2า, วิวัฒนาการลายไทย, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 206.

ลายเส้ นที 150 ภาพขยายลายเครื อเถาบนฐานพระพุทธรูป รูปแบบ (F9)
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2.2 รู ปแบบที 2.2 ฐานพระพุทธรูปในกลุ่มผสมลายเรขาคณิต เช่น พระพุทธรูป
รูปแบบ (F13) (F18) และ (F19) เป็ นต้ น มีลวดลายทีเหมือนและคล้ ายคลึงกับพระพุทธรู ปทีระบุ
ศักราชรู ปแบบ (c16) ซึงมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที 23 และยังปรากฏลวดลายดอกโบตันV คือ
พระพุท ธรู ป รู ป แบบ (F6) ซึ ง ปรากฏในกลุ่ม พระพุท ธรู ป ฐานบัว ประกอบลายกลี บ บัว ด้ ว ย
เช่นเดียวกัน สามารถเทียบได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที 21-22 จึงอาจกล่าวได้
ว่าเป็ นลวดลายทีปรากฏต่อเนืองทีอาจเทียบได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุตงแต่
ั 2 ช่วงพุทธศตวรรษที 21
– 23

(F13)

(F18)

(F19

(c16)
ลายเส้ นที 151 เปรี ยบเที ยบลักษณะลวดลายฐานพระพุทธรู ป ระหว่างพระพุทธรู ปกลุ่ม ผสม
ลวดลายเรขาคณิต (รู ปแบบที 2.2 เช่น พระพุทธรู ป รู ปแบบ (F13) (F18) และ
(F19)) กับพระพุทธรูปทีมีจารึก รูปแบบ (c16) ตามลําดับ
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(F6)

(E6)

ลายเส้ นที 152 ลายดอกโบตัVนทีปรากฏในพระพุทธรู ป รู ปแบบ (F6) และพระพุทธรู ปรู ปแบบ
(E6) กลุม่ ฐานบัวประกอบลายกลีบบัวหงาย) ตามลําดับ
3.รู ปแบบที 3 ฐานลายอืนๆ พระพุทธรูป รูปแบบ (F22) เป็ นลวดลายใหม่ทีไม่ปรากฏ
มาก่อน แต่เมื อนําไปเปรี ยบเทียบกับพัฒนาการรู ปแบบในกลุ่มพระพุทธรู ปทีระบุศกั ราชแล้ วมี
ความสอดคล้ องกับพระพุทธรูปในช่วงพุทธศตวรรษที 23 ทีเกิดลวดลายใหม่ๆขึ 2นเป็ นจํานวนมาก
สําหรับพระพุทธรู ป รู ปแบบ (F23) มีเค้ าโครงใกล้ เคียงกับพระพุทธรู ป รู ปแบบ (c6) ซึงมีอายุอยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษที 22 จึงอาจกล่าวได้ ว่าพระพุทธรูปกลุ่มนี 2อาจเทียบได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุ
ในช่วงพุทธศตวรรษที 22 – 23
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ลายเส้ นที 153 ลวดลายใหม่ทีปรากฏบนฐานพระพุทธรูป รูปแบบ (F22)

(F23)

(c6)

ลายเส้ นที 154 เปรี ยบเทียบเค้ าโครงลวดลายบนฐานพระพุทธรูป รูปแบบ (F23) กับพระพุทธรู ป
มีจารึก รูปแบบ (c6) ซึง ระบุอายุราวพุทธศตวรรษที 22
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2.2.3.กลุ่ ม พระพุท ธรู ป ฐานลายเรขาคณิ ต พระพุท ธรู ปในกลุ่ม นี จ ะใช้ ทรง
สามเหลียมเป็ นลวดลายหลัก เนืองจากเป็ นการลดทอนรรายละเอียดจากลักษณะของกลีบบัวให้ มี
รูปทรงง่ายๆ สามารถแบ่งออกเป็ นกลุม่ ย่อยได้ ดงั นี 
2.2.3.1 พระพุ ท ธรู ป ฐานลายสามเหลี ย มพื น! ฐาน คื อ เป็ นทรง
สามเหลียมง่ายๆ ไม่มีการตกแต่งรายละเอียดทีซบั ซ้ อน จําแนกได้ 10 รูปแบบ ดังนี 
1. รู ปแบบที 1 (J1) ฐานลายสามเหลียมผสมฐานเรี ยบ คือ
ฐานบัวหงายทําเป็ นรูปทรงสามเหลียมเส้ นเดียว ฐานส่วนล่างเป็ นฐานเรี ยบ คัน ด้ วยเส้ นลวดบัว 1
แถว ฐานทรงกลมเตี ย มี 2 ชีน พบทีพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏ
หมายเลขทะเบียน)

ภาพที 162 พระพุทธรูป รูปแบบที 1 (J1) จากพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ลายเส้ นที 155 พระพุทธรูป รูปแบบที 1 (J1) จากพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
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2. รู ปแบบที 2 (J2) ฐานลายสามเหลียมผสมฐานเรี ยบ คือ
ฐานบัวหงายทําเป็ นรู ปทรงสามเหลียมเส้ นคู่ ฐานส่วนล่างเป็ นฐานเรี ยบ คัน ด้ วยเส้ นลวดบัวหรื อ
ลูกแก้ วอกไก่ 1 แถว ฐานทรงกลมเตี ย มี 2 ชัน พบทีวัดเจดีย์ร้างข้ างตลาด จังหวัดหนองคาย
จํานวน 1 องค์ กู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 องค์ และปรางค์กู่ จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1
องค์ เช่น พระพุทธรู ปจากวัดเจดีย์ร้างข้ างตลาด จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
335/2549 กู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน KPC.2/2553 และจากปรางค์กู่ จังหวัด
ร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน #034 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 163 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 2 (J1)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากวัดเจดีย์ร้างข้ างตลาด หมายเลขทะเบียน พช.ขก.335/2549
(ข) พระพุทธรุปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.2/2553
(ค) แกนพระพุทธรูป จากปรางค์กู่ หมายเลขทะเบียน #034 ตามลําดับ
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ลายเส้ นที 156 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 2 (J2) จากวัดเจดีย์ร้างข้ างตลาด จังหวัด
หนองคาย หมายเลขทะเบียน พช.ขก.335/2549
3. รู ปแบบที 3 (J3) ฐานลายสามเหลียมผสมฐานเรี ยบ คือ
ฐานบัวหงายทําเป็ นรูปทรงสามเหลียมเส้ นคูต่ กแต่งด้ วยเส้ นขีดเล็กๆ ฐานส่วนล่างเป็ นฐานเรี ยบ ไม่
มีเส้ นลวดบัวหรื อลูกแก้ วอกไก่ ฐานทรงกลมเตี ย พบทีพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1
องค์ หมายเลขทะเบียน 34/21/2548

ภาพที 164

พระพุทธรู ป รู ปแบบที 3 (J3) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/21/2548
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ลายแส้ นที 157 พระพุทธรูป รู ปแบบที 3 (J3) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/21/2548
4. รู ปแบบที 4 (J4) ฐานลายสามเหลียมทังส่
 วนบัวควํา – บัว
หงาย คือ ฐานบัวควําและบัวหงายหงายทําเป็ นรู ปทรงสามเหลียมเส้ นคู่ตกแต่งด้ วยเส้ นขีดเล็กๆ
คัน ด้ วยเส้ นลวดบัว ชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ มี 2-3 ชัน พบทีก่ปู ระภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 8
องค์ เช่น พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน KPC.1/2553, KPC.57/2553 และ KPC.67/2553 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 165 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 4 (J4)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.1/2553,
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.57/2553
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.67/2553
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ลายเส้ นที 158 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 4 (J4) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขทะเบียน KPC.57/2553
5. รู ปแบบที 5 (J5) ฐานลายสามเหลียมทังส่
 วนบัวควํา – บัว
หงายคือ ฐานส่วนบัวหงายทํ าเป็ นรู ปทรงสามเหลียมเส้ นคู่ และเพิม ฐานส่วนบัวควํ าด้ วยลาย
สามเหลียม เส้ นโค้ ง และเส้ นอิสระ คัน ด้ วยเส้ นลวดบัวหรื อลูกแก้ วอกไก่ 1 แถว ฐานทรงกลม มี 2 –
3 ชัน พบทีวดั เจดีย์ร้างข้ างตลาด จังหวัดหนองคาย จํานวน 4 องค์ พระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ และกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ เช่น พระพุทธรูปจากวัด
เจดีย์ร้างข้ างตลาด จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน พช.ขก.332/2549 จากพระธาตุบอ่ พันขัน
จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/118/2540 และจากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน KPC.3/2553 เป็ นต้ น
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 166 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 5 (J5)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากวัดเจดีย์ร้างข้ างตลาด หมายเลขทะเบียน พช.ขก.332/2549
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/118/2540
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.3/2553

ลายเส้ นที 159 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 5 (J5) จากวัดเจดีย์ร้างข้ างตลาด จังหวัด
หนองคาย หมายเลขทะเบียน พช.ขก.332/2549
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6. รู ปแบบที 6 (J6) ฐานลายสามเหลียมทังส่
 วนบัวควํา – บัว
หงาย คื อ ฐานส่ ว นบัว หงายทํ า เป็ นรู ป ทรงสามเหลี ย มเส้ น เดี ย ว ฐานส่ ว นบัว ควํ า ด้ ว ยลาย
สามเหลียมเส้ นคู่ ขนาดใหญ่กว่าส่วนบัวหงาย ตกแต่งลายจุด มีเส้ นกันทั
 งด้
 านบนและด้ านล่าง คัน
ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานทรงกลมเตี ย มี 2 – 3 ชัน พบทีพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1
องค์ หมายเลขทะเบียน 34/76/2540

ภาพที 167 พระพุทธรูป รู ปแบบที 6 (J6) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/76/2540

ลายเส้ นที 160 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 6 (J6) จากจากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด
หมายเลขทะเบียน 34/76/2540
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7. รู ปแบบที 7 (J7) ฐานลายสามเหลียมทังส่
 วนบัวควํา – บัว
หงาย คือ ฐานมี 4 ชัน โดยส่วนบัวหงายทําเป็ นรูปทรงสามเหลียมเส้ นเดียว ฐานส่วนบัวควําชันที
 1
เป็ นรูปสามเหลียมเส้ นเดียว ชันที
  2 เป็ นสามเหลียมเส้ นคู่ และชันที
  3 เป็ นสามเหลียมเส้ นเดียว
ฐานส่วนบัวควํา – บัวหงายคัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานทรงกลมสูง มี 2 ชัน พบทีพระธาตุบอ่ พันขัน
จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/77/2540

ภาพที 168

พระพุทธรู ป รู ปแบบที 7 (J7) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/77/2540

ลายเส้ นที 161 พระพุทธรูป รู ปแบบที 7 (J7) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/77/2540
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8. รู ปแบบที 8 (J8) ฐานลายสามเหลียมทังส่
 วนบัวควํา – บัว
หงาย คือ ฐานส่วนบัวหงายทําเป็ นรูปทรงสามเหลียมเส้ นเดียวคัน ด้ วยเส้ นตรงแนวตัง ฐานส่วนบัว
ควําด้ วยลายสามเหลียมเส้ นคู่ ตกแต่งลายจุด มีเส้ นลายจุดรองรับด้ านล่าง คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่
ชันล่
 างเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลม มี 3 ชัน พบทีก่ปู ระภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์
หมายเลขทะเบียน KPC.109/2553

ภาพที 169 พระพุทธรูป รูปแบบที 8 (J8) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
KPC.109/2553

ลายเส้ นที 162 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 8 (J8) จากกู่ประภาชัย จัง หวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน KPC.109/2553
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9. รู ปแบบที 9 (J9) ฐานลายห้ าเหลียมผสมลายสามเหลียม
คือ ฐานส่วนบัวหงายทําเป็ นรู ปทรงห้ าเหลียม ฐานส่วนบัวควําด้ วยลายสามเหลียมเส้ นคู่ ขนาด
ใหญ่กว่าส่วนบัวหงาย ตกแต่งลายจุด มีเส้ นกัน ทังด้
 านบนและด้ านล่าง คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ชัน
ล่างเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลม มี 3 ชัน พบทีก่ปู ระภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 องค์ ได้ แก่
พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน KPC.46/2553 และ KPC.62/2553

(ก)

(ข)

ภาพที 170 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 9 (J9)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.46/2553
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลชทะเบียน KPC.62/2553

ลายเส้ นที 163 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 9 (J9) กู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขทะเบียน KPC.46/2553
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10. รู ป แบบที 10 (J10) ฐานลายห้ าเหลี ย มผสมลาย
สามเหลียม คือ ฐานส่วนบัวหงายทําเป็ นรู ปทรงห้ าเหลียม ฐานส่วนบัวควําด้ วยลายเส้ นอิสระ มี
เส้ นลายจุดรองรับ 1 แถว คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ชันล่
 างเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชัน พบที
กู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน KPC.4/2553

ภาพที 171 พระพุทธรูป รูปแบบที 10 (J10) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
KPC.4/2553

ลายเส้ นที 164 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 10 (J10) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน KPC.4/2553
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แผนผังที 9 พัฒนาการรู ปแบบพระพุทธรู ปฐานลายเรขาคณิตลายสามเหลียมพืน! ฐาน

เส้ นคู่

J3

J4

J2
ลายสามเหลียมพืน! ฐาน

J5
J1

J7

เส้ นคู่ ซ้ อน 2 ชัน!

J6

J8

J9

J10
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2.2.3.2
พระพุ ท ธรู ป ฐานลายสามเหลี ย มซ้ อ น คื อ เป็ นทรง
สามเหลียม ภายในซ้ อนลายสามเหลียมขนาดเล็กจนเต็ม หรื อการตกแต่งด้ วยเส้ นตรง จําแนกได้ 7
รูปแบบ ดังนี 
1. รู ปแบบที 1 (K1) ฐานลายสามเหลียมผสมฐานเรี ยบ คือ
ฐานส่ ว นบนเป็ นฐานเรี ย บ ฐานส่ ว นล่ า งเป็ นลายสามเหลี ย มภายในตกแต่ ง เส้ น ตรง ขอบ
สามเหลียมทําเป็ นเส้ นประ คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมเตี ย มี 3 ชัน
พบทีภตู ะกา จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.21/2529

ภาพที 172

พระพุทธรู ป รู ปแบบที 1 (K1) จากภูตะกา จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.21/2529

ลายเส้ นที 165 พระพุทธรู ป รู ปแบบที 1 (K1) จากภูตะกา จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.21/2529
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2. รู ปแบบที 2 (K2) ฐานลายสามเหลียมพื นฐานผสมลาย
สามเหลียมซ้ อน คือ ฐานส่วนบนเป็ นลายสามเหลียมเส้ นเดียว ฐานส่วนล่างเป็ นลายสามเหลียม
ซ้ อนสลับกันต่อเนืองกัน 2 ชัน คัน ด้ วยลวดบัว ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชัน พบทีพระธาตุพนม จังหวัด
นครพนม จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน)

ภาพที 173 พระพุทธรูป รูปแบบที 2 (K2) จากพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ลายเส้ นที 167 พระพุทธรูป รูปแบบที 2 (K2) จากพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
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3. รู ปแบบที 3 (K3) ฐานลายสามเหลียมพื นฐานผสมลาย
เส้ นตรง คือ ฐานส่วนบนเป็ นลายสามเหลียมเส้ นเดียว ฐานส่วนล่างเป็ นลายสามเหลียมเส้ นคู่ คัน
ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ช่องว่างระหว่างสามเหลียมทังด้
 านบนและด้ านล่างตกแต่งลายเส้ นตรงแนวนอน
ชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมเตี ย มี 3 ชัน พบทีพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน
3 องค์ ได้ แก่ พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน 34/112/2540, 34/114/2540 และ 34/120/2540

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 174 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 3 (K3)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบ่อพันขัน หมายเลขทะเบียน 34/112/2540
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/114/2540
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบ่อพันขัน หมายเลขทะเบียน 34/120/2540

ลายเส้ นที 168 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 3 (K3) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/114/2540
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4. รู ปแบบที 4 (K4) ฐานลายสามเหลียมซ้ อนผสมฐานเรี ยบ
คือ ฐานส่วนบนเป็ นลายสามเหลี ยมซ้ อนกันสลับต่อเนือง ฐานส่วนล่างเป็ นฐานเรี ยบ คัน ด้ วย
ลูกแก้ วอกไก่หรื อลวดบัว พบทีบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 4 องค์ และกู่แก้ วบ้ านหัวสระ
จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ เช่น พระพุทธรูป จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/32/2548 และจากกู่แก้ วบ้ านหัวหสระ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.27/2531 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

ภาพที 175 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 4 (K4)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/32/2548
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่แก้ วบ้ านหัวหสระ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.27/2531

ลายเส้ นที 169 ตัวอย่างลายเล้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 4 (K4) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/32/2548
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5. รู ปแบบที 5 (K5) ฐานลายสามเหลียมซ้ อน คือ ฐานส่วนบน
เป็ นลายสามเหลียมซ้ อนสลับต่อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนล่างเป็ นลายสามเหลียมเส้ นคู่ขนาดใหญ่
ภายในซ้ อนลายสามเหลียมขนาดเล็ก คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานทรงกลมสูง มี 2 ชัน พบทีพระธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน)

ภาพที 176 พระพุทธรูป รูปแบบที 5 (K5) จากพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ลายเส้ นที 170 พระพุทธรูป รูปแบบที 5 (K5) จากพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

261
6. รู ปแบบที 6 (K6) ฐานลายสามเหลียมซ้ อน คือ ฐานส่วนบน
และส่วนล่างเป็ นลายสามเหลียมซ้ อนสลับต่อเนืองรอบฐาน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่หรื อลวดบัว ฐาน
ทรงกลมเตี ย พบทีวดั ท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
จํานวน 1 องค์ บ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ และปรางค์กู่ จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 2
องค์ เช่น พระพุทธรู ปจากวัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.213/2519
และจากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/40/2548 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

ภาพที 177 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 6 (K6)
(ก) พระพุทธรูปบุทอง จากวัดท่าหลักเมือง หมายเลขทะเบียน พช.ขก.213/2519
(ข) พระพุทธรุปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/40/2548

ลายเส้ นที 171 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 6 (K6) จากวัดท่าหลักเมือง จัง หวัด
อุดรธานี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.213/2519
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แผนผังที 10 พัฒนาการรู ปแบบพระพุทธรู ปฐานลายเรขาคณิตลายสามเหลียมซ้ อน

พระพุทธรู ปลายสามเหลียมซ้ อน
ลวดลายไม่ ต่อเนือง

ลวดลายต่ อเนือง

K1

K4

K2

K5

K3

K6
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2.2.3.3 พระพุทธรู ป ฐานลายเรขาคณิ ต ประดิษ์ หมายถึง ฐาน
พระพุทธรู ปทีมี การนํ าเส้ นลวดลายเรขาคณิตมาประกอบเข้ าด้ วยกันอย่างซับซ้ อนจนเกิ ดเป็ น
รูปแบบใหม่ จําแนกได้ 3 รูปแบบ ดังนี 
1. รู ปแบบที 1 (L1) คือ ฐานส่วนบนเป็ นลายตารางสีเหลียม
ทแยงมุม ฐานส่วนล่างเป็ นลายสีเหลียมทแยงมุมเชือมกันอย่างต่อเนือง ระหว่างช่องว่างตกแต่ง
เส้ นตรงแนวทแยง คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานทรงกลมสูง พบทีก่ปู ระภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน
1 องค์ หมายเลขทะเบียน KPC.33/2553

ภาพที 178 พระพุทธรูป รูปแบบที 1 (L1) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
KPC.33/2553

ลายเส้ นที 172 พระพุทธรูป รูปแบบที 1 (L1)จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน
KPC.33/2553

264
2. รู ปแบบที 2 (L2) คือ ฐานส่วนบนเป็ นลายตารางสีเหลียม
ทแยงมุม ฐานส่วนล่างชันที
  1 เป็ นลายช่องสีเหลียม คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐานล่างชันที
  2 เป็ นลาย
สามเหลียมซ้ อนภายในตกแต่งลายสามเหลียมขนาดเล็ก ตรงกลางขีดเส้ นตรงแนวตัง ชันล่
 างสุด
เป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 4 ชัน พบทีพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์
หมายเลขทะเบียน 34/163/2548

ภาพที 179

พระพุทธรู ป รูปแบบที 2 (L2) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/163/2548

ลายเส้ นที 173 พระพุทธรู ป รูปแบบที 2 (L2) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/163/2548

265
3. รู ปแบบที 3 (L3) คือ ฐานส่วนบนและส่วนล่างเป็ นลาย
สามเหลี ย มซ้ อ นภายในตกแต่ง ลายสามเหลี ย มขนาดเล็ ก ตรงกลางขี ด เส้ น ตรงแนวตัง สลับ
ต่อเนืองกันรอบฐาน คัน ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมสูง มี 3 ชัน พบทีกู่
ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 องค์ หมายเลขทะเบียน KPC.22/2553 และ KPC.24/2553

