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1

พระพุทธรูปที่ภูพระ ชัยภูมิ

แบบอย่างศิลปะทวารวดีผสมวัฒนธรรมเขมรและงานช่างท้องถิ่น
ในภาคอี
สาน
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ 1/ Prof. Sakchai Saising, Ph.d.
พระพุทธรู ปที่ภูพระ เป็ นพระพุทธรูปสลักอยู่ที่เพิงผา อยู่ภายในวัด
ศิลาอาสน์ ตังอยู
้ ่ที่บ้านนาไก่เซา ตาบลนาเสี ยว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ประกอบด้ วยเพิงหินที่สกัดเป็ นแกนและมีส่วนคล้ ายหลังคา 2 เพิง ที่แกนหิน
สลักเป็ นพระพุทธรูป ที่เพิงแรกเป็ นพระพุทธรูปประธานสลักเป็ นพระพุทธรู ป
องค์เดียว มีขนาดใหญ่ที่สดุ เรี ยกว่า “พระเจ้ าองค์ตื ้อ” (ภาพที่ 1)2 ส่วนอีกเพิง
หนึง่ สลักเป็ นพระพุทธรูปล้ อมรอบแกน 7 องค์ (ภาพที่ 2)

ภาพที ่ 1 วัดศิ ลาอาสน์ภูพระ อ. เมื อง จ.ชัยภูมิ ภาพที ่ 2 เพิ งที ่ 2 พระพุทธรู ป 7 องค์
เพิ งที ่ 1 พระเจ้าองค์ตือ้
1

อาจารย์ประจาภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
ภาพประกอบของภูพระ โดย อาจารย์ธีรพัฒน์ ยอดยิง่ ยง โรงเรี ยนบ้ านโนนสะอาด
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
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2

ภาพที ่ 3 พระเจ้าองค์ตือ้

พระเจ้ า องค์ ตือ้ (ภาพที่ 3) เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชัยประทับ
นัง่ ขัดสมาธิเพชร ที่มีลกั ษณะแตกต่างไปจากรู ปแบบที่ปรากฏโดยทัว่ ไปคือ
การแสดงปางมารวิชยั ด้ วยพระหัตถ์ซ้าย ซึง่ ตามปรกติต้องแสดงด้ วยพระหัตถ์
ขวาเสมอ อันเป็ นข้ อสันนิษฐานว่าเป็ นฝี มื อช่างพื น้ บ้ า นที่ ไ ม่ไ ด้ ยึด ติด กับ
รู ป แบบดัง้ เดิ ม แล้ ว อี ก ประการหนึ่ ง ของความแตกต่า งคื อ พระพุท ธรู ป
โดยทั่วไปในยุคนี โ้ ดยเฉพาะในกลุ่ม ทวารวดี หรื อในวัฒนธรรมเขมร ส่วน
ใหญ่เป็ นพระพุทธรู ปขัดสมาธิราบหรื อขัดสมาธิอย่างหลวมๆ เสมอ ขณะที่
พระเจ้ าองค์ตื ้อประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชร ซึ่งจะสัมพันธ์กบั อิทธิพลจากศิลปะ
ปาละในประเทศอินเดียที่มาปรากฏในศิลปะล้ านนาและพบอยู่ในภาคอีสาน
บ้ างเช่นกัน
ลักษณะสาคัญของพระพุทธรู ปพระเจ้ าองค์ตื ้อคือ พระวรกายใหญ่
พระพักตร์ สี่เหลี่ยม พระขนงต่อกันเกือบเป็ นเส้ นตรง พระเนตรเปิ ดและมอง
ตรง พระนาสิ ก แบนทั ง้ หมดแสดงเค้ าโครงของพระพุ ท ธรู ป แบบเขมร
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โดยเฉพาะแบบนครวัด ที่ น่าสัง เกตคือพระเศียรไม่ทาเป็ นขมวดพระเกศา
(เป็ นก้ นหอย) แบบพระพุทธรูปทัว่ ไป แต่ทาเป็ นเส้ น ๆ ถักเกล้ าขึ ้นไปรวบเป็ น
มวยกลางพระเศียรคล้ าย การเกล้ ามวยในประติมากรรมศิลปะบาบวนและใน
สมัยบายนของเขมร สังฆาฏิเป็ นแผ่นใหญ่ ยาวลงมาจรดพระนาภี เป็ นแบบ
เขมรอย่างแท้ จริง ความเป็ นลักษณะท้ องถิ่นนี ้ได้ มีการกาหนดอายุวา่ น่าจะอยู่
ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 - 19 แล้ ว

