
 ง 

54101218 : สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ 
คําสาํคญั :  เขาคลงันอก/ทวารวดี/ศรีเทพ/การขดุค้นทางโบราณคดี 

  อนุรักษ์  ดีพิมาย : โบราณสถานเขาคลงันอก : ลําดับอายุสมัยและแนวคิดในการ

ก่อสร้าง.  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์  ขนุทรง. 214 หน้า. 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันีมี้จุดมุ่งหมายท่ีจะทําการจัดเรียงลําดบัสมัยและศึกษาแนวคิดใน

การก่อสร้างโบราณสถานเขาคลงันอก มหาสถูปแห่งเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลจากการขุดศึกษาเจดีย์ประธานเม่ือปีพ.ศ. 2551 ร่วมกับข้อมูลใหม่จากขุด

การศกึษาเจดีย์บริวารในปีพ.ศ.2557 
 ผลจากการศกึษาสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 1. โบราณสถานเขาคลงันอกมีการก่อสร้างในช่วงสมยัท่ีสาํคญั 2 สมัย คือ 1) สมัยแรก

สร้าง เจดีย์ประธานและเจดีย์บริวาร อาจสร้างขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 และ 2) สมัยท่ีมี

การซ่อมแปลงให้เจดีย์ประธานหนัหน้าไปยงัทิศตะวนัตก อาจเกิดขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 – 

19 ก่อนท่ีจะทิง้ร้างไปในช่วงก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 เช่นเดียวกบัเมืองศรีเทพ 
 2. แนวคิดในการก่อสร้างทัง้ 2 สมัย คือ 1) มีการเลือกท่ีตัง้ในพืน้ท่ีท่ีสามารถสร้าง       

ศาสนสถานขนาดใหญ่ได้และมีความสมัพนัธ์กับแกนทิศของโบราณสถานอ่ืนๆ รวมทัง้มีลกัษณะ

มณฑลจกัรวาลของพทุธศาสนามหายานปรากฏในแผนผงัของเจดีย์ประธานและแผนผงัรวม และ 

2) มีการให้ความสาํคญักบัทิศตะวนัตกอยา่งมาก ซึง่อาจเก่ียวข้องกับการนบัถือพระอมิตาภะและ

สวรรค์สขุาวดี รวมทัง้เขาถมอรัตน์ 

 3. โบราณสถานเขาคลงันอกอาจเป็นตวัแทนของความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้า

และศาสนาของเมืองศรีเทพในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 – 15 เน่ืองจากเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ท่ี

ต้องใช้ทรัพยากรในการสร้างสงูและมีความซบัซ้อนทางด้านแผนผงัมากท่ีสดุในสมยัทวารวดี 
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 The objectives of this dissertation are to sequence and study the 

construction concepts of Khao Khlang Nok stupa, Sri Thep ancient town, Petchaboon 

province. The study puts forward an analysis based on the data from the excavation of 

the main stupa in 2008 together the new data from the excavation of subsidiary stupas 

in 2014.    

 The results of the study can be outlined as follows:  

 1. There were two main construction periods of Khao Khlang Nok stupa: 1) 

the main site, the main stupa and the subsidiary stupas may be constructed during 9th – 

10th century CE  2). The main stupa may be restored to face east during 10th – 13th 

century CE and was abandoned  before 14th century CE like the town of Si-Thep.  

 2. The construction concepts of the two periods are: 1) the location was 

chosen in order to build a large religious place and related the direction of other 

historical sites. Also, the overall plan and the plan of the main stupa depict the concept 

of mandala in Mahayana Buddhism.  2) A great emphasis is placed on the west. This 

may be related to the worship of Amitabha Buddha and Thamorat sacred mountain.  

 3. Khao Khlang Nok stupa may represent the prosperity of Si-Thep ancient 

town in terms of trading and religion during 9th – 10th century CE as it is a large site and 

requires a great deal of resources in the construction process. Plus, the plan is by far 

the most complex in Dvaravati period.  
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