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บทคัดย่ อ
ภาพสลักเล่าเรื่ องบนใบเสมาทวารวดีอีสานนันใช้
้ เป็ นสื่อในการแสดง
ธรรมะทางพุทธศาสนา ทังพุ
้ ทธประวัติ และชาดกแก่ศาสนิกชนที่เข้ ามาใน
พุทธสถานนัน้ โดยมีรูปแบบใบเสมาที่มี ลักษณะแตกต่างกันอย่างชัด เจน
ด้ ว ยกัน 2 กลุ่ม คื อ กลุ่ม ใบเสมาที่ เ มื อ งฟ้า แดดสูง ยาง อ าเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งพบมากในแถบพื น้ ที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
บริเวณลุม่ แม่น ้าชี ใบเสมาในกลุม่ นี ้มักแสดงลักษณะบุคคลตามแบบทวารวดี
คือ ตาโปน จมูกบานใหญ่ ปากหนา และแสดงภาพเล่าเรื่ องอยู่เต็มพื ้นที่ของ
ใบเสมา โดยในเรื่ องพระอินทร์ ปรากฏทังภาพพระอิ
้
นทร์ ทรงช้ างเอราวัณ พระ
อิ น ทร์ ป ระทับ บนสวรรค์ ชัน้ ดาวดึง ส์ ร่ ว มกับ พระชายา พระอิ น ทร์ ใ นพุท ธ
ประวัตติ อนเสด็จลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ และพระอินทร์ ในชาดก โดยแสดง
เป็ นรูปพระอินทร์ แปลงเป็ นพราหมณ์มาขอนางมัทรี ในเวสสันดรชาดก
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ในขณะที่กลุ่มใบเสมาใกล้ พระพุทธบาทบัวบาน บ้ านไผ่ล้อม อาเภอ
บ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี บริ เวณลุ่มแม่น ้าโขง กลับปรากฏอิทธิพลศิลปะเขมร
สมัยเมืองพระนครอย่างชัดเจน ทังลั
้ กษณะของบุคคล และกรอบซุ้ม โดยมี
ระเบียบการสลักภาพบริเวณโคนใบเสมา ลักษณะของพระอินทร์ ที่ปรากฏบน
ใบเสมากลุ่มนี ้ไม่มีความชัดเจนมากนัก หากแต่ใช้ การเทียบเคียงกับลักษณะ
ของพระอินทร์ ที่ปรากฏบนหน้ าบันและทับหลังปราสาทเขมร พิจารณาร่วมกับ
มุทรา อาสนะ และทิศทางการปั กใบเสมาตีความว่าบุคคลที่ปรากฏใบเสมา
นัน้ คือ พระอินทร์
คาสาคัญ: พระอินทร์ รูปแบบ ใบเสมา
Abstract
The bas-reliefs on northeastern Thai boundary marker stones
in Dvaravati age (known as Sema) are depicted as Buddhist sermon
related to Lord Buddha’s life history and Jakata tales to Buddhist
devotees who come into monasteries. These Sema are explicitly found
to be comprised of two different styles.
The first style of Sema is in Muang Fa Daed Song Yang of
Kamalasai District in Kalasin Province. This style is mostly found in the
upper area of Northeast Thailand where Chi River Basin is located in.
This style shows different characteristics of people in Dvaravati age
which is comprised of protruding eyes, flat noses, and thick lips. Also,
these Sema are full of Indra bas-reliefs evidenced by carvings on the
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558

