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บทคัดย่อ
 บทความเรื่องน้ีตั้งประเด็นศึกษาไปท่ีจิตรกรรมฝาผนังในศิลปะล้านช้าง  
โดยเริ่มต้นจากการทบทวนสถานภาพความรู้เดิมเรื่องจิตรกรรมฝาผนังล้านช้างยุคต้น
ในปัจจุบัน ที่มักระบุว่าหลงเหลือหลักฐานเก่าที่สุดอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 24 เท่านั้น 
หากภายในบทความนี้ ตั้งใจจะแสดงให้เห็นว่าในศิลปะลาวอาจมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ที่หลงเหลืออยู่และมีอายุเก่ากว่านั้น ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนัง วัดลูกเขย บนอุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี ที่เป็นกรณีศึกษาสำาคัญในงานศึกษาช้ินน้ี  
ซึ่งจากการพิจารณาหลักฐานและความเป็นไปได้ จิตรกรรมดังกล่าวอาจมีอายุเก่า 
ไปถึงพุทธศตวรรษที่ 22-23 ได้เช่นกัน อันเป็นการนำาเสนอข้อสังเกตหรือข้อสันนิษฐาน
ใหม่เกี่ยวกับค่าอายุของจิตรกรรมล้านช้างท่ีเก่าท่ีสุด ซึ่งแตกต่างไปจากข้อสันนิษฐาน
เดิมและสถานภาพความรู้เดิม

คำาสำาคัญ: ล้านช้าง, จิตรกรรม, วัดลูกเขย, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, อุดรธานี 
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Adstract
 From current knowledge of the Lan Xang murals in early period, 
the oldest evidence remained in approximately the 24th Buddhist century ; 
but, from the latest survey of documents and art evidence fi nd that there 
is the mural that might be older which is: The mural in Wat Luk Kheo on 
Phu Phra Bat Historical Park, Udon Thani Province. From consideration of 
evidence and possibility: the mural might also be dated to the 22nd-23rd

Buddhist century which presents new observations and assumptions about 
the approximated age of the Lan Xang murals.

Keywords: Lan Xang, Murals, Wat Luk Kheo, Phu Phra Bat Historical Park, Udon Thani.

บทนำา
 สถานภาพความรู้ในปัจจุบัน 
เรื่องจิตรกรรมฝาผนัง หรือ ฮูปแต้ม ใน
ศิลปะลาวล้านช้าง มีตัวอย่างของงาน
ศึกษาที่คงเหลือเก่าแก่ที่สุดในช่วงต้น
พุทธศตวรรษที่ 24 เท่านั้น (ประภัสสร์ 
ชูวิเชียร, 2557: 83) ดังตัวอย่างเช่น ภาพ
จิตรกรรมที่วัดสีสะเกด นครหลวงเวียง
จันทร์, จิตรกรรมที่วัดป่าแค เมืองหลวง
พระบาง เป็นต้น หากแต่จากการสำารวจ
หลักฐานทางศิลปกรรมและเอกสารงาน
ศึกษาที่ผ่านมาเพิ่มเติม ผู้เขียนพบว่า
มีความเป็นไปได้ที่อาจมีหลักฐานงาน
จิตรกรรมฝาผนังในวัฒนธรรมล้านช้างที่
เก่ากว่าตัวอย่างจิตรกรรม ช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 24 หลงเหลืออยู่ให้ศึกษา 
เพียงแต่ต้องมีการทบทวนหลักฐานและ
ขอ้สนันษิฐานเดมิใหมอ่กีครัง้ โดยตวัอยา่ง
งานจิตรกรรมที่ควรนำาขึ้นมาทบทวน

ดังกล่าว คือ จิตรกรรมฝาผนังที่วัดลูกเขย 
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักเพียง
แหล่งศึกษาเดียวในงานศึกษาชิ้นนี้โดยมี
วตัถปุระสงค์ในการชีช้วนใหเ้หน็ถงึค่าอายุ
ใหม่ของงานจิตรกรรมล้านช้างระยะต้น
ให้กลับขึ้นมาชัดเจนอีกครั้งหน่ึงมากกว่า
งานศึกษาเดิมที่ผ่านๆ มา ที่มักกำาหนดให้
จิตรกรรมล้านช้างระยะต้นมีค่าอายุอยู่ใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 24 เพียงเท่านั้น ไม่
สามารถย้อนกลับไปเก่ากว่านั้นได้ 

 อนึ่ง บทความนี้จะเริ่มจาก
การกลับไปทบทวนข้อสันนิษฐานและค่า
อายุเดิมของจิตรกรรมฝาผนัง วัดลูกเขย 
จากน้ันจึงจะนำาเสนอข้อสันนิษฐานจาก
รูปแบบทางศิลปกรรม อันนำาไปสู่การ
กำาหนดค่าอายุใหม่ของจิตรกรรม วัด
ลูกเขยและในส่วนท้ายสุดจึงจะพยายาม
ตีความเรื่องที่ถูกเล่าออกมาในภาพ
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จติรกรรมฝาผนงัวดัลกูเขย จากการเปรยีบ
เทยีบกบัหลกัฐานทางศลิปกรรมสกลุอืน่ๆ 
ในช่วงเวลาเดียวกัน 

งานศึกษาที่ผ่านมาเก่ียวกับ
จิตรกรรมฝาผนัง วัดลูกเขย
 จากงานศกึษาทีผ่า่นมา ไดก้ลา่ว
ไปถงึขอ้มลูเรือ่งจติรกรรม วดัลกูเขย แตก
ตา่งกนัไป โดยมกัระบขุอ้มลูอยา่งครา่ววา่ 
ตัวภาพจิตรกรรมมีการเขียนด้วยภาพ
ลายเส้นสีแดง ประกอบไปด้วยรูปบุคคล 
รูปอาคาร ปัจจุบันได้ลบเลือนไปหมด 
แต่กรมศิลปากรได้คัดลอกไว้บางส่วน 
(อมรา ศรีสุชาติ, 2535: 47) นอกจากนี้ 
งานศึกษาบางชิ้นยังได้ระบุรายละเอียด
ของภาพจิตรกรรมเพิ่มเติมว่าเขียนเป็น
ภาพปราสาทคล้ายปราสาทหินพิมาย 
ตรงกลางภาพเขียนลายเส้นเป็นภาพ
พระพุทธเจ้ายืนปางประทานอภัยสูงเท่า
ภาพปราสาทอยู่ในกรอบของตัวปราสาท 
ถัดมาด้านซ้ายติดกับภาพปรางค์ มีภาพ
เทวดา 4 องค์ สันนิษฐานว่าแต่เดิมคงมี
ภาพเขียนอยู่เต็มผนัง ต่อมาภายหลังปูน
ที่ฉาบอยู่หลุดกะเทาะออกจากผนังหิน 
จึงทำาให้ภาพชำารุดไป (พเยาว์ เข็มนาค 
และมนต์จันทร์ น้ำาทิพย์, 2533: 41) 

 ต า ม ป ร ะ วั ติ ก า ร ค้ น พ บ 
จิตรกรรมฝาผนัง วัดลูกเขย มีการสำารวจ
พบเมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยคณะสำารวจ
แผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การสำารวจใน

ครั้งนั้นได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับภาพ
ที่พบว่าภาพเขียนดังกล่าวคงถูกเขียน
ขึ้น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเขียนด้วยเส้น
สีแดงบนพื้นหินที่ขัดแต่งจนเรียบ ต่อ
มาคงเห็นว่าเส้นสีแดงกับพื้นหินมีความ
กลมกลืน ในการเขียนซ่อมครั้งต่อมาจึง
ได้ใช้ปูนฉาบรองเป็นพื้นขาวก่อนใช้สีแดง
เขียนทับใหม่ ภาพที่เขียนซึ่งยังคงปรากฏ
หลงเหลือได้แก่ภาพ สถาปัตยกรรมทรง
ปราสาท มีฐานบัวหงายเป็นชั้นๆ รองรับ
ยอดปราสาท โดยด้านหน้าเขียนเป็นภาพ
พระพุทธเจ้าขนาดใหญ่ ทั้งนี้ การสำารวจ
ในครั้งนั้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าภาพ
เขียนนี้มีอายุเป็นภาพเล่าเรื่องหรือชาดก
ตอนใด แต่สันนิษฐานว่าเป็นภาพเขียน
สมัยทวารวดีที่เก่าที่สุด

