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พระพุทธรูปท่ีภูพระ เป็นพระพทุธรูปสลกัอยู่ท่ีเพิงผา อยู่ภายในวดั

ศิลาอาสน์ ตัง้อยู่ท่ีบ้านนาไก่เซา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จงัหวดัชัยภูมิ 
ประกอบด้วยเพิงหินท่ีสกัดเป็นแกนและมีส่วนคล้ายหลงัคา 2 เพิง ท่ีแกนหิน
สลกัเป็นพระพทุธรูป ท่ีเพิงแรกเป็นพระพทุธรูปประธานสลกัเป็นพระพุทธรูป
องค์เดียว มีขนาดใหญ่ท่ีสดุ เรียกวา่ “พระเจ้าองค์ตือ้” (ภาพท่ี 1)2 สว่นอีกเพิง
หนึง่สลกัเป็นพระพทุธรูปล้อมรอบแกน 7 องค์ (ภาพท่ี 2)  
 
    
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 วดัศิลาอาสน์ภูพระ อ. เมือง จ.ชยัภูมิ     ภาพที ่2 เพิงที ่2 พระพทุธรูป 7 องค์ 
            เพิงที ่1 พระเจ้าองค์ตือ้ 
                                                           

1 อาจารย์ประจ าภาควชิาประวตัศิาสตร์ศิลปะ  คณะโบราณคด ี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2 ภาพประกอบของภพูระ โดย อาจารย์ธีรพฒัน์ ยอดยิง่ยง โรงเรียนบ้านโนนสะอาด  
  อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมูิ  

พระพุทธรูปที่ภูพระ ชัยภูมิ 

แบบอย่างศิลปะทวารวดผีสมวัฒนธรรมเขมรและงานช่างท้องถิ่น

ในภาคอีสาน 
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ภาพที ่3 พระเจ้าองค์ตือ้ 
 

พระเจ้าองค์ตือ้ (ภาพท่ี 3)  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับ
นัง่ขดัสมาธิเพชร  ท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากรูปแบบท่ีปรากฏโดยทัว่ไปคือ 
การแสดงปางมารวิชยัด้วยพระหตัถ์ซ้าย ซึง่ตามปรกตต้ิองแสดงด้วยพระหตัถ์
ขวาเสมอ  อันเป็นข้อสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างพืน้บ้านท่ีไม่ได้ยึดติดกับ
รูปแบบดัง้เดิมแล้ว อีกประการหนึ่งของความแตกต่างคือ  พระพุทธรูป
โดยทั่วไปในยุคนีโ้ดยเฉพาะในกลุ่มทวารวดี หรือในวัฒนธรรมเขมร  ส่วน
ใหญ่เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบหรือขดัสมาธิอย่างหลวมๆ เสมอ  ขณะท่ี
พระเจ้าองค์ตือ้ประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร  ซึ่งจะสมัพนัธ์กบัอิทธิพลจากศิลปะ
ปาละในประเทศอินเดียท่ีมาปรากฏในศิลปะล้านนาและพบอยู่ในภาคอีสาน
บ้างเชน่กนั 
 ลกัษณะส าคญัของพระพุทธรูปพระเจ้าองค์ตือ้คือ พระวรกายใหญ่ 
พระพกัตร์ส่ีเหล่ียม พระขนงต่อกันเกือบเป็นเส้นตรง พระเนตรเปิดและมอง
ตรง พระนาสิกแบนทัง้หมดแสดงเค้าโครงของพระพุทธรูปแบบเขมร



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558 

3 พระพุทธรูปที่ภพูระ ชัยภมิู แบบอย่างศิลปะทวารวดีผสมวัฒนธรรมเขมร
และงานช่างท้องถิน่ 

โดยเฉพาะแบบนครวัด ท่ีน่าสังเกตคือพระเศียรไม่ท าเป็นขมวดพระเกศา 
(เป็นก้นหอย) แบบพระพทุธรูปทัว่ไป แตท่ าเป็นเส้นๆ ถกัเกล้าขึน้ไปรวบเป็น
มวยกลางพระเศียรคล้าย การเกล้ามวยในประตมิากรรมศลิปะบาบวนและใน
สมยับายนของเขมร สงัฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ ยาวลงมาจรดพระนาภี เป็นแบบ
เขมรอยา่งแท้จริง ความเป็นลกัษณะท้องถ่ินนีไ้ด้มีการก าหนดอายวุา่นา่จะอยู่
ในราวพทุธศตวรรษท่ี 18 - 19 แล้ว   
 
