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บทคัดย่อ 

ภาพสลกัเลา่เร่ืองบนใบเสมาทวารวดีอีสานนัน้ใช้เป็นส่ือในการแสดง
ธรรมะทางพุทธศาสนา  ทัง้พุทธประวตัิ  และชาดกแก่ศาสนิกชนท่ีเข้ามาใน
พุทธสถานนัน้  โดยมีรูปแบบใบเสมาท่ีมีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มใบเสมาท่ีเมืองฟ้าแดดสูงยาง อ าเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งพบมากในแถบพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
บริเวณลุม่แมน่ า้ชี ใบเสมาในกลุม่นีม้กัแสดงลกัษณะบคุคลตามแบบทวารวดี 
คือ ตาโปน จมกูบานใหญ่ ปากหนา และแสดงภาพเล่าเร่ืองอยู่เต็มพืน้ท่ีของ
ใบเสมา  โดยในเร่ืองพระอินทร์ปรากฏทัง้ภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั พระ
อินทร์ประทับบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ร่วมกับพระชายา พระอินทร์ในพุทธ
ประวตัติอนเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ และพระอินทร์ในชาดก โดยแสดง
เป็นรูปพระอินทร์แปลงเป็นพราหมณ์มาขอนางมทัรีในเวสสนัดรชาดก 
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ในขณะท่ีกลุ่มใบเสมาใกล้พระพทุธบาทบวับาน บ้านไผ่ล้อม อ าเภอ
บ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี บริเวณลุ่มแม่น า้โขง กลบัปรากฏอิทธิพลศิลปะเขมร 
สมยัเมืองพระนครอย่างชดัเจน ทัง้ลกัษณะของบุคคล และกรอบซุ้ม   โดยมี
ระเบียบการสลกัภาพบริเวณโคนใบเสมา  ลกัษณะของพระอินทร์ท่ีปรากฏบน
ใบเสมากลุ่มนีไ้ม่มีความชดัเจนมากนกั หากแตใ่ช้การเทียบเคียงกบัลกัษณะ
ของพระอินทร์ท่ีปรากฏบนหน้าบนัและทบัหลงัปราสาทเขมร พิจารณาร่วมกบั
มทุรา  อาสนะ และทิศทางการปักใบเสมาตีความว่าบุคคลท่ีปรากฏใบเสมา
นัน้ คือ พระอินทร์  
ค าส าคัญ: 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 
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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  
  
น าเร่ือง 

ร่องรอยคติความเช่ือเก่ียวกับพระอินทร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
นัน้   ปรากฏภาพสลกัรูปพระอินทร์บนใบเสมาในสมยัทวารวดีอยู่จ านวนหนึ่งท่ี
สะท้อนพระอินทร์ในคตพิทุธศาสนาเถรวาท  ตลอดจนการผสมผสานรูปแบบงาน
ศิลปกรรมแบบทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับศิลปกรรมแบบเขมรสมัย



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 
 

86 

เมืองพระนครด้วย ซึง่การสลกัภาพเลา่เร่ืองบนใบเสมานัน้เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราว
ทัง้พทุธประวตัิ หรือชาดกท่ีประชาชนในสมยันัน้รับรู้กันอยู่ทัว่ไป เพ่ือใช้เป็นส่ือ
ในการแสดงธรรมะนอกเหนือไปจากค าสอนของพระบรมศาสดา  ท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดผา่นทางพระภิกษุสงฆ์แตเ่พียงอยา่งเดียว 

ใบเสมาท่ีปรากฏรูปพระอินทร์ในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ไทยนัน้  ส่วนใหญ่พบใน 2 พืน้ท่ีท่ีต่างมีรูปแบบแตกต่างกันอย่างชดัเจน คือ 
กลุ่มใบเสมาท่ีพบในเมืองฟ้าแดดสงูยาง  อ าเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสินธุ์ 
ซึ่งเป็นกลุ่มใบเสมาท่ีพบมากในแถบพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
บริเวณลุ่มแม่น า้ชี  และกลุ่มใบเสมาใกล้พระพุทธบาทบวับาน บ้านไผ่ล้อม 
ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี บริเวณลุม่แมน่ า้โขง เขตแอ่ง
สกลนคร  
 

กลุ่มใบเสมาท่ีพบท่ีเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง อ าเภอกมลาไสย    
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  

ใบเสมาชิน้แรกพบท่ีเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ปัจจบุนัจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์แหง่ชาติองักฤษ (British museum) แสดงรูป
พระอินทร์ประทบันัง่บนช้างเอราวณั 3 เศียรร่วมกับพระชายาอีก 2 องค์ โดย
พระอินทร์และพระชายานัน้ต่างประทับนั่งอยู่บนกระพองช้างแต่ละเศียร  
ลักษณะของพระอินทร์นัน้ประทับนั่งอยู่ในท่ามหาราชลีลาสนะทรงเคร่ือง
เทวพสัตราภรณ์อันประกอบด้วยกิรีฏมงกุฏ กุณฑล พาหุรัด ทองกร และอุทร
พนัธะ เบือ้งหลงัพระเศียรมีแถบประภามณฑล พระหตัถ์ขวายกขึน้ในระดบั
พระอรุะในลกัษณะท่ีทรงเทพศสัตราวธุ  พระกรซ้ายทอดยาวโดยวางพระหตัถ์
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ไว้เหนือพระชงฆ์  พระชายาเบือ้งขวาประทบันัง่พบัเพียบ พระหตัถ์วางอยู่บน
พระชานุขวาของพระอินทร์ พระชายาเบือ้งซ้ายประทับนัง่พบัเพียบ พระกร
ขวาทอดยาวลงบนกระพองช้าง   พระหัตถ์ซ้ายจับพระกะโประ(ศอก)  
เบือ้งหลงัทัง้ 3 องค์มีเส้นสินเทาในลกัษณะคล้ายก้อนเมฆ  ในส่วนของช้าง
เอราวณันัน้ แสดงรูปด้วยช้าง 3 เศียร ทรงเคร่ืองคชาภรณ์ อนัประกอบด้วย 
ปกกระพอง และสร้อยคอ (ภาพท่ี 1) 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ใบเสมารูปพระอินทร์ประทบันัง่บนช้างเอราวณัที่เมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
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จากรูปแบบพระอินทร์บนในเสมานี ้สนันิษฐานว่าเป็นรูปพระอินทร์
ขณะประพาสอทุยาน หากแตเ่ศียรของช้างเอราวณันัน้ ปรากฏเพียง 3 เศียร 
อนัเป็นรูปแบบเศียรของช้างเอราวณัท่ีนิยมแสดงในงานศิลปกรรม เพ่ือความ
งดงามทางสนุทรียภาพ และสะท้อนภาพของเทพท่ีประดบัเหนือเศียรช้างนัน้
ว่าคือพระอินทร์ อีกทัง้ใน 2 กระพองทัง้ด้านข้างก็แสดงรูปพระชายาแทนรูป
เทวบุตรอีก 32 ตน ด้วย เพ่ือมาปรนนิบตัิดูแลพระอินทร์ผู้ เป็นจอมเทพแห่ง
สรวงสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 