 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2520 คณะ
สำารวจโบราณคดี โครงการผามอง กอง
โบราณคดี กรมศิลปากร ได้เข้าทำาการ
สำารวจภาพเขียนกลุ่มน้ีเพิ่มเติมพร้อมทั้ง
ได้คัดลอกภาพไว้อย่างละเอียด โดยได้
ทำาการสำารวจหลักฐานแวดล้อมอื่นๆ บน
ภูพระบาทประกอบ การคัดลอกภาพ
จิตรกรรมในครั้งนั้น ทำาให้ทราบราย
ละเอียดของการวาดภาพจิตรกรรมมาก
ยิ่งขึ้น โดยข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้จากการ
คดัลอกยงัคงยืนยนัผลการสำารวจครัง้แรก
ว่า ภาพเขียนดังกล่าวถูกเขียนขึ้น 2 ครั้ง 
โดยการวาดในครั้งแรก วาดลงบนพื้นหิน
เปน็ภาพพระพทุธเจา้ในปางประทานอภยั 
ฉ า ก ห ลั ง ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า เ ป็ น
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พระปรางค์หรือปราสาทขนาดใหญ่ 
(ภาพประกอบ 1) นอกจากนี้ การคัดลอก
ยงัทำาใหส้ำารวจพบภาพจติรกรรมทางดา้น
ซ้ายเพิ่มเติม เป็นภาพโครงร่างภายนอกที่
คาดวา่อาจเปน็รปูพระพทุธรปูหรอืเทวดา
ส่วนช่วงลำาตัวด้านบน คงเหลือแต่เพียง
ส่วนประภามณฑลและเส้นรอบนอก
ลำาตัวเท่านั้น

 ต่อมา ในครั้งที่สอง จึงมีการ
ฉาบปูนเป็นพื้นหลังทับภาพจิตรกรรม
ที่เขียนขึ้นก่อนหน้าและเขียนภาพข้ึน

ใหม่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้แก่
ภาพรูปใบหน้าบุคคล ประมาณ 4-5 
หน้า เขียนด้วยเส้นสีแดง นับว่าเป็นภาพ
ที่ชัดที่รูปบนผนังที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน 
(ภาพประกอบ 2) โดยจากภาพนี้จะเห็น
ได้ชัดว่าช่างโบราณได้ฉาบปูนและเขียน
ภาพดังกล่าว ทับลงบนภาพเดิมที่เป็น
ภาพปรางค์และพระพุทธเจ้า ภาพใบหน้า
บคุคลในสว่นนีเ้องทีเ่ปน็เหตใุหส้นันษิฐาน
กนัวา่ภาพนีจ้ะถกูเขยีนขึน้ในสมยัทวารวด ี
เนื่ องด้วยใบหน้าของบุคคลมีความ

ประกอบ การคัดลอกภาพจิตรกรรมในครั้งน้ัน ทําใหทราบรายละเอียดของการวาดภาพจิตรกรรมมากยิ่งขึ้น โดยขอมูลสวน

ใหญที่ไดจากการคัดลอกยังคงยืนยันผลการสํารวจครั้งแรกวา ภาพเขียนดังกลาวถูกเขียนขึ้น 2 ครั้ง โดยการวาดในครั้งแรก 

วาดลงบนพื้นหินเปนภาพพระพุทธเจาในปางประทานอภัย ฉากหลังของพระพุทธเจาเปนพระปรางคหรือปราสาทขนาดใหญ 

(ภาพที่ 1) นอกจากน้ี การคัดลอกยังทําใหสํารวจพบภาพจิตรกรรมทางดานซายเพิ่มเติม เปนภาพโครงรางภายนอกที่คาดวา

อาจเปนรูปพระพุทธรูปหรือเทวดาสวนชวงลําตัวดานบน คงเหลือแตเพียงสวนประภามณฑลและเสนรอบนอกลําตัวเทาน้ัน 

 

ภาพที่ 1 : ภาพพระพุทธเจาในปางประทานอภัย ฉากหลังของพระพุทธเจาเปนพระปรางคหรือปราสาทขนาดใหญ  

ที่มา : สุรพล ดําริหกุล (2549: 132) 

 ตอมา ในครั้งที่สอง จึงมีการฉาบปูนเปนพื้นหลังทับภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นกอนหนาและเขียนภาพขึ้นใหม แบง

ออกเปน 2 กลุม กลุมแรกไดแกภาพรูปใบหนาบุคคล ประมาณ 4-5 หนา เขียนดวยเสนสีแดง นับวาเปนภาพที่ชัดที่รูปบนผนัง

ที่เหลืออยูในปจจุบัน (ภาพที่ 2) โดยจากภาพน้ีจะเห็นไดชัดวาชางโบราณไดฉาบปูนและเขียนภาพดังกลาว ทับลงบนภาพเดิมที่

เปนภาพปรางคและพระพุทธเจา ภาพใบหนาบุคคลในสวนน้ีเองที่เปนเหตุใหสันนิษฐานกันวาภาพน้ีจะถูกเขียนขึ้นในสมัยทวาร

วดี เน่ืองดวยใบหนาของบุคคลมีความคลายคลึงกับหนาแบบทวารวดี สวนภาพอีกกลุมหน่ึง เปนภาพที่อยูถัดไปทางดาน

ซายมือประมาณ 50 เซนติเมตร จากภาพแรก เปนภาพที่แสดงใหเห็นถึงการเขียนทับครั้งที่ 2 อยางชัดเจน เน่ืองมาจากมีการ

เขียนภาพหนาบุคคลทับลงบนสวนภาพเดิมที่คงเหลือเปนเสนประภามณฑล (ภาพที่ 3) นอกจากน้ี ในการสํารวจครั้งน้ี คณะ

สํารวจยังไดสํารวจแหลงโบราณคดีขางเคียงและพบวาบริเวณวัดพอตา ก็ปรากฏพบภาพเขียนรูปชางเชนกัน ซ่ึงคณะสํารวจได

ลงความเห็นวาคงเปนรูปที่เขียนขึ้นในสมัยประวัติศาสตร รวมกับภาพเขียนที่วัดลูกเขย ทั้งน้ี การสํารวจในครั้งน้ันไดลง

ความเห็นวาภาพจิตรกรรมเหลาน้ีคงถูกเขียนขึ้นมาในสมัยลพบุรี 

ภาพประกอบ 1: ภาพพระพุทธเจ้าในปางประทานอภัย ฉากหลังของพระพุทธเจ้า
เป็นพระปรางค์หรือปราสาทขนาดใหญ่ 

ที่มา: สุรพล ดำาริห์กุล (2549: 132)
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คล้ายคลึงกับหน้าแบบทวารวดี ส่วนภาพ
อีกกลุ่มหนึ่ง เป็นภาพที่อยู่ถัดไปทางด้าน
ซ้ายมือประมาณ 50 เซนติเมตร จาก
ภาพแรก เป็นภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
เขียนทับครั้งที่ 2 อย่างชัดเจน เนื่องมา
จากมีการเขียนภาพหน้าบุคคลทับลงบน
ส่วนภาพเดิมที่คงเหลือเป็นเส้นประภา
มณฑล (ภาพประกอบ 3) นอกจากน้ี 
ในการสำารวจครั้งน้ี คณะสำารวจยังได้
สำารวจแหล่งโบราณคดีข้างเคียงและพบ
ว่าบริเวณวัดพ่อตา ก็ปรากฏพบภาพ
เขียนรูปช้างเช่นกัน ซึ่งคณะสำารวจได้
ลงความเห็นว่าคงเป็นรูปท่ีเขียนขึ้นใน
สมัยประวัติศาสตร์ ร่วมกับภาพเขียนท่ี

วัดลูกเขย ทั้งนี้ การสำารวจในครั้งนั้นได้
ลงความเห็นว่าภาพจิตรกรรมเหล่าน้ีคง
ถูกเขียนขึ้นมาในสมัยลพบุรี

 จากการศึกษาต่อมาของ สุรพล 
ดำาริห์กุล ในบทความ “ภาพจิตรกรรม
ฝาผนังท่ีค้นพบใหม่กับแนวคิดเกี่ยวกับ
ศิลปกรรมอีสาน” ได้ลงความเห็นว่าภาพ
จิตรกรรมที่วัดลูกเขยนั้น อาจไม่สามารถ
กำาหนดอายุได้โดยเทียบเคียงกับรูปแบบ
และอายุสมัยในภาคกลางอย่างตรงไป
ตรงมาได้ ทั้งนี้เพราะ ศิลปะในพื้นที่ภาค
อีสานมีลักษณะที่ประสมประสานกัน
อยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธรูป
ที่พบที่วัดพ่อตา อุทยานประวัติศาสตร์