(ก)

(ข)

ภาพที 180 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 3 (L3)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.22/2553
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.24/2553

ลายเส้ นที 174 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 3 (L3) จากจากกู่ประภาชัย จัง หวัด
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน KPC.22/2553
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แผนผังที 11 พัฒนาการรู ปแบบฐานพระพุทธรู ปลายเรขาคณิตประดิษฐ์

ลายเรขาคณิตประดิษฐ์

L1

L2

L3
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2.2.3.4 พระพุทธรู ป ฐานลายสี เ หลี ยม พระพุทธรู ปกลุ่ม นี ม ี ล าย
สีเหลียมเป็ นโครงสร้ างหลัก ตกแต่งอย่างง่ายๆ จําแนกได้ 2 รูปแบบ ดังนี 
1. รู ปแบบที 1 (M1) คือ ฐานพระพุทธรู ปเป็ นช่องตาราง
สีเหลียมสลับต่อเนืองรอบฐาน ชันล่
 างสุดเป็ นฐานเรี ยบ ฐานทรงกลมเตี ย มี 2 ชันพบที

พระธาตุบอ่
พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน 34/22/2548

ภาพที 181

พระพุทธรูป รู ปแบบที 1 (M1) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/22/2548

ลายเส้ นที 175 พระพุทธรู ป รูปแบบที 1 (M1) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/22/2548
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2. รู ปแบบที 2 (M2) คือ ฐานพระพุทธรู ปด้ านบนเป็ นช่อง
ตารางสีเหลียมสลับต่อเนืองรอบฐาน ด้ านล่างเป็ นลายเส้ นตรงแนวตังตรง
 ฐานทรงกลมเตี ย มี 2
ชัน พบทีก่บู ้ านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.98/2550

ภาพที 182

พระพุทธรู ป รู ปแบบที 2 (M2) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.98/2550

ลายเส้ นที 176 พระพุทธรูป รูปแบบที 2 (M2) จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.98/2550
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แผนผังที 12 พัฒนาการรู ปแบบพระพุทธรู ปฐานลายเรขาคณิตลายสีเหลียม

ลายสีเหลียม

M1

M2
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สรุปพัฒนาการรู ปแบบพระพุทธรู ปฐานลายเรขาคณิต
พระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิตสามารถแบ่งได้ 5 รูปแบบ คือ
1.รู ปแบบที 1 ลายสามเหลียมพืน! ฐาน โดยฐานส่วนบนเป็ นลายสามเหลียม
ต่อเนืองรอบฐาน (J1) ส่วนฐานด้ านล่างเป็ นฐานเรี ยบ จากนั นจึงพัฒนาลวดลาย 2 ลักษณะ คือ
การเพิมจํานวนเส้ นสามเหลียมเป็ น 2 เส้ น (J2) แล้ วจึงเพิมลายจุดเข้ าไปในเส้ นสามเหลียม (J3)
และเพิมลายสามเหลียมเข้ าไปทีฐานส่วนล่าง (J4) ส่วนอีกลักษณะหนึงคือ พัฒนาโดยการเพิม
ลายสามเหลียมเส้ นคูท่ ีฐานส่วนล่าง (J6)
2.รู ปแบบที 2 ลายสามเหลียมซ้ อน เป็ นการตกแต่งลายสามเหลียมด้ วยการซ้ อน
ลายสามเหลียมขนาดเล็กหรื อการตกแต่งด้ วยเส้ นตรง มี 2 ลักษณะ คือ กลุ่มแรกเป็ นลวดลายทีไม่
มีพัฒนาการต่อเนืองกัน พบ 3 รู ปแบบ คือ ฐานส่วนบนเป็ นฐานเรี ยบ ฐานส่วนล่างเป็ นลาย
สามเหลียมตกแต่งเส้ นตรง (K1) ฐานส่วนบนเป็ นลายสามเหลียมเส้ นเดียว ส่วนฐานด้ านล่างเป็ น
ลายสามเหลียมขนาดใหญ่ซ้อนลายสามเหลียมขนาดเล็กภายใน (K2) และฐานส่วนบนเป็ นฐาน
เรี ยบ ส่วนฐานด้ านล่างเป็ นลายสามเหลียมภายในตกแต่งลายเส้ นตรงสลับกันต่อเนืองรอบฐาน
(K3)
กลุ่มที สองเป็ นกลุ่มที มีพัฒ นาการลวดลายที ต่อเนื องกัน คือ ฐานส่วนบนเป็ นลาย
สามเหลียมตกแต่งเส้ นตรงสลับกันต่อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนล่างเป็ นฐานเรี ยบ (K4) แล้ วจึงเพิม
ลายสามเหลียม ภายในมีสามเหลียมขนาดเล็กเข้ าทีฐานส่วนล่าง ตกแต่งขอบด้ วยเส้ นประ (K5)
จากนันฐานส่

วนล่างพัฒนาเป็ นสายสามเหลียมตกแต่งเส้ นตรงต่อเนืองรอบฐาน (K6)
3.รู ปแบบที 3 ลายเรขาคณิตประดิษฐ์ เป็ นการประกอบลวดลายเรขาคณิตเข้ า
ด้ วยกันอย่างซับซ้ อน โดยฐานส่วนบนเป็ นลายตารางสีเหลียมขนมเปี ยกปูน ฐานส่วนล่างเป็ นลาย
สีเหลียมขนมเปี ยกปูน สลับกับลายสามเหลียมตกแต่ง เส้ นตรงในช่องสามเหลียมด้ านบนและ
ด้ านล่าง (L1) จากนันจึ
 งเพิมเส้ นตรงเข้ าใปในช่องสีเหลียมขนมเปี ยกปูน ช่องว่างระหว่างสีเหลียม
ขนมเปี ยกปูนตกแต่ง ลายตารางสี เ หลี ยมทแยงมุม และเพิม ฐานลายตารางสี เ หลี ยมเข้ าไปใต้
ลูกแก้ วอกไก่ 1 ชัน (L2) ส่วนอีกรูปแบบหนึงคือ การทําฐานส่วนบนและส่วนล่างเป็ นลายสีเหลียม
ขนมเปี ยกปูน ภายในตกแต่งเส้ นตรง 1 เส้ น ช่องว่างระหว่างสีเหลียมขนมเปี ยกปูนตกแต่งลาย
สีเหลียมทแยงมุม ฐานส่วนล่างสุดตกแต่งลายเส้ นเม็ดกระดุม 1 แถว (L3)
4.รู ปแบบที 4 ลายสีเหลียม เป็ นลายสีเหลียมต่อเนืองรอบฐาน ฐานส่วนล่างเป็ น
ฐานเรี ยบ (M1) และจึงได้ เพิมลายเส้ นตรงเข้ าทีฐานส่วนล่าง และเพิมความสูงของฐานให้ สูงขึน
(M2)
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การกําหนดอายุพระพุทธรู ปฐานลายเรขาคณิต
พระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิตสามารถแบ่งออกเป็ น 4 รูปแบบ สามารถกําหนดอายุ
ได้ ดังนี 
1.รู ปแบบที 1 สามเหลียมพืน! ฐาน ถึงแม้ ว่าพระพุทธรู ปฐานลายเรขาคณิตจะ
ปรากฏชัดเจนในช่วงพุท ธศตวรรษที 22 คือ พระพุทธรู ป รู ปแบบ (b4) แต่เ ปรี ยบเที ย บกับ
พระพุทธรู ป รู ปแบบ (J1) พบว่ามีรูปแบบพัฒนาการที สอดคล้ องกับพระพุทธรู ปในช่วงพุทธ
ศตวรรษที 21 และซับซ้ อนเหมือนกับฐานพระพุทธรู ป รู ปแบบ (b4) อายุช่วงพุทธศตวรรษที 22
นอกจากนี ยังพบว่ามีการผสมกับลายกลีบบัวฟั นยักษ์ คือ พระพุทธรูป รูปแบบ(J9) และ (J10) ซึง
พบมาแล้ วตังแต่
 ช่วงอยุธยาตอนต้ น เช่น ที ลายปูนปั น กลีบบัวทีวดั ส้ ม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จึง อาจกล่าวได้ ว่าพระพุทธรุ ป รู ปแบบที 1 อาจเที ยบได้ กับพระพุทธรู ปที มีอายุช่วงช่วงพุทธ
ศตวรรษที 21 – 22

ภาพที 183

ลายปูนปั น กลีบบัว วัดส้ ม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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(J1)

(b4)

ลายเส้ นที 177 เปรี ยบเทียบลวดลายเรขาคณิตระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (J1) กับพระพุทธรูป
ทีมีจารึก รูปแบบ (b4) ซึง มีอายุราวพุทธศตวรรษที 22

(J9)

(J10)

ลายเส้ นที 178 ลายกลีบบัวฟั นยักษ์ทีปรากฏบบฐานพระพุทธรูป รูปแบบ (J9) และ (J10)
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2.รู ปแบบที 2 ลายสามเหลียมซ้ อน คือ พระพุทธรูป รูปแบบ (K1) (K2) (K3) (K4)
(K5) และ (K6) สามารถนําไปเปรี ยบเทียบกับพระพุทธรูป รูปแบบ (b4) ระบุช่วงพุทธศตวรรษที 22
ทีมี การตกแต่ง ลายเส้ นตรงเข้ าไปในช่องสามเหลียมแล้ ว และพบใช้ ต่อเนื องมาจนถึง ช่วงพุทธ
ศตวรรษที 23 เช่น พระพุทธรูป รูปแบบ (c1) ดังนันจึ
 งอาจกล่าวได้ ว่าพระพุทธรูปกลุ่มนี อาจเทียบ
ได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุชว่ งพุทธศตวรรษที 22 – 23

(K1)

(K2)

(K3)

(b4)

(K4)

(K5)

(K6)

ลายเส้ นที 179 เปรี ยบเที ยบลักษณะการตกแต่ง ลายเส้ นตรงในช่องสามเหลี ยมระหว่างกลุ่ม
พระพุทธรู ปฐานลายสามเหลียมซ้ อน คือ พระพุทธรู ป รู ปแบบ (K1) (K2) (K3)
(K4) (K5) และ (K6) กับพระพุทธรู ป ที มี จ ารึ ก รู ป แบบ (b4) ที มี อายุช่วงพุท ธ
ศตวรรษที 22
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(K1)

(K2)

(K3)

(c1)

(K4)

(K5)

(K6)

ลายเส้ นที 180 ลักษณะการตกแต่งลายเส้ นตรงในช่องสามเหลียมทีมีการใช้ ตอ่ เนือง พบในกลุ่ม
พระพุทธรู ปฐานลายสามเหลียมซ้ อน คือ พระพุทธรู ป รู ปแบบ (K1) (K2) (K3)
(K4) (K5) และ (K6) และพระพุทธรู ปที มี จารึ ก รู ปแบบ (c1) ที มีอายุช่วงพุทธ
ศตวรรษที 23
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3.รู ป แบบที 3 ลายเรขาคณิต ประดิษฐ์ ยัง คงปรากฏลายสามเหลี ยมตกแต่ง
เส้ นตรงทีพบในช่วงพุทธศตวรรษที 22 (พระพุทธรู ป รูปแบบ b4) อยู่ในพระพุทธรูป รูปแบบ (L1)
อีกทังยั
 งปรากฏลายช่องสีเหลียมบนพระพุทธรู ป รู ปแบบ (L2) ดังเช่นพระพุทธรู ป รู ปแบบ (c4)
ในช่วงพุทธศตวรรษที 23 จึงอาจกล่าวได้ ว่าพระพุทธรู ปในกลุ่มรู ปแบบที 3 อาจเทียบได้ กับ
พระพุทธรูปทีมีอายุชว่ งพุทธศตวรรษที 22

(L1)

(b4)

(L2)

(c4)

ลายเส้ นที 181 เปรี ย บเที ย บการตกแต่ง ลายเส้ น ตรง ระหว่า งพระพุท ธรู ป รู ป แบบ (L1) กับ
พระพุ ท ธรู ป ที มี จ ารึ ก รู ป แบบ (b4) และลายช่ อ งสี เ หลี ย มที ป รากบนฐาน
พระพุทธรูป รูปแบบ (L2) กับพระพุทธรูป รูปแบบ (c4)
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4.รู ปแบบที 4 ลายสีเหลียม พระพุทธรู ป รู ปแบบ (M1) และ (M2) เทียบได้ กับ
ลวดลายช่องสีเหลียมทีปรากฎในพระพุทธรูป รูปแบบ (c4) ระบุศกั ราชช่วงพุทธศตวรรษที 23

(M1)

(c4)

(M2)
ลายเส้ นที 182 เปรี ย บเที ย บลวดลายช่ อ งสี เ หลี ย มที ป รากฏบนฐานพระพุ ท ธรู ป ระหว่ า ง
พระพุทธรูป รูปแบบ (M1) (M2) กับพระพุทธรูปทีมีจารึก รูปแบบ (C4) มีอายุช่วง
พุทธศตวรรษที 23
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2.2.5.กลุ่ม พระพุทธรู ปฐานบั วควํา หรื อ บัว หงายเพียงอย่ างเดียว กลี บบัว
ควําหรื อบัวหงายมีรูปแบบทีหลากหลายทังบั
 วกลีบตังตรง
 บัวกลีบซ้ อน บัวถลา บัวฟั นยักษ์ และ
พบว่ามีการใช้ เทคนิคทางเชิงช่างทําให้ เกิดรู ปทรงของกลีบบัวอีกด้ วย สามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่ม
ย่อยได้ ดงั นี 
2.2.5.1 พระพุทธรู ปฐานบัวหงายเพียงอย่ างเดียว พบว่ามีขนาดฐาน
ตังแต่
 1 – 4 ชัน จําแนกได้ 13 รูปแบบ ดังนี 
1 รู ปแบบที 1 (G1) ฐานทรงกลมเตี ย ชันเดี
 ยว กลีบบัวซ้ อน
ภายในกลีบบัวตกแต่งเส้ นโค้ ง พบทีวัดถํา สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 1 องค์ (ไม่
ปรากฏหมายเลขทะเบียน)

ภาพที 184 พระพุทธรูป รูปแบบที 1 (G1) จากวัดถํ าสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

ลายเส้ นที 183 พระพุทธรูป รูปแบบที 1 (G1) จากวัดถํ าสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู
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2. รู ปแบบที 2 (G2) ฐานทรงกลมเตี ย ชันเดี
 ยว กลีบบัวซ้ อน
ภายในกลีบบัวตกแต่งเส้ นโค้ ง ช่องว่างระหว่างกลีบบัวขีดเป็ นเส้ นตรงในแนวตังต่
 อเนืองรอบฐาน
พบทีวัดถํ าสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน)

ภาพที 185 พระพุทธรูป รูปแบบที 2 (G2) จากวัดถํ าสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

ลายเส้ นที 184 พระพุทธรูป รูปแบบที 2 (G2) จากวัดถํ าสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู
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3 รู ปแบบที 3 (G3) ฐานทรงกลมเตี ย 2 ชัน มีทงบั
ั  วซ้ อนกลีบ
ตังตรง

กลีบบัวถลา พบทีวัดถํา สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 1 องค์ (ไม่ปรากฏ
หมายเลขทะเบียน) และพบทีพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 2 องค์ ได้ แก่ พระพุทธรูป
หมายเลขทะเบียน 34/26/2548 และ 34/35/2548 ดังนี 

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 186 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 3 (G3)
(ก) พระพุทธรูปบุทอง จากวัดถํ าสุวรรณคูหา (ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน)
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/26/2548
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/35/2548

ลายเส้ นที 185 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 3 (G3) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/35/2548
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4. รู ปแบบที 4 (G4) ฐานบัวหงายกดเป็ นทรงสามเหลียมหรื อ
เส้ นตรง ฐานด้ านล่างเรี ยบ คันด้ วยลูกแก้ วอกไก่ พบทีบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์
และพระธาตุพ นม จํ านวน 2 องค์ เช่น พระพุทธรู ปจากพระธาตุบ่อ พันขัน จัง หวัดร้ อยเอ็ ด
หมายเลขทะเบียน 34/23/2548 และพระพุทธรู ปบุทอง จากพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ไม่
ปรากฏหมายเลขทะเบียน) ดังนี 

(ก)

(ข)

ภาพที 187 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 4 (G4)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/23/2548
(ข) พระพุทธรูปบุทอง จากพระธาตุพนม (ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน)

ลายเส้ นที 186 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 4 (G4) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/23/2548
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5. รู ปแบบที 5 (G5) ฐานบัวหงายลายบัวฟั นยักษ์ ฐาน
ส่วนล่างไม่มีการตกแต่งลวดลาย คันด้ วยลูกแก้ วอกไก่ พบทีกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน
11 องค์ ธาตุบ้านหนาด จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์ เช่น พระพุทธรูปจากกู่ประภาชัย จังหวัด
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน KPC.112/2553 และพระพุทธรูปจากธาตุบ้านหนาด จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขทะเบียน sf#02 ดังนี 

(ก)

(ข)

ภาพที 188 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 5 (G5)
(ก) พระพุทธรูปบุทอง จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.112/2553
(ข) พระพุทธรูปบุทอง จากธาตุบ้านหนาด หมายเลขทะเบียน sf#02

ลายเส้ นที 187 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูป รูปแบบที 5 (G5) จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขทะเบียน KPC.112/2553
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6. รู ปแบบที 6 (G6) ฐานบัวหงาย 2 ชัน คือ ฐานบัวหงายเป็ น
บัวหงายกลีบตังตรง
 ส่วนฐานด้ านล่างทําเป็ นกลีบบัวหงายตังตรงอี

ก 1 ชัน คันด้ วยลวดบัว 1 แถว
ช่องว่างระหว่างกลีบบัวตกแต่งลายจุด ใต้ ฐานบัวชันที
 2 มีเส้ นลายจุดรองรับอีก 1 แถว พบทีภูตะ
กา จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.16/2529 ดังนี 

ภาพที 189 พระพุทธรูป รูปแบบที 6 (G6) จากภูตะกา หมายเลขทะเบียน พช.ขก.16/2529

ลายเส้ นที 188 พระพุทธรูป รูปแบบที 6 (G6) จากภูตะกา หมายเลขทะเบียน พช.ขก.16/2529
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7. รู ปแบบที 7 (G7) ฐานบัวหงาย 2 ชัน คือ ฐานบัวหงายเป็ น
บัวถลา ฐานด้ านล่างทําเป็ นกลีบบัวหงายตังตรงซ้

อนกัน ภายในกลีบบัวตกแต่งคล้ ายเกสรบัว คัน
ด้ วยลูกแก้ วอกไก่ พบทีกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 2 องค์ ได้ แก่ พระพุทธรู ป
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.52/2550 และ พช.ขก.80/2550 ดังนี 

(ก)

(ข)

ภาพที 190 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 7 (G7)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่บ้านดอนดู่ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.52/2550
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่บ้านดอนดู่ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.80/2550

ลายเส้ นที 189 ตัว อย่า งลายเส้ น พระพุท ธรู ป รู ป แบบที 7 (G7) จากกู่บ้ า นดอนดู่ จัง หวัด
มหาสารคาม หมายเลขทะเบียน พช.ขก.80/2550
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8. รู ปแบบที 8 (G8) ฐานบัวหงาย 2 ชัน คือ ฐานบัวหงายเป็ น
บัวฟั น ยักษ์ ฐานด้ านล่างทํ า เป็ นบัวฟั น ยักษ์ เ ช่นเดียวกัน ขอบกลี บบัวตกแต่ง ลายจุด คันด้ ว ย
ลูกแก้ วอกไก่ ใต้ ฐานบัวชันที
 2 มีเส้ นลายจุดรองรับอีก 1 แถว พบทีกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น
จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน KPC.26/2553 และวัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1
องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.204/2519 ดังนี 

(ก)

(ข)

ภาพที 191 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 8 (G8)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย หมายเลขทะเบียน KPC.26/2553
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากวัดท่าหลักเมือง หมายเลขทะเบียน พช.ขก.204/2519

ลายเส้ นที 190 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ป รู ปแบบที 8 (G8) จากจากกู่ประภาชัย จังหวัด
ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน KPC.26/2553
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แผนผังที 13 พัฒนาการรู ปแบบฐานพระพุทธรู ปฐานบัวหงายเพียงอย่ างเดียว
ฐานบัวหงาย
ฐานบัวไม่ มีลูกแก้ อกไก่
/ลวดบัว