ชิน้ท่ี 2 คือ ใบเสมาแสดงภาพเล่าเร่ืองพทุธประวตัิตอนเสด็จลงจาก
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ พบท่ีเมืองโบราณฟ้าแดดสงูยาง จงัหวดักาฬสินธุ์ ปัจจบุนั
จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร แสดงรูปพระพทุธเจ้าประทบั
ยืนสมภังค์ แสดงปางวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ ทรงครองจีวรห่มคลุม โดย
พระเศียรมีรัศมีในลกัษณะของแผ่นประภามณฑล พร้อมทัง้มีฉัตรกางกัน้อยู่
เบือ้งหลงั ขนาบด้วยเทวดา 2 องค์ เทวดาเบือ้งซ้ายประทับยืน พระหตัถ์ขวา
แสดงปางวิตรรกมทุรา ทรงเคร่ืองพสัตราภรณ์อย่างกษัตริย์ อนัประกอบไปด้วย 
กรัณฑมงกุฏท่ีเบือ้งหลังมีแผ่นประภามณฑล กุณฑล กรองศอ ทองกร อุทร
พนัธะ ทรงผ้านุ่งท่ีมีการชกัชายผ้าออกมาเบือ้งหน้า  ส่วนเทวดาเบือ้งขวานัน้
ช ารุด  ถัดขึน้ไปเหนือเทวดาทัง้ 2 องค์แสดงด้วยรูปก้อนเมฆท่ีมีเทวดาเหาะ
อีก 2 องค์กระท าอญัชลีมาทางพระพทุธเจ้า (ภาพท่ี 2) 
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ภาพท่ี 2 ใบเสมารูปพทุธประวตัิตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ที่เมืองโบราณ 
     ฟา้แดดสงูยาง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ที่มาภาพขวา: ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2518, ภาพที่ 14. 
 

จากประตมิานวิทยาดงักลา่ว ตรงกบัพทุธประวตัใินตอนเสดจ็ลงจาก
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ตามท่ีปรากฏในอรรถกถาเตรสนิบาต สรภชาดก และอรรถ
กถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พุทธวรรคท่ี 14 ได้บรรยายถึง เหตกุารณ์ท่ี
พระพุทธองค์เสด็จขึน้ไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ท้าวสกักะ
พร้อมด้วยหมู่ เทวดานิมนต์ให้พระพุทธองค์ประทับนั่งบนพระแท่น
บณัฑกุมัพลศิลาอาสน์ พระพทุธเจ้าทรงแสดงอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา
จนครบพรรษกาล จงึเสดจ็ลงยงัมนษุย์โลก ณ เมืองสงักสัสะ 

หากแตมี่ข้อแตกตา่งในประเดน็ผู้สร้างบนัไดทองค า บนัไดแก้วมณี 
บนัไดเงินลงสูย่งัประตสูงักสัสนคร ความว่า ในอรรถกถาธรรมบทนัน้ ระบวุ่า 
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ท้าวสกักะเป็นผู้นิรมิตบนัไดถวาย (พระสตูรและอรรถกถาแปล ขทุทกนิกาย 
คาถาธรรมบทเลม่ท่ี 1 ภาคท่ี 2 ตอนท่ี 3, 2530, 316-317)  สว่นในอรรถกถา
สรภชาดกระบวุา่ ทรงตรัสเรียกวิษณุกรรมเทพบตุรมาสร้างไว้ (พระสตูรและ
อรรถกถาแปล ขทุทกนิกายชาดก เลม่ท่ี 3 ภาค 6, 2530, 335)   

โดยในอรรถกถาธรรมบทยงัได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่า บนัได
ทองนัน้อยู่เบือ้งขวาส าหรับเทวดาทัง้หลาย  ส่วนบันไดเงินอยู่เบือ้งซ้าย
ส าหรับมหาพรหมทัง้หลาย   บนัไดแก้วอยู่ท่ามกลางส าหรับพระบรมศาสดา  
ครัน้พระพุทธองค์ทรงท าปาฏิหาริย์เปิดโลก   และทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีแล้ว 
เหลา่เทวดาลงทางบนัไดทอง มหาพรหมลงทางบนัไดเงิน พระสมัมาสมัพทุธเจ้า
เสด็จลงทางบนัไดแก้วมณี มีปัญจสิขะถือพิณสีเหลืองดจุผลมะตมูยืนอยู่ ณ 
ข้างเบือ้งขวา  ท าบูชาด้วยการฟ้อนถวาย  มีมาตลีสงัคาหกเทพบุตรยืน  ณ 
เบือ้งซ้าย  ถือของหอมและดอกไม้อนัเป็นทิพย์นมสัการอยู่ ท้าวมหาพรหมได้
กัน้ฉตัร  ท้าวสยุามถือพดัวาลวิชนีเสดจ็ตามลงมาพร้อมเหลา่เทวดา (พระสตูร
และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี 1 ภาคท่ี 2 ตอนท่ี 3, 
2530, 317)   