 

ภาพที่ 2 (ดานซาย) : ภาพรูปใบหนาบุคคล ประมาณ 4-5 หนา เขียนดวยเสนสีแดง นับวาเปนภาพที่ชัดที่รูปบนผนังที่เหลืออยู

ในปจจุบัน และ ภาพที่ 3 (ดานขวา) : ภาพหนาบุคคลทับลงบนสวนภาพเดิมที่คงเหลือเปนเสนประภามณฑล 

ที่มา : สุรพล ดําริหกุล (2549: 133 - 134) 

 จากการศึกษาตอมาของ สุรพล ดําริหกุล ในบทความ “ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่คนพบใหมกับแนวคิดเก่ียวกับ

ศิลปกรรมอีสาน” ไดลงความเห็นวาภาพจิตรกรรมที่วัดลูกเขยน้ัน อาจไมสามารถกําหนดอายุไดโดยเทียบเคียงกับรูปแบบและ

อายุสมัยในภาคกลางอยางตรงไปตรงมาได ทั้งน้ีเพราะ ศิลปะในพื้นที่ภาคอีสานมีลักษณะที่ประสมประสานกันอยู เสมอ 

ยกตัวอยางเชน พระพุทธรูปที่พบที่วัดพอตา อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท และ ใบเสมาสลักภาพที่ภูนอย จังหวัด

หนองบัวลําภู ก็มีลักษณะของศิลปะทวารวดีผสมกับศิลปะลพบุรีอยูเชนกัน สุรพล ดําริหกุล ยังไดใหความเห็นตอไปวาภาพ

จิตรกรรมดังกลาว อาจมีอายุอยูในสมัยลพบุรีมากกวา เน่ืองดวยของเสนโครงภาพจิตรกรรมที่เหลือของรูปพระพุทธเจา

ประทานอภัยดานหนา และรูปแบบปราสาทหรือปรางคดานหลัง เปนอยางลพบุรีชัดเจน ดังน้ัน ภาพรูปใบหนาบุคคลที่มีการ

เขียนขึ้นในครั้งที่ 2 คงเปนงานที่เขียนขึ้นสมัยหลังลพบุรีไปแลวอยางแนนอน  

 ทั้งน้ี ประกอบกับหลักฐานและเหตุผลที่ สุรพล ดําริหกุล ยกมากลาวเพิ่มเติม ระบุวาโครงสรางที่ประกอบกันขึ้นเปน

อาคารของวัดลูกเขยน้ัน มีลักษณะที่เชื่อมโยงและสัมพันธกับภาพจิตรกรรมกัน ดังน้ันภาพเขียนเหลาน้ีจึงควรถูกเริ่มเขียนขึ้น

ตั้งแตครั้งสรางอาคาร รวมไปถึง การยกหลักฐานแวดลอมใกลเคียงโดยระบุวาแหลงโบราณคดีรอบๆวัดลูกเขยน้ันก็มีลักษณะ

ของศิลปะแบบลพบุรีอยู ดังน้ัน ภาพจิตรกรรมดังกลาวก็ควรมีอายุอยูในสมัยลพบุรีดวยเชนกัน  

 ทายที่สุดของบทความน้ัน สุรพล ดําริหกุล ยังไดใหแงคิดที่นาสนใจวา ภาพจิตรกรรมที่วัดลูกเขยน้ัน ไดสะทอน

ออกมาเห็นวารูปแบบลักษณะศิลปกรรมแบบทวารวดีเชนภาพใบหนาบุคคลน้ัน อาจถูกสรางขึ้นในสมัยใดก็ได ดวยชางทองถิ่น

อีสานน้ันคุนชินกับกรกระทําเชนน้ีสืบมา ดวยเหตุน้ีเอง งานศิลปกรรมอีสานจึงมีลักษณะเฉพาะของตนเอง เปนการประสมของ

ศิลปะทวารวดีและลพบุรี จนอาจเรียกไดวาเปนงานชางแบบฝมือพื้นบานทองถิ่นอีสานก็เปนได (สุรพล ดําริหกุล, 2549: 119-

139) 

 

ภาพประกอบ 2 (ด้านซ้าย): ภาพรูปใบหน้าบุคคล ประมาณ 4-5 หน้า เขียนด้วยเส้นสีแดง 
นับว่าเป็นภาพที่ชัดที่รูปบนผนังที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน และ 

ภาพประกอบ 3 (ด้านขวา): ภาพหน้าบุคคลทับลงบนส่วนภาพเดิมที่คงเหลือเป็นเส้นประภามณฑล
ที่มา: สุรพล ดำาริห์กุล (2549: 133 - 134)
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ภูพระบาท และ ใบเสมาสลักภาพท่ี
ภูน้อย จังหวัดหนองบัวลำาภู ก็มีลักษณะ
ของศิลปะทวารวดีผสมกับศิลปะลพบุรี
อยู่เช่นกัน สุรพล ดำาริห์กุล ยังได้ให้ความ
เห็นต่อไปว่าภาพจิตรกรรมดังกล่าว อาจ
มีอายุอยู่ในสมัยลพบุรีมากกว่า เนื่องด้วย
ของเส้นโครงภาพจิตรกรรมท่ีเหลือของ
รูปพระพุทธเจ้าประทานอภัยด้านหน้า 
และรูปแบบปราสาทหรือปรางค์ด้านหลัง 
เป็นอย่างลพบุรีชัดเจน ดังน้ัน ภาพรูป
ใบหน้าบุคคลที่มีการเขียนข้ึนในครั้งท่ี 2 
คงเป็นงานที่เขียนขึ้นสมัยหลังลพบุรีไป
แล้วอย่างแน่นอน 

 ทั้งนี้ ประกอบกับหลักฐานและ
เหตุผลที่ สุรพล ดำาริห์กุล ยกมากล่าวเพิ่ม
เติม ระบุว่าโครงสร้างท่ีประกอบกันข้ึน
เป็นอาคารของวัดลูกเขยน้ัน มีลักษณะท่ี
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับภาพจิตรกรรม
กัน ดังนั้นภาพเขียนเหล่าน้ีจึงควรถูกเริ่ม
เขียนขึ้นตั้งแต่ครั้งสร้างอาคาร รวมไปถึง 
การยกหลกัฐานแวดลอ้มใกลเ้คยีงโดยระบุ
ว่าแหล่งโบราณคดีรอบๆ วัดลูกเขยน้ันก็
มีลักษณะของศิลปะแบบลพบุรีอยู่ ดังนั้น 
ภาพจิตรกรรมดังกล่าวก็ควรมีอายุอยู่ใน
สมัยลพบุรีด้วยเช่นกัน 

 ท้ ายที่ สุ ดของบทความนั้ น 
สรุพล ดำารหิก์ลุ ยงัไดใ้หแ้งค่ดิทีน่า่สนใจวา่ 
ภาพจิตรกรรมที่วัดลูกเขยน้ัน ได้สะท้อน
ออกมาเห็นว่ารูปแบบลักษณะศิลปกรรม
แบบทวารวดีเช่นภาพใบหน้าบุคคลนั้น 
อาจถูกสร้างขึ้นในสมัยใดก็ได้ ด้วยช่าง

ทอ้งถิน่อสีานนัน้คุน้ชนิกบักรกระทำาเชน่นี้
สืบมา ด้วยเหตุนี้เอง งานศิลปกรรมอีสาน
จึงมีลักษณะเฉพาะของตนเอง เป็นการ
ประสมของศิลปะทวารวดีและลพบุรี 
จนอาจเรียกได้ว่าเป็นงานช่างแบบฝีมือ
พื้นบ้านท้องถิ่นอีสานก็เป็นได้ (สุรพล ดำา
ริห์กุล, 2549: 119-139)

ข้อสันนิษฐานและการกำาหนด
อายใุหม่ของจติรกรรม ฝาผนงัที่
วดัลกูเขย อทุยานประวตัศิาสตร์
ภูพระบาท 
 แม้ ง านศึ กษาของ  สุ รพล 
ดำารหิก์ลุ จะนบัวา่เปน็งานศกึษาทีม่คีณุคา่
ตอ่การศกึษาจติรกรรมชดุนี ้หากแตใ่นทีน่ี ้
ผู้เขียน มีความเห็นขัดแย้งด้านอายุสมัย
ของงานจติรกรรมดว้ยหลกัฐาน ดงัตอ่ไปนี้