พระอินทร์ : คติความเชือ่ และรูปแบบที่พบบนใบเสมาสมัยทวารวดีอีสาน

face of the entire Sema. The Indra iconography of these Sema shows:
1) Indra riding his elephant called Airavata; 2) Indra and his wives on
Tavatimsa Heaven; 3) Indra, according to the Buddha’s life history,
coming down from the Tavatimsa Heaven; and 4) Indra, according to
Vessantara Jakata tale, impersonating himself as Brahman in order to
ask Princess Maddi from Prince Vessantara.
The second style of Sema found near Phra Buddha Bat Bua
Ban in Phai Lom Village of Ban Phue District, Udon Thani Province and
close to Mekong River Basin is stylistically influenced by Khmer art.
These Sema are only carved on their lower portions. The iconography
related to Indra in this style is inexplicit. However, there are some
characteristics which are believed the Indra is depicted here. These
are evidenced by the similarities of Indra characteristics carved on
lintels of Khmer architecture included mudras, asana, and the position
the Sema are located.
Keywords: Indra, Iconography, Sema
นาเรื่อง
ร่องรอยคติความเชื่อเกี่ยวกับพระอินทร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นัน้ ปรากฏภาพสลักรูปพระอินทร์ บนใบเสมาในสมัยทวารวดีอยู่จานวนหนึ่งที่
สะท้ อนพระอินทร์ ในคติพทุ ธศาสนาเถรวาท ตลอดจนการผสมผสานรูปแบบงาน
ศิลปกรรมแบบทวารวดีภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อกับศิลปกรรมแบบเขมรสมัย
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เมืองพระนครด้ วย ซึง่ การสลักภาพเล่าเรื่ องบนใบเสมานันเป็
้ นการถ่ายทอดเรื่ องราว
ทังพุ
้ ทธประวัติ หรื อชาดกที่ประชาชนในสมัยนันรั
้ บรู้กันอยู่ทวั่ ไป เพื่อใช้ เป็ นสื่อ
ในการแสดงธรรมะนอกเหนือไปจากคาสอนของพระบรมศาสดา ที่ได้ รับการ
ถ่ายทอดผ่านทางพระภิกษุสงฆ์แต่เพียงอย่างเดียว
ใบเสมาที่ปรากฏรูปพระอินทร์ ในพื น้ ที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของ
ไทยนัน้ ส่วนใหญ่พบใน 2 พื ้นที่ที่ต่างมีรูปแบบแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ
กลุ่มใบเสมาที่พบในเมืองฟ้าแดดสูงยาง อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ซึ่งเป็ นกลุ่มใบเสมาที่พบมากในแถบพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
บริ เวณลุ่มแม่น ้าชี และกลุ่มใบเสมาใกล้ พระพุทธบาทบัวบาน บ้ านไผ่ล้อม
ตาบลเมืองพาน อาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี บริเวณลุม่ แม่น ้าโขง เขตแอ่ง
สกลนคร
กลุ่มใบเสมาที่พบที่เมืองโบราณฟ้ าแดดสูงยาง อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
ใบเสมาชิ น้ แรกพบที่ เมื องโบราณฟ้าแดดสูง ยาง จัง หวัดกาฬสินธุ์
ปัจจุบนั จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติองั กฤษ (British museum) แสดงรูป
พระอินทร์ ประทับนัง่ บนช้ างเอราวัณ 3 เศียรร่ วมกับพระชายาอีก 2 องค์ โดย
พระอิ นทร์ และพระชายานัน้ ต่างประทับนั่ง อยู่บนกระพองช้ างแต่ละเศี ยร
ลักษณะของพระอิ นทร์ นัน้ ประทับนั่งอยู่ในท่ ามหาราชลี ลาสนะทรงเครื่ อง
เทวพัสตราภรณ์ อัน ประกอบด้ วยกิรีฏมงกุฏ กุณฑล พาหุรัด ทองกร และอุทร
พันธะ เบื ้องหลังพระเศียรมีแถบประภามณฑล พระหัตถ์ขวายกขึ ้นในระดับ
พระอุระในลักษณะที่ทรงเทพศัสตราวุธ พระกรซ้ ายทอดยาวโดยวางพระหัตถ์
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ไว้ เหนือพระชงฆ์ พระชายาเบื ้องขวาประทับนัง่ พับเพียบ พระหัตถ์วางอยู่บน
พระชานุขวาของพระอินทร์ พระชายาเบื ้องซ้ ายประทับนัง่ พับเพียบ พระกร
ขวาทอดยาวลงบนกระพองช้ าง พระหัต ถ์ ซ้ า ยจับ พระกะโประ(ศอก)
เบื ้องหลังทัง้ 3 องค์มีเส้ นสินเทาในลักษณะคล้ ายก้ อนเมฆ ในส่วนของช้ าง
เอราวัณนัน้ แสดงรู ปด้ วยช้ าง 3 เศียร ทรงเครื่ องคชาภรณ์ อันประกอบด้ วย
ปกกระพอง และสร้ อยคอ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ใบเสมารูปพระอินทร์ ประทับนัง่ บนช้ างเอราวัณที่เมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง
จังหวัดกาฬสินธุ์
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จากรู ปแบบพระอินทร์ บนในเสมานี ้ สันนิษฐานว่าเป็ นรู ปพระอินทร์
ขณะประพาสอุทยาน หากแต่เศียรของช้ างเอราวัณนัน้ ปรากฏเพียง 3 เศียร
อันเป็ นรูปแบบเศียรของช้ างเอราวัณที่นิยมแสดงในงานศิลปกรรม เพื่อความ
งดงามทางสุนทรี ยภาพ และสะท้ อนภาพของเทพที่ ประดับเหนือเศียรช้ างนัน้
ว่าคือพระอินทร์ อีกทังใน
้ 2 กระพองทังด้
้ านข้ างก็แสดงรู ปพระชายาแทนรูป
เทวบุตรอีก 32 ตน ด้ วย เพื่อมาปรนนิบตั ิดูแลพระอินทร์ ผ้ เู ป็ นจอมเทพแห่ง
สรวงสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์
ชิ ้นที่ 2 คือ ใบเสมาแสดงภาพเล่าเรื่ องพุทธประวัติตอนเสด็จลงจาก
สวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ พบที่เมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปั จจุบนั
จัดแสดงอยูท่ ี่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แสดงรูปพระพุทธเจ้ าประทับ
ยืนสมภังค์ แสดงปางวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ ทรงครองจีวรห่มคลุม โดย
พระเศียรมีรัศมีในลักษณะของแผ่นประภามณฑล พร้ อมทังมี
้ ฉัตรกางกัน้ อยู่
เบื ้องหลัง ขนาบด้ วยเทวดา 2 องค์ เทวดาเบื ้องซ้ ายประทับยืน พระหัตถ์ ขวา
แสดงปางวิตรรกมุทรา ทรงเครื่ องพัสตราภรณ์อย่างกษัตริ ย์ อันประกอบไปด้ วย
กรัณฑมงกุฏที่เบือ้ งหลังมีแผ่นประภามณฑล กุณฑล กรองศอ ทองกร อุทร
พันธะ ทรงผ้ านุ่งที่มีการชักชายผ้ าออกมาเบื ้องหน้ า ส่วนเทวดาเบื ้องขวานัน้
ชารุ ด ถัดขึ ้นไปเหนือเทวดาทัง้ 2 องค์แสดงด้ วยรู ปก้ อนเมฆที่มีเทวดาเหาะ
อีก 2 องค์กระทาอัญชลีมาทางพระพุทธเจ้ า (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 ใบเสมารูปพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ที่เมืองโบราณ
ฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มาภาพขวา: ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, 2518, ภาพที่ 14.