ในขณะท่ีอรรถกถาสรภชาดกยังได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ยังมี
ท้าวสกักะทรงเชิญบาตรและจีวรตามเสด็จลงมาด้วย (พระสตูรและอรรถกถา
แปล ขทุทกนิกายชาดก เลม่ท่ี 3 ภาค 6, 2530, 335) ภาพนีจ้งึถกูตีความว่าเป็น
พุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ดังปรากฏรายละเอียดท่ี
สอดคล้องกับในคมัภีร์อรรถกถา คือ การกัน้ฉัตรแสดงถึงการเสด็จพระราช
ด าเนินอยูท่า่มกลางเทวดา (พระอินทร์) และพรหม (ช ารุด) พร้อมเหลา่เทวดา
ท่ีเหาะหาสง่เสดจ็อีกด้วย 
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ชิน้ท่ี 3 คือ ใบเสมาท่ีพบรอบฐานเจดีย์พระธาตยุาค ูเมืองฟ้าแดดสงูยาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์   แสดงภาพพระอินทร์ทรงเคร่ืองอย่างกษัตริย์   ได้แก่ 
กรัณฑมกฏุ กณุฑล กรองศอ อทุรพนัธะ พระหตัถ์ขวาทรงวชัระ พระหตัถ์ซ้าย
วางบนพระชงฆ์ ประทบันัง่ในทา่ลลิตาสนะใต้ร่มไม้  เบือ้งซ้ายมีรูปสตรี 3 นาง 
โดยสตรีด้านหน้านัน้ถือนกอยู่ในพระหัตถ์  เบือ้งขวามีรูปช้างประดับด้วย
เคร่ืองคชาภรณ์ ได้แก่ ปกกระพอง และสร้อยคอ (ภาพท่ี 3) 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ใบเสมารูปพระอินทร์ทีพ่บรอบฐานเจดีย์พระธาตยุาค ูเมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
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ศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิ์ชยั สายสิงห์ (2543,149-150) สนันิษฐานว่า 
เป็นภาพของพระอินทร์กับพระชายาทัง้ 3 คน  ส่วนนกนัน้เป็นนกเผือกหรือ
นกกระยางซึ่งเป็นชายาของพระอินทร์เช่นกัน พระนามวา่ สชุาดา ท่ีกลา่วถึง 
เร่ืองราวของมฆมาณพท่ีบ าเพ็ญบารมี  ด้วยการสร้างศาลาท่ีพกัคนเดินทาง
เป็นจ านวนมาก จนกษัตริย์ของเมืองนัน้คดิวา่เป็นกบฏจงึสง่ช้างมาท าร้าย แต่
ช้างก็ไมส่ามารถท าอะไรได้ (ในภาพแสดงช้างก าลงัหมอบท าความเคารพอยู่) 
มฆมาณพมีภรรยาหลวง คือนางสชุาดา ซึง่ไมไ่ด้ชว่ยท างานเลย  เพราะคดิว่า
เม่ือสามีท าแล้วผลบุญคงจะตกมาถึงตนด้วย เม่ือทัง้หมดตายไป มฆมาณพ
ได้มาเกิดเป็นพระอินทร์ ชายาทัง้ 3 คนได้มาเกิดเป็นเทพธิดาด้วย ยกเว้นนาง
สุชาดาที่ไม่ได้ท าบุญจึงไปเกิดเป็นนกกระยาง(หรือกาเผือก) และได้มา
เฝ้าพระอินทร์เสมอ พระอินทร์ได้รู้ด้วยญาณจึงได้ให้นางบ าเพ็ญเพียรไมกิ่น
สตัว์มีชีวิต นางก็ได้ปฏิบตัิตามค าแนะน า ตอ่มาจงึได้มาเกิดบนสวรรค์และมา
เป็นชายาของพระอินทร์ในท่ีสดุ  

ส่วนผู้ เขียนได้สันนิษฐานว่าคือรูปของพระอินทร์ ร่วมกับพระชายา   
โดยเฉพาะชายาองค์หนึ่งท่ีไปเกิดเป็นนางนกยาง  หากแต่มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่า  สถานท่ีประทับของพระอินทร์ คือ สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์   ช่างใน
สมยัก่อนคงสะท้อนสัญลักษณ์ ด้วยการสลกัให้พระอินทร์ประทับนัง่อยู่บน
พระแท่นบณัฑกุมัพลศิลาอาสน์ ใต้ต้นไม้ท่ีขึน้บนสวรรค์ชัน้นี ้คือ ต้นปาริชาติ 
พร้อมทัง้แสดงรูปช้างเอราวณั อยูเ่บือ้งหลงัของพระอินทร์ โดยเฉพาะรูปช้างนี ้
คงเป็นรูปช้างเอราวณั มากกว่าช้างท่ีกษัตริย์ทรงปล่อยเพ่ือท าร้ายมฆมาณพ 
เพราะจากบริบทโดยรวมของภาพนัน้สะท้อนเหตกุารณ์ขณะท่ีมฆมาณพจตุิ
ขึน้มาเกิดเป็นพระอินทร์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์แล้ว  
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นอกจากนี ้เร่ืองราวของพระอินทร์บนใบเสมานีย้งัมีความสมัพันธ์กับ
คมัภีร์ทางพุทธศาสนา 3 คมัภีร์ด้วยกัน กล่าวคือ คมัภีร์สุมงัคลวิลาสินี อรรถ
กถาทีฆนิกาย มหาวรรค สักกปัญหสูตร ภาณวารท่ี 1 ในเร่ือง “สกฺกปวตฺ
ติวณฺณนา”  หรือการบรรยายประวัติของพระอินทร์  อรรถกถาขุททกนิกาย 
ธรรมบท  คาถาธรรมบท  อปัปมาทวรรคท่ี 2 และอรรถกถากลุาวกชาดก  ท่ีล้วน
กล่าวถึง เร่ืองราวของพระอินทร์ท่ีเคยเกิดเป็นมนษุย์นาม “มฆมาณพ” ในตอน
ท่ีท้าวสกักะน าเอาชายาท่ีไปเกิดเป็นนางนกยางขึน้มาบนสวรรค์ 