 1. ประเด็นที่ สุรพล ดำาริห์กุล 
ยกมาข้างต้นว่าจิตรกรรมแห่งนี้เป็นการ
ประสมประสานระหว่างศิลปะทวารวดี
กับลพบุรี แม้จะเป็นข้อเท็จจริงส่วนหน่ึง 
แตใ่นงานศลิปกรรมลาวลา้นชา้ง ลกัษณะ
การประสมประสานดังกล่าวก็ตกค้างมา
จนถึงสมัยล้านช้างด้วยเช่นกัน ดังเช่น 
กรณีของพระพุทธรูปที่ถ้ำาวังช้าง เมือง
โพนโฮง แขวงนครเวียงจันทน์ ก็ปรากฏ
พระพทุธรปูทีม่อีทิธพิลของงานศลิปกรรม
รุ่นพุทธศตวรรษที่ 16-17 อยู่ แต่จากการ
วิเคราะห์ของ ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ก็ปรากฏ
ลักษณะร่วมในงานศิลปกรรมแบบล้าน
ช้างอยู่ด้วยในพระพุทธรูปองค์เดียวกัน 
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จงึสามารถกำาหนดอายพุระพทุธรปูกลุม่นี้
ได้ในพุทธศตวรรษที่ 22 มากกว่าจะมี
อายุเก่าไปถึงพุทธศตวรรษที่ 16-17 ดังที่
เชื่อกันมาแต่เดิม (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 
2555: 41-45) สะท้อนให้เห็นถึงการ
ตกค้างและผสมผสานทางศิลปกรรมใน
งานศลิปกรรมลาวลา้นชา้งไดอ้ยา่งชดัเจน

 2. จิตรกรรมฝาผนังฉากหลัง
ของภาพพระพุทธเจา้ ซึง่วาดเปน็ภาพพระ
ปรางค์ขนาดใหญ่นั้น หากสังเกตลักษณะ
ของลวดบวัและองคป์ระกอบทีป่รากฏโดย
ละเอยีดของภาพองคพ์ระปรางคจ์ะพบวา่
มีลักษณะลวดบัวท่ีแสดงถึงรูปแบบงาน
สถาปัตยกรรมในช่วงหลังพุทธศตวรรษ
ที่ 19 ดังปรากฏส่วนลวดบัวรัดเกล้า

ของชั้นเรือนธาตุองค์ปรางค์ที่หลงเหลือ
อยู่ มีการทำาเป็นลวดบัวปากปลิง (โชติ 
กัลยาณมิตร, 2548: 288) ซ้อนกันหลาย
ชั้น (ภาพประกอบ 4) ซึ่งลวดบัวดังกล่าว
เป็นท่ีนิยมอย่างมากในเจดีย์ทรงปราสาท 
ศิลปะล้านนา ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 21 เรื่อยมา และปรากฏในศิลปะล้าน
ช้างตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้น
มาด้วยเช่นกัน ตัวอย่างการคาดลวดบัว
รัดเกล้าเป็นบัวปากปลิงจำานวนหลายชั้น
เช่นน้ี มีพบเห็นได้ในเจดีย์ปราสาทยอด 
ศิลปะล้านช้าง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 
24 เชน่ เจดยีป์ระธาน วดัมหาธาต ุจงัหวดั
ยโสธร เป็นต้น (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2555: 
86-87) (ภาพประกอบ 5)

ขอสันนิษฐานและการกําหนดอายุใหมของจิตรกรรม ฝาผนังท่ีวัดลูกเขย อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท  

 แมงานศึกษาของ สุรพล ดําริหกุล จะนับวาเปนงานศึกษาที่มีคุณคาตอการศึกษาจิตรกรรมชุดน้ี หากแตในที่ น้ี 

ผูเขียน มีความเห็นขัดแยงดานอายุสมัยของงานจิตรกรรมดวยหลักฐาน ดังตอไปน้ี 

1. ประเด็นที่ สุรพล ดําริหกุล ยกมาขางตนวาจิตรกรรมแหงน้ีเปนการประสมประสานระหวางศิลปะทวารวดีกับ

ลพบุรี แมจะเปนขอเท็จจริงสวนหน่ึง แตในงานศิลปกรรมลาวลานชาง ลักษณะการประสมประสานดังกลาวก็

ตกคางมาจนถึงสมัยลานชางดวยเชนกัน ดังเชน กรณีของพระพุทธรูปที่ถ้ําวังชาง เมืองโพนโฮง แขวงนคร

เวียงจันทน ก็ปรากฏพระพุทธรูปที่มีอิทธิพลของงานศิลปกรรมรุนพุทธศตวรรษที่ 16-17 อยู แตจากการ

วิเคราะหของ ศักดิ์ชัย สายสิงห ก็ปรากฏลักษณะรวมในงานศิลปกรรมแบบลานชางอยูดวยในพระพุทธรูปองค

เดียวกัน จึงสามารถกําหนดอายุพระพุทธรูปกลุมน้ีไดในพุทธศตวรรษที่ 22 มากกวาจะมีอายุเกาไปถึงพุทธ

ศตวรรษที่ 16-17 ดังที่เชื่อกันมาแตเดิม (ศักดิ์ชัย สายสิงห, 2555: 41-45) สะทอนใหเห็นถึงการตกคางและ

ผสมผสานทางศิลปกรรมในงานศิลปกรรมลาวลานชางไดอยางชัดเจน 

2. จิตรกรรมฝาผนังฉากหลังของภาพพระพุทธเจา ซ่ึงวาดเปนภาพพระปรางคขนาดใหญน้ัน หากสังเกตลักษณะ

ของลวดบัวและองคประกอบที่ปรากฏโดยละเอียดของภาพองคพระปรางคจะพบวามีลักษณะลวดบัวที่แสดงถึง

รูปแบบงานสถาปตยกรรมในชวงหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ดังปรากฏสวนลวดบัวรัดเกลาของชั้นเรือนธาตุองค

ปรางคที่หลงเหลืออยู มีการทําเปนลวดบัวปากปลิง (โชติ กัลยาณมิตร, 2548: 288) ซอนกันหลายชั้น (ภาพที่ 

4) ซ่ึงลวดบัวดังกลาวเปนที่นิยมอยางมากในเจดียทรงปราสาท ศิลปะลานนา ตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 21 

เรื่อยมา และปรากฏในศิลปะลานชางตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 22 เปนตนมาดวยเชนกัน ตัวอยางการคาดลวด

บัวรัดเกลาเปนบัวปากปลิงจํานวนหลายชั้นเชนน้ี มีพบเห็นไดในเจดียปราสาทยอด ศิลปะลานชาง อายุราวพุทธ

ศตวรรษที่ 24 เชน เจดียประธาน วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร เปนตน (ศักดิ์ชัย สายสิงห, 2555: 86-87) (ภาพที่ 

5) 

 

ภาพที่ 4 : องคประกอบของภาพจิตรกรรมที่แสดงถึงความเปนศิลปกรรมลานชาง วัดลูกเขย อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท 

ที่มา : ปรับปรุงจาก สุรพล ดําริหกุล (2549: 132) 

ภาพประกอบ 4: องค์ประกอบของภาพจิตรกรรมที่แสดงถึงความเป็นศิลปกรรมล้านช้าง 
วัดลูกเขย อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

ที่มา: ปรับปรุงจาก สุรพล ดำาริห์กุล (2549: 132)
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 3. ส่วนยอดของจิตรกรรมรูป
ปรางค์นั้น สังเกตได้ว่า มีการแสดงองค์
ประกอบที่แสดงถึงความเป็นเรือนชั้น
ซ้อนแบบพระปรางค์ เช่นการทำากลีบ
ขนุน และชั้นรัดประคด (ดูภาพประกอบ 
4) นอกจากนี้ ทรวดทรงเส้นรอบนอก
ยังค่อนข้างสูงและมีแนวโน้นสอบเข้าหา
ส่วนยอดสุดแต่มิได้ผอมและตั้งตรงนัก 
คล้ายคลึงกับเส้นรอบนอกของรูปแบบ
ปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลาง 
(ภาพประกอบ 6) อันเนื่องมาจากแนว
โน้นของกลีบขนุนประดับมุมในชั้นรัด
ประคด มีลักษณะประชิดเข้าหาเรือน
ชั้นซ้อน (สันติ เล็กสุขุม, 2550: 63) 
มากกว่ารูปแบบของยอดปราสาทเขมรที่
มีลักษณะเส้นรอบนอกค่อนข้างเตี้ยตัน
หรือเส้นรอบนอกของปรางค์สมัยอยุธยา
ตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นท่ีมี
ลักษณะค่อนข้างผอมและตั้งตรง

 ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตอีกว่าการ
ใช้บัวปากปลิงเป็นเส้นลวดบัวรัดเกล้าใน
ระบบของพระปรางค์นั้น เป็นสิ่งที่มิได้
เกิดขึ้นในศิลปะอยุธยา เช่นเดียวกับการ
ทำายอดทรงปรางค์รับกับบัวปากปลิงใน
ชัน้บวัรดัเกลา้ทีไ่มป่รากฏในศลิปะลา้นนา
เช่นกัน ดังนั้น รูปแบบของภาพจิตรกรรม
เช่นนี้จึงเป็นการแสดงออกอย่างล้านช้าง
โดยแท้ อันเป็นการนำาเอาลวดบัวที่นิยม
ในศิลปะล้านนามาประสมประสานกับ
ยอดปรางค์ในศิลปะอยุธยา 

 

ภาพที่ 5 : ชั้นบัวรัดเกลาของเจดียประธาน วัดมหาธาตุ ยโสธร ที่มีลักษณะคลายคลึงกับชั้นบัวรัดเกลาของจิตกรรมรูปปรางค 

วัดลูกเขย อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท 

3. สวนยอดของจิตรกรรมรูปปรางคน้ัน สังเกตไดวา มีการแสดงองคประกอบที่แสดงถึงความเปนเรือนชั้นซอน

แบบพระปรางค เชนการทํากลีบขนุน และชั้นรัดประคด (ดูภาพที่ 4) นอกจากน้ี ทรวดทรงเสนรอบนอกยัง

คอนขางสูงและมีแนวโนนสอบเขาหาสวนยอดสุดแตมิไดผอมและตั้งตรงนัก คลายคลึงกับเสนรอบนอกของ

รูปแบบปรางคสมัยอยุธยาตอนตนถึงตอนกลาง (ภาพที่ 6) อันเน่ืองมาจากแนวโนนของกลีบขนุนประดับมุมใน

ชั้นรัดประคด มีลักษณะประชิดเขาหาเรือนชั้นซอน (สันติ เล็กสุขุม, 2550: 63) มากกวารูปแบบของยอด

ปราสาทเขมรที่มีลักษณะเสนรอบนอกคอนขางเตี้ยตันหรือเสนรอบนอกของปรางคสมัยอยุธยาตอนปลายถึง

รัตนโกสินทรตอนตนที่มีลักษณะคอนขางผอมและตั้งตรง 

 

ภาพที่ 6 : สวนยอดของพระปรางค วัดวรเชตุเทพบํารุง ศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง สังเกตไดวามีเสนรอบนอกคอนขางสูงและ

มีแนวโนนสอบเขาหาสวนยอดสุด คลายคลึงกับเสนรอบนอกของยอดปรางคในจิตรกรรม วัดลูกเขย 

 

ภาพที่ 5 : ชั้นบัวรัดเกลาของเจดียประธาน วัดมหาธาตุ ยโสธร ที่มีลักษณะคลายคลึงกับชั้นบัวรัดเกลาของจิตกรรมรูปปรางค 

วัดลูกเขย อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท 

3. สวนยอดของจิตรกรรมรูปปรางคน้ัน สังเกตไดวา มีการแสดงองคประกอบที่แสดงถึงความเปนเรือนชั้นซอน

แบบพระปรางค เชนการทํากลีบขนุน และชั้นรัดประคด (ดูภาพที่ 4) นอกจากน้ี ทรวดทรงเสนรอบนอกยัง

คอนขางสูงและมีแนวโนนสอบเขาหาสวนยอดสุดแตมิไดผอมและตั้งตรงนัก คลายคลึงกับเสนรอบนอกของ

รูปแบบปรางคสมัยอยุธยาตอนตนถึงตอนกลาง (ภาพที่ 6) อันเน่ืองมาจากแนวโนนของกลีบขนุนประดับมุมใน

ชั้นรัดประคด มีลักษณะประชิดเขาหาเรือนชั้นซอน (สันติ เล็กสุขุม, 2550: 63) มากกวารูปแบบของยอด

ปราสาทเขมรที่มีลักษณะเสนรอบนอกคอนขางเตี้ยตันหรือเสนรอบนอกของปรางคสมัยอยุธยาตอนปลายถึง

รัตนโกสินทรตอนตนที่มีลักษณะคอนขางผอมและตั้งตรง 

 

ภาพที่ 6 : สวนยอดของพระปรางค วัดวรเชตุเทพบํารุง ศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง สังเกตไดวามีเสนรอบนอกคอนขางสูงและ

มีแนวโนนสอบเขาหาสวนยอดสุด คลายคลึงกับเสนรอบนอกของยอดปรางคในจิตรกรรม วัดลูกเขย 

ภาพประกอบ 5: ชั้นบัวรัดเกล้าของเจดีย์
ประธาน วัดมหาธาตุ ยโสธร 

ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ชั้นบัวรัดเกล้าของจิตกรรมรูปปรางค์ 

วัดลูกเขย อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

ภาพประกอบ 6: ส่วนยอดของพระปรางค์ 
วัดวรเชตุเทพบำารุง ศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง 

สังเกตได้ว่ามีเส้นรอบนอกค่อนข้างสูงและ
มีแนวโน้นสอบเข้าหาส่วนยอดสุด คล้ายคลึง
กับเส้นรอบนอกของยอดปรางค์ในจิตรกรรม 

วัดลูกเขย



9¨ÔµÃ¡ÃÃÁ½Ò¼¹Ñ§ÅŒÒ¹ªŒÒ§ÂØ¤µŒ¹: ¡ÒÃ·º·Ç¹¢ŒÍÊÑ¹¹ÔÉ°Ò¹áÅÐ¢ŒÍÊÑ§à¡µãËÁ‹
¨ÔÃÇÑ²¹� µÑé§¨ÔµÃà¨ÃÔÞ

 อนึ่ง การกำาหนดอายุของภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง วัดลูกเขย ชุดน้ี แม้ว่า
จะปรากฏลวดลายบัวรัดเกล้าที่พบใน
ศิลปกรรมล้านช้าง ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 24 อันอาจสามารถนำามากำาหนดอายุ
ภาพจิตรกรรมนี้ได้ หากแต่น้ำาหนักของ
หลักฐานที่บ่งชี้ว่าภาพจิตรกรรมชุดน้ีอาจ
มีอายุเก่ากว่านั้น กลับมีน้ำาหนักมากกว่า 
ดังเห็นได้จากลักษณะของเส้นรอบนอก 
สว่นยอดของภาพพระปรางคด์งัทีไ่ดก้ลา่ว
ไป รวมไปถึงเทคนิคการวาดและการจัด
องค์ประกอบภาพจิตรกรรม โดยเน้น
รูปพระพุทธเจ้าหรือบุคคลขนาดใหญ่อยู่
กึ่งกลางผนังและการวาดภาพประกอบ
ที่มีขนาดรองลงมา อยู่ในตำาแหน่งท่ีราย
ล้อมภาพบุคคลขนาดใหญ่นั้น แม้ภาพ
จิตรกรรม วัดลูกเขย อยู่ในเงื่อนไขว่ามี
การวาดประกอบเพิ่มในครั้งที่สองก็ตาม 
แต่คงเชื่อได้ว่าเป็นการวาดในระยะเวลา
ไล่เลี่ยกัน เนื่องจากใช้เทคนิคการวาดเช่น
เดียวกัน กล่าวคือ มีการใช้เส้นสีแดงวาด
เป็นตัวภาพเพียงเส้นรอบและส่วนท่ีเป็น
รายละเอียดของภาพนั้นๆ และปล่อย
พื้นผิวของภาพให้เป็นสีพื้นผนังหรือพื้น
ปูนฉาบ ไม่มีการลงสีตามผิวพรรณของ
ภาพพระพุทธเจ้า พระปรางค์ และเทวดา
รายล้อม เช่นเดียวกัน