  
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่4 พระพทุธรูปทีส่ลกับนเพิงผา ทีว่งัชา้ง สปป. ลาว 
 

จากรูปแบบแสดงให้เห็นถึงเค้าโครงของอิทธิพลศิลปะเขมรใน
ลักษณะของการผสมผสานทางด้านรูปแบบในศิลปะสมัยบาปวน นครวัด 
และบายน  ผสมผสานกับลักษณะท้องถ่ินในแถบนีท่ี้เป็นศิลปะทวารวดี
ท้องถ่ิน  โดยเฉพาะลกัษณะพระพกัตร์  ส่วนการแสดงปางมารวิชยัด้วยพระ
หตัถ์ซ้าย  แสดงให้เห็นถึงความเป็นงานชา่งท้องถ่ินอยา่งแท้จริง  ดงันัน้น่าจะ
เป็นงานท่ีสร้างขึน้ในช่วงท่ีวัฒนธรรมเขมรและทวารวดีผสมผสานกันหรือ
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หลงัจากนัน้เล็กน้อย  หรือช่วงท่ีวฒันธรรมเขมรค่อยๆ  หมดลงจนกลายเป็น
ลกัษณะท้องถ่ินเข้ามาผสม จึงน่าจะอยู่ในราวปลายพทุธศตวรรษท่ี 18 หรือ
ต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นส าคัญ หลักฐานนีส้ัมพันธ์กับหลักฐานท่ีพบใน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)  ในช่วงระยะเวลา
เดียวกนั เชน่  พระพทุธรูปท่ีสลกับนเพิงผาท่ีวงัช้าง (ภาพท่ี 4) รูปแบบและคติ
การสร้างน่าจะสมัพนัธ์กัน  และจากพืน้ฐานการรับวฒันธรรมแล้ว   ศิลปะท่ี
วงัช้างนา่จะรับรูปแบบไปจากทางภาคอีสานเหนือ  เพราะเหตวุา่หลกัฐานทาง
วฒันธรรมในอีสานเหนือมีความสืบเน่ืองทางวฒันธรรมจากทัง้ทวารวดีและ
วฒันธรรมขอมอยา่งตอ่เน่ือง ดงัจะเห็นได้วา่ในจงัหวดัชยัภมูิปรากฏหลกัฐาน
ทัง้ทวารวดีและเขมร โดยเฉพาะเขมรนัน้พบเก่าไปถึงศิลปะสมยับาปวนต่อ
นครวดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 กลุ่มพระพทุธรูป 7 องค์ 2 องค์แสดงปางมาวิชยัดว้ยพระหตัถ์ซ้าย องค์ขวาสดุ 
(ของภาพ) ระดบัต ่ากว่าองค์อืน่ และองค์กลางทีมี่ขนาดเล็กกว่าองค์อืน่ๆ (องค์ที ่3 จาก
ซ้ายมือ) และสร้างไม่เสร็จ น่าจะสร้างข้ึนภายหลงัองค์อืน่ๆ 
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  กลุ่มพระพุทธรูป 7 องค์   (ภาพท่ี 2 และ 5)  ประกอบด้วย 
พระพทุธรูปสลกัรอบแกนหิน  มีพระพทุธรูปประทบัขดัสมาธิเพชร แสดงปาง
สมาธิ 5 องค์ และแสดงปางมารวิชยัด้วยพระหตัถ์ซ้าย 2 องค์ (องค์ท่ีอยู่มุม
ขวาสดุ และองค์ท่ี 3 นบัจากซ้ายมือ (ในภาพท่ี 5) มีข้อสงัเกตคือ พระพทุธรูป
ท่ีแสดงปางมารวิชยัด้วยพระหตัถ์ซ้ายทัง้ 2 องค์ อาจสร้างแทรกขึน้ภายหลงั 
เพราะเหตุว่าประการแรก ทัง้ 2 องค์  มีการแสดงปางท่ีต่างจากองค์อ่ืนๆ  
ประการท่ี 2 มีลกัษณะท่ีเป็นท้องถ่ินมากกว่า  ประการท่ี 3 องค์ท่ีอยู่ขวาสุด
อยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่าองค์อ่ืนๆ และประการสุดท้าย  องค์ท่ี 3 จากซ้ายมือนัน้
สร้างแทรกอยู่กบัพระพทุธรูป 4 องค์ และมีขนาดเล็กกว่าองค์อ่ืนๆ มาก และ
พบวา่สลกัไมเ่สร็จอีกทัง้พระเพลาขาดไปเพราะเนือ้ท่ีไมพ่อ (ภาพท่ี 5)   