หากแตอ่รรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค สกักปัญหสตูร และอรรถกถาขทุทก
นิกาย ธรรมบท คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคท่ี 2 จะกล่าวถึงพระอินทร์ใน
ฐานะเร่ืองของพระอินทร์องค์ปัจจุบนั  ส่วนอรรถกถากุลาวกชาดกนัน้แสดง
เร่ืองราวพระอินทร์ท่ีเป็นอดีตชาติหนึง่ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า   โดยมีอรรถ
กถาขุททกนิกาย ธรรมบท คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรคท่ี 2 ท่ีให้รายละเอียด
เพิ่มเตมิไปจนถึงบทสนทนาในเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

ใบเสมาภาพนีจ้งึเป็นเหตกุารณ์ท่ีพระอินทร์น านางนกยางขึน้สูส่วรรค์
ชัน้ดาวดึงส์ หากแต่ก็ยงัไม่สามารถระบุแน่ชดัลงไปได้ว่า เป็นพระอินทร์ท่ี
เป็นอดีตชาติของพระพทุธเจ้าตอนท่ีอธิบายไว้ในอรรถกถากลุาวกชาดก หรือ
เป็นเร่ืองราวอดีตชาติของพระอินทร์องค์ปัจจุบนัตามท่ีอรรถกถาทีฆนิกาย 
มหาวรรค สกักปัญหสูตร และอรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบท คาถาธรรมบท 
อปัปมาทวรรคท่ี 2 ก็เป็นไปได้ทัง้ 2 แนวทาง 

นอกจากนี ้ท่ีเมืองฟ้าแดดสงูยางยงัมีใบเสมาอีกใบหนึง่ท่ีอาจมีความ
เก่ียวพนักับเร่ืองราวของมฆมาณพ  เม่ือครัง้สร้างศาลาในทางส่ีแยกส าหรับ
เป็นท่ีพกัของประชาชน ร่วมกบัภรรยาอีก 3 คน คือ นางสธุรรมา นางสจุิตรา 
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นางสนุนัทา ซึง่เหตกุารณ์ส าคญัของเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นถึงปฏิภาณของภรรยา
ของมฆมาณพในการร่วมสร้างศาลา เน่ืองด้วยเหล่าบุรุษท่ีสร้างศาลามิ
ต้องการให้ภรรยามีส่วนร่วม เพราะเม่ือครัง้ท่ีมฆมาณพและสหายอีก 32 คน 
ถกูพระราชาลงโทษให้ช้างเหยียบนัน้ มิได้มีภรรยาคนใดเข้ามาช่วยเหลือ  ใน
ครัง้นัน้ นางสุธรรมาได้ร่วมยกช่อฟ้าศาลา นางสุจิตราปลูกพุ่มไม้ดอก  โดยท่ี
นางสนุนัทาให้ขดุสระบวัไว้ใกล้ๆ  เว้นแตน่างสชุาดา ภรรยาเอกเท่านัน้ท่ีมิได้
ชว่ยอนัใด (ภาพท่ี 4) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ใบเสมาจากเมืองโบราณฟา้แดดสงยาง ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติ ขอนแก่น ที่มา: น. ณ ปากน า้, 2524, รูปท่ี 33. 
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ภาพดงักล่าวจึงอาจจะสะท้อนเหตกุารณ์หลงัจากท่ีมฆมาณพได้จุติ
ไปเกิดเป็นพระอินทร์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  ดงัท่ีปรากฏในอรรถกถาทีฆนิกาย 
มหาวรรค สกักปัญหสูตร ภาณวารท่ี 1 ในเร่ือง “สกฺกปวตฺติวณฺณนา” ความ
วา่ 

...ด้วยผลแห่งไม้ช่อฟ้าของนางสุธรรมา เกิดเทวสภาชื่อสุธรรมา
สามร้อยโยชน์.  ด้วยผลแห่งสระบวัของนางสุนนัทา เกิดสระบัว
ชื่อนนัทาห้าสิบโยชน์.  ด้วยผลแห่งสวนพุ่มไม้ดอกของนางสจิุตรา 
เกิดอุทยานชื่อจิตรลดาวนัหกสิบโยชน์.ท้าวสกักะผู้เป็นราชาแห่ง
เทพ ประทับนั่งบนบัลลังก์ทองโยชน์หน่ึงในสุธรรมาเทวสภา มี
เศวตฉตัรสามโยชน์กางกัน้...(พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย 
มหาวรรค เล่มที ่2 ภาคที ่2, 2530: 169 -170) 
 
หรืออาจเป็นเหตกุารณ์ภายหลงัท่ีนางสุชาดาหลงัจากไปก าเนิดเป็น

นางนกยาง ธิดาช่างหม้อแล้ว ในภายหลงัไปก าเนิดเป็นธิดาของอสรูเวปจิตติ 
ในตอนเลือกคู่ ซึ่งพระนางได้เลือกพระอินทร์ และได้พาพระนางมาประทบั
ร่วมกันบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  (พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย 
มหาวรรค เลม่ท่ี 2 ภาคท่ี 2, 2530:171-173) ซึง่ในอรรถกถาธรรมบท อปัปมาท
วรรคท่ี 2 ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าพระอินทร์ได้ปลอมองค์เป็นอสูรไปใน
การเลือกคู่ของธิดาของอสูรเวปจิตติ   และการปะทะกับเหล่าอสูรเน่ืองใน
เหตกุารณ์ดงักลา่ว  (พระสตูรและอรรถกถาแปล  ขทุทกนิกาย  คาถาธรรมบท  
เลม่ท่ี  1  ภาค 2, 2530: 374-376)  
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ภาพท่ี 5 ภาพพระเวสสนัดรประทานพระนางมทัรีแก่พระอินทร์ 

    ซึง่แปลงเป็นพราหมณ์มาขอ   ที่มา: ศรีศกัร วลัลิโภดม. 2518, ภาพท่ี 16. 