ภาพที ่ 4 พระพุทธรู ปทีส่ ลักบนเพิ งผา ทีว่ งั ช้าง สปป. ลาว

จากรู ป แบบแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง เค้ า โครงของอิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะเขมรใน
ลักษณะของการผสมผสานทางด้ านรู ปแบบในศิลปะสมัยบาปวน นครวัด
และบายน ผสมผสานกับ ลัก ษณะท้ อ งถิ่ น ในแถบนี ท้ ี่ เ ป็ น ศิล ปะทวารวดี
ท้ องถิ่น โดยเฉพาะลักษณะพระพักตร์ ส่วนการแสดงปางมารวิชยั ด้ วยพระ
หัตถ์ซ้าย แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นงานช่างท้ องถิ่นอย่างแท้ จริ ง ดังนันน่
้ าจะ
เป็ นงานที่สร้ างขึน้ ในช่วงที่วัฒนธรรมเขมรและทวารวดีผสมผสานกันหรื อ
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

4
หลังจากนันเล็
้ กน้ อย หรื อช่วงที่วฒ
ั นธรรมเขมรค่อยๆ หมดลงจนกลายเป็ น
ลักษณะท้ องถิ่นเข้ ามาผสม จึงน่าจะอยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 หรื อ
ต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นส าคัญ หลักฐานนี ส้ ัม พันธ์ กับหลักฐานที่พบใน
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน เช่น พระพุทธรูปที่สลักบนเพิงผาที่วงั ช้ าง (ภาพที่ 4) รูปแบบและคติ
การสร้ างน่าจะสัมพันธ์ กัน และจากพื ้นฐานการรับวัฒนธรรมแล้ ว ศิลปะที่
วังช้ างน่าจะรับรูปแบบไปจากทางภาคอีสานเหนือ เพราะเหตุวา่ หลักฐานทาง
วัฒนธรรมในอีสานเหนือมีความสืบเนื่องทางวัฒนธรรมจากทังทวารวดี
้
และ
วัฒนธรรมขอมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ วา่ ในจังหวัดชัยภูมิปรากฏหลักฐาน
ทังทวารวดี
้
และเขมร โดยเฉพาะเขมรนันพบเก่
้
าไปถึงศิลปะสมัยบาปวนต่อ
นครวัด