จากประติมานวิทยาดังกล่าว ตรงกับพุทธประวัตใิ นตอนเสด็จลงจาก
สวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ตามที่ปรากฏในอรรถกถาเตรสนิบาต สรภชาดก และอรรถ
กถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พุทธวรรคที่ 14 ได้ บรรยายถึง เหตุการณ์ ที่
พระพุทธองค์เสด็จขึ ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ท้ าวสักกะ
พร้ อมด้ วยหมู่ เ ทวดานิ ม นต์ ใ ห้ พระพุ ท ธองค์ ป ระทั บ นั่ ง บนพระแท่ น
บัณฑุกมั พลศิลาอาสน์ พระพุทธเจ้ าทรงแสดงอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา
จนครบพรรษกาล จึงเสด็จลงยังมนุษย์โลก ณ เมืองสังกัสสะ
หากแต่มีข้อแตกต่างในประเด็นผู้สร้ างบันไดทองคา บันไดแก้ วมณี
บันไดเงินลงสูย่ งั ประตูสงั กัสสนคร ความว่า ในอรรถกถาธรรมบทนัน้ ระบุว่า
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ท้ าวสักกะเป็ นผู้นิรมิตบันไดถวาย (พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย
คาถาธรรมบทเล่มที่ 1 ภาคที่ 2 ตอนที่ 3, 2530, 316-317) ส่วนในอรรถกถา
สรภชาดกระบุวา่ ทรงตรัสเรี ยกวิษณุกรรมเทพบุตรมาสร้ างไว้ (พระสูตรและ
อรรถกถาแปล ขุททกนิกายชาดก เล่มที่ 3 ภาค 6, 2530, 335)
โดยในอรรถกถาธรรมบทยังได้ ให้ รายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่า บันได
ทองนัน้ อยู่เ บื อ้ งขวาส าหรั บ เทวดาทัง้ หลาย ส่ว นบัน ไดเงิ น อยู่เ บื อ้ งซ้ า ย
สาหรับมหาพรหมทังหลาย
้
บันไดแก้ วอยู่ท่ามกลางสาหรับพระบรมศาสดา
ครัน้ พระพุทธองค์ทรงทาปาฏิหาริ ย์เปิ ดโลก และทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีแล้ ว
เหล่าเทวดาลงทางบันไดทอง มหาพรหมลงทางบันไดเงิน พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
เสด็จลงทางบันไดแก้ วมณี มีปัญจสิขะถือพิณสีเหลืองดุจผลมะตูมยืนอยู่ ณ
ข้ างเบื ้องขวา ทาบูชาด้ วยการฟ้อนถวาย มีมาตลีสงั คาหกเทพบุตรยืน ณ
เบื ้องซ้ าย ถือของหอมและดอกไม้ อนั เป็ นทิพย์นมัสการอยู่ ท้ าวมหาพรหมได้
กันฉั
้ ตร ท้ าวสุยามถือพัดวาลวิชนีเสด็จตามลงมาพร้ อมเหล่าเทวดา (พระสูตร
และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ 1 ภาคที่ 2 ตอนที่ 3,
2530, 317)
ในขณะที่อรรถกถาสรภชาดกยังได้ ให้ รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ยังมี
ท้ าวสักกะทรงเชิญบาตรและจีวรตามเสด็จลงมาด้ วย (พระสูตรและอรรถกถา
แปล ขุททกนิกายชาดก เล่มที่ 3 ภาค 6, 2530, 335) ภาพนี ้จึงถูกตีความว่าเป็ น
พุทธประวัติตอนเสด็จ ลงจากสวรรค์ชัน้ ดาวดึง ส์ ดัง ปรากฏรายละเอี ยดที่
สอดคล้ องกับในคัมภี ร์อรรถกถา คือ การกัน้ ฉัตรแสดงถึงการเสด็จพระราช
ดาเนินอยูท่ า่ มกลางเทวดา (พระอินทร์ ) และพรหม (ชารุด) พร้ อมเหล่าเทวดา
ที่เหาะหาส่งเสด็จอีกด้ วย
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ชิ ้นที่ 3 คือ ใบเสมาที่พบรอบฐานเจดีย์พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสูงยาง
จัง หวัด กาฬสิ น ธุ์ แสดงภาพพระอิ น ทร์ ท รงเครื่ อ งอย่ า งกษั ต ริ ย์ ได้ แ ก่
กรัณฑมกุฏ กุณฑล กรองศอ อุทรพันธะ พระหัตถ์ขวาทรงวัชระ พระหัตถ์ซ้าย
วางบนพระชงฆ์ ประทับนัง่ ในท่าลลิตาสนะใต้ ร่มไม้ เบื ้องซ้ ายมีรูปสตรี 3 นาง
โดยสตรี ด้านหน้ านัน้ ถื อนกอยู่ในพระหัตถ์ เบื ้องขวามี รู ปช้ างประดับ ด้ วย
เครื่ องคชาภรณ์ ได้ แก่ ปกกระพอง และสร้ อยคอ (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ใบเสมารูปพระอินทร์ ทพี่ บรอบฐานเจดีย์พระธาตุยาคู เมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง
จังหวัดกาฬสินธุ์
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ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชยั สายสิงห์ (2543,149-150) สันนิษฐานว่า
เป็ นภาพของพระอินทร์ กับพระชายาทั ้ง 3 คน ส่วนนกนั ้นเป็ นนกเผือกหรื อ
นกกระยางซึ่งเป็ นชายาของพระอินทร์ เช่นกัน พระนามว่า สุชาดา ที่กล่าวถึง
เรื่ องราวของมฆมาณพที่บาเพ็ญบารมี ด้ วยการสร้ างศาลาที่พกั คนเดินทาง
เป็ นจานวนมาก จนกษัตริย์ของเมืองนันคิ
้ ดว่าเป็ นกบฏจึงส่งช้ างมาทาร้ าย แต่
ช้ างก็ไม่สามารถทาอะไรได้ (ในภาพแสดงช้ างกาลังหมอบทาความเคารพอยู่)
มฆมาณพมีภรรยาหลวง คือนางสุชาดา ซึง่ ไม่ได้ ชว่ ยทางานเลย เพราะคิดว่า
เมื่อสามีทาแล้ วผลบุญคงจะตกมาถึงตนด้ วย เมื่อทังหมดตายไป
้
มฆมาณพ
ได้ มาเกิดเป็ นพระอินทร์ ชายาทัง้ 3 คนได้ มาเกิดเป็ นเทพธิดาด้ วย ยกเว้ นนาง
สุช าดาที่ไ ม่ไ ด้ ทาบุญ จึง ไปเกิด เป็ น นกกระยาง(หรื อ กาเผือ ก) และได้ ม า
เฝ้าพระอินทร์ เสมอ พระอินทร์ ได้ ร้ ูด้วยญาณจึงได้ ให้ นางบาเพ็ญเพียรไม่กิน
สัตว์มีชีวิต นางก็ได้ ปฏิบตั ิตามคาแนะนา ต่อมาจึงได้ มาเกิดบนสวรรค์และมา
เป็ นชายาของพระอินทร์ ในที่สดุ
ส่วนผู้เขียนได้ สันนิษฐานว่าคือรู ปของพระอินทร์ ร่ วมกับพระชายา
โดยเฉพาะชายาองค์หนึ่ง ที่ ไ ปเกิ ดเป็ นนางนกยาง หากแต่มี ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่า สถานที่ประทับของพระอินทร์ คือ สวรรค์ชนั ้ ดาวดึง ส์ ช่างใน
สมัยก่อนคงสะท้ อนสัญลัก ษณ์ ด้ วยการสลักให้ พระอินทร์ ประทับนัง่ อยู่บน
พระแท่นบัณฑุกมั พลศิลาอาสน์ ใต้ ต้นไม้ ที่ขึ ้นบนสวรรค์ชนนี
ั ้ ้ คือ ต้ นปาริ ชาติ
พร้ อมทังแสดงรู
้
ปช้ างเอราวัณ อยูเ่ บื ้องหลังของพระอินทร์ โดยเฉพาะรูปช้ างนี ้
คงเป็ นรูปช้ างเอราวัณ มากกว่าช้ างที่กษัตริ ย์ทรงปล่อยเพื่อทาร้ ายมฆมาณพ
เพราะจากบริ บทโดยรวมของภาพนันสะท้
้
อนเหตุการณ์ขณะที่มฆมาณพจุติ
ขึ ้นมาเกิดเป็ นพระอินทร์ บนสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์แล้ ว
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นอกจากนี ้ เรื่ องราวของพระอินทร์ บนใบเสมานี ้ยังมีความสัมพันธ์ กับ
คัมภีร์ทางพุทธศาสนา 3 คัมภีร์ด้วยกัน กล่าวคือ คัมภีร์สุมงั คลวิลาสินี อรรถ
กถาที ฆนิ กาย มหาวรรค สักกปั ญหสูตร ภาณวารที่ 1 ในเรื่ อ ง “สกฺ ก ปวตฺ
ติวณฺณนา” หรื อการบรรยายประวัติของพระอินทร์ อรรถกถาขุททกนิกาย
ธรรมบท คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ 2 และอรรถกถากุลาวกชาดก ที่ล้วน
กล่าวถึง เรื่ องราวของพระอินทร์ ที่เคยเกิดเป็ นมนุษย์นาม “มฆมาณพ” ในตอน
ที่ท้าวสักกะนาเอาชายาที่ไปเกิดเป็ นนางนกยางขึ ้นมาบนสวรรค์
หากแต่อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค สักกปัญหสูตร และอรรถกถาขุททก
นิกาย ธรรมบท คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ 2 จะกล่าวถึงพระอินทร์ ใน
ฐานะเรื่ องของพระอินทร์ องค์ปัจจุบนั ส่วนอรรถกถากุลาวกชาดกนัน้ แสดง
เรื่ องราวพระอินทร์ ที่เป็ นอดีตชาติหนึง่ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า โดยมีอรรถ
กถาขุททกนิกาย ธรรมบท คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ 2 ที่ให้ รายละเอียด
เพิ่มเติมไปจนถึงบทสนทนาในเหตุการณ์ดงั กล่าว
ใบเสมาภาพนี ้จึงเป็ นเหตุการณ์ที่พระอินทร์ นานางนกยางขึ ้นสูส่ วรรค์
ชันดาวดึ
้
งส์ หากแต่ก็ยงั ไม่ส ามารถระบุแน่ช ดั ลงไปได้ ว่า เป็ นพระอินทร์ ที่
เป็ นอดีตชาติของพระพุทธเจ้ าตอนที่อธิบายไว้ ในอรรถกถากุลาวกชาดก หรื อ
เป็ นเรื่ องราวอดีตชาติของพระอินทร์ องค์ปัจจุบนั ตามที่ อรรถกถาทีฆ นิ กาย
มหาวรรค สักกปั ญหสูตร และอรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบท คาถาธรรมบท
อัปปมาทวรรคที่ 2 ก็เป็ นไปได้ ทงั ้ 2 แนวทาง
นอกจากนี ้ ที่เมืองฟ้าแดดสูงยางยังมีใบเสมาอีกใบหนึง่ ที่อาจมีความ
เกี่ยวพันกับเรื่ องราวของมฆมาณพ เมื่อครัง้ สร้ างศาลาในทางสี่แยกสาหรับ
เป็ นที่พกั ของประชาชน ร่วมกับภรรยาอีก 3 คน คือ นางสุธรรมา นางสุจิตรา
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นางสุนนั ทา ซึง่ เหตุการณ์สาคัญของเรื่ องที่แสดงให้ เห็นถึงปฏิภาณของภรรยา
ของมฆมาณพในการร่ ว มสร้ างศาลา เนื่ อ งด้ ว ยเหล่า บุรุ ษ ที่ ส ร้ างศาลามิ
ต้ องการให้ ภรรยามีส่วนร่ วม เพราะเมื่อครัง้ ที่มฆมาณพและสหายอีก 32 คน
ถูกพระราชาลงโทษให้ ช้างเหยียบนัน้ มิได้ มีภรรยาคนใดเข้ ามาช่วยเหลือ ใน
ครัง้ นัน้ นางสุธรรมาได้ ร่วมยกช่อฟ้าศาลา นางสุจิตราปลูกพุ่มไม้ ดอก โดยที่
นางสุนนั ทาให้ ขดุ สระบัวไว้ ใกล้ ๆ เว้ นแต่นางสุชาดา ภรรยาเอกเท่านันที
้ ่มิได้
ช่วยอันใด (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 ใบเสมาจากเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง ปั จจุบนั จัดแสดงอยูท่ ี่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ขอนแก่น ที่มา: น. ณ ปากน ้า, 2524, รูปที่ 33.
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ภาพดังกล่าวจึงอาจจะสะท้ อนเหตุการณ์หลังจากที่มฆมาณพได้ จุติ
ไปเกิดเป็ นพระอินทร์ บนสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ดังที่ปรากฏในอรรถกถาทีฆนิกาย
มหาวรรค สักกปั ญหสูตร ภาณวารที่ 1 ในเรื่ อง “สกฺกปวตฺติวณฺณนา” ความ
ว่า
...ด้วยผลแห่งไม้ช่อฟ้าของนางสุธรรมา เกิ ดเทวสภาชื ่อสุธ รรมา
สามร้ อยโยชน์ . ด้วยผลแห่งสระบัวของนางสุนนั ทา เกิ ดสระบัว
ชื ่อนันทาห้าสิ บโยชน์ . ด้วยผลแห่งสวนพุ่มไม้ดอกของนางสุจิตรา
เกิ ดอุทยานชื ่อจิ ตรลดาวันหกสิ บโยชน์ .ท้าวสักกะผู้เป็ นราชาแห่ง
เทพ ประทับนั่ง บนบัล ลัง ก์ ท องโยชน์ หนึ่ ง ในสุธ รรมาเทวสภา มี
เศวตฉัตรสามโยชน์กางกัน้ ...(พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิ กาย
มหาวรรค เล่มที ่ 2 ภาคที ่ 2, 2530: 169 -170)
หรื ออาจเป็ นเหตุการณ์ภายหลังที่นางสุชาดาหลังจากไปกาเนิดเป็ น
นางนกยาง ธิดาช่างหม้ อแล้ ว ในภายหลังไปกาเนิดเป็ นธิดาของอสูรเวปจิตติ
ในตอนเลือกคู่ ซึ่งพระนางได้ เลือกพระอินทร์ และได้ พาพระนางมาประทับ
ร่ ว มกั น บนสวรรค์ ชัน้ ดาวดึ ง ส์ (พระสู ต รและอรรถกถาแปล ที ฆ นิ ก าย
มหาวรรค เล่มที่ 2 ภาคที่ 2, 2530:171-173) ซึง่ ในอรรถกถาธรรมบท อัปปมาท
วรรคที่ 2 ได้ ให้ รายละเอียดเพิ่มเติมว่าพระอินทร์ ได้ ปลอมองค์เป็ นอสูรไปใน
การเลือกคู่ของธิ ดาของอสูรเวปจิ ตติ และการปะทะกับเหล่าอสูรเนื่ องใน
เหตุการณ์ดงั กล่าว (พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
เล่มที่ 1 ภาค 2, 2530: 374-376)
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ภาพที่ 5 ภาพพระเวสสันดรประทานพระนางมัทรี แก่พระอินทร์
ซึง่ แปลงเป็ นพราหมณ์มาขอ ที่มา: ศรี ศกั ร วัลลิโภดม. 2518, ภาพที่ 16.