  
นอกจากใบเสมาท่ีสลกัเป็นภาพพระอินทร์โดยตรงแล้ว ยงัพบวา่มีภาพ

พระอินทร์แปลง(ภาพท่ี 5) ดังปรากฏเหตุการณ์ส าคัญนีใ้นมหาเวสสันดร
ชาดก สกักบรรพ ท่ีปรากฏในคมัภีร์ขทุทกนิกาย ชาดก มหานิบาต ความวา่ 

หลงัจากทีพ่ระเวสสนัดรได้ประทานกณัหาและชาลีแก่ชูชกแล้ว เช้า
วนัถดัมาพระอินทร์ได้ทรงแปลงเพศมาเป็นพราหมณี เพื่อทูลขอ
พระราชทานพระมเหสี คือ พระนางมทัรี  ล าดบันัน้พระเวสสนัดร
ทรงกุมหตัถ์พระนางมทัรีแล้วจับเต้าน ้าหลั่งลงพระราชทานให้เป็น
ทานแก่พราหมณ์ ส่วนพระนางมทัรีเองก็มิได้ทรงกนัแสงกลบัทรง
เพ่งดูพระสวามีโดยดุษณีภาพ ครั้งนัน้จึงเกิดแผ่นดินไหว สายฟ้า
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แลบ และเหล่าเทวดาทัง้หลายก็ได้ถวายอนุโมทนาแก่การถวาย
ทานของพระเวสสนัดรในครั้งนี้  ครั้นแล้วพระอินทร์จึงได้ถวายพระ
นางมทัรีคืน พร้อมทัง้ทรงอวยพร 8 ประการแก่พระเวสสนัดร (พระ
สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ชาดก เล่มที ่4 ภาค 3, 2530: 570-574) 

 

สอดคล้องกับประติมาน   ท่ีพบบนใบเสมาเป็นรูปพระเวสสันดร
ทรงเคร่ืองทรงแบบนกับวชด้วยการไว้ผมทรงชฎามงกฏุ  พระหตัถ์ด้านซ้ายกมุ
พระหตัถ์ขวาพระนางมทัรี  พระหตัถ์ด้านขวาทรงหลัง่น า้ถวายแด่พราหมณ์
แสดงในลกัษณะบุคคลปล่อยผมสยาย  ตาโปน  มือทัง้สองยกขึน้รับน า้จาก
พระเวสสันดร เบือ้งหลังรูปบุคคลทัง้ 3 แสดงด้วยภาพอาคารและต้นไม้ 
สนันิษฐานว่า  แท่นอาศรมของพระเวสสนัดรท่ีอยู่ท่ามกลางป่าในเขาวงกต 
พร้อมทัง้ยังปรากฏมีรูปเทวดา 2 องค์เหาะอยู่ด้านบน อันแสดงถึงการ
อนโุมทนาสาธุการของเหลา่เทวดาอีกด้วย 

 
กลุ่มใบเสมาใกล้พระพุทธบาทบัวบาน (ในบริเวณที่เรียก“บวชพระปู่”) 
บ้านไผ่ล้อม ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  

กลุ่มใบเสมาแห่งนีไ้ด้รับการขดุแตง่ในปี พ.ศ. 2535 พบว่ามีใบเสมา
จ านวน 24 ใบ โดยมีระเบียบในการปักท่ีแนน่อน ด้วยการปักอยู่ตามแนวแกน
ทิศหลกัและทิศรองทัง้ 8 ทิศ แต่ละทิศปักซ้อนกันเป็น 3 ชัน้  สนันิษฐานเป็น
การปักใบเสมาล้อมรอบอุโบสถ อนัเป็นสถานท่ีประกอบสงัฆกรรมของพระภิกษุ 
ซึ่งสมยัแรกนัน้อาจเป็นเพียงเนินดินท่ีอาจก่อตัง้อาคารเป็นเคร่ืองไม้ขึน้ (ศรีศกัร 
วลัลิโภดม, 2518: 112) 
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ใบเสมาชัน้ในและชัน้กลางปักอยู่ใกล้กนั ส่วนใบเสมาชัน้นอกนัน้ปัก
ห่างออกไปเล็กน้อย  โดยเฉพาะใบเสมาชัน้ในมกัปรากฏภาพสลกัเล่าเร่ือง 
(แผนผงัท่ี 1) ในส่วนนีป้รากฏใบเสมาท่ีสนันิษฐานว่าได้มีการสลกัเร่ืองราวท่ี
เก่ียวพนักบัพระอินทร์ ดงันี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัที่ 1 แสดงต าแหนง่กลุม่ใบเสมาใกล้พระพทุธบาทบวับาน 
    ที่มา: อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 2541, แผนผงัหมายเลข 1. 

 
ใบเสมาหมายเลข 1  ใบเสมานีมี้การสลกัภาพทัง้ 2 ด้าน  ด้านหนึ่ง

แสดงเป็นรูปบรุุษประทบัในท่ามหาราชลีลาสนะบนแท่นภายใต้ซุ้มเรือนแก้ว 
พระหตัถ์ด้านซ้ายวางบนพระเพลา  พระหตัถ์ด้านขวายกขึน้เสมอพระอรุะถือ
ก้านดอกไม้ (ภาพท่ี 6)  ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ 
(2537: 100-101) ได้สนันิษฐานว่าอาจหมายถึง พระศรีอาริยเมตไตรย ผู้ทรง
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ดอกบษุกรตามคติพทุธศาสนาแบบเถรวาท  มากกว่าพระโพธิสตัว์ปัทมปาณี ผู้
ทรงดอกบวัขาบตามคติพทุธศาสนาแบบมหายาน  เน่ืองด้วยภาพสลกับนใบ
เสมาจากพระพุทธบาทบัวบานนีส้ร้างขึน้จากคติพุทธศาสนาแบบเถรวาท
เชน่เดียวกบัเมืองโบราณฟ้าแดดสงูยาง  

 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ใบเสมาหมายเลข 1 ใกล้พระพทุธบาทบวับาน 
            ที่มา:  อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 2541, ปกหน้า และปกใน. 
 