ภาพที ่ 5 กลุ่มพระพุทธรู ป 7 องค์ 2 องค์แสดงปางมาวิ ชยั ด้วยพระหัตถ์ซ้าย องค์ขวาสุด
(ของภาพ) ระดับต่ากว่าองค์อืน่ และองค์กลางทีม่ ี ขนาดเล็กกว่าองค์อืน่ ๆ (องค์ที่ 3 จาก
ซ้ายมื อ) และสร้างไม่เสร็ จ น่าจะสร้างขึ้นภายหลังองค์อืน่ ๆ
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กลุ่ มพระพุ ท ธรู ป 7 องค์ (ภาพที่ 2 และ 5) ประกอบด้ วย
พระพุทธรูปสลักรอบแกนหิน มีพระพุทธรูปประทับขัดสมาธิเพชร แสดงปาง
สมาธิ 5 องค์ และแสดงปางมารวิชยั ด้ วยพระหัตถ์ซ้าย 2 องค์ (องค์ที่อยู่มุม
ขวาสุด และองค์ที่ 3 นับจากซ้ ายมือ (ในภาพที่ 5) มีข้อสังเกตคือ พระพุทธรูป
ที่แสดงปางมารวิชยั ด้ วยพระหัตถ์ซ้ายทัง้ 2 องค์ อาจสร้ างแทรกขึ ้นภายหลัง
เพราะเหตุว่าประการแรก ทัง้ 2 องค์ มี การแสดงปางที่ ต่างจากองค์อื่ น ๆ
ประการที่ 2 มีลกั ษณะที่เป็ นท้ องถิ่นมากกว่า ประการที่ 3 องค์ที่อยู่ขวาสุด
อยู่ในระดับที่ต่ากว่าองค์อื่นๆ และประการสุดท้ าย องค์ที่ 3 จากซ้ ายมือนัน้
สร้ างแทรกอยู่กบั พระพุทธรู ป 4 องค์ และมีขนาดเล็กกว่าองค์อื่นๆ มาก และ
พบว่าสลักไม่เสร็จอีกทังพระเพลาขาดไปเพราะเนื
้
้อที่ไม่พอ (ภาพที่ 5)
ข้ อสัง เกตคื อ พระพุทธรู ปปางมารวิชัย ทัง้ 2 องค์นีน้ ่าจะสร้ างขึน้
ภายหลังนัน้ แสดงให้ เห็นว่าพระพุทธรู ปเดิมนันมี
้ 5 องค์ อาจสร้ างตามคติ
พระเจ้ า 5 พระองค์ เพราะทัง้ รู ปแบบและการแสดงปางสมาธิ เหมื อนกัน
ทังหมด
้
การสร้ างพระพุทธรูป 5 พระองค์ ที่สลักบนผนังถ ้า เช่นเดียวกับที่พบ
ที่ถา้ วังช้ าง ในประเทศสปป.ลาว (ภาพที่ 4) ส่วนพระพุทธรู ปปางมารวิชัยที่
แสดงด้ วยพระหัตถ์ซ้ายทัง้ 2 องค์นนั ้ มีรูปแบบเดียวกับพระพุทธรูป “พระเจ้ า
องค์ตื ้อ” ที่ประดิษฐานอีกเพิงผาหนึง่ จึงเป็ นข้ อสันนิษฐานได้ วา่ พระพุทธรูปที่
แสดงปางมารวิชยั ด้ วยพระหัตถ์ซ้ายทัง้ 2 องค์ นี ้น่าจะสร้ างขึ ้นภายหลังจาก
ชุดพระพุทธรูป 5 องค์
สาหรั บพระพุทธรู ป 5 องค์ มี ลักษณะรู ปแบบศิลปกรรมโดยรวม
เหมือนกัน คือเป็ นพระพุทธรูปประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชร พระพักตร์ สี่เหลี่ยม
ครองจีวรห่มคลุม สังฆาฏิเป็ นแผ่นใหญ่ยาวลงมาจรดพระนาภี มีพระพุทธรูป
เกื อบทัง้ หมดมีลักษณะพิเศษที่บ่งบอกถึง อิทธิ พลทางศิลปะได้ ชัดเจนมาก
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6
ได้ แก่ มี เ ทริ ด (กระบัง หน้ า) และมงกุฎ ทรงกรวย ซึ่ง เมื่ อรวมกับลักษณะ
โดยรวมที่มีลักษณะพระพักตร์ เหลี่ยม พระเนตรเปิ ด สังฆาฏิเป็ นแผ่นใหญ่
ยาวลงมาจรดถึงพระนาภี แล้ วแสดงให้ เห็นลักษณะของงานศิลปกรรมแบบ
นครวัดอย่างชัดเจนมากที่สุด โดยเฉพาะพระพุทธรู ป 2 องค์ที่อยู่ถัดไปทาง
เบื ้องขวาขององค์ที่อยู่ที่มุมในภาพที่ 5 (ภาพที่ 6) ส่วนองค์อื่นๆ มีเค้ าโครง
ของการสวมเทริ ดและมงกุฎทรงกรวยเช่นกัน แต่เหมือนกับการยังทาไม่เสร็ จ
หรื อทาเพียงเป็ นโกลนไว้ เท่านัน้ แต่มีพระพุทธรูปองค์ที่มมุ ซ้ ายสุดในภาพที่ 5
(ภาพที่ 7) มีรูปแบบที่ต่างจากองค์อื่น คือไม่มีเทริ ดและมงกุฎทรงกรวยแต่
ถักผมและรวบขึ ้นเกล้ าเป็ นมวยไว้ เหนือพระเศียร คล้ ายกับพระเจ้ าองค์ตื ้อ
ซึ่งลักษณะดังกล่าวคล้ ายกับการเกล้ ามวยในสมัยบาปวน กับพวกรูปบุคคล
ในศิลปะบายน โดยเฉพาะพระพุทธรูปองค์นี ้แสดงสีพระพักตร์ ต่างจากองค์
อื่นๆ คือพระเนตรปิ ดเหลือบลงต่า คล้ ายกับการแสดงออกในศิลปะบายน
ด้ วยเหตุนี ้จึงอาจกล่าวได้ วา่ เป็ นอิทธิพลของศิลปะบายนแล้ ว

ภาพที ่ 6 พระพุทธรู ป 2 องค์ทีแ่ สดงให้เห็นลักษณะของงานศิ ลปกรรมแบบนครวัด
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ภาพที ่ 7 พระพุทธรู ปองค์ทีอ่ ยู่มมุ