นอกจากใบเสมาที่สลักเป็ นภาพพระอินทร์ โดยตรงแล้ ว ยังพบว่ามีภาพ
พระอินทร์ แปลง(ภาพที่ 5) ดัง ปรากฏเหตุการณ์ ส าคัญนี ใ้ นมหาเวสสัน ดร
ชาดก สักกบรรพ ที่ปรากฏในคัมภีร์ขทุ ทกนิกาย ชาดก มหานิบาต ความว่า
หลังจากทีพ่ ระเวสสันดรได้ประทานกัณหาและชาลี แก่ชูชกแล้ว เช้า
วันถัดมาพระอิ นทร์ ได้ทรงแปลงเพศมาเป็ นพราหมณี เพื ่อทูลขอ
พระราชทานพระมเหสี คื อ พระนางมัทรี ลาดับนัน้ พระเวสสันดร
ทรงกุมหัตถ์ พระนางมัทรี แล้วจับเต้าน้ าหลั่งลงพระราชทานให้เป็ น
ทานแก่พราหมณ์ ส่วนพระนางมัทรี เองก็มิได้ทรงกันแสงกลับทรง
เพ่งดูพระสวามี โดยดุษณี ภาพ ครั้งนัน้ จึ งเกิ ดแผ่นดิ นไหว สายฟ้า
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แลบ และเหล่าเทวดาทัง้ หลายก็ ไ ด้ถวายอนุโมทนาแก่ การถวาย
ทานของพระเวสสันดรในครั้งนี ้ ครั้นแล้วพระอิ นทร์ จึงได้ถวายพระ
นางมัทรี คืน พร้อมทัง้ ทรงอวยพร 8 ประการแก่พระเวสสันดร (พระ
สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิ กาย ชาดก เล่มที ่ 4 ภาค 3, 2530: 570-574)
สอดคล้ อ งกับ ประติม าน ที่ พ บบนใบเสมาเป็ น รู ป พระเวสสัน ดร
ทรงเครื่ องทรงแบบนักบวชด้ วยการไว้ ผมทรงชฎามงกุฏ พระหัตถ์ด้านซ้ ายกุม
พระหัตถ์ขวาพระนางมัทรี พระหัตถ์ ด้านขวาทรงหลัง่ น ้าถวายแด่พ ราหมณ์
แสดงในลักษณะบุคคลปล่อยผมสยาย ตาโปน มือทังสองยกขึ
้
้นรับน ้าจาก
พระเวสสัน ดร เบื อ้ งหลัง รู ป บุค คลทัง้ 3 แสดงด้ ว ยภาพอาคารและต้ นไม้
สันนิษฐานว่า แท่นอาศรมของพระเวสสันดรที่อยู่ท่ามกลางป่ าในเขาวงกต
พร้ อมทัง้ ยัง ปรากฏมี รู ป เทวดา 2 องค์ เ หาะอยู่ด้ า นบน อัน แสดงถึ ง การ
อนุโมทนาสาธุการของเหล่าเทวดาอีกด้ วย
กลุ่มใบเสมาใกล้ พระพุทธบาทบัวบาน (ในบริเวณที่เรียก“บวชพระปู่ ”)
บ้ านไผ่ ล้อม ตาบลเมืองพาน อาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มใบเสมาแห่งนี ้ได้ รับการขุดแต่งในปี พ.ศ. 2535 พบว่ามีใบเสมา
จานวน 24 ใบ โดยมีระเบียบในการปักที่แน่นอน ด้ วยการปักอยู่ตามแนวแกน
ทิศหลักและทิศรองทัง้ 8 ทิศ แต่ละทิศปั กซ้ อนกันเป็ น 3 ชัน้ สันนิษฐานเป็ น
การปั กใบเสมาล้ อมรอบอุโบสถ อันเป็ นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุ
ซึ่งสมัยแรกนันอาจเป็
้
นเพียงเนินดินที่อาจก่อตังอาคารเป็
้
นเครื่ องไม้ ขึ ้น (ศรี ศกั ร
วัลลิโภดม, 2518: 112)
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ใบเสมาชันในและชั
้
นกลางปั
้
กอยู่ใกล้ กนั ส่วนใบเสมาชันนอกนั
้
นปั
้ ก
ห่างออกไปเล็กน้ อย โดยเฉพาะใบเสมาชันในมั
้
กปรากฏภาพสลักเล่าเรื่ อง
(แผนผังที่ 1) ในส่วนนี ้ปรากฏใบเสมาที่สนั นิษฐานว่าได้ มีการสลักเรื่ องราวที่
เกี่ยวพันกับพระอินทร์ ดังนี ้