อรุณศักดิ์ ก่ิงมณี สันนิษฐานว่าจากลักษณะดอกไม้ในพระหัตถ์ ท่ี
ปรากฏในใบเสมาต่าง ๆ นัน้ สามารถแบ่งประเภทผู้ ถือ ได้แก่ พระโพธิสตัว์ 
พระมหาสัตว์  (อดีตชาติของพระพุทธเจ้า)  และบุคคลชัน้รองหรือบริวาร 
หากแต่ ดร.นนัทนา ชุติวงศ์ ได้ให้ทศันะเพิ่มเติมว่า อาจหมายถึง พระอินทร์
ตามคติพุทธศาสนา  เน่ืองด้วยในอดีตชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็เคยถือ
ก าเนิดเป็นพระอินทร์  และลักษณะของพระอินทร์เช่นนีน้่าจะได้รับแรง
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บนัดาลใจมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดท่ีูหน้าบนั หรือทบัหลงัของปราสาท
หินเขมรท่ีนิยมสลกัเป็นภาพประทบันัง่ในท่ามหาราชลีลาสนะ โดยมีพาหนะ 
ได้แก่ ช้างเอราวณั แตบ่างครัง้ก็สลกัประทบัเหนือบลัลงัก์  สว่นเทพศสัตราวธุ
แม้โดยปกตจิกัทรงวชัระ แตบ่างครัง้ก็ทรงกระบอง หรือดอกบวัอยู่ด้วยเช่นกนั 
(อรุณศกัดิ ์ก่ิงมณี, 2541: 31)  

เพราะเม่ือพิจารณาร่วมกบัทิศทางของใบเสมานัน้พบว่า การปักใบเสมา
บริเวณใกล้พระพทุธบาทบวับาน  มีรูปแบบการปักในแนวแกนทิศอยา่งชดัเจน 
โดยการปักในเสมาตามแนวทิศทัง้ 8 ในแตล่ะทิศนัน้ปักใบเสมาเรียงกนัทิศละ 
3 ใบ ซึง่การปักใบเสมาในลกัษณะนีย้งัพบท่ีกลุม่ใบเสมาท่ีพระเจ้าใหญ่ เมือง
ชยัวาน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น(อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 2541: 49)  โดย
ใบเสมานีป้ระดิษฐานอยู่ทางทิศตะวนัออก  อนัเป็นทิศเดียวกบัคติพระอินทร์
ในศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูท่ีแสดงสถานะหนึ่ง คือ การเป็นโลกปาลหรือเทพ
ประจ าทิศตะวันออก   ดังปรากฏคตินีสื้บมาปราสาทหินท่ีพบในดินแดน
กมัพชูาและประเทศไทย 

ภาพสลกัอีกด้านหนึ่ง แสดงรูปบรุุษประธานประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร
บนบลัลงัก์ภายใต้ซุ้มเรือนแก้ว  พระหตัถ์ซ้ายถือการดอกไม้บานยกขึน้ระดบั
พระอรุะ  พระหตัถ์วางบนพระเพลา  ทรงเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์ต่างๆ ได้แก่ 
กรัณฑมงกฏุ กณุฑล กรองศอ  อทุรพนัธะ ด้านซ้ายท าเป็นรูปสตรีประทับนัง่
พบัเพียบอยูใ่นซุ้มเรือนแก้วท่ีต ่ากวา่รูปบรุุษประธาน  พระกรซ้ายทาบขวางล า
พระองค์  พระกรขวาเหยียดตรงมาสมัผสัพระแท่น และทางด้านขวาของรูป
บุรุษประธานแสดงรูปบุคคล 2 คน ประทับนั่งพับเพียบบนแท่นในล าดับท่ี
ต ่าลงไป (ภาพท่ี 7) 
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ภาพท่ี 7 ใบเสมาหมายเลข 1 ใกล้พระพทุธบาทบวับาน 
                             ที่มา: อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 2541, รูปท่ี 3 และปกในหลงั. 

 

หากรูปบคุคลประทบันัง่ในท่ามหาราชลีลาสนะ แสดงถึงการประทบั
ของผู้ มีอ านาจท่ีอาจส่ือความหมายถึง พระอินทร์ ได้นัน้  รูปบุรุษประธาน
ประทบันัง่ขดัสมาธิราบ  ซึ่งเป็นท่าปฏิบตัิธรรมของนักบวช  ก็อาจหมายถึง 
พระมหาสตัว์ หรืออดีตชาติของพระพทุธองค์ได้เช่นเดียวกนั   ด้วยเหตนีุ ้หาก
เป็นอดีตชาติหนึ่งของพระพุทธองค์ เม่ือพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
ในภาพ โดยเฉพาะรูปสตรีสงูศกัดิ์และรูปบคุคลชัน้สงูอีก 2 คนนัน้ จงึเป็นท่ีมา
ของข้อสนันิษฐานวา่แสดงรูปในเร่ืองเวสสนัดรชาดก  ซึง่พระเวสสนัดรประทบั
อยู่บนพระมหามณเฑียรร่วมกับพระนางมัทรี และพระกุมารทัง้ 2 องค์ คือ 
พระชาลีและพระกณัหา (อรุณศกัดิ ์ก่ิงมณี, 2541: 31) 

 หากว่ารูปบุคคลทรงเคร่ืองอย่างกษัตริ ย์   ท่ีประทับนั่งในท่า
มหาราชลีลาสนะนี ้ส่ือความหมายถึงพระอินทร์ตามท่ี ดร.นนัทนา ชตุวิงศ์ ได้
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แสดงทศันะไว้ ก็ยงัพบใบเสมาอ่ืนในกลุ่มพระพทุธบาทบวับานท่ีอาจส่ือความ
หมายถึงพระอินทร์ได้ ดงัตอ่ไปนี ้