กล่าวโดยสรุปคือพระพุทธรูปในชุด 7 องค์นี ้ แต่เดิมอาจเป็ นการสร้ าง
5 องค์ ที่เป็ นพระพุทธรู ปปางสมาธิ มาก่อนตามคติของพระเจ้ า 5 พระองค์
ภายหลังคงมีการมาสร้ างเพิ่มอีก 2 องค์ ที่เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและ
แสดงด้ วยพระหัตถ์ ซ้ ายน่าจะสร้ างขึน้ พร้ อมกับพระเจ้ าองค์ตื ้อ และเป็ น
เหตุผลอันอาจกล่ าวได้ อีกว่ าพระเจ้ าองค์ ตื อ้ อาจสร้ างขึน้ ภายหลังชุด
พระเจ้ า 5 พระองค์ ด้ ว ย สาหรับพระพุทธรู ป 5 องค์นีแ้ สดงอิทธิ พลของ
ศิลปะแบบนครวัดและบายนอยู่อย่างมาก โดยเฉพาะลักษณะพระพัก ตร์
เทริ ดและมงกุฎทรงกรวย เพียงแต่ลกั ษณะพระพักตร์ เช่น พระนาสิกและ
พระโอษฐ์ เล็กไม่แบะกว้ างแบบศิลปะเขมร อันน่าจะเป็ นลักษณะของช่าง
ท้ องถิ่นอย่างมากแล้ ว จึงน่าจะเป็ นงานที่สร้ างขึ ้นโดยผ่านอิทธิพลศิลปะเขมร
หรื ออาจเป็ นช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อที่อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรเริ่ มหมดไป จึงเกิด
เป็ นงานแบบท้ องถิ่ นขึน้ อี กประการหนึ่ง ที่ ส าคัญ คือ การทาพระพุทธรู ป
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ประทับนั่งขัดสมาธิ เพชรไม่ปรากฏในวัฒนธรรมเขมร ส่วนนีจ้ ึงน่าจะเป็ น
อิทธิพลของศิลปะปาละที่ ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมทวารวดีในภาคอีสานเหนือ
ด้ วยเช่นกัน ในการกาหนดอายุจึงน่าจะอยู่ในราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 18
ซึง่ เป็ นช่วงที่วฒ
ั นธรรมเขมรที่กาลังเสื่อมลงและหมดไป
ส่ ว นพระเจ้ า องค์ ตื อ้ และพระพุท ธรู ป อี ก 2 องค์ ที่ อ าจสร้ างขึ น้
ภายหลัง นัน้ คงสร้ างขึ น้ หลัง ไม่ม ากนัก เพราะลัก ษณะหลายอย่ า งยัง คง
เหมือนกันอยู่ เช่น การแสดงประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ลักษณะพระพักตร์
โดยเฉพาะการเกล้ าพระเกศาของพระเจ้ า องค์ ตื อ้ นัน้ เหมื อ นกับ องค์ ที่ อ ยู่
ด้ านหน้ าขวาสุด จึงน่าจะอยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 หรื อต้ นพุทธ
ศตวรรษที่ 19
ความสัมพันธ์ กับหลักฐานทางศิลปกรรมอื่นๆ ในเขตเมืองชัยภูมิ
ความสัมพันธ์ กบั หลักฐานทางศิลปกรรมอื่นๆ ในเขตเมืองชัยภูมินนั ้
ได้ พบหลักฐานทางศิลปกรรมที่สาคัญที่จดั เป็ นสมัยทวารวดีอีสานได้ แก่กลุ่ม
ใบสีมาที่พบอยูห่ ลายแห่ง เช่น ที่บ้านกุดโง้ ง (ตาบลบุ้งคล้ า อาเภอเมือง) บ้ าน
คอนสวรรค์ (ตาบลคอนสวรรค์ อาเภอคอนสวรรค์) บ้ านโน้ นฆ้ อง (ตาบลสระ
โพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูร ณ์ ) เป็ น ต้ น (ภาพที่ 8) จากหลัก ฐานทาง
ศิลปกรรมจัดเป็ นศิล ปะทวารวดีอีส านในกลุ่มใบสีมาที่พบอยู่โดยทั่วไปใน
ภาคอีสานเหนือ โดยเฉพาะได้ พบศิลาจารึ กที่ใช้ ในการกาหนดอายุจ ากรู ป
ตัวอักษร ที่ใช้ ตวั อักษรสมัยหลังปัลลวะ กาหนดอายุได้ ในราวพุทธศตวรรษที่
14 นอกจากนี ้ที่บ้านคอนสวรรค์ยงั ได้ พบพระพุทธรู ปสมัยทวารวดีสลักจาก
หินขนาดใหญ่ เรี ยก “พระใหญ่ทวารวดี” เป็ นพระพุทธรูปปางแสดงธรรมด้ วย
พระหัตถ์ขวาพระหัตถ์เดียวและแนบพระอุระ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายตกลงตรงๆ
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ซึ่งลักษณะพระพักตร์ และการแสดงปางเป็ นแบบทวารวดีท้องถิ่นอย่างมาก
แล้ ว