แผนผังที่ 1 แสดงตาแหน่งกลุม่ ใบเสมาใกล้ พระพุทธบาทบัวบาน
ที่มา: อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2541, แผนผังหมายเลข 1.

ใบเสมาหมายเลข 1 ใบเสมานี ้มีการสลักภาพทัง้ 2 ด้ าน ด้ านหนึ่ง
แสดงเป็ นรูปบุรุษประทับในท่ามหาราชลีลาสนะบนแท่นภายใต้ ซ้ ุมเรื อนแก้ ว
พระหัตถ์ด้านซ้ ายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ด้านขวายกขึ ้นเสมอพระอุระถือ
ก้ านดอกไม้ (ภาพที่ 6) ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
(2537: 100-101) ได้ สนั นิษฐานว่าอาจหมายถึง พระศรี อาริ ยเมตไตรย ผู้ทรง
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558

พระอินทร์ : คติความเชือ่ และรูปแบบที่พบบนใบเสมาสมัยทวารวดีอีสาน

ดอกบุษกรตามคติพทุ ธศาสนาแบบเถรวาท มากกว่าพระโพธิสตั ว์ปัทมปาณี ผู้
ทรงดอกบัวขาบตามคติพทุ ธศาสนาแบบมหายาน เนื่องด้ วยภาพสลักบนใบ
เสมาจากพระพุทธบาทบัวบานนี ส้ ร้ างขึน้ จากคติพุทธศาสนาแบบเถรวาท
เช่นเดียวกับเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง

ภาพที่ 6 ใบเสมาหมายเลข 1 ใกล้ พระพุทธบาทบัวบาน
ที่มา: อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2541, ปกหน้ า และปกใน.