 การจดัองคป์ระกอบและเทคนคิ
การวาดเช่นนี้แตกต่างอย่างชัดเจนกับ
งานจิตรกรรมล้านช้างหรือลาวอีสาน รุ่น
พุทธศตวรรษที่ 24 ท่ีเทียบเคียงได้อย่าง

ภาพจิตรกรรมฝาผนังรุ่นเก่า วัดโพธ์ิชัย
นาพึง อำาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (ภาพ
ประกอบ 7) ที่เขียนในราว พ.ศ. 2395 
(ชวลิต อธิปัตยกุล, 2560: 156) หรือ
ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 24 รวมทั้ง
ภาพจิตรกรรมรุ่นเก่าอย่างจิตรกรรมฝา
ผนัง วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจันทน์ 
ท่ีสันนิษฐานว่าอาจมีอายุเก่าไปถึงกลาง
พุทธศตวรรษที่ 24 (ประภัสสร์ ชูวิเชียร, 
2557: 91) ซึ่งสังเกตได้ว่าภาพจิตรกรรม
เหล่าน้ีมักมีการวาดองค์ประกอบหรือ
ตัวละครในภาพให้มีขนาดเล็กเสมอกัน
และมีการลงสีที่ตัวภาพด้วย

 ในทางกลับกัน การจัดองค์
ประกอบภาพและเทคนิคการวาดเช่นนี้
กับเป็นที่นิยมและพบในศิลปะข้างเคียง
ในระยะเวลาราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 
อย่างเทคนิคการวาดที่คล้ายคลึงกับภาพ
จิตรกรรม อดีตพุทธเจ้า ภายในกรุเจดีย์ 
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 
อายรุาวพทุธศตวรรษที ่20-21 (ภาณพุงษ ์
เลาหสม, 2541: 16-17) ซึง่มกีารวาดดว้ย
เทคนิคตัดเส้นสีแดงเพียงอย่างเดียวบน
พื้นทองคำาเปลว (สุรชัย จงจิตงาม, 2561: 
2561) คล้ายคลึงกับเทคนิคการวาดด้วย
เส้นสีแดงบนพื้นผนังปูนและผนังถ้ำ า
ในจิตรกรรม ฝาผนัง วัดลูกเขย 

 ในส่วนการจัดองค์ประกอบ
ของภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง ลูกเขย 
พบว่ามีความคล้ายคลึงกับภาพจิตรกรรม
ผ้าพระบฏ ศิลปะล้านนา ซึ่งขุดพบได้จาก
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กรุเจดีย์วัดดอกเงิน อำาเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 
(สุรพล ดำาริห์กุล, 2561: 218-219) อัน
เป็นภาพตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจาก
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (ภาพประกอบ 8) 
กล่าวคือ เน้นรูปพระพุทธเจ้าหรือบุคคล
ขนาดใหญ่อยู่กึ่งกลางผนังและมีการวาด
ภาพประกอบที่มีขนาดรองลงมา อยู่ใน
ตำาแหน่งที่รายล้อมภาพบุคคลขนาดใหญ่ 
สอดรับกับแนวคิดที่มีผู้เสนอว่าจิตรกรรม
ลาวหรืออีสานในช่วงแรกอาจเริ่มต้นมา
จากการเขียนภาพบนผืนผ้า หรือ การ
เขียนผ้าผะเหวด ก่อนพัฒนาไปสู่การ
เขยีนภาพบนผนงัอาคารในเวลาตอ่มา (ติก้ 
แสนบุญ, 2560: 40)

 ดังนั้น ทั้งจากเทคนิคและการ
จัดองค์ประกอบการวาดจิตรกรรมที่
คล้ายคลึงศิลปะล้านนาในพุทธศตวรรษ
ที่ 20-22 และทรวดทรงเส้นรอบนอกของ
ภาพพระปรางค์ที่คล้ายกับรูปแบบที่พบ
ในพระปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้น-กลาง 
ดังที่กล่าวไป จะเห็นได้ว่าภาพจิตรกรรม 
วัดลูกเขย อาจมีอายุเก่าไปถึงราวพุทธ
ศตวรรษที ่22 ไดเ้ชน่กนั สนบัสนนุกบัหลกั
ฐานทางศลิปกรรมลา้นชา้งอืน่ๆ ทีใ่นระยะ
เวลาแรกของศิลปกรรมยังมีการรับเอา
อิทธิพลจากศิลปะอยุธยาและล้านนาเข้า
มาเป็นอย่างมาก และสอดรับกับการพบ
หลกัฐานทางโบราณคดอีืน่ๆ ในศิลปะล้าน
ช้างบนภพูระบาท อายรุาวพทุธศตวรรษที ่

 

ทั้งน้ี เปนที่นาสังเกตอีกวาการใชบัวปากปลิงเปนเสนลวดบัวรัดเกลาในระบบของพระปรางคน้ัน เปนส่ิงที่มิไดเกิดขึ้น

ในศิลปะอยุธยา เชนเดียวกับการทํายอดทรงปรางครับกับบัวปากปลิงในชั้นบัวรัดเกลาที่ไมปรากฏในศิลปะลานนาเชนกัน 

ดังน้ัน รูปแบบของภาพจิตรกรรมเชนน้ีจึงเปนการแสดงออกอยางลานชางโดยแท อันเปนการนําเอาลวดบัวที่นิยมในศิลปะ

ลานนามาประสมประสานกับยอดปรางคในศิลปะอยุธยา  

อน่ึง การกําหนดอายุของภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดลูกเขย ชุดน้ี แมวาจะปรากฏลวดลายบัวรัดเกลาที่พบในศิลปกรรม

ลานชาง ราวพุทธศตวรรษที่ 24 อันอาจสามารถนํามากําหนดอายุภาพจิตรกรรมน้ีได หากแตนํ้าหนักของหลักฐานที่บงชี้วา

ภาพจิตรกรรมชุดน้ีอาจมีอายุเกากวาน้ัน กลับมีนํ้าหนักมากกวา ดังเห็นไดจากลักษณะของเสนรอบนอก สวนยอดของภาพพระ

ปรางคดังที่ไดกลาวไป รวมไปถึงเทคนิคการวาดและการจัดองคประกอบภาพจิตรกรรม โดยเนนรูปพระพุทธเจาหรือบุคคล

ขนาดใหญอยูก่ึงกลางผนังและการวาดภาพประกอบที่มีขนาดรองลงมา อยูในตําแหนงที่รายลอมภาพบุคคลขนาดใหญน้ัน แม

ภาพจิตรกรรม วัดลูกเขย อยูในเงื่อนไขวามีการวาดประกอบเพิ่มในครั้งที่สองก็ตาม แตคงเช่ือไดวาเปนการวาดในระยะเวลา

ไลเล่ียกัน เน่ืองจากใชเทคนิคการวาดเชนเดียวกัน กลาวคือ มีการใชเสนสีแดงวาดเปนตัวภาพเพียงเสนรอบและสวนที่เปน

รายละเอียดของภาพน้ันๆ และปลอยพื้นผิวของภาพใหเปนสีพื้นผนังหรือพื้นปูนฉาบ ไมมีการลงสีตามผิวพรรณของภาพ

พระพุทธเจา พระปรางค และเทวดารายลอม เชนเดียวกัน 

การจัดองคประกอบและเทคนิคการวาดเชนน้ีแตกตางอยางชัดเจนกับงานจิตรกรรมลานชางหรือลาวอีสาน รุนพุทธ

ศตวรรษที่ 24 ที่เทียบเคียงไดอยางภาพจิตรกรรมฝาผนังรุนเกา วัดโพธ์ิชัยนาพึง อําเภอนาแหว จังหวัดเลย (ภาพที่ 7) ที่เขียน

ในราว พ.ศ. 2395 (ชวลิต อธิปตยกุล, 2560: 156) หรือในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 24 รวมทั้งภาพจิตรกรรมรุนเกาอยาง

จิตรกรรมฝาผนัง วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจันทน ที่สันนิษฐานวาอาจมีอายุเกาไปถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 24 (ประภัสสร ชู

วิเชียร, 2557: 91) ซ่ึงสังเกตไดวาภาพจิตรกรรมเหลาน้ีมักมีการวาดองคประกอบหรือตัวละครในภาพใหมีขนาดเล็กเสมอกัน