บัวหงายซ้ อน 2 ชัน3
ฐานบัวมีลูกแก้ วอกไก่
/ลวดบัว

ฐาน 1 ชัน3

กลีบบัวตัง3 ตรง

บัวเรขาคณิต

G6
G1

G2
G4
ฐาน 2 ชัน3

กลีบบัวถลา

บัวฟั นยักษ์

G7
กลีบบัวฟั นยักษ์
G3

G5

G8
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สรุปพัฒนาการรู ปพระพุทธรู ปฐานบัวหงายเพียงอย่ างเดียว
พระพุทธรูปฐานบัวหงายเพียงอย่างเดียวสามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ คือ
1.ฐานบัวหงายไม่ มีลูกแก้ วอกไก่ หรื อลวดบัว มีฐาน 1-3 ชัน คือ ฐานบัวเตี ย 1 ชัน
(G1) และตกแต่งลายเส้ นตรงช่องว่างระหว่างกลีบบัว (G2) ฐานบัว 2 ชัน มีทงฐานเตี
ั
ยและฐานสูง
(G3)
2.ฐานบัวหงายมีลูกแก้ วอกไก่ หรื อลวดบัว มีบวั ลายเรขาคณิต (G5) และบัวฟั น
ยักษ์ (G6)
3.ฐานบัวหงาย 2 ชัน3 พบมีกลีบบัว 3 ประเภท คือ กลีบบัวตังตรง
 (G7) กลีบบัวถลา
(G8) และกลีบบัวฟั นยักษ์ (G9)
การกําหนดอายุพระพุทธรู ปฐานบัวหงายเพียงอย่ างเดียว
พระพุทธรูปฐานบัวหงายเพียงอย่างเดียวในกลุ่มพระพุทธรูปทีระบุศกั ราชพบครัง แรก
ในช่วงพุทธศตวรรษที 23 คือ พระพุทธรูป รูปแบบ (c8) แต่เมือพิจารณารูปแบบกลีบบัวแล้ วพบว่า
กลีบบัวบนฐานพระพุทธรูป รูปแบบ (G3) (G7) มีความคล้ ายคลึงกับกลีบบัวบนฐานพระพุทธรูปที
มีจารึก รูปแบบ (b2) คือ การตกแต่งเส้ นประขนาดเล็กรอบกลีบบัวซึงปรากฏมาแล้ วตังแต่
 ช่วงพุทธ
ศตวรรษที 22 จึงอาจเทียบพระพุทธรูปกลุ่มนี ได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุช่วงพุทธศตวรรษที 22 –
23

ลายเส้ นที 191 พระพุทธรูปมีจารึก รูปแบบ (c8) อายุราวพุทธศตวรรษที 23
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(G3)

(G7)

(b2)

ลายเส้ นที 192 เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะการตกแต่ ง เส้ นประขนาดเล็ ก รอบกลี บ บัว ระหว่ า ง
พระพุทธรูป รูปแบบ (G3) และ (G7) กับพระพุทธรูปทีมีจารึก รูปแบบ (b2) อายุ
ราวพุทธศตวรรษที 22
กลีบบัวซ้ อนบนฐานพระพุทธรูป รูปแบบ (G1)(G2) และ (G6) ทีมีความคล้ ายคลึงกับ
พระพุทธรูปทีมีจารึก รูปแบบ (c5) ทีมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที 23 จึงอาจเทียบพระพุทธรูปกลุ่ม
นี ได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุชว่ งพุทธศตวรรษที 23

(G1)

(G2)

(G6)

(c5)

ลายเส้ นที 193 เปรี ยบเทียบลักษณะกลีบบัวระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (G1) (G2) และ (G6)
กับพระพุทธรูปรูปมีจารึก รูปแบบ (c5) อายุราวพุทธศตวรรษที 23
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นอกจากนีย ังพบกลีบบัวทีพบในศิลปะอยุธยาพบในพระพุทธรู ป รู ปแบบ (G4)
และ (G5) เป็ นลักษณะกลีบบัวทีคล้ ายกับกลีบบัวหงายบนฐานพระพุทธรู ป รุปแบบ (b3) ทีมีอายุ
ช่วงพุทธศตวรรษที 22 จึงอาจเทียบพระพุทธรูป รูปแบบ (G4) และ (G5) ได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุ
ช่วงพุทธศตวรรษที 22

(G4)

(b3)

(G5)
ลายเส้ นที 194 เปรี ยบเทียบลักษณะกลีบบัวระหว่างพระพุทธรู ป รู ปแบบ (G4) และ (G5) กับ
พระพุทธรูปรูปมีจารึก รูปแบบ (b3) อายุราวพุทธศตวรรษที 22

289
2.2.5.2 พระพุทธรู ปฐานบัวควําเพียงอย่ างเดียว พบว่ามีขนาดฐาน
ตังแต่
 1 – 5 ชัน จําแนกได้ ดังนี 
1. รู ปแบบที 1 (H1) ฐานเตี ย ชันเดี
 ยว ฐานบัวควําเป็ นกลีบบัว
ตังตรงซ้

อนกัน ภายในกลีบบัว ช่องว่างระหว่างกลีบบัว ขอบฐานบัวทัง ด้ านบนและล่างตกแต่ง
ลายเส้ น วงกลม คันลูก แก้ ว อกไก่ ร ะหว่า งพระพุทธรู ปและฐานบัว พบที พระธาตุมี ชัย จัง หวัด
สกลนคร จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน พช.ขก.13/2549

ภาพที 192 พระพุทธรูป รูปแบบที 1 (H1) จากพระธาตุมีชยั หมายเลขทะเบียน พช.ขก.13/2549

ลายเส้ นที 195

พระพุทธรู ป รู ปแบบที 1 (H1) จากพระธาตุมีชยั หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
13/2549
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2. รู ปแบบที 2 (H2) ฐานเรี ยบผสมกลีบบัวควํา คือ ฐาน
ส่วนบนเป็ นฐานหน้ ากระดานเรี ยบ ฐานบัวควําเป็ นบัวซ้ อน กลีบตังตรง
 ตกแต่งเส้ นประตลอดขอบ
บัว คันด้ วยลูกแก้ วอกไก่ พบทีพระธาตุบงั พวน จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.3/2538 และพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํ านวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน
34/111/2540 ดังนี 

(ก)

(ข)

ภาพที 193 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 2 (H2)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบงั พวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.3/2538
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/111/2540

ลายเส้ นที 196 พระพุทธรูป รูปแบบที 2 (H2) จากพระธาตุบงั พวน จัวหวัดหนองคาน หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.3/2538
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3.รู ปแบบที 3 (H3) ฐานเรี ยบผสมกลีบบัวควํา คือ ฐานส่วนบน
เป็ นฐานหน้ ากระดานเรี ยบ ฐานบัวควําเป็ นกลีบบัวตังตรง
 ซ้ อนกลีบระหว่างกลีบบัวและซ้ อนใน
กลีบบัวใหญ่ คันด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ใต้ ฐานบัวควําเป็ นฐานเรี ยบ คันด้ วยเส้ นลวดบัว พบทีพระธาตุ
บังพวน จังหวัดหนองคาย จํานวน 5 องค์ เช่น พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน พช.ขก.2/2538,
พช.ขก.7/2538 และ พช.ขก.8/2538 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 194 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 3 (H3)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบงั พวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.2/2538
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบงั พวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.7/2538
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบงั พวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.8/2538

ลายเส้ นที 197 พระพุทธรูป รูปแบบที 3 (H3) จากพระธาตุบงั พวน จังหวัดหนองคาย หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.2/2538
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4 .รู ปแบบที 4 (H4) ฐานเรี ยบผสมกลีบบัวควํา คือ ฐาน
ส่วนบนเป็ นฐานหน้ ากระดานเรี ยบ ฐานบัวควําเป็ นกลีบบัวตังตรง
 ตกแต่งเส้ นครึ งวงกลมภายใน
กลีบบัว คันด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ช่องวางระหว่างกลีบบัวขีดเส้ นตรงในแนวตัง ใต้ ฐานบัวควําเป็ นฐาน
เรี ยบ คันด้ วยเส้ นลวดบัว 1 แถว พบทีวัดเจดีย์ร้างข้ างตลาด จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 องค์
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.331/2549 ดังนี 

ภาพที 195

พระพุทธรู ป รู ปแบบที (H4) จากจากวัดเจดีย์ร้างข้ างตลาด จังหวัดหนองคาย
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.331/2549

ลายเส้ นที 198 พระพุทธรู ป รู ปแบบที (H4) จากจากวัดเจดีย์ร้างข้ างตลาด จังหวัดหนองคาย
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.331/2549
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5. รู ปแบบที 5 (H5) ฐานเรี ยบผสมกลีบบัวควํา คือ ฐาน
ส่วนบนเป็ นฐานหน้ ากระดานเรี ยบ ฐานบัวควําเป็ นกลีบบัวตั งตรง ซ้ อนกลีบระหว่างกลีบบัว 3 ชัน
และซ้ อนในกลีบบัวเล็กในกลีบบัวใหญ่ ภายในกลีบบัวตกแต่งลายจุด คันด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ใต้ ฐาน
บัวควําเป็ นฐานเรี ยบ คันด้ วยเส้ นลวดบัว พบทีพระธาตุบงั พวน จังหวัดหนองคาย จํานวน 13 องค์
และเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 องค์ เช่น พระพุทธรู ปจากพระธาตุบงั พวน
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.4/2538, พช.ขก.17/2538 และจากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.18/2538 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 196 ตัวอย่างพระพุทธรูป รูปแบบที 5 (H5)
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบงั พวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.4/2538
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบงั พวน หมายเลขทะเบียน พช.ขก.17/2538
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา หมายเลขทะเบียน พช.ขก.18/2538

294

ลายเส้ นที 199 พระพุทธรูป รูปแบบที 5 (H5) จากพระธาตุบงั พวน จังหวัดหนองคาย หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.17/2538
6.รู ปแบบที 6 (H6) ฐานเรี ยบผสมกลีบบัวควํา คือ ฐานส่วนบน
เป็ นฐานหน้ ากระดานเรี ยบ ฐานบัวควําเป็ นกลีบบัวขนาดใหญ่ ภายในกลีบบัวตกแต่งลายเส้ นจุด
คันด้ วยลูกแก้ วอกไก่ พบทีพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลขทะเบียน
34/115/2540 ดังนี 

ภาพที 197

พระพุทธรูป รู ปแบบที 6 (H6) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/115/2540
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ลายเส้ นที 200 พระพุทธรู ป รูปแบบที 6 (H6) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/115/2540
7. รู ปแบบที 7 (H7) ฐานเรี ยบผสมบัวควําและลายเรขาคณิต
เป็ นฐาน 4 ชัน โดยชันที
 1 เป็ นฐานหน้ ากระดานเรี ยบ ชันที
 2 เป็ นฐานบัวควํา ใต้ กลีบบัวควํา
ตกแต่งเส้ นเม็ดกระดุม 1 แถว ชันที
 3 เป็ นลายสามเหลียมตกแต่งเส้ นตรงต่อเนืองรอบฐาน ฐานชัน
ที 4 เป็ นฐานเรี ยบ ฐานชันที
 1 และ 2 คันด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ส่วนระหว่างฐานชันที
 2,3และ 4 คัน
ด้ วยเส้ นลวดบัว ชันละ
 1 แถว พบทีพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์ หมายเลข
ทะเบียน 34/165/2548

ภาพที 198 พระพุทธรูป รู ปแบบที 7 (H7) จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/165/2548
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ลายเส้ นที 201 พระพุทธรูป รูปแบบที 7 (H7) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/165/2548
8. รู ปแบบที 8 (H8) ฐานเรี ยบผสมบัวควํา ลายหัวยู่อีและลาย
เรขาคณิต เป็ นฐาน 4 ชัน โดยชันที
 1 เป็ นฐานหน้ ากระดานเรี ยบ ชันที
 2 เป็ นฐานบัวควําผสมลาย
หัวยู่อีตรงกลาง ใต้ กลีบบัวควําตกแต่งเส้ นเม็ดกระดุม 1 แถว ชันที
 3 เป็ นลายสามเหลียมตกแต่ง
เส้ นตรงต่อเนืองรอบฐาน ฐานชันที
 4 เป็ นฐานเรี ยบ ฐานชันที
 1 และ 2 คันด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ฐาน
ชันที
 3 และ 4 คันด้ วยเส้ นลวดบัว 1 แถว พบทีพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 1 องค์
หมายเลขทะเบียน 34/137/2548 ดังนี 

ภาพที 199 พระพุทธรูป รูปแบบที 8 (H8) จากจากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลข
ทะเบียน 34/137/2548
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ลายเส้ นที 202 พระพุท ธรู ป รู ปแบบที 8 (H8) จากจากพระธาตุบ่อพัน ขัน จัง หวัดร้ อยเอ็ ด
หมายเลขทะเบียน 34/137/2548
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แผนผังที 14 พัฒนาการรู ปแบบพระพุทธรู ปฐานบัวควําเพียงอย่ างเดียว
ฐานบัวควําเพียงอย่ างเดียว

ผสมฐานเรียบ

ฐาน 1 ชัน3
ฐาน 2 ชัน3

ฐาน 4 ชัน3

H1
H6

H4

H2

H7

H3

H8

H5

299
สรุปพัฒนาการรู ปแบบพระพุทธรู ปฐานบัวควําเพียงอย่ างเดียว
พระพุทธรูปฐานบัวควําเพียงอย่างเดียวสามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ
1.รู ปแบบที 1 พระพุทธรูปฐานบัวควําเพียงอย่างเดียว ฐาน 1 ชัน มี 2 รูปแบบ คือ
1.1 รู ปแบบที 1.1 ฐานบัวแวงมีเกสรบัว (H1)
1.2 รู ปแบบที 1.2 ฐานบัวควํากลีบตังตรง
 มีการซ้ อนกลีบ (H2)
2.รู ปแบบที 2 พระพุทธรู ปฐานบัวควําเพียงอย่างเดียวผสมฐานเรี ยบ พบมี ฐาน 2
ชัน และฐาน 4 ชัน ดังนี 
2.1 รู ปแบบที 2.1 มีพฒ
ั นาการ 2 รูปแบบ คือ
1.กลีบบัวควําขนาดใหญ่ตกแต่งเส้ นครึ งวงกลมและเส้ นโค้ งคล้ ายกับการซ้ อน
กลีบบัวขนาดเล็กในกลีบบัวใหญ่ (H7)
2.กลีบบัวควําซ้ อนกัน (H3) จากนันมี
 การเพิมเส้ นครึ งวงกลมเข้ าไปในกลีบบัว
(H4) และตกแต่งเส้ นตรงแนวตังระหว่

างกลีบบัว (H5) หรื อซ้ อนกลีบบัวจํานวนมากเข้ าไปในกลีบ
บัวเดิม (H6)
2.2 รู ปแบบที 2.2 ฐาน 4 ชัน โดยฐานด้ านบนเป็ นฐานเรี ยบ ฐานส่วนล่างเป็ นกลีบ
บัวควํารองรับลายสามเหลียมตกแต่งเส้ นตรงต่อเนืองรอบฐาน (H8) และมีการเพิมลายหัวยู่อีเข้ า
ไปในกลีบบัว (H9)
การกําหนดอายุพระพุทธรู ปฐานบัวควําเพียงอย่ างเดียว
พระพุทธรูปฐานบัวควําเพียงอย่างเดียวสามารถกําหนดอายุได้ ดงั นี 
1.รู ปแบบที 1 ฐานพระพุทธรู ป รู ปแบบ (H1) เป็ นกลีบบัวซ้ อนทีมีการตกแต่งขอบ
กลีบบัว มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับกลีบบัว รูปแบบ (c5) ระบุศกั ราชในช่วงพุทธศตวรรษที 23 และมี
ความสอดคล้ องกับพัฒนาการรู ปแบบในช่วงพุทธศตวรรษที 23 ทีนิยมการตกแต่งกลีบบัวเป็ น
อย่างมาก จึงอาจเทียบพระพุทธรูป รูปแบบ (H1) ได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษ
ที 23

300

(H1)

(c5)

ลายเส้ นที 203 เปรี ยบเทียบลายกลีบบัวระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (H1) กั บ พระพุ ท ธรู ปที มี
จารึก รูปแบบ (c5) อายุราวพุทธศตวรรษที 23
2.รู ปแบบที 2 มี 2 รูปแบบ คือ
2.1 รู ปแบบที 2.1 พระพุทธรูป รูปแบบ (H2) (H3) (H6) เป็ นพระพุทธรู ปฐานบัว
ควําทีซ้ อนกลีบบัวอย่างงาย ซึงลักษณะการซ้ อนกลีบบัวนี พบมาแล้ วตังแต่
 ช่วงพุทธศตวรรษที 21
เช่น พระพุทธรูป รูปแบบ (a2) จึงอาจเทียบพระพุทธรูป รูปแบบ (H6) (H2) (H3) ได้ กบั พระพุทธรูป
ทีมีอายุในช่วงกว่าช่วงพุทธศตวรรษที 21
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(H2)

(H3)

(H6)

(a2)

ลายเส้ นที 204 เปรี ยบเทียบลายกลีบบัวระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (H2) (H3) และ (H6) กับ
พระพุทธรูปทีมีจารึก รูปแบบ (a2) อายุราวพุทธศตวรรษที 23
สําหรับพระพุทธรู ป รู ปแบบ (H4) ทีมีการตกแต่งลายเส้ นตรงในช่องว่างระหว่าง
กลีบบัวซึงอาจเปรี ยบเทียบได้ กบั พระพุทธรูปมีจารึก รูปแบบ (c11) ซึงมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที
23 และพระพุทธรู ป รูปแบบ (H5) ทีมีการซ้ อนกลีบบัวเป็ นอย่างมากซึงสอดคล้ องกับพัฒนาการ
รูปแบบฐานพระพุทธรูปในช่วงพุทธศตวรรษที 23 ทีนิยมการตกแต่งกลีบบัวเป็ นอย่างมาก ดังนันจึ
 ง
อาจเทียบพระพุทธรูป รูปแบบ (H4) และ (H5) ได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที 23

(H4)

(H5)

(c11)

ลายเส้ นที 205 เปรี ย บเที ย บลายกลี บ บัว ระหว่ า งพระพุ ท ธรู ป รู ป แบบ (H4) และ (H5) กั บ
พระพุทธรูปทีมีจารึก รูปแบบ (c11) อายุราวพุทธศตวรรษที 23
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2.2 รู ปแบบที 2.2 พระพุทธรู ป รู ปแบบ (H7) และ (H8) รูปแบบและลวดลายที
คล้ ายคลึงพระพุทธรู ปทีมีจารึ ก รูปแบบ (c1) ซึงมีอายุช่วงพุทธศตวรรษที 23 ดังนันจึ
 งอาจเทียบ
พระพุทธรูป รูปแบบ (H7) และ (H8) ได้ กบั พระพุทธรูปทีมีอายุชว่ งพุทธศตวรรษที 23

(H7)

(H8)

(c1)

ลายเส้ นที 206 เปรี ยบเทียบลวดลายกลีบบัวระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (H7) และ (H8) กับ
พระพุทธรูปทีมีจารึก รูปแบบ (c1) อายุราวพุทธศตวรรษที 23
2.2.6. กลุ่มพระพุทธรู ปฐานเรียบ พระพุทธรูปกลุม่ นี พบได้ ในทุกแหล่ง
พบมาแล้ วตังแต่
 ช่วงพุทธศตวรรษที 21 ดังเช่น พระพุทธรูป รู ปแบบ (a1) ทีสถานปฏิบตั ิธรรมถํา
สาริกา จังหวัดเลย ซึงพระพุทธรูปฐานเรี ยบทีพบสามารถจําแนกได้ 2 รูปแบบ ดังนี 
2.2.6.1 พระพุทธรู ปฐานเรียบ 1 ชัน3 (N1) พบทังฐานเตี

ยและ
ฐานสูง ทังที
 มีและไม่มีลูกแก้ วอกไก่ ลวดบัว พบทีภูตะกา จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 องค์ วัด
เจดีย์ร้างข้ างตลาด จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 องค์ กู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 5 องค์
ธาตุบ้านหนาด จังหวัดอุดรธานี จํานวน 2 องค์ และพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 2
องค์ เช่น พระพุทธรูปจากภูตะกา หมายเลขทะเบียน พช.ขก.17/2529 และจากธาตุบ้านหนาด
หมายเลขทะเบียน sf#10 เป็ นต้ น
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(ก)

(ข)

ภาพที 200 ตัวอย่างพระพุทธรูปฐานเรี ยบ 1 ชัน
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากภูตะกา หมายเลขทะเบียน พช.ขก.17/2529
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากธาตุบ้านหนาด หมายเลขทะเบียน sf#10

ลายเส้ นที 207 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรูปฐานเรี ยบ 1 ชัน จากธาตุบ้านหนาด จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขทะเบียน sf#10
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2.2.6.2 พระพุทธรู ปฐานเรี ยบ 2 ชัน3 (N2)พบทังฐานเตี