อรุ ณศักดิ์ กิ่ งมณี สันนิษฐานว่าจากลักษณะดอกไม้ ในพระหัตถ์ ที่
ปรากฏในใบเสมาต่าง ๆ นัน้ สามารถแบ่งประเภทผู้ถือ ได้ แก่ พระโพธิสตั ว์
พระมหาสัตว์ (อดีตชาติ ของพระพุทธเจ้ า) และบุคคลชัน้ รองหรื อบริ วาร
หากแต่ ดร.นันทนา ชุติวงศ์ ได้ ให้ ทศั นะเพิ่มเติมว่า อาจหมายถึง พระอินทร์
ตามคติพุทธศาสนา เนื่ องด้ วยในอดีตชาติหนึ่ง ของพระพุทธเจ้ าก็ เคยถื อ
ก าเนิ ด เป็ น พระอิ น ทร์ และลัก ษณะของพระอิ น ทร์ เ ช่น นี น้ ่ า จะได้ รั บ แรง
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บันดาลใจมาจากศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูที่หน้ าบัน หรื อทับหลังของปราสาท
หินเขมรที่นิยมสลักเป็ นภาพประทับนัง่ ในท่ามหาราชลีลาสนะ โดยมีพาหนะ
ได้ แก่ ช้ างเอราวัณ แต่บางครัง้ ก็สลักประทับเหนือบัลลังก์ ส่วนเทพศัสตราวุธ
แม้ โดยปกติจกั ทรงวัชระ แต่บางครัง้ ก็ทรงกระบอง หรื อดอกบัวอยู่ด้วยเช่นกัน
(อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2541: 31)
เพราะเมื่อพิจารณาร่วมกับทิศทางของใบเสมานันพบว่
้
า การปักใบเสมา
บริเวณใกล้ พระพุทธบาทบัวบาน มีรูปแบบการปักในแนวแกนทิศอย่างชัดเจน
โดยการปักในเสมาตามแนวทิศทัง้ 8 ในแต่ละทิศนันปั
้ กใบเสมาเรี ยงกันทิศละ
3 ใบ ซึง่ การปักใบเสมาในลักษณะนี ้ยังพบที่กลุม่ ใบเสมาที่พระเจ้ าใหญ่ เมือง
ชัยวาน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น(อรุ ณศักดิ์ กิ่งมณี, 2541: 49) โดย
ใบเสมานี ้ประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออก อันเป็ นทิศเดียวกับคติพระอินทร์
ในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ที่แสดงสถานะหนึ่ง คือ การเป็ นโลกปาลหรื อเทพ
ประจ าทิศ ตะวัน ออก ดัง ปรากฏคตินีส้ ื บมาปราสาทหิ นที่ พ บในดิน แดน
กัมพูชาและประเทศไทย
ภาพสลักอีกด้ านหนึ่ง แสดงรูปบุรุษประธานประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชร
บนบัลลังก์ภายใต้ ซ้ ุมเรื อนแก้ ว พระหัตถ์ซ้ายถือการดอกไม้ บานยกขึ ้นระดับ
พระอุระ พระหัตถ์วางบนพระเพลา ทรงเครื่ องถนิมพิมพาภรณ์ต่างๆ ได้ แก่
กรัณฑมงกุฏ กุณฑล กรองศอ อุทรพันธะ ด้ านซ้ ายทาเป็ นรูปสตรี ประทับนัง่
พับเพียบอยูใ่ นซุ้มเรื อนแก้ วที่ต่ากว่ารูปบุรุษประธาน พระกรซ้ ายทาบขวางลา
พระองค์ พระกรขวาเหยียดตรงมาสัมผัสพระแท่น และทางด้ านขวาของรู ป
บุรุษประธานแสดงรู ป บุคคล 2 คน ประทับนั่ง พับเพียบบนแท่นในล าดับที่
ต่าลงไป (ภาพที่ 7)
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ภาพที่ 7 ใบเสมาหมายเลข 1 ใกล้ พระพุทธบาทบัวบาน
ที่มา: อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2541, รูปที่ 3 และปกในหลัง.

หากรูปบุคคลประทับนัง่ ในท่ามหาราชลีลาสนะ แสดงถึงการประทับ
ของผู้มีอานาจที่อาจสื่อความหมายถึง พระอินทร์ ได้ นนั ้ รู ปบุรุษประธาน
ประทับนัง่ ขัดสมาธิราบ ซึ่งเป็ นท่าปฏิบตั ิธรรมของนักบวช ก็อาจหมายถึง
พระมหาสัตว์ หรื ออดีตชาติของพระพุทธองค์ได้ เช่นเดียวกัน ด้ วยเหตุนี ้ หาก
เป็ นอดีตชาติหนึ่งของพระพุทธองค์ เมื่อพิจารณาร่ วมกับองค์ประกอบอื่น ๆ
ในภาพ โดยเฉพาะรูปสตรี สงู ศักดิ์และรู ปบุคคลชันสู
้ งอีก 2 คนนัน้ จึงเป็ นที่มา
ของข้ อสันนิษฐานว่าแสดงรูปในเรื่ องเวสสันดรชาดก ซึง่ พระเวสสันดรประทับ
อยู่บนพระมหามณเฑียรร่ วมกับพระนางมัทรี และพระกุมารทัง้ 2 องค์ คือ
พระชาลีและพระกัณหา (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2541: 31)
หากว่ า รู ป บุ ค คลทรงเครื่ องอย่ า งกษั ต ริ ย์ ที่ ป ระทั บ นั่ ง ในท่ า
มหาราชลีลาสนะนี ้ สื่อความหมายถึงพระอินทร์ ตามที่ ดร.นันทนา ชุตวิ งศ์ ได้
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แสดงทัศนะไว้ ก็ยงั พบใบเสมาอื่นในกลุ่มพระพุทธบาทบัวบานที่อาจสื่อความ
หมายถึงพระอินทร์ ได้ ดังต่อไปนี ้
ใบเสมาหมายเลข 7 ใบเสมานีส้ ลักเป็ นรู ปบุคคล 2 คน โดยบุคคล
ทางซ้ า ยเป็ น บุรุ ษ ประธานทรงเครื่ อ งทรงอย่ า งกษั ต ริ ย์ ประทับ นั่ง ในท่า
มหาราชลีลาสนะบนพระแท่นในซุ้มเรื อนแก้ ว พระหัตถ์ซ้ายยกขึ ้นเสมอกับ
พระอุระทรงก้ านดอกบัวบาน พระหัตถ์ ขวาวางบนพระเพลา ส่วนบุคคล
ด้ านขวาประทับนัง่ ราบชันเข่าขวาเล็กน้ อยในซุ้มเรื อนแก้ ว หันหน้ าเข้ าหาบุรุษ
ประธาน (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2541: 33) (ภาพที่ 8) จากลักษณะการประทับนัง่
ในท่ามหาราชลีลาสนะและการประทับในซุ้มเรื อนแก้ วนัน้ จึงสันนิษฐานว่า
เป็ นรูปของพระอินทร์ และบริวาร