และมีการลงสีที่ตัวภาพดวย 

 

ภาพที่ 7 : จิตรกรรมอดีตพุทธเจา วัดโพธ์ิชัยนาพึง รุนพุทธศตวรรษที่ 24 แสดงใหเห็นเทคนิคและการลงสีที่แตกตางจาก

จิตรกรรม วัดลูกเขย ชัดเจน 

ภาพประกอบ 7: จิตรกรรมอดีตพุทธเจ้า วัดโพธิ์ชัยนาพึง รุ่นพุทธศตวรรษที่ 24 
แสดงให้เห็นเทคนิคและการลงสีที่แตกต่างจากจิตรกรรม วัดลูกเขย ชัดเจน
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22-23 ดังตัวอย่างเช่น กลุ่มพระพุทธรูป
หินทราย พบในบริเวณถ้ำาพระเสี่ยง และ
ซากโบราณสถานก่ออิฐสอปูนหลังหนึ่ง ที่
เรียกกันว่า เจดีย์ร้างอูปโมงค์ ซึ่งจากการ
ขดุคน้ทางโบราณคด ีไดม้กีารพบเครือ่งมอื
เหล็กคล้ายสลักยึดไม้ แร่ผลึกหินควอทซ์

เจียระไน และพระพิมพ์นาคปรกขนาด
เล็กทั้งโลหะและดินเผา เป็นต้น (กอง
โบราณคดี กรมศิลปากร, 2538: 18-19)

ประติมานวิทยาในจิตรกรรม
ฝาผนัง วัดลูกเขย
 ในปัจจุบัน แม้เค้าโครงภาพ
จิตรกรรมที่หลงเหลืออยู่ ยากต่อการบ่ง
บอกว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธเจ้าในตอนใด แต่จากการสังเกต
องคป์ระกอบของภาพจติรกรรมและเทยีบ
เคียงกับศิลปะอื่นๆ พบว่า มีความเป็นไป
ได้ที่จิตรกรรมฝาผนัง วัดลูกเขย อาจเป็น
ภาพตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

 โดยสังเกตได้จากหลักฐานและ
เหตุผล ดังต่อไปนี้

 1 .  องค์ประกอบของภาพ
จิตรกรรมฝาผนังวัดลูกเขย เป็นภาพ
พระพุทธเจ้าประทับยืน ในอิริยาบถยก
พระกรขวาขึ้นมาทาบกลางพระอุระ
โดยหงายฝ่าพระหัตถ์ออก ฉากหลังของ
พระพุทธองค์เป็นรูปปรางค์ อันแสดง
ความเป็นเรือนชั้นซ้อนประเภทหนึ่ง 
ลักษณะเช่นน้ีคล้ายคลึงกับการจัดองค์
ประกอบของภาพปนูปันเลา่เรือ่งพระพทุธ
ประวตั ิวดัไลย ์อำาเภอทา่วุง้ จงัหวดัลพบรุ ี
ตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 21 (สันติ เล็กสุขุม: 
2546, 71) (ภาพประกอบ 9) ซึ่งในทาง
หนึ่ง การแสดงออกที่คล้ายคลึงกันอาจ
บง่ชีว้า่อทิธพิลการแสดงออกในจติรกรรม

 ในทางกลับกัน การจัดองคประกอบภาพและเทคนิคการวาดเชนน้ีกับเปนที่นิยมและพบในศิลปะขางเคียงใน

ระยะเวลาราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 อยางเทคนิคการวาดที่คลายคลึงกับภาพจิตรกรรม อดีตพุทธเจา ภายในกรุเจดีย วัด

อุโมงคสวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 (ภาณุพงษ เลาหสม, 2541: 16-17) ซ่ึงมีการวาดดวย

เทคนิคตัดเสนสีแดงเพียงอยางเดียวบนพื้นทองคําเปลว (สุรชัย จงจิตงาม, 2561: 2561) คลายคลึงกับเทคนิคการวาดดวยเสน

สีแดงบนพื้นผนังปูนและผนังถ้ําในจิตรกรรม ฝาผนัง วัดลูกเขย  

ในสวนการจัดองคประกอบของภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง ลูกเขย พบวามีความคลายคลึงกับภาพจิตรกรรมผาพระบฏ 

ศิลปะลานนา ซ่ึงขุดพบไดจากกรุเจดียวัดดอกเงิน อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 (สุรพล ดําริห

กุล, 2561: 218-219) อันเปนภาพตอนพระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส (ภาพที่ 8) กลาวคือ เนนรูปพระพุทธเจา

หรือบุคคลขนาดใหญอยูก่ึงกลางผนังและมีการวาดภาพประกอบที่มีขนาดรองลงมา อยูในตําแหนงที่รายลอมภาพบุคคลขนาด

ใหญ สอดรับกับแนวคิดที่มีผูเสนอวาจิตรกรรมลาวหรืออีสานในชวงแรกอาจเริ่มตนมาจากการเขียนภาพบนผืนผา หรือ การ

เขียนผาผะเหวด กอนพัฒนาไปสูการเขียนภาพบนผนังอาคารในเวลาตอมา (ติ้ก แสนบุญ, 2560: 40) 

 

ภาพที่ 8 : จิตรกรรมบนผาพระบฏ วัดดอกเงิน อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม แสดงใหเห็นวาจิตรกรรม วัดลูกเขยมีการจัด

องคประกอบที่ใกลเคียงกับผาพระบฏ ซ่ึงอาจสงอิทธิพลใหก็เปนได 

ที่มา : จารุณี อินเฉิดฉาย (2545: 51) 

 ดังน้ัน ทั้งจากเทคนิคและการจัดองคประกอบการวาดจิตรกรรมที่คลายคลึงศิลปะลานนาในพุทธศตวรรษที่ 20-22 

และทรวดทรงเสนรอบนอกของภาพพระปรางคที่คลายกับรูปแบบที่พบในพระปรางคสมัยอยุธยาตอนตน-กลาง ดังที่กลาวไป 

จะเห็นไดวาภาพจิตรกรรม วัดลูกเขย อาจมีอายุเกาไปถึงราวพุทธศตวรรษที่ 22 ไดเชนกัน สนับสนุนกับหลักฐานทางศิลปกรรม

ลานชางอ่ืนๆ ที่ในระยะเวลาแรกของศิลปกรรมยังมีการรับเอาอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาและลานนาเขามาเปนอยางมาก และ

ภาพประกอบ 8: จิตรกรรมบนผ้าพระบฏ 
วัดดอกเงิน อำาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

แสดงให้เห็นว่าจิตรกรรม วัดลูกเขยมีการจัด
องค์ประกอบที่ใกล้เคียงกับผ้าพระบฏ 

ซึ่งอาจส่งอิทธิพลให้ก็เป็นได้
ที่มา: จารุณี อินเฉิดฉาย (2545: 51)
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ฝาผนัง วัดลูกเขย อาจรับเอาอิทธิพล
ศิลปะอยุธยามากกว่าศิลปะล้านนาซ่ึง
มักปรากฏภาพเล่าเรื่องตอนพระพุทธ
องค์ เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ใน
อิริยาบถปางเปดโลกและปางลีลา และใน
อีกทางหนึ่งความคล้ายคลึงดังกล่าว ย่อม
เป็นตัวยืนยันค่าอายุที่มีความเก่าแก่กว่า
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 ได้อีกเช่นกัน

สอดรับกับการพบหลักฐานทางโบราณคดีอ่ืนๆ ในศิลปะลานชางบนภูพระบาท อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 ดังตัวอยางเชน 

กลุมพระพุทธรูปหินทราย พบในบริเวณถ้ําพระเส่ียง และซากโบราณสถานกออิฐสอปูนหลังหน่ึง ที่เรียกกันวา เจดียรางอูป

โมงค ซ่ึงจากการขุดคนทางโบราณคดี ไดมีการพบเครื่องมือเหล็กคลายสลักยึดไม แรผลึกหินควอทซเจียระไน และพระพิมพ

นาคปรกขนาดเล็กทั้งโลหะและดินเผา เปนตน (กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2538: 18-19) 

ประติมานวิทยาในจิตรกรรมฝาผนัง วัดลูกเขย 

 ในปจจุบัน แมเคาโครงภาพจิตรกรรมที่หลงเหลืออยู ยากตอการบงบอกวาเปนภาพเหตุการณที่เก่ียวของกับ