ข้อสังเกตคือ พระพุทธรูปปางมารวิชัยทัง้ 2 องค์นีน้่าจะสร้างขึน้
ภายหลงันัน้ แสดงให้เห็นว่าพระพุทธรูปเดิมนัน้มี 5 องค์  อาจสร้างตามคติ
พระเจ้า 5 พระองค์  เพราะทัง้รูปแบบและการแสดงปางสมาธิเหมือนกัน
ทัง้หมด  การสร้างพระพทุธรูป 5 พระองค์ ท่ีสลกับนผนงัถ า้ เชน่เดียวกบัท่ีพบ
ท่ีถ า้วงัช้าง ในประเทศสปป.ลาว (ภาพท่ี 4) ส่วนพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ี
แสดงด้วยพระหตัถ์ซ้ายทัง้ 2 องค์นัน้ มีรูปแบบเดียวกบัพระพทุธรูป “พระเจ้า
องค์ตือ้” ท่ีประดษิฐานอีกเพิงผาหนึง่  จงึเป็นข้อสนันิษฐานได้วา่พระพทุธรูปท่ี
แสดงปางมารวิชยัด้วยพระหตัถ์ซ้ายทัง้ 2 องค์ นีน้่าจะสร้างขึน้ภายหลงัจาก
ชดุพระพทุธรูป 5 องค์ 

ส าหรับพระพุทธรูป 5 องค์  มีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมโดยรวม
เหมือนกนั  คือเป็นพระพทุธรูปประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร  พระพกัตร์ส่ีเหล่ียม 
ครองจีวรหม่คลมุ  สงัฆาฏิเป็นแผน่ใหญ่ยาวลงมาจรดพระนาภี  มีพระพทุธรูป
เกือบทัง้หมดมีลักษณะพิเศษท่ีบ่งบอกถึงอิทธิพลทางศิลปะได้ชัดเจนมาก 
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ได้แก่ มีเทริด (กระบังหน้า)  และมงกุฎทรงกรวย  ซึ่งเม่ือรวมกับลักษณะ
โดยรวมท่ีมีลักษณะพระพักตร์เหล่ียม พระเนตรเปิด สังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ 
ยาวลงมาจรดถึงพระนาภี  แล้วแสดงให้เห็นลกัษณะของงานศิลปกรรมแบบ
นครวดัอย่างชดัเจนมากท่ีสุด  โดยเฉพาะพระพุทธรูป 2 องค์ท่ีอยู่ถัดไปทาง
เบือ้งขวาขององค์ท่ีอยู่ท่ีมุมในภาพท่ี 5 (ภาพท่ี 6)  ส่วนองค์อ่ืนๆ มีเค้าโครง
ของการสวมเทริดและมงกฎุทรงกรวยเช่นกนั แตเ่หมือนกบัการยงัท าไม่เสร็จ
หรือท าเพียงเป็นโกลนไว้เท่านัน้ แตมี่พระพทุธรูปองค์ท่ีมมุซ้ายสดุในภาพท่ี 5 
(ภาพท่ี 7)  มีรูปแบบท่ีต่างจากองค์อ่ืน  คือไม่มีเทริดและมงกุฎทรงกรวยแต่
ถักผมและรวบขึน้เกล้าเป็นมวยไว้เหนือพระเศียร  คล้ายกับพระเจ้าองค์ตือ้ 
ซึ่งลกัษณะดงักล่าวคล้ายกบัการเกล้ามวยในสมยับาปวน  กบัพวกรูปบุคคล
ในศิลปะบายน  โดยเฉพาะพระพทุธรูปองค์นีแ้สดงสีพระพกัตร์ต่างจากองค์
อ่ืนๆ คือพระเนตรปิดเหลือบลงต ่า  คล้ายกับการแสดงออกในศิลปะบายน 
ด้วยเหตนีุจ้งึอาจกลา่วได้วา่เป็นอิทธิพลของศลิปะบายนแล้ว  

 
 
 
 
 
 

    
 
 

ภาพที ่6 พระพทุธรูป 2 องค์ทีแ่สดงใหเ้ห็นลกัษณะของงานศิลปกรรมแบบนครวดั 
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ภาพที ่7 พระพทุธรูปองค์ทีอ่ยู่มมุ 
 