ยและ
ฐานสูง ทังที
 มีและไม่มีลูกแก้ วอกไก่ ลวดบัว พบทีบ้ านโคกสําราญ จังหวัดหนองคาย จํานวน 1
องค์ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม จํานวน 2 องค์ (ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน) ภูตะกา จังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 2 องค์ บ้ านหนองดินจี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 องค์ เจดีย์ร้างข้ างตลาด
จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 องค์ บ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 4 องค์ บ่อพันขัน (2540)
จังหวัดร้ อยเอ็ด จํานวน 10 องค์ เช่น พระพุทธรูปจากภูตะกา หมายเลขทะเบียน พช.ขก.18/2529
จากวัดเจดีย์ร้างข้ างตลาด จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน พช.ขก.33/2549 และจากพระธาตุ
บ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน 34/39/2548 เป็ นต้ น

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 201 ตัวอย่างพระพุทธรูปฐานเรี ยบ 2 ชัน
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากภูตะกา หมายเลขทะเบียน พช.ขก.18/2529
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากวัดเจดีย์ร้างข้ างตลาด หมายเลขทะเบียน พช.ขก.33/2549
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน หมายเลขทะเบียน 34/39/2548
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ลายเส้ นที 208 ตัวอย่างลายเส้ นพระพุทธรู ปฐานเรี ยบ 2 ชัน จากพระธาตุบ่อพันขัน หมายเลข
ทะเบียน 34/39/2548
การกําหนดอายุพระพุทธรู ปฐานเรียบ
พระพุทธรู ปฐานเรี ยบ 1 ชัน มีลกั ษะทีเหมือนกับพระพุทธรูป รู ปแบบ (a1) ทีมีจารึ ก
ปรากฏในช่วงพุทธศตวรรษที 21 และสําหรับพระพุทธรูปฐานเรี ยบ 2 ชัน อาจพิจารณาได้ จากการ
เกิดลูกแก้ วอกไก่ซึงปรากฏในฐานพระพุทธรูปทีมีจารึกมาแล้ วตังแต่
 ช่วงพุทธศตวรรษที 21 และใช้
ต่อเนืองมาถึงช่วงพุทธศตวรรษที 23 ดังนันจึ
 งอาจเทียบพระพุทธรูปฐานเรี ยบ 1 ชัน และ 2 ชันได้

กับพระพุทธรูปทีมีอายุชว่ งพุทธศตวรรษที 21 – 23

(N1)

(N2)

(a1)

ลายเส้ นที 209 เปรี ยบเทียบรูปแบบฐานเรี ยบระหว่างพระพุทธรูป รูปแบบ (N1) และ (N2) กับ
พระพุทธรูปทีมีจารึก รูปแบบ (a1) อายุราวพุทธศตวรรษที 21
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จารึกและคติการสร้ างพระพุทธรู ป
ข้ อมูล เกี ยวกับคติการสร้ างพระพุทธรู ปบุทอง – บุเ งินในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบนได้ จากข้ อมูลจารึกบนฐานพระพุทธรูปทังหมด
,
101 องค์ ซึง อ่านและถอดความโดยนางสาว
ยุวเรศ วุท ธี รพล และนางสาววชรพร อัง กูร ชัช ชัย นัก ภาษาโบราณ ชํ านาญการ กลุ่ม หนัง สื อ
ตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแห่งชาติ
สําหรับพระพุทธรูปบางส่วนจากสถานปฏิบตั ิธรรมถํ ,าสาริ กา อ่านและถอดความโดย
นายกิตติวฒ
ั น์ สัตตนาโค นักวิชาการจากสถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตีพิมพ์ในนิตยสารศิลปากร1 และพระพุทธรู ปจากวัดห้ วยห้ าว จังหวัดเลย อ่านและ
ถอดความโดย ผศ.กฤษฏิชยั ชลพัชรสิทธิกลุ ศูนย์วฒ
ั นธรรม จังหวัดเลย2
1. ระเบียบวิธีการจารึก
1.1 ตัวอักษร อักษรทีนิยมในการจารึกคือ อักษรไทยน้ อย รองลงมาเป็ นอักษรธรรม
และอักษรไทยน้ อยผสมกับอักษรธรรม
1.2 ภาษา ภาษาทีใช้ จารึกทังหมดเป็
,
นภาษาไทย
1.3 ลําดับในการจารึก จารึกบนฐานพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินทีศกึ ษาเป็ นข้ อความ
สันๆ
, บอกกล่าวว่าใครเป็ นผู้สร้ าง อุทิศให้ แก่ใคร และเมือใด นิยมเรี ยงลําดับข้ อความ ดังนี ,
1.3.1 การกล่าวถึงปี เดือน วันทีสร้ างพระพุทธรูป
1.3.2 นามผู้สร้ างซึง อาจเป็ นคนเดียว หรื อหมูค่ ณะ
1.3.3 วัสดุทีใช้ สร้ างพระพุทธรูป
1.3.4 วัตถุประสงค์ในการสร้ างพระพุทธรูป
1.3.5 คําบาลีปิดท้ าย
การจารึกข้ างต้ นทีกล่าวมานันเป็
, นเพียงวิธีการลําดับข้ อความทีนิยมมากทีสดุ อย่างไร
ก็ตามมีพระพุทธรูปบางส่วนทีไม่ได้ จารึกตามลําดับด้ านบน แสดงให้ เห็นว่าลําดับในการจารึกฐาน

1

กัลญาณี กิจโชติประเสริ ฐ, “พระพุทธรู ปบุเงินจากถํ ,าสาริ กา,” ศิลปากร 5,5 (กันยายน-ตุลาคม
2552), 96 – 111.
2
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด บูรณาวิพฒ
ั น์, “รายงานเบื ,องต้ น การขุดค้ น – ขุดแต่งโบราณคดีโบราณสถาน
วัดห้ วยห้ าว โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดห้ วยห้ าว (ระยะที1) บ้ านโพนค่าย ต.นาอ้ อ อ.เมือง จ.เลย, 2557,” 626.
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บนพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินนันไม่
, กฎเกณฑ์ทีแน่นอน สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความต้ องการ
ของผู้สร้ างหรื อขนาดของพระพุทธรูป
2. ข้ อความที*ปรากฏบนฐานจารึกพระพุทธรู ป
2.1 วั น เดื อ น ปี ที* ส ร้ างพระพุ ท ธรู ป การจารึ ก วัน เดื อ น ปี ที ส ร้ างบนฐาน
พระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน จากตัวอย่างทีศกึ ษามีรายละเอียด ดังนี ,
2.2.1 ปี ศักราช นิยมใช้ จลุ ศักราช ตังขึ
, ,นเมือพุทธศักราชล่วงมาแล้ ว 1181 ปี
เป็ นศักราชทีพระภิกษุลงั กาวงศ์แบบรามัญ (สํานักเมืองพัน) นิยมใช้ ในการเขียนพระคัมภีร์ และ
เอกสารสําคัญ จุลศักราชนิยมใช้ มากในสุโขทัย อยุธยา ล้ านนา และล้ านช้ าง เนืองจากพระภิกษุ
ลังกาวงศ์แบบรามัญนี ,ได้ จาริกไปเผยแพร่พทุ ธศาสนาในดินแดนเหล่านี3,
พระพุทธรู ปบุทอง – บุเงินทีศึกษาปรากฏใช้ คําว่า สังกา สังกาษ สังกาษราช
สังกาษราชา จุลกราษช จุลศักราช และศักราช แล้ วตึงตามด้ วยตัวเลขปี จุลศักราช เช่น สังกาษ
ราชาได้ 910 สังกาษ ร้ อย 3 เป็ นต้ น
2.2.2 ปี นักษัตร ใช้ ปีนักษัตรแบบหนไทยเช่นเดียวกันกับล้ านนา เช่น ไจ้ เป้า ยี
เป็ นต้ น ซึง จะแตกต่างกับกับสมัยอยุธยาหรื อภาคกลางในปั จจุบนั ทีนิยมใช้ ปีนักษัตรแบบขอม เช่น
ชวด ฉลู ขาล เถาะ เป็ นต้ น4 สําหรับปี นักษัตรทีพบจากตัวอย่างทีศึกษา คือ ปี กาบยี ปี เมิงเม็ด ปี
กาบเส็ด และปี เสิงเบา
2.2.3 การนั บ เดือ น ใช้ วิ ธี การนับเดือนแบบปี หนไทย คื อ ใช้ ตามระบบ
จันทรคติเช่นเดียวกันกับแบบขอม โดยแบ่งเป็ น 12 เดือน เช่น เดือนอ้ าย เดือนยี เดือนสาม เป็ นต้ น
2.2.4 การนับวัน ใช้ วิธีการนับวันแบบสัปตวาร คือ นับวันรอบหนึง 7 วัน ซึง
เหมือนกับปฏิทินภาคกลาง โดยวันอาทิตย์ (ใช้ เลข 1) วันจันทร์ (ใช้ เลข 2) วันอังคาร (ใช้ เลข 3) วัน
พุธ (ใช้ เลข 4) วันพฤหัสบดี (ใช้ เลข 5) วันศุกร์ (ใช้ เลข 6) วันเสาร์ (ใช้ เลข 7)
จากตัวอย่างทีศกึ ษาพบว่าช่วงทีมีการสร้ างพระพุทธรูปถวายมากทีสดุ คือ เดือน
5 วันเพ็ง หรื อ เดือนเมษายน ขึ ,น 15 คํา
2.2 นามผู้สร้ างพระพุทธรู ป การบอกนามผู้สร้ างพระพุทธรูปจะขึ ,นต้ นด้ วยนามของ
ผู้ทีเป็ นประธานในการสร้ างพระพุทธรูปแล้ วตามด้ วยนามของคณะทีสร้ างพระพุทธรูปซึงมีทงเป็
ั, น
ภรรยา บุตร ธิดา หลาน อาจรวมถึงข้ าทาสบริ วารด้ วย ทังนี
, ,หากประธานในการสร้ างพระพุทธรู ป
3

ธวัช ปุณโณทก. ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย – ลาว, 173.
4
เรื องเดียวกัน, 169-170.
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เป็ นผู้ทีมีบรรดาศักดิO ตําแหน่งทางการปกครอง หรื อตําแหน่งสงฆ์ก็จะระบุไว้ ก่อนออกนาม ซึงการ
บอกนามผู้สร้ างนี ,นอกจากจะเป็ นการระบุตวั บุคคลแล้ วยังแสดงให้ เห็นถึงระดับชนชันสั
, งคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเวลาดังกล่าวด้ วยเช่นเดียวกัน ปรากฏดังนี ,
2.2.1 ชนชัน3 กษัตริย์และเจ้ า เช่น พระพุทธรูปบุทอง และพระพุทธรูปบุทอง –
บุเ งิ น จากวัด เจดีย์ศรี ปมัญ ญา จัง หวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน พช.ขก.323/2516 และ
หมายเลขทะเบียน พช.ขก.317/2516 ดังนี ,

ด้ านหน้ าและด้ านหลัง
ภาพที 202

พระพุทธรู ปบุทอง – บุเงิน จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลข
ทะเบียน พช.ขก.323/2516

บ.1
บ.2
บ.3
บ.4

คําจารึก
สกัราช ๗๑ ตวัเติอน ๕ ขืน ๔ คํา วนั ๖ เจ้ าหฺลวงกบัลกู
พอ้ มกนัสางพฺรเจาคําไปหานางแสนทํามาพีนองลูกผูตา
ไปสุโลกพายขํไดไดเกิดเถิงสุกชุคนทูกต...เทิน สดัตวั
ไดอยูทกุ กํไหไดเ◌ิ ยเสิยสุกตวั นีพาน(ปปดัไจ)โยโหตุ

บ.1
บ.2
บ.3
บ.4

คําอ่ าน
ศักราช ๗๑(1) ตัว เดือน ๕(2) ขึ ,น ๔ คํา วัน ๖(3) เจ้ าหลวง(4) กับลูก
พร้ อมกันสร้ างพระเจ้ าคําไปหานางแสนธรรมา พีน้องลูกผู้ตา(ย)
ปสูโ่ ลกพาย ขอให้ ได้ เกิดเถิงสุขชุคนชุต(น) เทอญ สัตว์ตวั
ใดอยูท่ กุ ข์ก็ให้ ได้ เ◌ิ อเสย สุขตัว นิพพาน (ปั จจ) โยโหตุ

309
อธิบายคําศัพท์

(1)

จุลศักราช ๗๑
(2)
เดือน ๕
(3)
วัน ๖
(4)
เจ้ าหลวง

หมายถึง จ.ศ.๑๐๗๑
หมายถึง เดือนเมษายน
หมายถึง วันศุกร์
หมายถึง เจ้ าผู้ครองนคร5

ด้ านหน้ าและด้ านหลัง
ภาพที 203

พระพุทธรู ปบุเงิน จากวัดเจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี หมายเลขทะเบียน
พช.ขก.317/2516

บ.1

คําจารึกด้ านหน้ า
พฺระพฺญาอกัคะราชา
แถมราดทะสดัทา...

คําจารึกด้ านหลัง
สงักา...เดิอน ๙ เพงัวนั...

บ.1

คําอ่ านด้ านหน้ า
พระ(1) พญา(2) อัคคะราชา
แถมราดทะศรัทธา(4)

คําอ่ านด้ านหลัง
สังกา...เดือน ๙ เพ็ง(3) วัน...

อธิบายคําศัพท์
(1)
พระ

5

หมายถึง

คํานําหน้ าเจ้ าแผ่นดินหรื อสิงทีเนืองกับเจ้ า
แผ่นดิน6

กรมศิลปากร, ประมวลคําศัพท์ ภาษาลาว เล่ ม 2 อักษร จ-ถ, 51.
6
วีระพงศ์ มีสถาน, พจนานุกรมลาว-ไทย, 282.
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อธิบายคําศัพท์ (ต่ อ)

(2)

พญา
(3)
เดือน ๙ เพ็ง
(4)

ราดทะศรัทธา

หมายถึง ผู้เป็ นใหญ่7
หมายถึง วันขึ ,น 15 คํา (วันเพ็ญ)
เดือนสิงหาคม
หมายถึง ราชศรัทธา

2.2.2 พระสงฆ์ พระพุท ธรู ป บุเ งิ น จากบ้ า นนาบอน จัง หวัด หนองคาย
หมายเลขทะเบียน 6/2556 และวัดห้ วยห้ าว จังหวัดเลย หมายเลขทะเบียน 1-001 ดังนี ,

ด้ านหน้ าและด้ านหลัง
ภาพที 204

พระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลข 6/2556

บ.1

คําจารึกด้ านหน้ า
พฺรหฺลวงวัฑชิรปญาเจาสางนิพพา

บ.1

คําอ่ านจารึกด้ านหลัง
คําอ่ านจารึกด้ านหลัง
พระหลวง(1)วัดชิรปั ญญาเจ้ าสร้ างนิพพา (น) ปั จจโยโหตุสา

อธิบายคําศัพท์
พระหลวง

(1)

7

หมายถึง

คําจารึกด้ านหลัง
(น) ปจฺจเยาเหาตุสา

พระสงฆ์ชนผู
ั , ้ ใหญ่

วีระพงศ์ มีสถาน, พจนานุกรมลาว-ไทย, 282.
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นอกจากนี ,ยังปรากฏว่ามีผ้ ูทีเคยบวชหรื อบวชเรี ยนมาแล้ วซึงเรี ยกว่า “ขนาน”
สร้ างพระพุทธรูปสร้ างอุทิศถวายให้ กบั พระพุทธศาสนาด้ วยเช่นกัน เช่น พระพุทธรูปบุเงิน ปางมาร
วิชยั จากวัดห้ วยห้ าว จังหวัดเลย หมายเลขทะเบียน 1-001

ด้ านหน้ าและด้ านหลัง

ภาพที 205 พระพุทธรูปบุเงิน จากวัดห้ วยห้ าว จังหวัดเลย หมายเลขทะเบียน 1-001
คําจารึก
พะเจ้ าขฺนาน ปาละมี สาง
อธิบายคําศัพท์
ขนาน

(1)

8

คําอ่ าน
พระเจ้ าขนาน(1)ปารมีสร้ าง

หมายถึง

คํ า เรี ยกผู้ เคยผ่ า นการอุ ป สมบทเป็ นภิ ก ษุ
มาแล้ ว เช่น เดีย วกับ คํ าว่า “หนาน” ในภาษา
ถินภาคเหนือ และคําว่า “ทิด” ในภาษาถินภาค
กลางและภาคใต้ 8

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด บูรณาวิพฒ
ั น์, “รายงานเบื ,องต้ น การขุดค้ น – ขุดแต่งโบราณคดีโบราณสถาน
วัดห้ วยห้ าว โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดห้ วยห้ าว (ระยะที1) บ้ านโพนค่าย ต.นาอ้ อ อ.เมือง จ.เลย,” 2557, 626.

312
2.2.3 ชนชัน3 ปกครอง จากตัวอย่างพระพุทธรู ปทีศกึ ษาพบ 3 ตําแหน่ง เรี ยง
ตามยศศักดิO คือ พญา เพี ,ย และแสน ดังนี ,

ด้ านหน้ าและด้ านหลัง
ภาพที 206

พระพุทธรู ปบุเ งิ น จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน
34/134/2548

บ.1
บ.2
บ.3
บ.4

คําจารึก
สูวนั
พฺยาแกวสูวนั
ผวัเมฺยลั กู พอม
กนัสาง

อธิบายคําศัพท์
พญา(1) หมายถึง

9

คําอ่ าน
สุวนั
พญา(1)แก้ วสุวรรณ
ผัวเมียลูกพร้ อม
กันสร้ าง

1.ผู้เป็ นใหญ่9
2.ตํ า แหน่ ง ยศขุน นางลาวที สูง กว่ า เพี ย, และ
แสน10

วีระพงศ์ มีสถาน, พจนานุกรมลาว-ไทย, 282.
10
เรื องเดียวกัน, 292.
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ด้ านหน้ าและด้ านหลัง

ภาพที 207

พระพุทธรู ปบุเงิน จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน
34/131/2548

บ.1
บ.2
บ.3

คําจารึก
เพฺยแั กวปดัพิน
ผวัเมฺยลั กู พอมกนั
สาง

อธิบายคําศัพท์
(1)
เพี ,ย

11

หมายถึง

คําอ่ าน
เพี ,ย(1)แก้ วปั ดพิน
ผัวเมียลูกพร้ อมกัน
สร้ าง

ยศขุนนางลาว ตํากว่าพญาและสูงกว่าแสน11

วีระพงศ์ มีสถาน, พจนานุกรมลาว-ไทย, 292.
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ด้ านหน้ าและด้ านหลัง
ภาพที 208 พระพุทธรู ปบุเงิน จากบ้ านหนองดินจี จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
3/2541

บ.1
บ.2
บ.3
บ.4

คําจารึก
สงักาษราชาได ๙๐๑ ตวัเดิ ๕ เพงัวนั ๒
แสนจนัผวัเมฺย(ั กฺบ)ั ทงั
พรมีสดั ทาสางพะเจ
น (ป)ะดไจโยโ

บ.1
บ.2
บ.3
บ.4

คําอ่ าน
สังกาษราชาได้ ๙๐๑(1) ตัว เดื(อน) ๕ เพ็งวัน ๒(2)
แสน(3)จันผัวเมีย (กับ) ทัง,
พรมีศรัทธาสร้ างพระเจ้ (า)
น ปั จไจโยโ(หตุ)

อธิบายคําศัพท์
สังกาษราชาได้ ๙๐๑
(2)
เดือน ๕ เพ็งวัน ๒
(1)

หมายถึง
หมายถึง

จ.ศ.1103 (พ.ศ.2284)
วันจันทร์ ขึ ,น ๑๕ คํา เดือน
เมษายน

315
อธิบายคําศัพท์ (ต่ อ)
(3)
แสน

หมายถึง

1.บรรดาศักดิขO องข้ าราชการทีพระ
เจ้ าแผ่นดินทรงตังให้
, สูงกว่าหมืน
แต่ตํากว่าเพี ,ย12
2.ตําแหน่งขุนนางฝ่ ายทหารสมัย
โบราณ13

2.2.4 ชาวบ้ าน เช่น พระพุทธรู ปบุเงิน จากบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด เลข
ทะเบียน พช.รอ.135/2548

ด้ านหน้ าและด้ านหลัง
ภาพที

209 พระพุทธรู ปบุเ งิ น จากพระธาตุบ่อ พัน ขัน จังหวัด ร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบี ย น
34/135/2548

บ.1
บ.2

คําจารึก
แกวสูดทะนูพํลกู
พอมกนัสาง

อธิบายคําศัพท์ (1)แก้ วสุทธนูพอ่ ลูก หมายถึง
12

คําอ่ าน
แก้ วสุทธนูพอ่ ลูก(1)
พร้ อมกันสร้ าง
นามผู้สร้ าง

กรมศิลปากร, ประมวลคําศัพท์ ภาษาลาว เล่ ม 5 อักษร ส – ฮ, 118.
13
เรื องเดียวกัน, 118.
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2.3 วัสดุท* ีใช้ สร้ างพระ กล่าวระบุว่าใช้ เงินหรื อทองในการสร้ าง เช่น พระพุทธรูปบุ
เงิน จากบ้ านหนองดินจี จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.9/2541