พระพุทธเจาในตอนใด แตจากการสังเกตองคประกอบของภาพจิตรกรรมและเทียบเคียงกับศิลปะอ่ืนๆ พบวา มีความเปนไปได

ที่จิตรกรรมฝาผนัง วัดลูกเขย อาจเปนภาพตอนเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส 

 โดยสังเกตไดจากหลักฐานและเหตุผล ดังตอไปน้ี 

1. องคประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดลูกเขย เปนภาพพระพุทธเจาประทับยืน ในอิริยาบถยกพระกรขวา

ขึ้นมาทาบกลางพระอุระโดยหงายฝาพระหัตถออก ฉากหลังของพระพุทธองคเปนรูปปรางค อันแสดงความเปน

เรือนชั้นซอนประเภทหน่ึง ลักษณะเชนน้ีคลายคลึงกับการจัดองคประกอบของภาพปูนปนเลาเรื่องพระพุทธ

ประวัติ วัดไลย อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี ตอนเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 

(สันติ เล็กสุขุม: 2546, 71) (ภาพที่ 9) ซ่ึงในทางหน่ึง การแสดงออกที่คลายคลึงกันอาจบงชี้วาอิทธิพลการ

แสดงออกในจิตรกรรมฝาผนัง วัดลูกเขย อาจรับเอาอิทธิพลศิลปะอยุธยามากกวาศิลปะลานนาซ่ึงมักปรากฏ

ภาพเลาเรื่องตอนพระพุทธองค เสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส ในอิริยาบถปางเปดโลกและปางลีลา และในอีก

ทางหน่ึงความคลายคลึงดังกลาว ยอมเปนตัวยืนยันคาอายุที่มีความเกาแกกวาชวงพุทธศตวรรษที่ 24 ไดอีก

เชนกัน 

 

ภาพที่ 9 : ปูนปนเลาเรื่องพระพุทธประวัติ ตอนเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส วัดไลย อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี สังเกตไดวา

การแสดงออกและองคประกอบของปูนปนเลาเรื่องตอนน้ี คลายคลึงกับภาพจิตรกรรม วัดลูกเขย เปนอยางมาก 

ที่มา : กฤษฏา นิลพัฒน 

 2. องคป์ระกอบการจดัวางภาพ
พระพุทธเจ้าโดยมีฉากหลังเป็นเรือนชั้น
ซ้อน แม้จะปรากฏในภาพตอนอื่นๆ ด้วย 
ดังตัวอย่างภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยา
ตอนต้น รูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งบน
พทุธบลัลงักภ์ายในซุม้ทรงปราสาท ทีผ่นงั
คูหาปรางค์ประธาน วัดศรีรัตนมหาธาตุ 
ราชบุรี (สันติ เล็กสุขุม และ กมล ฉายา
วัฒนะ: 2524, 81) และภาพจิตรกรรม
สมัยอยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2277 
ตอนรัตนฆรเจดีย์ หนึ่งในสัตตมหาสถาน 
วดัเกาะแกว้สทุธาราม เพชรบรุ ี(วรรณภิา 
ณ สงขลา: 2535, 78-80) แต่การ
แสดงออกในอริยิาบถยกพระกรขวาขึน้มา
ทาบกลางพระอุระโดยหงายฝ่าพระหัตถ์
ออก ก็เปน็อริยิาบถทีพ่บในภาพจติรกรรม
ตอนพระพุทธเจ้า ประทับยืนเป็นหลัก 
ทั้งภาพจิตรกรรมที่คูหาปรางค์ประธาน 
วัดศรีรัตนมหาธาตุ ราชบุรี และวัดเกาะ
แก้วสุทธาราม เพชรบุรี ก็ปรากฏเป็น
พระพุทธเจ้าประทับน่ัง จึงมีความเป็น
ไปได้น้อยที่จะเป็นตอนอื่นๆ 

 3. แม้ในบทความของ สุรพล 
ดำาริห์กุล จะระบุว่าการเขียนภาพบุคคล
รายลอ้มบนผนงัฉาบพืน้ปนู เปน็การเขยีน
ทับเพิ่มเติมในครั้งที่สอง แต่น่าสังเกตเช่น
กันว่า ภาพบุคคลรายล้อมเหล่านั้น มิได้
ทับลงบนภาพหลักหรือภาพพระพุทธเจ้า
กับเจดีย์ทรงปรางค์ด้านหลังเท่าใดนัก 
จึงเป็นไปได้ว่าการวาดภาพในครั้งที่สอง 
อาจเป็นการวาดในระยะเวลาไล่เล่ียกัน

ภาพประกอบ 9: ปูนปันเล่าเรื่องพระพุทธ
ประวัติ ตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
วัดไลย์ อำาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สังเกตได้

ว่าการแสดงออกและองค์ประกอบของ
ปูนปันเล่าเรื่องตอนนี้ คล้ายคลึงกับภาพ

จิตรกรรม วัดลูกเขย เป็นอย่างมาก
ที่มา: กฤษฏา นิลพัฒน์
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กับการวาดครั้งแรก และตั้งใจวาดภาพ
เทวดาและบุคคลรายล้อม เพื่อบ่งบอกถึง
ภาพเหตกุารณต์อนเสดจ็ลงจากสวรรคช์ัน้
ดาวดึงส์ก็เป็นได้

 ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตอีกเช่นกัน
ว่าการวาดภาพพระปรางค์ด้านหลังองค์
พระพุทธเจ้าที่มีขนาดเล็กกว่าพระวรกาย
ของพระองคอ์าจแสดงถงึระยะใกล-้ไกลใน
ขณะกำาลังเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
โดยภาพพระปรางค์ได้แสดงถึงปราสาทที่
ประทับที่อยู่ไกลออกไปบนสวรรค์ชั้นฟ้า
และภาพพระพุทธเจ้าท่ีมีขนาดใหญ่อาจ
แสดงถึงการที่พระองค์กำาลังเสด็จลงมาก
ใกล้พื้นมนุษยโลกมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้

สรุปและข้อเสนอแนะ
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาท้ังหมด
ข้างต้น จึงเชื่อได้ว่าจิตรกรรมฝาผนัง วัด
ลูกเขย คงเป็นจิตรกรรมฝาผนังล้านช้าง
ระยะแรกทีถ่กูวาดข้ึนในราวพทุธศตวรรษ
ที่ 22-23 โดยมีอิทธิพลของศิลปะล้าน
นาและอยุธยาเข้ามาส่งเสริมและประสม
ประสานอยูเ่ปน็อยา่งมาก แมจ้ะมหีลกัฐาน

ท่ีขัดแย้งกับค่าอายุดังกล่าวอย่างชั้น
ลวดบัวรัดเกล้าในภาพจิตรกรรมองค์
พระปรางค์ด้านหลังรูปพระพุทธเจ้า ซ่ึง
คล้ายคลึงกับชั้นลวดบัวของเจดีย์ทรง
ปราสาทยอดที่ปรากฏในพุทธศตวรรษ
ท่ี 24 ก็ตาม แต่หากคิดในทางกลับกัน 
เป็นไปได้หรือไม่ว่า ตัวอย่างจิตรกรรมที่
วัดลูกเขย อาจจะเป็นตัวอย่างชั้นลวดบัว
รัดเกล้าลักษณะดังกล่าวของเจดีย์ทรง
ปราสาทยอดในศิลปะล้านช้างที่ปรากฏ
ในภาพจิตรกรรมมาก่อนหน้า ตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษที ่22-23 เพยีงแต่หลกัฐานที่เปน็
ช้ินงานสถาปัตยกรรมลักษณะดังกล่าวได้
สูญหายไป คงเหลือแต่หลักฐานที่เก่าไป
ถึงพุทธศตวรรษที่ 24 เท่านั้น

 อนึ่ง การปรากฏภาพจิตรกรรม
ในระยะแรกของลา้นชา้งทีย่งัคงคา้งอยู ่ณ 
ภูพระบาท ย่อมสะท้อนถึงความสำาคัญ
ของภูแห่งน้ี ในฐานะพื้นที่ที่ได้รับความ
สนใจจากรัฐล้านช้าง ช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 22-23 พร้อมกับเจริญเติบโตขึ้นของ
นครหลวงเวยีงจนัทนแ์ละชมุชนสองฝังโขง
ในระยะนั้นใกล้เคียงกัน
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