ใบเสมาหมายเลข 7 ใบเสมานีส้ลักเป็นรูปบุคคล 2 คน โดยบุคคล
ทางซ้ายเป็นบุรุษประธานทรงเคร่ืองทรงอย่างกษัตริย์ ประทับนั่งในท่า
มหาราชลีลาสนะบนพระแท่นในซุ้มเรือนแก้ว  พระหตัถ์ซ้ายยกขึน้เสมอกับ
พระอุระทรงก้านดอกบวับาน  พระหัตถ์ขวาวางบนพระเพลา   ส่วนบุคคล
ด้านขวาประทบันัง่ราบชนัเขา่ขวาเล็กน้อยในซุ้มเรือนแก้ว หนัหน้าเข้าหาบุรุษ
ประธาน (อรุณศกัดิ ์ก่ิงมณี, 2541: 33) (ภาพท่ี 8) จากลกัษณะการประทบันัง่
ในท่ามหาราชลีลาสนะและการประทบัในซุ้มเรือนแก้วนัน้   จึงสนันิษฐานว่า
เป็นรูปของพระอินทร์และบริวาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 8 ใบเสมาหมายเลข 7 ใกล้พระพทุธบาทบวับาน 
                             ที่มา: อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 2541, รูปท่ี 9. 
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ใบเสมาหมายเลข 13 บนใบเสมานีส้ลักเป็นรูปบุคคล 3 คนในซุ้ ม
เรือนแก้ว  บุรุษประธานทรงเคร่ืองทรงอย่างกษัตริย์  และประทับนั่งในท่า
มหาราชลีลาสนะบนพระแท่น พระหตัถ์ซ้ายทรงก้านดอกบวับาน  พระหตัถ์
ขวาวางบนพระเพลา บคุคลด้านซ้ายประทบันัง่พบัเพียบบนพระแทน่ถดัลงมา 
ประนมพระหตัถ์ระหว่างพระอรุะ บคุคลด้านขวาเป็นสตรีประทบันัง่พบัเพียบ
บนพระแท่นท่ีต ่าท่ีสุด พระหตัถ์ซ้ายวางท่ีพระอุทร  พระหตัถ์ขวาเหยียดตรง
มาสมัผสัพระแทน่ (ภาพท่ี 9) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 9 ใบเสมาหมายเลข 13 ใกล้พระพทุธบาทบวับาน 
                              ที่มา: อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 2541, รูปท่ี 15. 

 
จากลกัษณะการประทบันัง่ในท่ามหาราชลีลาสนะและการประทบัใน

ซุ้มเรือนแก้วนัน้ จึงสนันิษฐานว่าเป็นรูปของพระอินทร์ประทานพรให้แก่สตรี
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สูงศกัดิ์  ด้วยเหตุนี ้อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี จึงสันนิษฐานว่าเป็นภาพพระอินทร์
ก าลงัประทานพรแก่นางผสุดี ท่ีปรากฏในเวสสนัดรชาดก (อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 
2541: 35-36)  

ใบเสมาหมายเลข 22 นีป้รากฏภาพสลกัอยู่ทัง้ 2 ด้าน  ด้านหนึง่สลกั
เป็นภาพบรุุษทรงเคร่ืองอย่างกษัตริย์ ประทบันัง่ขดัสมาธิบนพระแท่นภายใน
ซุ้มเรือนแก้ว ด้านขวาสลกัเป็นรูปบรุุษประทบันัง่ราบประคองอัญชลี ด้านซ้าย
สลกัเป็นรูปม้า สนันิษฐานว่าเป็นรูปพระโพธิสตัว์ออกมหาภิเนษกรมณ์ (ภาพ
ท่ี 10) 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

ภาพท่ี 10 ใบเสมาหมายเลข 22 ใกล้พระพทุธบาทบวับาน 
            ที่มา: อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 2541, รูปท่ี 21. 
 

อีกด้านหนึง่สลกัเป็นรูปบรุุษประธานเกล้ามวยสงูประทบันัง่ขดัสมาธิ
ราบบนพระแท่นภายใต้ซุ้มเรือนแก้ว  ด้านซ้ายสลกัเป็นภาพบุรุษทรงเคร่ือง
อย่างกษัตริย์ประทบันัง่ ในท่ามหาราชลีลาสนะบนพระแท่นท่ีต ่ากว่ารูปบุรุษ
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ประธานเพียงเล็กน้อยภายใต้ซุ้มเรือนแก้ว ด้านขวาเป็นภาพสตรีประทบันั่ง
พบัเพียบภายในซุ้มเรือนแก้ว  พระหตัถ์ซ้ายถือก้านดอกบวับาน พระกรขวา
เหยียดตรงมาสมัผสัพระแทน่(อรุณศกัดิ ์ก่ิงมณี, 2541: 37-38)  สนันิษฐานว่า
เป็นเหตุการณ์เม่ือครัง้ท่ีพระพุทธองค์เสด็จขึน้ไปโปรดพระพุทธมารดาบน
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จงึแสดงเป็นรูปของพระพทุธองค์ประทบัร่วมกบัพระอินทร์ 
ผู้ เป็นเทวราชาแห่งสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ และพระพทุธมารดาท่ีแม้จะไปเกิดเป็น
เทวบตุรบนสวรรค์ชัน้ดสุิตแล้ว (ภาพท่ี 10)  แตก่ารน าเสนอเป็นภาพสลกัใน
สมยัทวารวดีนัน้ก็ยงัเคยปรากฏรูปพทุธมารดาในลกัษณะของสตรีเพศ ดงัเชน่
กรณี ภาพศิลาสลกัสมยัทวารวดีท่ีประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีด้านหลังของ
พระศรีศากยมนีุ วดัสทุศันเทพวราราม เป็นต้น 
 
ใบเสมาที่วัดตาลก่องรัฐฐิวัน บ้านกาลึม ต าบลเมืองพาน  
อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี   

ใบเสมาท่ีวดัตาลก่องรัฐฐิวนัแผ่นนีส้ลกัภาพบุรุษประธานทรงเคร่ือง
ทรงอย่างกษัตริย์ประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาสนะบนพระแท่นภายในซุ้ ม
เรือนแก้ว พระหตัถ์ขวายกขึน้ระดบัพระอรุะ พระหตัถ์ซ้ายวางไว้บนพระเพลา  
ทางด้านขวาสลกัเป็นรูปสตรีประทบันัง่ราบบนพระแท่นภายในซุ้มเรือนแก้ว 
พระหตัถ์ซ้ายประคองพระเศียร พระหตัถ์ขวาเหยียดตรงมาจรดพระบาท  ทาง
ด้านซ้ายสลกัเป็นภาพบรุุษประทบันัง่ในท่าโยคาสนะภายในซุ้มเรือนแก้ว ทรง
ผมเกล้าเป็นมวยสงู (ชฎามงกฏุ) พระหตัถ์ทัง้สองทรงอกัษมาลา (ลกูประค า) 
ยกขึน้ระดบัพระอรุะ (ภาพท่ี 11) 
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ภาพสลักนีย้ังไม่มีการตีความอย่างชัด แต่จากลักษณะของบุรุษ
ประธานสันนิษฐานว่าเป็นรูปของบุคคลสูงศักดิ์หรือพระอินทร์ในลักษณะ
ก าลงัแสดงธรรม ส่วนบคุคลด้านซ้ายนัน้เป็นภาพของฤๅษีก าลงับ าเพ็ญตบะ
ตามลกัษณะท่ีพบทัว่ไปในปราสาทแบบเขมร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 11 ใบเสมาวดัตาลก่องรัฐฐิวนั 
    ที่มา:  อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 2541, ปกรองใน. 