ภาพที่ 8 ใบเสมาหมายเลข 7 ใกล้ พระพุทธบาทบัวบาน
ที่มา: อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2541, รูปที่ 9.
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ใบเสมาหมายเลข 13 บนใบเสมานี ส้ ลักเป็ นรู ปบุคคล 3 คนในซุ้ ม
เรื อนแก้ ว บุรุษประธานทรงเครื่ องทรงอย่างกษัตริ ย์ และประทับนั่งในท่า
มหาราชลีลาสนะบนพระแท่น พระหัตถ์ซ้ายทรงก้ านดอกบัวบาน พระหัตถ์
ขวาวางบนพระเพลา บุคคลด้ านซ้ ายประทับนัง่ พับเพียบบนพระแท่นถัดลงมา
ประนมพระหัตถ์ระหว่างพระอุระ บุคคลด้ านขวาเป็ นสตรี ประทับนัง่ พับเพียบ
บนพระแท่นที่ต่าที่สุด พระหัตถ์ซ้ายวางที่พระอุทร พระหัตถ์ขวาเหยียดตรง
มาสัมผัสพระแท่น (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 ใบเสมาหมายเลข 13 ใกล้ พระพุทธบาทบัวบาน
ที่มา: อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2541, รูปที่ 15.

จากลักษณะการประทับนัง่ ในท่ามหาราชลีลาสนะและการประทับใน
ซุ้มเรื อนแก้ วนัน้ จึงสันนิษฐานว่าเป็ นรู ปของพระอินทร์ ประทานพรให้ แก่สตรี
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สูงศักดิ์ ด้ วยเหตุนี ้ อรุ ณศักดิ์ กิ่ งมณี จึงสันนิษฐานว่าเป็ นภาพพระอิน ทร์
กาลังประทานพรแก่นางผุสดี ที่ปรากฏในเวสสันดรชาดก (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี,
2541: 35-36)
ใบเสมาหมายเลข 22 นี ้ปรากฏภาพสลักอยู่ทงั ้ 2 ด้ าน ด้ านหนึง่ สลัก
เป็ นภาพบุรุษทรงเครื่ องอย่างกษัตริ ย์ ประทับนัง่ ขัดสมาธิบนพระแท่นภายใน
ซุ้มเรื อนแก้ ว ด้ านขวาสลักเป็ นรูปบุรุษประทับนัง่ ราบประคองอัญชลี ด้ านซ้ าย
สลักเป็ นรูปม้ า สันนิษฐานว่าเป็ นรูปพระโพธิสตั ว์ออกมหาภิเนษกรมณ์ (ภาพ
ที่ 10)

ภาพที่ 10 ใบเสมาหมายเลข 22 ใกล้ พระพุทธบาทบัวบาน
ที่มา: อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2541, รูปที่ 21.

อีกด้ านหนึง่ สลักเป็ นรูปบุรุษประธานเกล้ ามวยสูงประทับนัง่ ขัดสมาธิ
ราบบนพระแท่นภายใต้ ซ้ ุมเรื อนแก้ ว ด้ านซ้ ายสลักเป็ นภาพบุรุษทรงเครื่ อง
อย่างกษัตริ ย์ประทับนัง่ ในท่ามหาราชลีลาสนะบนพระแท่นที่ต่ากว่ารู ปบุรุษ
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ประธานเพียงเล็กน้ อยภายใต้ ซ้ ุมเรื อนแก้ ว ด้ านขวาเป็ นภาพสตรี ประทับนั่ง
พับเพียบภายในซุ้มเรื อนแก้ ว พระหัตถ์ซ้ายถือก้ านดอกบัวบาน พระกรขวา
เหยียดตรงมาสัมผัสพระแท่น(อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2541: 37-38) สันนิษฐานว่า
เป็ นเหตุการณ์ เมื่อครัง้ ที่พระพุทธองค์เสด็จ ขึน้ ไปโปรดพระพุทธมารดาบน
สวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ จึงแสดงเป็ นรูปของพระพุทธองค์ประทับร่วมกับพระอินทร์
ผู้เป็ นเทวราชาแห่งสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ และพระพุทธมารดาที่แม้ จะไปเกิดเป็ น
เทวบุตรบนสวรรค์ชนดุ
ั ้ สิตแล้ ว (ภาพที่ 10) แต่การนาเสนอเป็ นภาพสลักใน
สมัยทวารวดีนนก็
ั ้ ยงั เคยปรากฏรู ปพุทธมารดาในลักษณะของสตรี เพศ ดังเช่น
กรณี ภาพศิลาสลักสมัยทวารวดีที่ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีด้านหลัง ของ
พระศรี ศากยมุนี วัดสุทศั นเทพวราราม เป็ นต้ น
ใบเสมาที่วัดตาลก่ องรั ฐฐิวัน บ้ านกาลึม ตาบลเมืองพาน
อาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี
ใบเสมาที่วดั ตาลก่องรัฐฐิ วนั แผ่นนี ้สลักภาพบุรุษประธานทรงเครื่ อง
ทรงอย่างกษัตริ ย์ประทับนั่งในท่ามหาราชลีล าสนะบนพระแท่นภายในซุ้ ม
เรื อนแก้ ว พระหัตถ์ขวายกขึ ้นระดับพระอุระ พระหัตถ์ซ้ายวางไว้ บนพระเพลา
ทางด้ านขวาสลักเป็ นรู ปสตรี ประทับนัง่ ราบบนพระแท่นภายในซุ้มเรื อนแก้ ว
พระหัตถ์ซ้ายประคองพระเศียร พระหัตถ์ขวาเหยียดตรงมาจรดพระบาท ทาง
ด้ านซ้ ายสลักเป็ นภาพบุรุษประทับนัง่ ในท่าโยคาสนะภายในซุ้มเรื อนแก้ ว ทรง
ผมเกล้ าเป็ นมวยสูง (ชฎามงกุฏ) พระหัตถ์ทงสองทรงอั
ั้
กษมาลา (ลูกประคา)
ยกขึ ้นระดับพระอุระ (ภาพที่ 11)
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ภาพสลัก นี ย้ ัง ไม่มี ก ารตี ค วามอย่า งชัด แต่จ ากลัก ษณะของบุรุ ษ
ประธานสันนิ ษฐานว่าเป็ นรู ปของบุคคลสูง ศักดิ์หรื อพระอินทร์ ในลัก ษณะ
กาลังแสดงธรรม ส่วนบุคคลด้ านซ้ ายนันเป็
้ นภาพของฤๅษี กาลังบาเพ็ญตบะ
ตามลักษณะที่พบทัว่ ไปในปราสาทแบบเขมร