กลา่วโดยสรุปคือพระพทุธรูปในชดุ 7 องค์นี ้แตเ่ดมิอาจเป็นการสร้าง 
5 องค์  ท่ีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิมาก่อนตามคติของพระเจ้า 5 พระองค์ 
ภายหลงัคงมีการมาสร้างเพิ่มอีก 2 องค์  ท่ีเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชัยและ
แสดงด้วยพระหัตถ์ซ้ายน่าจะสร้างขึน้พร้อมกับพระเจ้าองค์ตือ้  และเป็น
เหตุผลอันอาจกล่าวได้อีกว่าพระเจ้าองค์ตือ้อาจสร้างขึน้ภายหลังชุด
พระเจ้า 5 พระองค์ด้วย  ส าหรับพระพุทธรูป 5 องค์นีแ้สดงอิทธิพลของ
ศิลปะแบบนครวัดและบายนอยู่อย่างมาก  โดยเฉพาะลักษณะพระพักตร์ 
เทริดและมงกุฎทรงกรวย  เพียงแต่ลกัษณะพระพกัตร์ เช่น  พระนาสิกและ
พระโอษฐ์เล็กไม่แบะกว้างแบบศิลปะเขมร  อันน่าจะเป็นลักษณะของช่าง
ท้องถ่ินอยา่งมากแล้ว  จงึนา่จะเป็นงานท่ีสร้างขึน้โดยผา่นอิทธิพลศลิปะเขมร 
หรืออาจเป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อท่ีอิทธิพลวฒันธรรมเขมรเร่ิมหมดไป  จึงเกิด
เป็นงานแบบท้องถ่ินขึน้  อีกประการหนึ่งท่ีส าคัญ คือ การท าพระพุทธรูป
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ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรไม่ปรากฏในวัฒนธรรมเขมร  ส่วนนีจ้ึงน่าจะเป็น
อิทธิพลของศิลปะปาละท่ีปรากฏอยู่ในวฒันธรรมทวารวดีในภาคอีสานเหนือ
ด้วยเช่นกนั  ในการก าหนดอายจุึงน่าจะอยู่ในราวคร่ึงหลงัพทุธศตวรรษท่ี 18  
ซึง่เป็นชว่งท่ีวฒันธรรมเขมรท่ีก าลงัเส่ือมลงและหมดไป  

ส่วนพระเจ้าองค์ตือ้และพระพุทธรูปอีก 2 องค์  ท่ีอาจสร้างขึน้
ภายหลังนัน้คงสร้างขึน้หลังไม่มากนักเพราะลักษณะหลายอย่างยังคง
เหมือนกันอยู่ เช่น  การแสดงประทับนั่งขัดสมาธิเพชร  ลักษณะพระพกัตร์ 
โดยเฉพาะการเกล้าพระเกศาของพระเจ้าองค์ตือ้นัน้เหมือนกับองค์ท่ีอยู่
ด้านหน้าขวาสุด  จึงน่าจะอยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 18  หรือต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 
 
ความสัมพันธ์กับหลักฐานทางศิลปกรรมอ่ืนๆ ในเขตเมืองชัยภูมิ 
 ความสมัพนัธ์กบัหลกัฐานทางศิลปกรรมอ่ืนๆ ในเขตเมืองชยัภูมินัน้
ได้พบหลกัฐานทางศิลปกรรมท่ีส าคญัท่ีจดัเป็นสมยัทวารวดีอีสานได้แก่กลุ่ม
ใบสีมาท่ีพบอยูห่ลายแหง่ เชน่ ท่ีบ้านกดุโง้ง (ต าบลบุ้งคล้า อ าเภอเมือง) บ้าน
คอนสวรรค์ (ต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์)  บ้านโน้นฆ้อง (ต าบลสระ
โพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์) เป็นต้น (ภาพท่ี 8)  จากหลักฐานทาง
ศิลปกรรมจัดเป็นศิลปะทวารวดีอีสานในกลุ่มใบสีมาท่ีพบอยู่โดยทั่วไปใน
ภาคอีสานเหนือ  โดยเฉพาะได้พบศิลาจารึกท่ีใช้ในการก าหนดอายุจากรูป
ตวัอกัษร  ท่ีใช้ตวัอกัษรสมยัหลงัปัลลวะ  ก าหนดอายไุด้ในราวพทุธศตวรรษท่ี 
14 นอกจากนีท่ี้บ้านคอนสวรรค์ยงัได้พบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีสลักจาก
หินขนาดใหญ่  เรียก “พระใหญ่ทวารวดี” เป็นพระพทุธรูปปางแสดงธรรมด้วย
พระหตัถ์ขวาพระหตัถ์เดียวและแนบพระอุระ ส่วนพระหตัถ์ซ้ายตกลงตรงๆ 
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ซึ่งลกัษณะพระพกัตร์และการแสดงปางเป็นแบบทวารวดีท้องถ่ินอย่างมาก
แล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 ใบสีมาบา้นกดุโงง้ อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 
 
 ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมรท่ีเมืองชัยภูมิ   มีหลักฐานใน
วัฒนธรรมเขมรหลายแหล่งโดยเฉพาะได้มีการค้นพบศาสนสถานท่ีเป็น
ปราสาทเขมร เชน่  กู่แดงและปรางค์กู่ เป็นต้น  ส าหรับกู่แดงนัน้  เหลือเฉพาะ
ส่วนฐานปราสาทและท่ีส าคญัคือ ได้พบทบัหลงัอยู่หลายชิน้ท่ีมีรูปเล่าเร่ือง 
ชิน้ส าคญัคือ  ภาพการกวนเกษียรสมทุร (กรูมาวตาร) ภาพบคุคลก าหนดอายุ
ได้จากทรงผมท่ีเกล้ามวยและมีมุ่นมวยผมอีกชัน้หนึ่ง  อนัเป็นรูปแบบศิลปะ
แบบบาปวนของเขมร  แต่ในการนุ่งผ้า การชกัชายผ้า คล้ายกับศิลปะแบบ
นครวดัแล้ว  รวมทัง้ทบัหลงัชิน้อ่ืน มีหน้ากาลคายท่อนพวงมาลยั มีลายใบไม้
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ม้วน  และมีรูปบคุคลขนาดใหญ่อยู่เหนือหน้ากาล  น่าจะเป็นสมยับาปวนตอ่
นครวัด  มีอายุอยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 16 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 17 
แล้ว(ภาพท่ี 9) สว่นปรางค์กู่ เป็นปราสาทก่อด้วยศลิาแลงขนาดเล็ก มีรูปแบบ
และแผนผงัท่ีจดัเป็นอโรคยศาลาท่ีพบอยู่โดยทัว่ไปในวฒันธรรมเขมรในภาค
อีสาน ในสมยับายน ในชว่งคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี 18  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่9 ทบัหลงั สลกัภาพตอนกวนเกษียรสมทุร จากกู่แดง ศิลปะสมยันครวดั 
                  พทุธศตวรรษที ่17 
 

ด้วยเหตุนี ้ จึงเป็นหลักฐานส าคญัทางศิลปกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่า
พระพทุธรูปท่ีภพูระซึง่มีเค้าโครงของศลิปะทวารวดีแบบท้องถ่ินและมีอิทธิพล
ของศลิปะเขมรปรากฏอยู่อย่างมากทัง้ท่ีเป็นแบบบาปวน  นครวดัลงมาจนถึง
ศิลปะบายน  แสดงให้เห็นถึงพืน้ฐานทางวัฒนธรรมท่ีมีมาตัง้แต่วฒันธรรม
ทวารวดีท้องถ่ินอีสาน และวัฒนธรรมเขมรท่ีผสมผสานกันกับความเป็น
ท้องถ่ินอีสาน อาจมีความสมัพนัธ์กบัศิลปะท่ีพบใน สปป. ลาว  เช่น คติเร่ือง
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พระพทุธเจ้าห้าพระองค์ รวมทัง้ลกัษณะรูปแบบศิลปกรรมและแนวความคิด
แบบพืน้บ้าน เชน่ ลกัษณะพระพกัตร์ของพระพทุธรูปและการแสดงปางท่ีเป็น
ปางมารวิชยัท่ีแสดงด้วยพระหตัถ์ซ้าย หลกัฐานงานศิลปกรรม ณ ท่ีแห่งนีจ้ึง
สะท้อนให้เห็นถึงคนผู้สร้างวฒันธรรมอยา่งแท้จริง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่10 พระพทุธรูปทีภู่พระ วดัศิลาอาสน์ ต.นาเสียว อ. เมือง จ.ชยัภูมิ 
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