 

บทสรุป 
จากรูปลักษณะของพระอินทร์ ท่ีปรากฏใบเสมาท่ีพบในแถบพืน้ท่ี

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย  มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้าน
ของรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ กล่าวคือ กลุ่มใบเสมาท่ีพบใน



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 
 

107 พระอินทร์: คติความเชือ่และรูปแบบที่พบบนใบเสมาสมัยทวารวดอีีสาน 

เมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  มีรูปแบบท่ี
สลกัภาพเล่าเร่ืองอยู่เต็มพืน้ท่ีของใบเสมา แสดงรูปลกัษณะบุคคลตามแบบ
ศิลปะทวารวดี คือ ตาโปน จมกูบานใหญ่ ปากหนา หรือการแสดงมทุราแบบ
ทวารวดีแล้ว และยงัปรากฏลวดลายประกอบแบบทวารวดี  เป็นการน าเสนอ
เร่ืองราวของพระอินทร์โดยแสดงลักษณะทางประติมานวิทยาอันส าคญั  ท่ี
แสดงว่าเป็นรูปของพระอินทร์ คือ การประทับร่วมกับช้างเอราวัณ ทัง้ใน
ลักษณะท่ีมี 1 เศียรและ 3 เศียร  ลักษณะของพระอินทร์อันปรากฏในพุทธ
ประวตัิท่ีสะท้อนภาพออกมาอย่างชดัเจน คือ การเสด็จร่วมกบัพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ และภาพของพระอินทร์ท่ีปรากฏในชาดก 
โดยมีการพบรูปพระอินทร์แปลงเป็นพราหมณ์มาขอเมรีจากพระเวสสนัดร  ซึง่
ลกัษณะของพระอินทร์ท่ีปรากฏบนใบเสมาส่วนใหญ่ล้วนแสดงความเป็นพระ
อินทร์อยา่งชดัเจน 

ในขณะท่ี กลุม่ใบเสมาใกล้พระพทุธบาทบวับาน บ้านไผล้่อม อ าเภอ
บ้านผือ จังหวัดอุดรธานีนัน้ กลับปรากฏอิทธิพลศิลปะเขมร สมัยพระนคร
อย่างชัดเจน ทัง้ลักษณะของบุคคล และกรอบซุ้ม โดยเฉพาะรูปบุคคลทรง
มงกฎุมีกรอบหน้า กณุฑล ทรงภูษาสมพรตจีบเป็นริว้ ชกัชายผ้าออกมาเป็น
วงโค้งขนาดใหญ่ อนัแสดงให้เห็นถึงรูปแบบอิทธิพลศลิปะเขมร สมยัเกาะแกร์ 
ราวคร่ึงหลงัพทุธศตวรรษท่ี 15 ทัง้สิน้(หมอ่มราชวงศ์สริุยวฒุิ สขุสวสัดิ,์ 2537: 
98 - 99)  

แต่จากลักษณะการชักชายผ้านุ่งรูปวงโค้งใต้อุทรแผ่ออกมาเพียง
ฟากเดียวนัน้ คล้ายกับผ้านุ่งบุรุษในศิลปะนครวัด เช่นเดียวกับกรอบซุ้ มท่ี
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากศิลปะเขมรแบบนครวัด ก าหนดอายุราวพุทธ
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ศตวรรษท่ี 17  นอกจากนีใ้บเสมาในกลุ่มพระพทุธบาทบวับานนีย้งัมีรูปแบบ
การสลักบริเวณโคนใบเสมาท่ีมีขนาดความสูงไม่เกิน 1 ใน 3 ของพืน้ท่ีใบ
ทัง้หมด และมีเส้นกลางใบยาวตลอดขึน้ไปจนสดุปลาย  หากแตล่กัษณะของ
พระอินทร์ท่ีปรากฏบนใบเสมาในกลุม่นีก้ลบัมีลกัษณะท่ีไมช่ดัเจน โดยใช้การ
ตีความเทียบเคียงกบัเทวลกัษณะพระอินทร์ ท่ีปรากฏบนหน้าบนัและทบัหลงั
ปราสาทเขมรในศลิปะเขมร สมยัเมืองพระนคร ร่วมกบัทิศทางการปักใบเสมา
ตามแนวทิศตะวันออก อันเป็นทิศทางเดียวกับคติพระอินทร์ในศาสนา
พราหมณ์-ฮินด ูท่ีแสดงสถานะหนึ่งคือ การเป็นโลกบาลหรือเทพประจ าทิศ
ตะวนัออกด้วย  หรือการพิจารณาองค์ประกอบภาพ มุทรา และอาสนะของ
บคุคลท่ีปรากฏร่วมกนับนใบเสมาสนันิษฐานว่าเป็นพระอินทร์ในพทุธประวตัิ
หรือชาดกในตอนตา่ง ๆ 

แม้ใบเสมาในทัง้ 2 กลุ่มจะมีความแตกตา่งกนัในด้านรูปแบบ แตใ่น
ด้านคติความเช่ือทางพุทธศาสนาเถรวาท ท่ีมีพระอินทร์ หรือท้าวสกักะเป็น
องค์ประกอบของเร่ืองราว เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวทางพุทธศาสนาให้แก่
พทุธศาสนิกชน ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ท่ีมาร่วมท าสงัฆกรรมในพืน้ท่ีดงักล่าว
อีกด้วย 
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