ด้ านหน้ าและด้ านหลัง
ภาพที 210 พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านหนองดินจี จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
9/2541

บ.1

คําจารึกด้ านหน้ า
นางชาสางพะ

คําอ่ านด้ านหน้ า
นางชาสร้ างพระ

บ.1

คําจารึกด้ านหลัง
เวิน(1)หาลูกหฺลาน

คําอ่ านด้ านหลัง
เงินหาลูกหลาน

อธิบายคําศัพท์
(1)
พระเวิน

หมายถึง

พระพุทธรูปบุเงิน
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2.4 วัตถุประสงค์ ในการสร้ างพระพุทธรู ป พระพุทธรู ปบุทอง – บุเงิน 1 องค์
สามารถระบุวตั ถุประสงค์ในการสร้ างทีหลากหลาย เช่น สร้ างเพืออุทิศให้ กับผู้ล่วงลับ สร้ างเพือ
อุทิศไว้ กบั พระพุทธศาสนา หรื อสร้ างขึ ,นเพือให้ ได้ ดงั คําปรารถนา ยกตัวอย่าง เช่น

ด้ านหน้ าและด้ านหลัง
ภาพที 211 พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
51/2534
บ.1
บ.2
บ.3

คําจารึก
สงัได รฺ อย ๖ ตวัพฺยาสีมาหา นามมี สดัทาสางพรเจา
องนีหาสฺบั ลั ลุกอนัไปสูบํล โล พาบหนา ขํไหไดเถิง ส
ก…าเทิน

บ.1
บ.2
บ.3

คําอ่ าน
สังได้ ร้ อย ๖ ตัว(1) พญาสีมาหา นามมี ศรัทธาสร้ างพระเจ้ า
องค์นี , หา เสบ แลลูกอันไปสู่ปรโลกภาพหน้ า ขอให้ ได้ เถิง ส
ก…าเทอญ

อธิบายคําศัพท์
(1)
สังได้ ร้ อย ๖ ตัว

หมายถึง

จ.ศ.1106 (พ.ศ.2287)

จากจารึ กข้ างต้ นเป็ นการสร้ างพระพุทธรู ปเพืออุทิศให้ กับญาติผ้ ูล่วงลับ ดังปรากฏ
ข้ อความว่า “มีศรัทธาสร้ างพระเจ้ าองค์นี , หา เสบ แลลูกอันไปสูป่ รโลกภาพหน้ า”
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ด้ านหน้ าและด้ านหลัง
ภาพที 212 พระพุทธรู ปบุเงิน จากบ้ านหนองดินจี จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.
14/2541

บ.1
บ.2
บ.3

คําจารึก
สงักาษราชาได ๙๐๑๐ ตวั เดิง๕ แรม ๔ ฅํา แพงฺ__พดัผว
เมฺยกบัทงับดุ ตามะตาพอ มกนัมีสดัทาสางพเจา
เงินร(อ)มไวกบั สนานีนพพา นะปาไจโยโหตุ

บ.1
บ.2
บ.3

คําอ่ าน
สังกาษราชาได้ ๙๑๐ ตัว(1) เดือน ๕ แรม ๔ คํา แพง__พัดผัว
เมียกับทังบุ
, ตตามะตาพร้ อม กันมีศรัทธาสร้ างพระเจ้ า
เงินร(อ)มไว้ กบั สนา(3) นิพพานปั จจโยโหตุ

อธิบายคําศัพท์
(1)
สังกาษราชาได้ ๙๐๑ ตัว
(2)
เดือน ๕ แรม ๔ คํา
(3)
สนา

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จ.ศ.910 (พ.ศ.2091)
แรม ๔ คํา เดือนเมษายน
ศาสนา

จากจารึ กข้ างต้ นเป็ นการสร้ างพระพุทธรู ปเพืออุทิศไว้ กับพระพุทธศาสนา ดังปรากฏ
ข้ อความว่า “ศรัทธาสร้ างพระเจ้ าเงินร(อ)มไว้ กบั สนา”
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2.5 คําบาลีปิดท้ าย การลงท้ ายด้ วยคําบาลีเป็ นข้ อความปราถนาของผู้สร้ าง การจบ
ด้ วยคําบาลีเหมือนเป็ นการเน้ นยํ ,าให้ คําปรารถนาเกิดขึ ,นจริ งในอนคต14 ซึงพบว่าไม่ได้ มีการลงท้ าย
ด้ วยคําบาลี ในทุกองค์ คําบาลี ทีนิยมปิ ดท้ าย ตัวอย่างเช่น พระพุทธรู ปบุเ งิ นจากบ้ านนาบอน
จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน 7/2556 และ 23/2556 ดังนี ,

ด้ านหน้ าและด้ านหลัง
ภาพที 213 พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน 7/2556

บ.1
บ.2

คําจารึก
พรฺ เจ้ า หนัอ(ย) ขนานอํ(ภ)…น บาสาง…
…ให้ เถิงสุขสามปะกาน นีพานปดัไจโยโหตุ

บ.1
บ.2

คําอ่ าน
พระเจ้ าน้ อยขนานอํ(ภ)...น บาสร้ าง
…ให้ ถึงสุขสามประการ นิพพานปั จจโยโหตุ

ศิรพงศ์ ศักดิOสิทธิO, “คติการสร้ างพระพุทธรู ปไม้ ในล้ านนา” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 285.
14
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ด้ านหน้ าและด้ านหลัง
ภาพที 214 พระพุทธรูปบุเงิน จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน 23/2556

บ.1
บ.2

คําจารึก
…สงกาษราชไฑ ๓๕ ตัวปฺลี (กาบ) สี...คํมีไจไส...
…สสฺนานิพาน (ป) จฺจเยาเหาตุ
คําอ่ าน
...สังกาษราชได้ ๓๕ ตัว(1) ปี กาบสี...ก็มีใจใส
…(ศาสนา)นิพพานปั จจโยโหตุ

อธิบายคําศัพท์
(1)
๓๕ ตัว

หมายถึง

บ.1
บ.2

จ.ศ.1035 (พ.ศ.2216) หรื อ จ.ศ.1135 (พ.ศ.
2316) หรื อ จ.ศ.1235 (พ.ศ.2416)

การจารึกข้ างต้ นทีกล่าวมานันเป็
, นเพียงวิธีการลําดับข้ อความทีนิยมมากทีสดุ อย่างไร
ก็ตามมีพระพุทธรูปบางส่วนทีไม่จารึกตามลําดับข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าลําดับในการจารึกฐานบน
พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินนันไม่
, กฎเกณฑ์ทีแน่นอน สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความต้ องการของ
ผู้สร้ างหรื อขนาดของพระพุทธรูป
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3.คติในการสร้ างพระพุทธรู ป
คติในการสร้ างพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินได้ จากการศึกษาวัตถุประสงค์ในการสร้ างซึง
จากตัวอย่างทีศกึ ษาทังหมดสามารถแบ่
,
งคติการสร้ างออกได้ ดังนี ,
3.1 สร้ างเพื*อเป็ นการอุทิศให้ กับญาติท* ีล่วงลับ แสดงให้ เห็นถึงความเชือเกียวกับ
โลกหน้ าและปราถนาให้ ผลบุญนี ,ส่งไปถึงญาติพีน้องทีล่วงลับไปแล้ วให้ มีความสุขยิงๆขึ ,นไป จาก
ตัวอย่างทีศึกษาพบว่าทุกแหล่งยกเว้ นบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด กล่าวถึงการอุทิศผลบุญให้ กับผู้
ล่วงลับแทบทัง, สิน, ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธรู ปจากสถานปฏิ บตั ิธรรมถํ า, สาริ กา จัง หวัดเลย
หมายเลข 6 เป็ นต้ น

ภาพที 215 พระพุทธรูป จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ ,าสาริกา จังหวัดเลย หมายเลข 6
ทีมา: กัลญาณี กิจโชติประเสริ ฐ, “พระพุทธรูปบุเงินจากถํ ,าสาริ กา,” ศิลปากร 5, 5 (กันยายนตุลาคม 254522): 102.

322
บ.1
บ.2

คําอ่ านด้ านหน้ า
สังกราชได้
๑๐๖(1) ตัวปี กาบไจ้ (2)เดือน
สร้ างหาพ่อแม่15

คอ่ านด้ านหลัง
๓ แฮม ๖ คํา วัน ๑(3)
พระเจ้ าพลหุย

คําอ่ านเรี ยงประโยค สังกราชได้ ๑๐๖ ตัวปี กาบไจ้ เดือน๓ แฮม ๖ คํา วัน ๑ พระเจ้ า
พลหุยสร้ างหาพ่อแม่16
อธิบายคําศัพท์
สังกราชได้ ๑๐๖
(2)
ปี กาบไจ้
(1)

หมายถึง
หมายถึง

(3)

หมายถึง

เดือน ๓ แฮม ๖คํา วัน๑

จ.ศ.1106 หรื อ พ.ศ.2287
ปี จุลศักราชทีลงท้ ายด้ วย 6 ตรง
กับปี ชวดตามปี นักษัตร
เดือนกุมภาพันธ์ แรม 6 คํา
วันอาทิตย์

3.2 สร้ างเพื*อให้ สมความปราถนา หมายถึงการสร้ างพระพุทธรูปขึ ,นเพือให้ ความ
ปรารถนาเป็ นความจริ ง โดยพบว่าส่วนใหญ่แล้ วปรารถนาในความสุข 3 ประการ ซึงคือสุขบนโลก
มนุษย์ สุขบนโลกสวรรค์ และสุขในโลกแห่งพระนิพพาน17 เช่น พระพุทธรูปบุเงิน จากสถานปฏิบตั ิ
ธรรมถํา, สาริ กา จังหวัดเลย หมายเลข 8 และพระพุทธรู ปบุเงิน จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด เลขทะเบียน 34/152/2548 ดังนี ,

15

กัลญาณี กิจโชติประเสริ ฐ, “พระพุทธรูปบุเงินจากถํ ,าสาริ กา,” ศิลปากร 5, 5 (กันยายน-ตุลาคม

254522): 102.
16
17

เรื องเดียวกัน, 102.
ศิรพงศ์ ศักดิOสทิ ธิO, “คติการสร้ างพระพุทธรูปไม้ ในล้ านนา” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) ,304.
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ภาพที 216 พระพุทธรูปบุเงิน จากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ ,าสาริกา จังหวัดเลย หมายเลข 8

บ.1
บ.2
บ.3

คําอ่ านจารึกด้ านหน้ า
สร้ างพระสังกราชได้
๔ ตัวปี ได้ สอะผัว
าก็ข้าเทอญ
เจ้ าองค์นี ,ขอให้ ได้ เถิง
ประเสริฐ คือ เมือง ฟ้าเนอ

คําอ่ านจารึกด้ านหลัง
เมียกัลทังบุ
, ตรนัดดา
พร้ อมกัน
เถิงสุขอัน

คําอ่ านเรียงประโยค สร้ างพระสังกราชได้ ๔ ตัวปี ได้ สอะผัวเมียกับบุตรนัดดาพร้ อม
กันสร้ างพระเจ้ าองค์นี , ขอให้ ได้ ถิงสุขอันประเสริฐ คือ เมืองฟ้าเนอ...ก็ข้าเทอญ18

18

254522): 103.

กัลญาณี กิจโชติประเสริ ฐ, “พระพุทธรูปบุเงินจากถํ ,าสาริ กา,” ศิลปากร 5, 5 (กันยายน-ตุลาคม
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ด้ านหน้ าและด้ านหลัง

ภาพที 217

พระพุทธรู ปบุเ งิ น จากพระธาตุบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน
34/152/2548

บ.1
บ.2
บ.3

คําจารึก
สงักาษฮอยฺปาย ๓ ตัว เ(ดิ)อน ๖ เจาวนั เจาขอ..
(ล)วงกบัทงัลกู เมฺยทงัมวนพอมกฺนั สาง เพ...
เจาองนีขํไหไดง...คําปาถนา ภํขาั เทิอน

บ.1
บ.2
บ.3

คําอ่ านจารึก
สังกาษ ร้ อยปลาย ๓ ตัว(1) เดือน ๖(2) เจ้ าวัน เข้ าขอ...
(ล)วงกับทังลู
, กเมียทังมวลพร้
,
อมกันสร้ างเพ...
เจ้ าองค์นี ,ขอให้ ได้ ง...คําปรารถนา พอข้ าเทอญ

อธิบายคําศัพท์
สังกาษ ร้ อยปลาย ๓ ตัว
(2)
เดือน ๖
(1)

หมายถึง
หมายถึง

จ.ศ.1103 (พ.ศ.2284)
เดือนพฤษภาคม
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3.3 สร้ างเพื*อปรารถนาในนิพพาน ถือเป็ นความปรารถนาอันสูงสุดของผู้ทีนบั ถือ
ศาสนาพุทธ เช่น พระพุทธรูปจากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ ,าสาริกา จังหวัดเลย หมายเลข 4

ภาพที 218
พระพุทธรูปจากสถานปฏิบตั ธิ รรมถํ ,าสาริกา จังหวัดเลย หมายเลข 4
ทีมา:
กัลญาณี กิจโชติประเสริ ฐ, “พระพุทธรู ปบุเงินจากถํ า, สาริ กา” ศิลปากร 5, 5
(กันยายน-ตุลาคม 254522): 100.

บ.1

คําอ่ านจารึกด้ านหน้ า
สังกราชได้ ๕ ตัวปี กาได้ พระเจ้

คําอ่ านจารึกด้ านหลัง
าพ่อชุมลูกเมีย
สร้ างขอให้ ได้
เข้ านิพพ

คําอ่ านเรียงประโยค สังกราชได้ ๕ ตัวปี กาไค้ พระเจ้ า พ่อชุมลูกเมียสร้ างขอให้ ได้ เข้ า
นิพ.พ19

19

254522): 100.

กัลญาณี กิจโชติประเสริ ฐ, “พระพุทธรูปบุเงินจากถํ ,าสาริ กา,” ศิลปากร 5, 5 (กันยายน-ตุลาคม
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4.สร้ างเนื*องจากมีศรั ทธาในพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรู ป จากบ้ านนาบอน
จัง หวัด หนองคาย หมายเลขทะเบี ย น 14/2556 และพระพุ ท ธรู ป จากกู่ บ้ า นดอนดู่ จัง หวัด
มหาสารคาม เลขทะเบียน 53/2550 เป็ นต้ น

ด้ านหน้ าและด้ านหลัง
ภาพที 219 พระพุทธรูป จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย หมายเลขทะเบียน 14/2556

บ.1

คําจารึก
(พฺร)เจา(สอ)...สดัฑาสาง(น)เจาทอง...(ลบเลือนมาก)

บ.1

คําอ่ านจารึก
พระเจ้ าสอ...ศรัทธาสร้ าง(น)เจ้ าทอง...(ลบเลือนมาก)
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ด้ านหน้ าและด้ านหลัง

ภาพที 220 พระพุทธรูป จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม เลขทะเบียน 53/2550

บ.1
บ.2

คําจารึก
สงักาษ ๘๓ ตวั...(ชํารุด)...เพีงพํเจากน
เมฺยั มีไจไสสดัทา...(ชํารุด)...สาง(พร)เจา(เงิ)นไว

บ.1
บ.2

คําอ่ านจารึก
สังกาษ ๘๓ ตัว(1)...(ชํารุด)...เพิงพ่อเจ้ ากัน
เมียมีใจใสศรัทธา...(ชํารุด)...สร้ าง(พระ)เจ้ า(เงิ)น(2) ไว้

อธิบายคําศัพท์
(1)
สังกาษ ๘๓ ตัว
(2)
(พระ)เจ้ า(เงิ)น

หมายถึง
หมายถึง

จ.ศ.1083 (พ.ศ.2264)
พระพุทธรูปเงิน
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5.สร้ างเพื*ออุทิศไว้ กั บพระพุทธศาสนา เพือเป็ นการสืบทอดศาสนาให้ ยาวนาน
เช่ น พระพุ ท ธรู ป จากบ้ านหนองดิ น จี จั ง หวัด ขอนแก่ น หมายเลขทะเบี ย น 14/2541 และ
พระพุทธรูปจากภูตะกา จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน พช.ขก.....ดังนี ,

ด้ านหน้ าและด้ านหลัง
ภาพที 221 พระพุทธรูปจากบ้ านหนองดินจี จังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 14/2541

บ.1
บ.2
บ.3

คําจารึก
สงักาษราชาได ๙๑๐ ตวัเดิง ๕ แรม ๔ คํา แพงฺ...พดัผว
เมฺยกบัทงับดุ ตามะตาพอ มกนัมีสดัทาสางพะเจา
เงินร(อ)มไวกบั สนานีนะพา นะปาไจโยโหตุ

บ.1
บ.2
บ.3

คําอ่ านจารึก
สังกาษราชาได้ ๙๑๐ ตัว(1) เดือน ๕(2) แรม ๔ คํา แพง...พัดผัว
เมียกับทังบุ
, ตตามะตาพร้ อม กันมีศรัทธาสร้ างพระเจ้ า
เงินร(อ)มไว้ กบั สนา(3) นิพพานปั จจโยโหตุ

อธิบายคําศัพท์
สังกาษราชาได้ ๙๑๐ ตัว
(2)
เดือน ๕
(3)
สนา
(1)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จ.ศ.910 (พ.ศ.2091)
เดือนเมษายน
ศาสนา
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จากที ก ล่า วมาข้ างต้ นแสดงให้ เ ห็นว่าการสร้ างพระพุท ธรู ปบุทอง – บุเ งิ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่แล้ วสร้ างขึ ,นเพือเป็ นบุญกุศลต่อผู้สร้ างเอง ตลอดจนญาติทีล่วงลับ
ไปแล้ ว นอกจากนี ,ยังเป็ นการสร้ างขึ ,นจากความศรัทธาและปราถนาทีจะสืบทอดพระพุทธศาสนา
ให้ ยาวนาน โดยไม่จํากัดชนชัน, ของผู้สร้ างอยู่เฉพาะในบุคคลชัน, สูง เช่น พระมหากษัตริ ย์ พระ
ราชวงศ์ หรื อชนชันปกครองเท่
,
านัน, หากแต่ชาวบ้ านก็สามารถสร้ างได้ พระพุทธรู ปถวายเป็ นพุทธ
บูชาได้ เช่นเดียวกัน
เทคนิคการสร้ างพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงิน
เทคนิคการสร้ างพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในทีนี ,เป็ นข้ อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์คณ
ุ
ศุภโชค เกิดศรี ช่างงานทองโบราณ พบว่าเทคนิคและขันตอนการสร้
,
างพระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน
ในปั จจุบนั อาจเทียบเคียงได้ กบั สมัยโบราณ ทังนี
, ,อาจแตกต่างกันทีเครื องมือช่างทีพฒ
ั นาไปตามยุค
สมัย ดังนี ,
1.ขัน3 ตอนการเตรียมแผ่ นทองและแผ่ นเงิน
1.1 คุ ณ สมบั ติข องทองและเงิน ทองและเงิ นเป็ นธาตุที ค นนํ า มาสร้ างเป็ น
เครื องประดับ เครื องใช้ ตลอดจนถวายพุทธบูชา มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี , คือ
1.1.1 เงิน เป็ นแร่ธรรมชาติ เงินบริ สทุ ธิOจะมีสีขาว เนื ,ออ่อน20 มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ
คือ ทนทานต่อการผุกร่ อนและการกัดกร่ อนของนํา, กรดได้ เป็ นอย่างดี ขณะเดียวกันก็สามารรถ
นํ า มาตี แ ผ่เ ป็ นแผ่น บางๆได้ ง่ า ย และยัง มี ค วามวาวของเนื อ, โลหะเป็ นอย่า งดี ด้ ว ยเหตุข อง
คุณลักษณะดังกล่าวข้ างต้ น จึงมี การนิยมนํ าเงินมาใช้ ในรู ปแบบต่างๆ เช่น อาวุธ เครื องมื อ
เครื องใช้ เครื องประดับ เครื องรูปพรรณ เครื องพุทธบูชา ตลอดจนพระพุทธรูปและพระพิมพ์21
สําหรับเงินทีใช้ ในการบุนนั , จะต้ องมีส่วนผสมของทองแดงอยู่ด้วยเพือให้ เนือ,
เหนียว เวลาตีเป็ นแผ่นจะได้ ไม่ไม่ฉีกขาด22