ภาพที่ 11 ใบเสมาวัดตาลก่องรัฐฐิ วนั
ที่มา: อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2541, ปกรองใน.

บทสรุป
จากรู ปลักษณะของพระอินทร์ ที่ปรากฏใบเสมาที่พบในแถบพื น้ ที่
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทย มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้ าน
ของรู ปแบบ โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ กล่าวคือ กลุ่มใบเสมาที่พบใน
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เมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีรูปแบบที่
สลักภาพเล่าเรื่ องอยู่เต็มพื ้นที่ของใบเสมา แสดงรูปลักษณะบุคคลตามแบบ
ศิลปะทวารวดี คือ ตาโปน จมูกบานใหญ่ ปากหนา หรื อการแสดงมุทราแบบ
ทวารวดีแล้ ว และยังปรากฏลวดลายประกอบแบบทวารวดี เป็ น การนาเสนอ
เรื่ องราวของพระอินทร์ โดยแสดงลักษณะทางประติมานวิทยาอันสาคัญ ที่
แสดงว่าเป็ นรู ปของพระอินทร์ คือ การประทับร่ วมกับช้ างเอราวัณ ทัง้ ใน
ลักษณะที่มี 1 เศียรและ 3 เศียร ลักษณะของพระอินทร์ อันปรากฏในพุทธ
ประวัติที่สะท้ อนภาพออกมาอย่างชัดเจน คือ การเสด็จร่วมกับพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ าลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ และภาพของพระอินทร์ ที่ปรากฏในชาดก
โดยมีการพบรูปพระอินทร์ แปลงเป็ นพราหมณ์มาขอเมรี จากพระเวสสันดร ซึง่
ลักษณะของพระอินทร์ ที่ปรากฏบนใบเสมาส่วนใหญ่ล้วนแสดงความเป็ นพระ
อินทร์ อย่างชัดเจน
ในขณะที่ กลุม่ ใบเสมาใกล้ พระพุทธบาทบัวบาน บ้ านไผ่ล้อม อาเภอ
บ้ านผือ จังหวัดอุดรธานีนนั ้ กลับปรากฏอิทธิ พลศิลปะเขมร สมัย พระนคร
อย่างชัดเจน ทัง้ ลักษณะของบุคคล และกรอบซุ้ม โดยเฉพาะรู ปบุคคลทรง
มงกุฎมีกรอบหน้ า กุณฑล ทรงภูษาสมพรตจีบเป็ นริ ว้ ชักชายผ้ าออกมาเป็ น
วงโค้ งขนาดใหญ่ อันแสดงให้ เห็นถึงรูปแบบอิทธิพลศิลปะเขมร สมัยเกาะแกร์
ราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 15 ทังสิ
้ ้น(หม่อมราชวงศ์สรุ ิยวุฒิ สุขสวัสดิ,์ 2537:
98 - 99)
แต่จ ากลักษณะการชักชายผ้ านุ่งรู ปวงโค้ ง ใต้ อุทรแผ่ออกมาเพียง
ฟากเดียวนัน้ คล้ ายกับผ้ านุ่งบุรุษในศิล ปะนครวัด เช่นเดียวกับกรอบซุ้ ม ที่
แสดงให้ เ ห็นถึง อิทธิ พ ลจากศิล ปะเขมรแบบนครวัด กาหนดอายุราวพุท ธ
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ศตวรรษที่ 17 นอกจากนี ้ใบเสมาในกลุ่มพระพุทธบาทบัวบานนี ้ยังมีรูปแบบ
การสลักบริ เ วณโคนใบเสมาที่ มีขนาดความสูง ไม่เกิ น 1 ใน 3 ของพื น้ ที่ ใบ
ทังหมด
้
และมีเส้ นกลางใบยาวตลอดขึ ้นไปจนสุดปลาย หากแต่ลกั ษณะของ
พระอินทร์ ที่ปรากฏบนใบเสมาในกลุม่ นี ้กลับมีลกั ษณะที่ไม่ชดั เจน โดยใช้ การ
ตีความเทียบเคียงกับเทวลักษณะพระอินทร์ ที่ปรากฏบนหน้ าบันและทับหลัง
ปราสาทเขมรในศิลปะเขมร สมัยเมืองพระนคร ร่วมกับทิศทางการปั กใบเสมา
ตามแนวทิ ศ ตะวัน ออก อัน เป็ น ทิ ศ ทางเดี ย วกับ คติ พ ระอิ น ทร์ ใ นศาสนา
พราหมณ์ -ฮินดู ที่แสดงสถานะหนึ่งคือ การเป็ นโลกบาลหรื อเทพประจาทิศ
ตะวันออกด้ วย หรื อการพิจารณาองค์ประกอบภาพ มุทรา และอาสนะของ
บุคคลที่ปรากฏร่วมกันบนใบเสมาสันนิษฐานว่าเป็ นพระอินทร์ ในพุทธประวัติ
หรื อชาดกในตอนต่าง ๆ
แม้ ใบเสมาในทัง้ 2 กลุ่มจะมีความแตกต่างกันในด้ านรู ปแบบ แต่ใน
ด้ านคติความเชื่อทางพุทธศาสนาเถรวาท ที่มีพระอินทร์ หรื อท้ าวสักกะเป็ น
องค์ ป ระกอบของเรื่ อ งราว เพื่ อ ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวทางพุท ธศาสนาให้ แก่
พุทธศาสนิกชน ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมทาสังฆกรรมในพื ้นที่ดงั กล่าว
อีกด้ วย
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