ภาพที ่ 8 ใบสีมาบ้านกุดโง้ง อาเภอเมื อง จังหวัดชัยภูมิ

ความสัม พัน ธ์ กั บ วัฒ นธรรมเขมรที่ เ มื อ งชัย ภู มิ มี ห ลัก ฐานใน
วัฒ นธรรมเขมรหลายแหล่ง โดยเฉพาะได้ มี ก ารค้ น พบศาสนสถานที่ เ ป็ น
ปราสาทเขมร เช่น กู่แดงและปรางค์กู่ เป็ นต้ น สาหรับกู่แดงนัน้ เหลือเฉพาะ
ส่วนฐานปราสาทและที่สาคัญคือ ได้ พบทับหลังอยู่หลายชิ ้นที่มีรูปเล่าเรื่ อง
ชิ ้นสาคัญคือ ภาพการกวนเกษียรสมุทร (กูรมาวตาร) ภาพบุคคลกาหนดอายุ
ได้ จากทรงผมที่เกล้ ามวยและมีม่นุ มวยผมอีกชันหนึ
้ ่ง อันเป็ นรู ปแบบศิลปะ
แบบบาปวนของเขมร แต่ในการนุ่งผ้ า การชักชายผ้ า คล้ ายกับศิลปะแบบ
นครวัดแล้ ว รวมทังทั
้ บหลังชิ ้นอื่น มีหน้ ากาลคายท่ อนพวงมาลัย มีลายใบไม้
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ม้ วน และมีรูปบุคคลขนาดใหญ่อยู่เหนือหน้ ากาล น่าจะเป็ นสมัยบาปวนต่อ
นครวัด มีอายุอยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 17
แล้ ว(ภาพที่ 9) ส่วนปรางค์กู่ เป็ นปราสาทก่อด้ วยศิลาแลงขนาดเล็ก มีรูปแบบ
และแผนผังที่จดั เป็ นอโรคยศาลาที่พบอยู่โดยทัว่ ไปในวัฒนธรรมเขมรในภาค
อีสาน ในสมัยบายน ในช่วงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 18

ภาพที ่ 9 ทับหลัง สลักภาพตอนกวนเกษี ยรสมุทร จากกู่แดง ศิ ลปะสมัยนครวัด
พุทธศตวรรษที ่ 17

ด้ วยเหตุนี ้ จึงเป็ นหลักฐานสาคัญทางศิลปกรรมที่แสดงให้ เห็นว่า
พระพุทธรูปที่ภพู ระซึง่ มีเค้ าโครงของศิลปะทวารวดีแบบท้ องถิ่นและมีอิทธิพล
ของศิลปะเขมรปรากฏอยู่อย่างมากทังที
้ ่เป็ นแบบบาปวน นครวัดลงมาจนถึง
ศิลปะบายน แสดงให้ เห็นถึงพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมที่มีมาตังแต่
้ วฒ
ั นธรรม
ทวารวดี ท้ อ งถิ่ น อี ส าน และวัฒ นธรรมเขมรที่ ผ สมผสานกันกับ ความเป็ น
ท้ องถิ่นอีสาน อาจมีความสัมพันธ์กบั ศิลปะที่พบใน สปป. ลาว เช่น คติเรื่ อง
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พระพุทธเจ้ าห้ าพระองค์ รวมทังลั
้ กษณะรูปแบบศิลปกรรมและแนวความคิด
แบบพื ้นบ้ าน เช่น ลักษณะพระพักตร์ ของพระพุทธรูปและการแสดงปางที่เป็ น
ปางมารวิชยั ที่แสดงด้ วยพระหัตถ์ซ้าย หลักฐานงานศิลปกรรม ณ ที่แห่งนี ้จึง
สะท้ อนให้ เห็นถึงคนผู้สร้ างวัฒนธรรมอย่างแท้ จริง

ภาพที ่ 10 พระพุทธรู ปทีภ่ ูพระ วัดศิ ลาอาสน์ ต.นาเสียว อ. เมื อง จ.ชัยภูมิ
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