20

บุหรง ศรี กนก, ช่ างสิบหมู่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุใน
นามคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี , 2549), 61.
21
กรมศิลปากร, ประณีตศิลป์ไทย (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2536), 9- 24.
22
วิ ท ย์ พิ ณ คัน เงิ น , ช่ า งสิ บ หมู่ (กรุ ง เทพฯ: คณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ง ชาติ สํา นัก
นายกรัฐมนตรี , 2525), 101.
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1.1.2 ทอง เป็ นแร่ธรรมชาติทีมีเนื ,ออ่อน มีลกั ษณะเด่น คือ มีสีทองเหลืองสว่าง
สดใสและมีประกายสุกปลัง เสมอ ไม่เป็ นสนิมหรื อเป็ นคราบไคลง่าย และมีความอ่อนเหนียวจน
สามารถนําไปตีแผ่ให้ เป็ นแผ่นบางๆได้ อีกทัง, ยังเป็ นโลหะทีไม่ละลายในกรดชนิดใดเลย แต่จ ะ
ละลายได้ อย่างช้ าๆในสารละลายผสมระหว่างดินประสิวกับกรดเกลือ ด้ วยเหตุนี ,ทองจึงเป็ นสินแร่ที
มนุษย์นิยมนํามาแปรสภาพเพือประโยชน์ใช้ สอยมากทีสดุ ชนิดหนึง 23
สําหรับทองทีจะใช้ ในการบุพระพุทธรู ปนันจะต้
,
องมีส่วนผสมของนากเล็กน้ อย
เพราะนากมีส่วนผสมของทองคําและทองแดงหรื อเงิ นอยู่บ้างแล้ ว จะทําให้ ทองมีความเหนียว
เช่นเดียวกันกับเงิน24
ดังนัน, ช่างบุพระพุทธรู ปจึงต้ องเป็ นผู้ทีมีความเชียวชาญในการตีแผ่นเงินหรื อ
ทอง มีฝีมือในการตกแต่งโลหะให้ เกิดความสวยงามตามพุทธศิลป์ อีกทังยั
, งต้ องมีความเชียวชาญ
ในเรื องการผสมโลหะให้ ไ ด้ สัดส่วนที เหมาะสํ าหรั บการบุ คือ เป็ นโลหะเนือ, เหนี ยวซึง จะทํ าให้
สะดวกต่อการบุและการตกแต่งในขันต่
, อไป สําหรับการเตรี ยมแผ่นเงินหรื อแผ่นทองในปั จจุบนั นัน,
มีเทคนิคและขันตอน
,
ดังนี ,
1.นําเม็ดเงินขนาดเล็กมาหลอมรวมกันให้ เ ป็ นก้ อนในเบ้ าหลอมโดยผสมผง
กํามะถันเพือกําจัดสิงสกปรกทีอยูใ่ นเม็ดเงิน
2.หลอมเม็ดเงินจนละลายเป็ นเนื ,อเดียวกัน จากนันปล่
, อยให้ เม็ดเงินเย็นตัวเพือ
นําไปรี ดให้ เป็ นแผ่นบางต่อไป
3.เมื อก้ อนเงินเย็นลงแล้ วนําไปรี ดให้ บางโดยเครื องรี ด ทัง, นี ข, ึน, อยู่กับช่างว่า
ต้ องการความหนาบางเท่าใดและใช้ กบั งานชนิดใด โดยช่างจะมีเครื องมือวัดความหนาเพือความ
ถูกต้ องแม่นยํา

23

กรมศิลปากร, ประณีตศิลป์ไทย, หน้ า 41
24
วิทย์ พิณคันเงิน, ช่ างสิบหมู่, หน้ า 101.
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

ภาพที 222 ขันตอนการเตรี
,
ยมแผ่นทอง – แผ่นเงินในปั จจุบนั
(ก) เม็ดเงินขนาดเล็ก
(ข) ผงกํามะถัน
(ค) นําเม็ดเงินและกํามะถันผสมกันในเบ้ าหลอม
(ง) หลอมเม็ดเงินและกํามะถันรวมกัน
(จ) เม็ดเงินขนาดเล็กหลอมรวมเป็ นเนื ,อเดียวกัน
(ฉ) นําเม็ดเงินทีได้ จากการหลอมไปรี ดให้ บางตามความต้ องการ
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2. ขัน3 ตอนการบุพระพุทธรู ป
หลังจากทีได้ เตรี ยมแผ่นทอง แผ่นเงิน และแกนพระพุทธรูปเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วขันตอน
,
ต่อมาคือ การบุองค์พระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน
“การบุ” ในเชิงช่างบุ หมายถึง การนําเอาโลหะชนิดหนึงมาตีแผ่ให้ เป็ นแผ่นบางตาม
ขนาดตามต้ องการ แล้ วนํามาปิ ดทับบนหุ่น เช่น ปูน ไม้ โลหะ เพือประดับผิวภายนอกของวัตถุให้
สวยงามและคงทน นอกจากการบุโลหะแล้ ว ยังมีการสร้ างความสวยงามให้ แก่ผิวของวัตถุ ให้ เกิด
เป็ นลวดลายนูนขึ ,น เรี ยกว่า “การดุน” ดังนัน, “ช่างบุ” จึงมีความหมายในเชิงช่างว่าเป็ นผู้ “บุดนุ
โลหะ” ให้ เกิดความงดงามตามแบบศิลปกรรม ซึงช่างบุต้องอาศัยความเชียวชาญและมีเทคนิค
เฉพาะในการสร้ างสรรค์งานเป็ นอย่างยิง
2.1 การบุองค์ พระพุทธรู ป การขึ ,นรู ปพระพุทธรู ปมี 2 วิธี25 คือ การขึ ,นรู ปโดยใช้
แม่แบบและการขึ ,นพระพุทธรูปแบบกรวย สําหรับพระพุทธรูปทีศกึ ษานี ,สันนิษฐานว่าใช้ วิธีการขึ ,น
รูปโดยการใช้ แม่แบบ เนืองจากพระพุทธรูปในแต่ละแหล่งมีขนาดและรูปแบบทีใกล้ เคียงกัน อีกทัง,
มีจํานวนมาก ดังนัน, การขึน, รู ปโดยใช้ แม่แบบจึงเป็ นวิธีทีเหมาะสม รวดเร็ วและทําให้ ได้ ปริ มาณ
มากกว่าวิธีการขึ ,นแบบกรวยซึงช่างต้ องมีความชํานาญในบุรูปทรงกรวยให้ เป็ นองค์พระพุทธรู ป
ด้ วยตนเอง
สําหรับการขึ ,นรูปพระพุทธรูปโดยการใช้ แม่แบบนันจะต้
,
องมีแม่แบบองค์พระพุทธรู ป
ทีทําอาจทําจากทองเหลืองหรื อไม้ จากนันจึ
, งนําแผ่นทองหรื อแผ่นเงินทีรีดจนเรี ยบแล้ วมานวดให้
เข้ ากับแม่แบบทังด้
, านหน้ าและด้ านหลัง อย่างละ 1 แผ่น โดยการใช้ สิวซึงอาจเป็ นสิวทองเหลือง
สิวกระดูก สิวงาช้ าง หรื อสิวไม้ เมือแผ่นทองหรื อเงินได้ รูปทรงพระพุทธรู ปตามแม่แบบแล้ วจึงนํา
แผ่นทองหรื อแผ่นเงินทีขึ ,นรูปทังสองแผ่
,
นมาประกบเข้ าด้ วยกัน

ภาพที 223 การขึ ,นรูปพระพุทธรูปโดยการใช้ แม่แบบด้ วยสิว
25

สัมภาษณ์ ศุภโชค เกิดศรี , ช่างงานทองโบราณ, 6 เมษายน 2558.
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จากการศึกษาตัวอย่างพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินพบว่ามีวิธีการนําแผ่นทองหรื อแผ่น
เงินมาประกบกันทังหมด
,
4 วิธี คือ
วิธีที 1 การตัดขอบชิ ,นงานให้ เป็ นริ ว, แล้ วประกบสับหว่างแล้ วนวดให้ แผ่น
ทองหรื อเงินให้ ตดิ กัน จะทําให้ ได้ ตะเข็บงานเป็ นรูปสีเหลียมสลับฟั นปลา
วิธีที 2 การพับขอบงานด้ านหนึงแล้ วนําขอบอีกด้ านหนึงสอดเข้ าไปแล้ ว
นวดให้ แผ่นทองหรื อเงินให้ ตดิ กัน จะทําให้ ได้ ตะเข็บงานทีเป็ นเส้ นตรง
วิธีที 3 การนําแผ่นทองหรื อแผ่นเงินมาประกบกันโดยไม่มีการตกแต่ง
ขอบแล้ วนวดให้ ทงสองแผ่
ั,
นติดกัน จะทําให้ ได้ ตะเข็บงานทีเป็ นขอบแผ่นทองหรื อเงินตามเดิมทีตดั
ไว้ ตงแต่
ั , แรก
วิธี ที 4 การตอกหมุด จะทํ าให้ เกิ ดตะเข็บงานที มี จุดวงกลมเล็กๆ
ต่อเนืองกัน

ภาพที 224 ตัวอย่างตะเข็บงานจากการบุแบบตัดขอบเป็ นริว, (วิธีที 1) จากบ้ านนาบอน จังหวัด
หนองคาย
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ภาพที 225 ตัวอย่างตะเข็บงานจากการบุแบบตัดขอบเป็ นริ ว, (วิธีที 1) จากพระธาตุบ่อพันขัน
จังหวัดร้ อยเอ็ด

ภาพที 226 ตัวอย่างตะเข็บงานจากการพับขอบ (วิธีที 2) จากภูตะกา จังหวัดขอนแก่น
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ภาพที 227 ตัวอย่างตะเข็บงานโดยการไม่มีการตกแต่งขอบ (วิธีที 3) จากภูตะกา จังหวัดขอนแก่น

ภาพที 228 ตัวอย่างตะเข็บงานจากการใช้ หมุด (วิธีที 4) จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด
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2.2 แกนพระพุทธรู ป แกนพระพุท ธรู ป พระบุท อง – บุเ งิ น ทํ าจากชันผสมกับ
นํ ,ามันยาง ดินและผงอิฐเพือเพิมความแข็งแรง ผสมกับดอกไม้ หรื อผงไม้ มงคลเพือให้ องค์พระมี
นํ ,าหนักเบาและเพือความเป็ นศิริมงคล นอกจากนี ,ช่างบางท่านอาจจะผสมพริ กไทยเพือป้องกัน
แมลง จากนัน, จึ ง เทชัน เข้ า ไปในองค์ พ ระที ป ระกอบเสร็ จ แล้ ว ทัง, นี พ, บว่ า มี ก ารเจาะรู ที ฐ าน
พระพุทธรูปซึงอาจใช้ สําหรับเสียบตังเป็
, นพุทธบูชา หรื ออาจเพือระบายความชื ,นทีอยู่ในชันให้ แห้ ง
เร็ว เนืองจากหากภายในองค์พระพุทธรูปมีความร้ อนมากเกินไปหรื อมีอณ
ุ หภูมิสงู จะทําให้ ชนั ไหล
ออกมาจากตัวองค์พระพุทธรูป เช่น พระพุธรู ปบุเงิน จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น หมายเลข
ทะเบียน KPC.19/2553 เป็ นต้ น

ภาพที 229 ชันทีไหลออกจากองค์พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น
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(ก)

(ข)

ภาพที 230 ส่วนผสมในชันทีเป็ นไม้ หรื อเกสรดอกไม้ ในแกนพระพุทธรูป
(ก) ส่วนผสมใยพืชในแกนพระพุทธรูปบุเงิน จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัมหาสารคาม
(ข) ส่วนผสมเกษรดอกไม้ ในแกนพระพุทธรูป จากวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

(ก)

(ข)

ภาพที 231 การเจาะรูตรงกลางแกนองค์พระพุทธรูป
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากวัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี
(ข) พระพุทธรูปบุเงิน จากกู่บ้านหนองดินจี จังหวัดขอนแก่น
(ค) พระพุทธรูปบุเงิน จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด

(ค)
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2.3 พระรั ศมี สําหรับส่วนพระรัศมีมกั จะนําแผ่นทองหรื อเงินมาทําเป็ นทรงกรวยแล้ ว
จึง ประกอบเข้ ากับส่วนพระอุษณี ษะภายหลัง เช่น พระพุทธรู ปจากพระธาตุบ่อพันขัน จัง หวัด
ร้ อยเอ็ด และจากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น

(ก)

(ข)

ภาพที 232 เทคนิคการบุแบบประกบทับแบบการตัดขอบชิ ,นงานให้ เป็ นริ ว, แล้ วประกบสับหว่าง
แล้ วนวดให้ แผ่นทองหรื อเงินให้ ตดิ กัน (วิธีที 1) ในส่วนพระรัศมี
(ก) พระรัศมีพระพุทธรูป จากพระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด
(ข) พระรัศมีพระพุทธรูป จากกู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น
2.4 เม็ดพระศก การทําเม็ดพระศกจะใช้ สิวกดลงไปบนแผ่นทองหรื อเงินให้ เป็ นเส้ น
วงกลม เป็ นวงกลมนูน เป็ นหลุม วงกลม หรื อ เป็ นตารางสี เ หลี ย มลงไปบนเศี ย รพระพุท ธรู ป
นอกจากนี ,ยังมีการทําเม็ดพระศกและพระรัศมีแยกชิ ,นในลักษณะคล้ ายกับมงกุฎแล้ วจึงสวมเข้ าไป
ภายหลัง เช่น เศียรพระพุทธรูปทีพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ ว นครเวียงจันทน์ และเศียรพระพุทธรูปบุเงิน
ทีพบจากการบูรณะองค์พระธาตุพนม
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ภาพที 233 แสดงการทําเม็ดพระศกและพระรัศมีแบบแยกชิ ,นจากพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทีมา: วัดพรธาตุพนมวรวิหาร, ประมวลภาพประวัตศิ าสตร์ พระธาตุพนมและโบราณวัตถุค่า
มหาศาลในกรุพระธาตุพนม (กรุงเทพฯ: กรุงสยาม, 2522), 253.
2.5 พระกรรณ พระกรรณจะทําแยกชิ ,นกับองค์พระพุทธรูปแล้ วจึงนําเข้ าไปประกอบ
เข้ ากับองค์พระภายหลัง มี 2 แบบ คือ
2.5.1 ใช้ วิธีการเสียบ โดยการเจาะช่องเล็กๆข้ างๆขอบไรพระศกด้ านหน้ าทัง, 2
ข้ าง จากนัน, จึงนําชิ ,นส่วนพระกรรณทีตดั แบบมีเดือยและตกแต่งเรี ยบร้ อยแล้ วเสียบเข้ าไปทัง, 2
ข้ าง ทังนี
, ,อาจมีการพับพระกรรณไปด้ านหลัง หรื อดัดปลายพระกรรณด้ านบนหรื อด้ านล่างให้ โค้ ง
ออกด้ านนอกอีกด้ วย
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ภาพที 234 ขันตอนการประกอบพระกรรณเข้
,
ากับเศียรพระพุทธรูปโดยการเสียบ จากพระธาตุบอ่
พันขัน ร้ อยเอ็ด
2.5.2 ใช้ วิธีการตอกหมุด โดยการนําชิ ,นแผ่นทองหรื อเงินมาตัดเป็ นชิ ,นส่วนพระ
กรรณโดยไม่มีเดือยหมุดเข้ ากับเศียรพระพุทธรูปทัง, 2 ข้ าง การทําพระกรรณโดยวิธีการนี ,จะได้ พระ
กรรณทีแนบติดไปกับเศียรพระพุทธรูปไม่ยืนออกมาเหมือนการใช้ วิธีการเสียบ

ภาพที 235

ขันตอนการประกอบพระกรรณเข้
,
ากับเศียรพระพุทธรู ปโดยการหมุด จากเจดีย์
ศรี ปมัญญา อุดรธานี
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2.6 ชายสังฆาฎิ ชายสังฆาฏิจะใช้ สิวเดินลงบนองค์พระพุทธรูปให้ เป็ นเส้ น อย่างไรก็
ตามมี การทํ าชายสัง ฆาฏิ แยกชิน, ด้ วยเช่นกัน พบที พ ระธาตุพ นม จัง หวัดนครพนม ซึง ปั จ จุบัน
นํากลับเข้ าบรรจุทีองค์พระธาตุดงั เดิม

ภาพที 236 ตัวอย่างการทําชายสังฆาฏิโดยการใช้ สิวเดินให้ เป็ นเส้ น พระพุทธรูปจากพระธาตุมีชยั
จังหวัดสกลนคร

ภาพที 237 แสดงชายสังฆาฎิทําแยกชิ ,น จากพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทีมา: วัดพรธาตุพนมวรวิหาร, ประมวลภาพประวัตศิ าสตร์ พระธาตุพนมและโบราณวัตถุค่า
มหาศาลในกรุพระธาตุพนม, 253.
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3. ขัน3 ตอนการตกแต่ ง
3.1 พระเนตร การทําพระเนตรจะใช้ สิวปลายแหลมเจาะให้ เป็ นช่องเพือเป็ นการเบิก
เนตร พบทังทรงกลมและทรงรี
,
แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีพระพุทธรูปทีไม่มีการเบิกเนตรซึงจะใช้ สิว
กดเป็ นเส้ นโค้ งเพียงเท่านัน,

ภาพที 238 วิธีการสลักพระเนตรพระพุทธรูปเป็ นทรงกลมและทรงรี
(ก) พระพุทธรูปบุเงิน จากวัดท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี
(ข) พระพุทธรูปบุทอง จากวัดเจดีย์(ร้ าง)ข้ างตลาด หนองคาย

ภาพที 239 การเดินสิวส่วนพระเนตรเป็ นเส้ นโค้ ง จากกู่บ้านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม
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3.2 การประดับอัญมณี และหินสี เป็ นงานตกแต่งขัน, ตอนสุดท้ ายของการสร้ าง
พระพุท ธรู ปบุท อง – บุเ งิ น เพื อให้ เ กิ ด ความสวยงาม โดยประดับ บนพื น, ผิ ว หรื อ ฝั ง ตกแต่ง ใน
ลวดลายด้ วยอัญมณีหรื อหินสี เพือเพิมคุณค่าและความสวยงามให้ กบั พระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน 26
ในทีนี ,พบว่ามีเพียงพระพุทธรูปองค์เดียวทีมีการประดับด้ วยหิน คือ พระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชยั
หมายเลข 34 จากบ้ านนาบอน จังหวัดหนองคาย โดยประดับหินบริ เวณฐานพระพุทธรู ป คือ
บริเวณกลีบบัวหงาย

ภาพที 240

การประดับตกแต่งด้ วยหินพระพุทธรู ปบุเงิน ปางมารวิชยั บ้ านนาบอน จังหวัด
หนองคาย

อย่างไรก็ตามพบว่าพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินทีพบทีพระธาตุพนมในตอนทีพระธาตุ
ล้ มนันมี
, พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินเป็ นจํานวนมากทีมีการตกแต่งด้ วยอีญมณีซึงปั จจุบนั นํากลับเข้ า
ไปบรรจุในองค์พระธาตุแล้ ว ยกตัวอย่างได้ ดงั นี ,

26

สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, งานช่ างหลวง (กรุ งเทพฯ: บริ ษัทอมริ นทร์ พริ น,
ติ ,งแอนด์พบั ลิชชิง, 2554), 151.
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ภาพที 241

การประดับตกแต่งด้ วยอัญมณี 1 เม็ด บนเศียรพระพุทธรู ปบุทอง พระธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
ทีมา: กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์ องค์ พระธาตุพนมฯ, 99.

ภาพที 242

การประดับตกแต่งด้ วยอัญมณีบนเศียรพระพุทธรู ปบุทอง พระธาตุพนม จังหวัด
นครพนม
ทีมา: กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์ องค์ พระธาตุพนมฯ, 122.
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นอกจากนี พ, ระพุท ธรู ป บุทอง – บุเ งิ นที พ บที น ครหลวงเวี ย งจัน ทน์ ก็มี ก ารประดับ
ตกแต่งองค์พระด้ วยอัญมณีทีหลากหลายเช่นกัน ทังบริ
, เวณพระรัศมี ขอบไรพระศก ชายสังฆาฏิ
และบริ เวณฐานองค์พระ โดยใช้ เทคนิคการวางกระเปาะเพือใส่อญ
ั มณี เข้ าไปในภายหลัง เช่น
พระพุทธรูปบุทองและบุเงินจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส.ป.ป.ลาว

ภาพที 243

พระพุทธรู ป บุท อง ปางมารวิชัย ขุด พบที โ รงเรี ย นสรรพวิ ทยา ปั จ จุบันอยู่ที
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครเวียงจันทน์

ภาพที 244

พระพุท ธรู ปบุเ งิ น ปางมารวิ ชัย ขุด พบที โ รงเรี ยนสรรพวิ ท ยา ปั จ จุบัน อยู่ที
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครเวียงจันทน์

บทที 5
บทวิเคราะห์
1. ความสัมพันธ์ ระหว่ างล้ านช้ างกับล้ านนาและอยุธยา: การส่ งต่ อทางศิลปะ - วัฒนธรรม
จากการศึกษาตัวอย่างพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
พบว่ามีพระพุทธรู ปบางกลุ่มมีลวดลายที)แสดงให้ เห็นถึงอิทธิ พลศิลปะล้ านนาและอยุธยาอย่าง
ชัดเจน ซึง) ลวดลายที)พบมีดงั นี 1
1.1 ลายหัวยู่อ ี คือ ลวดลายที)เกิ ดจากเส้ นโค้ งมาประกอบกันในลักษณะคล้ าย
สามเหลี)ยม เป็ นงานประดับของจีนที)นิยมต่อเนื)องมายาวนานก่อนที)จะแพร่หลายในศิลปะล้ านนา
ช่วงต้ นพุทธศตวรรษที) 211 ผ่านทางการติดต่อค้ าขาย และการส่งเครื) องบรรณาการ และพบใน
ศิลปะอยุธยาในช่วงพุทธศตวรรษที) 20 – 21 เช่นเดียวกัน เช่น ลายปูนปั) นที)วดั ไลย์ จังหวัดลพบุรี2
สําหรับลวดลายหัวยู่อี)ที)พบในพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
นันพบที
1
)วัดห้ วยห้ าว จังหวัดเลย กู่แก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น ภูตะกา จังหวัดขอนแก่น กู่
บ้ านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม และบ่อพันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด

ภาพที) 245 ลายประดับผนังเรื อนธาตุซ้ มุ ประตูโขงวัดเจ็ดยอด
ที)มา: กรมศิลปากร, แหล่ งประติมากรรมภาคเหนือ (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร
,2534), 57.
1
2

ศักดิDชยั สายสิงห์, ศิลปะล้ านนา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2556), 301,
น. ณ ปากนํ 1า. วิวัฒนาการลายไทย. (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550 ), 124.
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ภาพที) 246 ลายปูนปั น1 ผนังด้ านใน พระอุโบสถวัดไลย์ ลพบุรี

ภาพที) 247 ลายหัวยูอ่ ี) พบที)บ้านนาบอน จังหวัดหนองคาย
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ภาพที) 248 ลายหัวยูอ่ ี) พบที)ก่แู ก้ วบ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น

ภาพที) 249 ลายหัวยูอ่ ี) พบที)ภตู ะกา จังหวัดขอนแก่น
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ภาพที) 250 ลายหัวยูอ่ ี) พบที)พระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด
1.2 ลายเครื อเถา เป็ นลายเส้ นคดโค้ งสอดสลับกัน คล้ ายลักษณะพันเกี) ยวของ
เถาวัลย์ เป็ นงานประดับที)นิยมอยู่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็ นอย่างมาก เน้ นการตกแต่งมากกว่าที)
จะทําเลียบแบบธรรมชาติ3 สําหรับลายเครื อเถาที)พบในพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงินนันพบที
1
)สถาน
ปฏิบตั ธิ รรมถํ 1าสาริกา จังหวัดเลยเท่านัน1

ภาพที) 251 ลายเครื อเถา พบที)สถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 1าสาริกา จังหวัดเลย

3

น. ณ ปากนํ 1า, วิวัฒนาการลายไทย, 165-169.
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1.3 ลายก้ านขด เป็ นลายก้ านม้ วนขดเป็ นรู ปก้ นหอย พบทังในศิ
1 ลปะล้ านนาและ
อยุธยา เช่น ภาพจิตรกรรมที)วดั ไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา สําหรับลายก้ านขดที)พบ
ในพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินนันพบที
1
)บอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด กู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น กู่แก้ ว
บ้ านหัวสระ จังหวัดขอนแก่น

ภาพที) 252 ลายก้ านขดบนภาพจิตรกรรม วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ภาพที) 253 ลายก้ านขด พบที)พระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด
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ภาพที) 254 ลายก้ านขด พบที)ก่ปู ระภาชัย จังหวัดขอนแก่น
1.4 ลายประจํายาม เป็ นลายที)นิยมอยู่ในศิลปะอยุธยามาตังแต่
1 ต้นพุทธศตวรรษที)
20 เช่น ปูนปั น1 ลายประจํายาม วัดส้ ม อยุธยา พบในพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินจากบ้ านหนองดินจี)
จัง หวัดขอนแก่น จากกู่บ้านดอนดู่ จัง หวัดมหาสารคาม และจากสถานปฏิ บัติธ รรมถํ า1 สาริ ก า
จังหวัดเลย

ภาพที) 255 ลายประจํายามประดับเสาจระนํา วัดส้ ม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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ภาพที) 256 ลายประจํายาม พบที)บ้านหนองดินจี) จังหวัดขอนแก่น

ภาพที) 257 ลายประจํายาม พบที)ก่บู ้ านดอนดู่ จังหวัดมหาสารคาม
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ภาพที) 258 ลายประจํายาม พบที)สถานปฏิบตั ธิ รรมถํ 1าสาริกา จังหวัดเลย
1.5 ลายดอกโบตั5น เป็ นลวดลายที)ได้ รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะจีน ปรากฏใน
ศิลปะสุโขทัยและและได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในศิลปะล้ านนา เช่น ลายปูนปั น1 ที)วดั เจ็ดยอด
จังหวัดเชียงใหม่ ราวพุทธศตวรรษที) 204 สําหรับลายดอกโบตันJ ที)พบในพระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน
นันเป็
1 นดอกโบตันJ ครึ)งดอกซึง) พบที)วดั ท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี และเจดีย์ร้างข้ างตลาด จังหวัด
หนองคาย

ภาพที) 259 ลายดอกโบตันJ เจดีย์วิหารเจ็ดยอด วัดมหาโพธาราม จังหวัดเชียงใหม่
ที)มา: กรมศิลปากร, แหล่ งประติมากรรมภาคเหนือ, 36.
4

น. ณ ปากนํ 1า,วิวัฒนาการลวดลายไทย, 111.
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ภาพที) 260 ลายดอกโบตันJ ครึ)งดอก พบที)วดั ท่าหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี

ภาพที) 261 ลายดอกโบตันJ ครึ)งดอก พบที)วดั เจดีย์ร้างข้ างตลาด จังหวัดหนองคาย
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1.6 ลายกระจัง เป็ นรูปกนกประกอบกันอยู่ในทรงสามเหลี)ยม พบในศิลปะอยุธยามา
ตังแต่
1 สมัยอยุธยาตอนต้ น ราวพุทธศตวรรษที) 205 และใช้ ตอ่ เนื)องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พบใน
พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที)บอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด กู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น

ภาพที) 262 ลายกระจัง พบที)พระธาตุบอ่ พันขัน จังหวัดร้ อยเอ็ด

ภาพที) 262 ลายกระจัง พบที)ก่ปู ระภาชัย จังหวัดขอนแก่น
5

น. ณ ปากนํ 1า, วิวัฒนาการลวดลายไทย,119.
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1.7 ฐานบัวผสมเกสรบัว เป็ นรูปแบบฐานพระพุทธรู ปที)นิยมในล้ านนาช่วงกลาง
พุทธศตวรรษที) 21 ในล้ านนา6 สําหรับตัวอย่างพระพุทธรู ปที)ศึกษาพบว่ามี 1 องค์ พบที)เจดีย์
ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี

ภาพที) 263 ลายเกสรดอกบัว พบที)เจดีย์ศรี ปมัญญา จังหวัดอุดรธานี
เมื) อพิ จ ารณาลัก ษณะของฐานและลวดลายที) ก ล่า วมาข้ า งต้ นจะเห็ นได้ ว่า ศิล ปะ
ล้ านนามี อิทธิ พ ลต่อศิล ปะการสร้ างลวดลายบนฐานพระพุทธรู ปบุทอง – บุเ งิ นในบริ เ วณภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบนเป็ นอย่ า งมาก ซึ) ง ในขณะนัน1 บริ เ วณนี ย1 ัง คงเป็ นส่ว นหนึ)ง ของ
อาณาจักรล้ านช้ าง ปรากฏลวดลายที)นิยมในล้ านนาที)ชดั เจน คือ ลายหัวยู่อี) ซึ)งนิยอยู่ในช่วงปลาย
พุทธษตวรรษที) 20 – พุทธศตวรรษที) 21 และลายดอกโบตันJ ที)นิยมอยู่ในล้ านนาช่วงต้ นพุทธ
ศตวรรษที) 21 และส่งต่อให้ กบั ศิลปะล้ านช้ างอีกทอดหนึ)ง นอกจากนี 1ยังปรากฏฐานบัวแบบมีเกสร
บัวซึ)งพบในล้ านนาช่วงพุทธศตวรรษที) 21 อีกด้ วย เหล่านี 1สัมพันธ์ กบั หลักฐานเอกสารที)กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ทางด้ านเครื อญาติ สงคราม และการเมืองการปกครองระหว่างล้ านนาและล้ านช้ างที)
ปรากฏมาตังแต่
1 ราวพุทธศตวรรษที) 20 คือ การอภิเษกสมรสของพระยาสามแสนไทย (พ.ศ 1936 1959) กับพระนางอ่อนส่อแห่งล้ านนา7 การทําสงครามกันล้ านนาในสมัยรัชกาลของพระยาไชย
ศักดิDชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเชือของคน
ไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 313.
7
นิทาน เรืองขุนบรมราชา (ต่ อ), ประชุมพงศาวดาร เล่ ม 44 ภาคที 70 (ต่ อ)-71 พิมพ์ครัง1 ที)
2 (พระนคร: องค์การค้ าของคุรุสภา), 40.
6
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จักรพรรดิแผ่นแผ้ ว (พ.ศ.1992 - 2023) โอรสของพระยาสามแสนไท ได้ ยกทัพไปตีเมืองน่านซึ)ง
ขณะนันเป็
1 นของล้ านนา8 หลังจากนี 1ได้ มีการเจริ ญสัมพันธไมตรี กนั อีกครัง1 ในสมัยรัชกาลของพระ
ยาโพธิสาลราช (พ.ศ.1992 - 2023) โดยการอภิเษกกับพระนางยอดคําทิพ อีกทังยั
1 งได้ ทรงอัญเชิญ
พระไตรปิ ฎกและพระสังฆเจ้ ามาจากล้ านนาอีกด้ วย9
ราวต้ นพุทธศตวรรษที) 22 ความสัมพันธ์ระหว่างล้ านนากับล้ านช้ างมีความใกล้ ชิดกัน
มากยิ)งขึ 1นเนื)องจากสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ.2091-2114) โอรสของพระยาโพธิสาลราชกับ
พระนางยอดคําทิพได้ ขึ 1นไปปกครองล้ านนาอยู่ช่วงระยะหนึ)งก่อนที)จะเสด็จกลับมาปกครองล้ าน
ช้ างพร้ อมกับนําพระแก้ วมรกต พระสงฆ์และช่างฝี มือเป็ นจํานวนมากกลับมาที)ล้านช้ าง นับว่าเป็ น
หนึ)งในปั จจัยที)ทําให้ เกิดการผสมผสานของศิลปะล้ านนาในศิลปะล้ านช้ าง จึงอาจกล่าวได้ ว่าเป็ น
ช่วงที)ศิลปะล้ านช้ างเจริ ญรุ่ งเรื องมาก ต่อมาในสมัยพระวรวงษาธรรมิกราช (พ.ศ.2141 - 2167)
ยึดเมืองเชียงแสนไว้ ได้ และหลังจากเหตุการณ์นี 1ก็ไม่ปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างล้ านนากับล้ าน
ช้ างที)เด่นชัดเช่นเคย ทังนี
1 1สันนิษฐานว่าล้ านนาตกเป็ นของพม่าและเริ)มเสื)อมลงในที)สดุ
นอกจากนี 1อิทธิพลศิลปะอยุธยาก็ปรากฏในศิลปะล้ านช้ างด้ วยเช่นเดียวกัน ดังปรากฏ
ลายเครื อเถา ลานก้ านขด ลายประจํายาม และลานก้ านขด เป็ นลวดลายที)ปรากฏอยู่ในอยุธยา
มาแล้ วตังแต่
1 ช่วงพุทธศตวรรษที) 20 สัมพันธ์ กบั หลักฐานเอกสารที)กล่าวถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง
อยุธยากับล้ านช้ างตังแต่
1 ช่วงพุทธศตวรรษที) 20 ในสมัยพระยาสามแสนไทพระองค์ได้ ทรงอภิเษก
กับธิ ดาของอยุธยาเช่นเดียวกันกับล้ านนา ต่อมาในสมัยพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ วล้ านช้ าง
น่าจะมีความสัมพันธ์ อนั ดีกับกรุ งศรี อยุยาเห็นได้ จากเมื)อเมื)อพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ วเสด็จ
สวรรคต สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ได้ พระราชทานสิ)งของมาในงานถวายพระเพลิงด้ วย10
ในสมัยพระยาโพธิสาลราช กรุงศรี อยุธยาได้ ยกทัพมาโจมตีเวียงจันทน์แต่ต้องแพ้ พ่ายกลับ พระยา
โพธิสาลราชยกทัพไปกรุงศรี อยุธยาหวังจะแก้ แค้ น แต่กองทัพกรุงศรี อยุธยาไม่ยอมออกมารับจึงยก
ทัพกลับ11
8

คณะกรรมการจดพิ มพ์ เ อกสารทางประวัติ ศ าสตร์ สํา นัก นายกรั ฐ มนตรี , ตํา นานพื น? เมื อ ง
เชียงใหม่ (พระนคร: โรงพิมพ์สาํ นักทําเนียบนายกรัฐมนตรี , 2514), 53-54.
9
พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค), พงศาวดารโยนก พิมพ์ครัง1 ที) 6 (กรุ งเทพ: แพร่ พิทยา,
2515), 371.
10
นิทาน เรืองขุนบรมราชา (ต่ อ), ประชุมพงศาวดาร เล่ ม 44 ภาคที 70 (ต่ อ)-71, 55-56.
11
มหาสิลา วีระวงส์, ประวัติศาสตร์ ลาว, แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต์ (เชียงใหม่: สถาบันวิจยั
วิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535), 50.
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ในสมัยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช ล้ านช้ างกับกรุงศรี อยุธยามีความสัมพันธ์อนั แน่น
แฟ้น ทังล้
1 านนาและล้ านช้ างได้ เป็ นพันธมิตรกันในการต่อต้ านการรุกรานของพม่าดังปรากฏการ
สร้ างพระธาตุศรี สองรักขึ 1นที)อําเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย12 นอกจากนี 1สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชยัง
ได้ ส่งพระราชสาส์นไปทูลขอพระเทพกษัตรี พระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แต่ระหว่าง
ทางถูกพระเจ้ าบุเรงนองชิงตัวไปเสียก่อนจึงมิไ ด้ มีการอภิเ ษกสมรส13 แต่กระนัน1 ความสัมพันธ์
ระหว่างล้ านช้ างกับอยุธยาก็ยงั คงดําเนินไปด้ วยดี ในปี พ.ศ.2111 สมเด็จพระไชยเชษฐาทรงยกทัพ
ไปช่วยสมเด็จพระมหินทราธิราชรบกับออกญาพิษณุโลกแต่ไม่สามารถตีได้ เนื)องจากกองทัพพม่า
มาช่วยไว้ จนในที)สดุ ปี พ.ศ. 2112 กรุงศรี อยุธยาตกอยูใ่ นอํานาจของพม่าเป็ นการเสียกรุงครัง1 ที) 114
ความสัมพันธ์ของอยุธยากับล้ านช้ างก็ลดลง และไม่ปรากฏเรื) องราวความเกี)ยวข้ องกันมากนัก ทังนี
1 1
เนื)องจากล้ านช้ างเองก็ถูกพม่าเข้ าโจมตีเวียงจันทน์เช่นเดียวกัน และหลังจากนีล1 ้ านช้ างเองก็มี
ปั ญหาการเมืองภายในจึงมิอาจมาช่วยอยุธยาได้ ดงั เดิม
จากความสัม พันธ์ ทัง1 ทางด้ า นเครื อ ญาติ ศาสนา สงคราม การเมื อ งการปกครอง
ระหว่างล้ านนา อยุธยา และล้ านช้ างมีส่วนสําคัญอย่างยิ)งที)ทําให้ เกิดการส่งต่อทางศิลปะระหว่าง
กัน ดังปรากฏหลักฐานลวดลายบนฐานพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงิ นในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ตอนบน ทัง1 นี อ1 ิ ท ธิ พ ลศิล ปะล้ านนาและอยุธ ยาที) ป รากฏในพระพุท ธรู ป บุท อง – บุเ งิ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนันสั
1 นนิษฐานว่าบริ เวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปั จจุบนั
คงไม่ได้ รับโดยตรงจากล้ านนาและกรุงศรี อยุธยาแต่น่าจะรับมาจากศูนย์กลางของอาณาจักรล้ าน
ช้ างหรื อเวียงจันทร์ มากกว่า เนื)องจากในช่วงเวลาดังกล่าวบริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของ
ไทยในปั จจับนุ ยังคงเป็ นส่วนหนึง) ของอาณาจักรล้ านช้ าง ดังปรากฏชุมชนโบราณ และวัดที)กษัตริ ย์
ของล้ านช้ างถวายที)ดินสร้ าง เช่น วัดห้ วยห้ าว จังหวัดเลย วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็ น
ต้ น

12

กรมศิลปากร, จารึ กในประเทศไทย เล่ ม 5 (กรุ งเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร,

2529), 289-293.
13

“พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับหลวงประเสริ ฐ,” ใน พระราชพงศาวดารกรุ งศรี
อยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอืนๆ (นนทบุรี: ศรี ปัญญา, 2553), 411.
14
มหาราชวงษ์ พงษาวดารพม่ า, แปลโดย นายต่อ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 105-137.
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2.ลวดลายประดับฐานพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงิน: ความนิยมในแต่ ละท้ องถิน
พระพุทธรู ปบุทอง – บุเงินที)ศึกษามีทงหมด
ั1
490 องค์ สามารถจัดลวดลายบนฐาน
พระพุทธรูปได้ 13 รูปแบบหลัก โดยแต่ละรูปแบบมีความนิยมเฉพาะท้ องถิ)น ดังนี 1

9
10
11
12
13

นครพนม
สกลนคร
รวม (องค์ )

8

มหาสารคาม
ร้ อยเอ็ด

4
5
6
7

ขอนแก่ น

3

อุดรธานี

2

ลวดลาย
บัวควํ)า – บัวหงาย
3
กลีบตังตรง
1
บัวควํ)า – บัวหงาย
กลีบบัวถลา
บัวควํ)า – บัวหงาย
กลีบบัวผสม
บัวประกอบลายหัวยูอ่ ี)
บัวประกอบกลีบบัวหงาย บัวประกอบลายประดิษฐ์ 17
ลายเรขาคณิต
(สามเหลี)ยมพื 1นฐาน)
ลายเรขาคณิต
(สามเหลี)ยมซ้ อน)
ลายเรขาคณิต (สี)เหลี)ยม) ลายเรขาคณิตประดิษฐ์
บัวควํ)าเพียงอย่างเดียว
บัวหงายเพียงอย่างเดียว ฐานเรี ยบ
รวมทังหมด
1
(องค์)
20

หนองคาย

1

เลย
หนองบัวลําภู

รู ปแบบที

ตารางที) 8 ลวดลายบนฐานพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จังหวัด

1

61

4

17

3

36

-

4

129

-

19

22

23 25 33

-

-

122

-

2

3

1

2

11

-

3

22

-

3
5

5
3
-

33
12
4
15

2
1
-

6
1
4
5

1
1

-

40
23
29
26

-

-

-

2

-

10

3

-

15

- 1 1 3 - 1 20 1
- - 6 4 4 2 3 1
3 2 10 - 16 2
113 44 124 36 133 8

1
8

2
4
28
17
33
490

3
4
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จากตารางข้ างต้ นสามารถสรุปรูปแบบฐานพระพุทธรูปตามลําดับความนิยมจากมาก
ไปน้ อยได้ ดังนี 1
2.1.พระพุธธรู ปฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวตัง? ตรง เป็ นรูปแบบที)นิยมอยู่ในทุก
ท้ องถิ)นและมีปริ มาณการสร้ างมากที)สุดพบทังในภาคตะวั
1
นออกเฉี ยงเหนือตอนบนของไทย โดย
บริเวณที)พบมากที)สดุ คือ จังหวัดหนองคาย

61
3

1

4

4

36
17

3

แผนที)ที) 4 การกระจายตัวของพระพุทธรูปฐานบัวควํ)า – บัวหงายกลีบบัวตังตรง
1

361
2.2 พระพุทธรู ปฐานกลีบควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา พบในปริ มาณที)ใกล้ เคียง
กัน นิยมมากในจังหวัดร้ อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และอุดรธานี ซึง) เป็ นพื 1นที)ที)ตอ่ เนื)องกัน

19

22
23
25

33

แผนที)ที) 5 การกระจายตัวของพระพุทธรูปฐานบัวควํ)า – บัวหงายกลีบบัวถลา

362
2.3 พระพุ ทธรู ป ฐานบั ว ประกอบลายหั ว ยู่อ ี เป็ นลายที) นิยมมากในจัง หวัด
ขอนแก่น และพบเพียงเล็กน้ อยในจังหวัดร้ อยเอ็ดและจังหวัดนครพนม แสดงให้ เห็นถึงลวดลายที)
นิยมอยูเ่ ฉพาะถิ)น

1

33

6

แผนที)ที) 6 การกระจายตัวของพระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายหัวยูอ่ ี)

363
2.4 พระพุทธรู ปฐานเรี ยบ เป็ นรู ปแบบที)พบเกื อบในทุกจังหวัด พบในปริ มาณที)
ใกล้ เคียงกัน แต่นิยมมากที)จงั หวัดร้ อยเอ็ดและขอนแก่น

3

2

2

10

16

แผนที)ที) 7 การกระจายตัวของพระพุทธรูปฐานเรี ยบ

364
2.5 พระพุทธรู ปฐานบัวประกอบลายประดิษฐ์ นิยมมากในจังหวัดเลยและมี
รูปแบบที)แตกต่างออกไปจากพระพุทธรูปที)จดั ไว้ ในกลุ่มเดียวกันที)พบในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น
มหาสารคามและร้ อยเอ็ด

17
3

4

1

4

แผนที)ที) 8 การกระจายตัวของพระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายประดิษฐ์

365
2.6 พระพุทธรู ปฐานบัวควําเพียงอย่ างเดียว มีปริ มาณการสร้ างในปริ มาณที)
เท่ากันกับฐานบัวประกอบลายประดิษฐ์ โดยนิยมมากในจังหวัดหนองคาย และพบบ้ างในจังหวัด
ร้ อยเอ็ด สกลนคร และอุดรธานี ด้ วยเช่นเดียวกัน

20
1

6

แผนที)ที) 9 การกระจายตัวของพระพุทธรูปฐานบัวควํ)าเพียงอย่างเดียว

366
2.7 พระพุทธรู ปฐานลายเรขาคณิตลายสามเหลียมพืน? ฐาน นิยมมากในจังหวัด
ขอนแก่น หนองคาย ร้ อยเอ็ด และพบเพียงเล็กน้ อยในจังหวัดนครพนม

5

1

15

5

แผนที)ที) 10 การกระจายตัวของพระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิตลายสามเหลี)ยมพื 1นฐาน

367
2.8 พระพุทธรู ปฐานบัวประกอบกลีบบัวหงาย นิยมมากในจังหวัดขอนแก่น และ
พบบ้ างในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม และจังหวัดร้ อยเอ็ด

3

5

1

12

2

แผนที)ที) 11 การกระจายตัวของพระพุทธรูปฐานบัวประกอบกลีบบัวหงาย

368
2.9 พระพุทธรู ปฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวผสม นิยมในจังหวัดร้ อยเอ็ด
และพบบ้ างในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร มหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น

2

3
3

1
2

11

แผนที)ที) 12 การกระจายตัวของพระพุทธรูปฐานบัวควํ)า – บัวหงายกลีบบัวผสม

369
2.10 พระพุทธรู ป ฐานบั วหงายเพียงอย่ างเดียว พบในเกื อบทุกจัง หวัดแต่มี
ปริ ม าณไม่มากนัก พบในจัง หวัดหนองบัวลํ าภู อุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม ร้ อยเอ็ด และ
จังหวัดนครพนม

1
3

4

4

3

2

แผนที)ที) 13 การกระจายตัวของพระพุทธรูปฐานบัวหงายเพียงอย่างเดียว

370
2.11 พระพุทธรู ปฐานลายเรขาคณิตลายสามเหลียมซ้ อน นิยมในจังหวัดร้ อยเอ็ด
และพบเล็กน้ อยในจังหวัดนครพนม และจังหวัดขอนแก่น

3

10

2

แผนที)ที) 14 การกระจายตัวของพระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิตลายสามเหลี)ยมซ้ อน

371
2.12 พระพุทธรู ป ฐานลายเรขาคณิ ต ประดิษ ฐ์ พบเพี ยงเล็กน้ อยในจัง หวัด
ขอนแก่นและพบในจังหวัดร้ อยเอ็ด

3

1

แผนที)ที) 15 การกระจายตัวของพระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิตประดิษฐ์

372
2.13 พระพุทธรู ปฐานลายเรขาคณิตลายสีเหลียม พบในจังหวัดมหาสารคามและ
ร้ อยเอ็ด

1
1

แผนที)ที) 16 การกระจายตัวของพระพุทธรูปฐานลายเรขาคณิตลายสี)เหลี)ยม

373

140

120
บัวควํ)า-บัวหงายกลีบตั 1งตรง
บัวควํ)า-บัวหงายกลีบบัวถลา
100

บัวควํ)า-บัวหงายกลีบบัวผสม
บัวประกอบลายหัวยูอ่ ี)

80

บัวประกอบกลีบบัวหงาย
บัวประกอบลายประดิษฐ์
สามเหลี)ยมพื 1นฐาน
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สามเหลี)ยม
สี)เหลี)ยม
เรขาคณิตประดิษฐ?
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บัวควํ)าอย่างเดียว
บัวหงายอย่างเดียว
ฐานเรี ยบ
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0

แผนภูมิแสดงลวดลายบนฐานพระพุทธรูปที)ได้ รับความนิยม
จากแผนภาพและแผนภูมิที)แสดงข้ างต้ นเห็นได้ ว่าฐานพระพุทธรู ปแต่ละรู ปแบบจะ
นิยมสร้ างในเฉพาะบางท้ องถิ)นและมีลกั ษณะเฉพาะที)ไม่พบในพื 1นที)ใกล้ เคียงหรื อพบในปริ มาณที)
น้ อยมาก เช่น พระพุทธรู ปฐานบัวประกอบลายประดิษฐ์ พบที)สถานปฏิบตั ิธรรมถํ 1าสาริ กา จังหวัด
เลยเท่านัน1 พระพุทธรู ปฐานบัวประกอบลายหัวยู่อี)พบในจังหวัดขอนแก่นซึ)งพบเป็ นจํานวนมาก
และพบในจังหวัดร้ อยเอ็ดเพียงเล็กน้ อย
ด้ านความนิยมของลวดลายฐานพระพระพุทธรู ปรู ปพบว่าบางรู ปแบบก็มีความนิยม
อยู่เ ฉพาะกลุ่ม เช่น พระพุทธรู ปฐานบัวควํ)า – บัวหงายกลี บบัวถลาที)นิยมสร้ างมากในจัง หวัด
ร้ อยเอ็ ด และแพร่ ก ระจายไปยัง พื น1 ที) ที) อ ยู่เ หนื อ ขึน1 ไปคือ จัง หวัด มหาสารคาม ขอนแก่ น และ
อุดรธานีตามลําดับ พระพุทธรูปฐานบัวประกอบกลีบบัวหงายพบนิยมสร้ างในจังหวัดขอนแก่นและ
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แพร่ กระจายขึน1 ไปยังจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย นอกจากนีย1 งั แพร่ กระจายลงไปยัง
พื 1นที)ด้านล่างในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้ อยเอ็ดอีกด้ วย หรื อพระพุทธรูปฐานบัวควํ)า – บัว
หงายกลีบตังตรงที
1
)พบในจังหวัดหนองคาย ก็พบในจังหวัดหนองบัวลําภูวด้ วยเช่นเดียวกัน จึงเห็น
ได้ ว่าฐานพระพุทธรูปที)มีความนิยมเป็ นอย่างมากในบริ เวณใดบริ เวณหนึ)งจะส่งต่อรูปแบบหรื อให้
อิทธิพลทางด้ านศิลปะกับพื 1นที)ข้างเคียงที)มีการติดต่อกัน ดังเช่น กลุม่ จังหวัดอุดรธานี – จังหวัดเลย
– จังหวัดหนองคาย กลุ่ม จังหวัดอุดรธานี – จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดมหาสารคาม – จังหวัด
ร้ อยเอ็ด
สําหรับลวดลายฐานพระพุทธรู ปที)พบในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส.ป.ป.ลาว และ
พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ ว นครหลวงเวียงจันทน์นนพบว่
ั1
ามีความใกล้ เคียงกับพระพุทธรู ปในจังหวัด
หนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดหนองบังลําภู ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธรู ปบุทอง จากวัดถํา1 สุวรรณ
คูหา กับพระพุทธรูปบุทอง จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส.ป.ป.ลาว

(ก)

(ข)

ภาพที) 264 เปรี ยบเทียบลวดลายกลีบบัวระหว่างพระพุทธรูปบุทอง จากวัดถํ 1าสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวลําภู กับพระพุทธรูปบุทอง จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส.ป.ป.ลาว
(ก) พระพุท ธรู ป บุท อง จากวัด ถํ า1 สุว รรณคูห า จัง หวัด หนองบัว ลํ า ภู (ไม่ ป รากฏ
หมายเลขทะเบียน)
(ข) พระพุทธรูปบุทอง จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส.ป.ป.ลาว
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(ก)

(ข)

ภาพที) 265 เปรี ยบเทียบลวดลายกลีบบัวระหว่างพระพุทธรู ปเงิน จากวัดห้ วยห้ าว จังหวัดเลยกับ
พระพุทธรูปบุทอง จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส.ป.ป.ลาว
(ก) พระพุทธรูปบุทอง จากวัดห้ วยห้ าว จังหวัดเลย หมายเลขทะเบียน 1-001
(ข) พระพุทธรูปบุทอง จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส.ป.ป.ลาว
นอกจากนี 1ด้ านฝี มือช่างพบว่าพื 1นที)ตอนบนช่างจะมีความฝี มือที)ปราณีตกว่าบริ เวณ
ตอนล่างโดยเฉพาะในจัง หวัดเลย หนองคาย และหนองบัวลํ าภู สัน นิษฐานว่าเนื) องจากพื น1 ที)
ดังกล่าวมีการติดต่อกับเวียงจันทน์อย่างใกล้ ชิด อาจมีการเคลื)อนย้ าย หรื อการแลกเปลี)ยนความรู้
ระหว่างช่างเวี ยงจันทน์ (ฝั) งซ้ ายแม่นํา1 โขง) กับช่างท้ องถิ) น (ฝั) ง ขวาแม่นํา1 โขง หรื อบริ เวณภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทยในปั จจุบนั ) ทําให้ พระพุทธรู ปที)พบในพื 1นที)ตอนบนมีความสวยงาม
ปราณีตใกล้ เคียงกับพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที)พบที)เวียงจันทน์

บทที 6
สรุป
เทคนิคการสร้ างพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงิน
พระพุท ธรู ป บุท อง – บุเ งิ น ที พ บในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบนขึ น$ รู ป ด้ ว ย
วิธีการใช้ แม่แบบทีทําจากทองเหลือง จากนันจึ
$ งนวดแผ่นทองหรื อแผ่นเงินเข้ ากับแบบทังด้
$ านหน้ า
และด้ านหลังอย่างละ 1 ชิ $นให้ ได้ ขนาดและรูปแบบทีต้องการ จากนันจึ
$ งนําแผ่นทองหรื อแผ่นทอง
ประกบเข้ าด้ วยกันด้ วยวิธีการ 4 วิธี ซึง พบใช้ กบั ส่วนพระรัศมีด้วยเช่นกัน มีดงั นี $
1.การตัดขอบชิ $นงานให้ เป็ นริ ว$ แล้ วประกบสับหว่างแล้ วนวดให้ แผ่นทอง
หรื อเงินให้ ตดิ กัน จะทําให้ ได้ ตะเข็บงานเป็ นรูปสีเหลียมสลับฟั นปลา
2.การพับขอบงานด้ านหนึงแล้ วนําขอบอีกด้ านหนึงสอดเข้ าไปแล้ วนวด
ให้ แผ่นทองหรื อเงินให้ ตดิ กัน จะทําให้ ได้ ตะเข็บงานทีเป็ นเส้ นตรง
3.การนําแผ่นทองหรื อแผ่นเงินมาประกบกันโดยไม่มีการตกแต่งขอบแล้ ว
นวดให้ ทงสองแผ่
ั$
นติดกัน จะทําให้ ได้ ตะเข็บงานทีเป็ นขอบแผ่นทองหรื อเงินตามเดิมทีตดั ไว้ ตงแต่
ั$
แรก
4.การตอกหมุด จะทําให้ เกิดตะเข็บงานทีมีจดุ วงกลมเล็กๆต่อเนืองกัน
หลังจากทีประกบแผ่นทองหรื อเงินเข้ าด้ วยกันแล้ วจึงนําชันเทผสมนํ $ามันยาง ดิน อิฐ
เพือความแข็งแรงและเพิมเกสรดอกไม้ หรื อผงไม้ มงคลเพือให้ มีนํ $าหนักเบา แล้ วจึงเจาะรูตรงกลาง
เพือเป็ นการระบายความร้ อนของชันหรื ออาจเพือใช้ เสียบกับไม้ ตงเป็
ั $ นพุทธบูชา
สําหรับส่วนเม็ดพระศกจะใช้ สิวกดให้ เป็ นเส้ นพบทังวงกลม
$
สีเหลียม ส่วนพระกรรณ
ใช้ เทคนิคการเสียบเข้ าทีข้างพระพักตร์ และการตอกหมุด และส่วนพระเนตรพบทังที
$ มีการเจาะเบิก
เนตรและการใช้ สิว ขี ดให้ เ ป็ นเส้ น โค้ ง ให้ เ ป็ นพระเนตรเหลื อบตํ า นอกจากนี ม$ ี การตกแต่ง ฐาน
พระพุทธรูปด้ วยหินโดยการฝั งเข้ าไปเข้ าไปในฐานพระพุทธรูป
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ลวดลายฐานพระพุทธรู ปและความนิยมในท้ องถิน
พระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทีศกึ ษามีจํานวนทังสิ
$ $น
499 องค์ สามารถแบ่งออกเป็ น 5 รูปแบบหลัก คือ
1.พระพุทธรูปฐานกลีบบัวควํา – บัวหงาย ประกอบด้ วย
1.1 พระพุทธรูปฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวตังตรง
$
1.2 พระพุทธรูปฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวถลา
1.3 พระพุทธรูปฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบบัวผสม
2.พระพุทธรูปฐานบัวประกอบ ประกอบด้ วย
2.1 พระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายหัวยูอ่ ี
2.2 พระพุทธรูปฐานบัวประกอบกลีบบัวหงาย
2.3 พระพุทธรูปฐานบัวประกอบลายประดิษฐ์
3.พระพุทธรูปฐานลายเรขาตณิต ประกอบด้ วย
3.1 พระพุทธรูปลายเรขาคณิตสายเหลียมพื $นฐาน
3.2 พระพุทธรูปลายเรขาคณิตสายเหลียมซ้ อน
3.3 พระพุทธรูปลายเรขาคณิตสายสีเหลียม
3.4 พระพุทธรูปลายเรขาคณิตประดิษฐ์
4.พระพุทธรูปฐานบัวควําหรื อบัวหงายเพียงอย่างเดียว ประกอบด้ วย
4.1 พระพุทธรูปบัวควําเพียงอย่างเดียว
4.2 พระพุทธรูปบัวหงายเพียงอย่างเดียว
5.พระพุทธรูปฐานเรี ยบ
พระพุทธรูปทัง$ 5 รูปแบบนี $มีรูปแบบหลักทีนิยมสร้ างคือฐานพระพุทธรูปบัวควํา – บัว
หงายกลีบบัวตังตรง
$
โดยพบแทบทุกจังหวัด นอกจากนีย$ งั พบว่ามีรูปแบบฐานพระพุทธรู ปบาง
รูปแบบทีแสดงให้ เห็นความนิยมอยูเ่ ฉพาะกลุ่มท้ องถิน โดยกลุ่มทีเด่นชัดมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มจังหวัด
อุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย และอีกกลุ่มหนึง คือ กลุ่มจังหวัดอุดรธานี จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้ อยเอ็ด
สําหรับจังหวัดอุดรธานีนนจะได้
ั$
รับอิทธิพลศิลปะจากทังสองทาง
$
คือ พื $นทีตอนบนจาก
จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย จากพื $นทีทางตอนล่าง คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
และร้ อยเอ็ด
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การกําหนดอายุพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงิน
อายุพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทีระบุศกั ราชมีอายุ
ในช่วงพุทธศตวรรษที 21 -23 โดยพบว่าในช่วงพุทธศตวรรษที 21 ฐานพระพุทธรูปมีรูปแบบทีไม่
หลากหลายและไม่มีลวดลายทีซบั ซ้ อนมากนัก พบมีฐานเรี ยบ ฐานบัวควํา – บัวหงายกลีบตังตรง
$
และฐานกลีบบัวถลา
ช่วงพุทธศตวรรษที 22 มีการสร้ างฐานพระพุทธรูปแบบกลีบบัวถลาต่อเนืองมาจาก
ช่วงพุทธศตวรรษที 21 และเริ มปรากฏลวดลายรูปแบบใหม่ขึ $นคือการผสมกลีบบัวเข้ ากับลายก้ าน
ขด และปรากฏกลีบบัวถลาอีกรูปแบบหนึง คือ กลีบบัวตรงกลางเป็ นกลีบตังตรงส่
$
วนด้ านข้ างปลาย
โค้ งออกเล็กน้ อย
ช่วงพุทธศตวรรษที 23 เป็ นช่วงทีมีการสร้ างพระพุทธรู ปในปริ มาณมากอีกทัง$ ยังมี
รู ป แบบที ห ลากหลาย มี ก ารเพิ ม ชัน$ ฐานของพระพุท ธรู ป ให้ สู ง ขึ น$ กว่ า เดิม แต่อ ย่ า งไรก็ ต าม
พระพุทธรูปฐานเตี $ยก็ยงั คงปรากฏอยูเ่ ช่นเดียวกัน
สําหรับพระพุทธรูปทีไม่มีจารึกสามารถนําไปเทียบได้ กบั พระพุทธรูปทีมีจารึกโดยการ
เปรี ยบเทียบลวดลายทีฐาน ลักษณะพัฒนาการรูปแบบของฐานพระพุทธรในแต่ละสมัยว่ามีความ
สอดคล้ องกันหรื อไม่ รวมถึงนําไปเปรี ยบเทียบกับลวดลายบนสถาปั ตยกรรมทีพบในล้ านนาและ
อยุธยา อาจเทียบอายุพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินทีไม่มีจารึกได้ ราวพุทธศตวรรษที 21 – 23
คติการสร้ างพระพุทธรู ปบุทอง – บุเงิน
จากการศึ ก ษาจารึ กที ป รากฏบนฐานพระพุ ท ธรู ปบุ ท อง – บุ ท องในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนพบว่าพระพุทธรูปบุทอง – บุเงิน สร้ างขึ $นเพือเป็ นการทําบุญอันเกิด
จากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็ นอุทิศส่วนกุศลให้ กับญาติรวมถึงสัตว์โลก อีกทังยั
$ ง
สร้ างถวายเพือให้ สมความปรารถนาของตนทังในชาติ
$
นี $และชาติหน้ า โดยผู้ทีสร้ างพระพุทธรูปนัน$
ไม่ได้ จํากัดอยู่ในกลุ่มชนชันสู
$ ง เช่น พระมหากษัตริ ย์ หรื อพระสงฆ์ แต่รวมถึงชาวบ้ านก็สามารถ
สร้ างพระพุทธรู ปถวายได้ ทังนี
$ $ขึ $นอยู่กบั กําลังทรัพย์ในการสร้ าง หากมีกําลังทรัพย์น้อยอาจสร้ าง
ครอบครั ว ละ 1 องค์ ดัง ปรากฏชื อ ประธานในการสร้ างและชื อ ผู้ร่ ว มสร้ างจํ า นวนมากบน
พระพุทธรูป 1 องค์
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อิทธิพลศิลปะภายนอกทีเข้ ามาผสมผสาน
พื $นทีภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนมีการสัง สมรู ปแบบศิลปกรรมทีหลากหลาย
ผ่านทางสงคราม ศาสนาและการเมืองการปกครองของอาณาจักรล้ านช้ าง ล้ านนา และอยุธยา
อย่างต่อเนืองมาตังแต่
$ ช่วงพุทธศตวรรษที 20 ทําให้ เกิดการเปลียนแปลงและผสมผสานทางสังคม
และศิ ล ปวัฒ นธรรมจนสามารถพัฒ นาเป็ นรู ป แบบเฉพาะตน ดัง ปรากฏลวดลายบนฐาน
พระพุทธรูปทีนิยมอยูเ่ ฉพาะถิน
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