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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงระยะเวลาหนึ่งเคยอยู่ภายใต้อ านาจวัฒนธรรมเขมร 
จะเห็นได้จากหลักฐานโบราณสถานประเภทปราสาทหินกระจายตัวอยู่ แสดงให้เห็นถึงยุคที่ชนชาติเขมร
มีความรุ่งเรือง จนกระทั่งหลังจากสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นช่วงที่อ านาจวัฒนธรรมเขมรเริ่มเสื่อมลง 
ศาสนสถานกลุ่มปราสาทหินถูกทิ้งร้าง  แม้จะมีการถูกใช้งานอยู่บ้างแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรรมเขมร
ทิ้งช่วง เมืองต่าง ๆ ที่เคยอยู่ในอ านาจต่างเริ่มมีอิสระในการปกครองตนเองมากขึ้น จนเมื่อเริ่มมีการนับถือ

พุทธศาสนา ท าให้ความเชื่อที่มีต่อศาสนสถานกลุ่มปราสาทนี้เปลี่ยนไป และอาจจะถูกใช้เป็นศาสนสถาน
ในศาสนาพุทธเรื่อยมา จนมาถึงช่วงระยะเวลาที่คนลาวย้ายถิ่นที่อยู่เข้ามาในช่วงปลายสมัยอยุธยาถึง
ต้นรัตนโกสินทร์จึงอาจท าให้เกิดการซ่อมต่อเติมปราสาทให้เป็นพระธาตุเจดีย์ขึ้นมาแทน 
 การเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนลาวในพ้ืนที่นั้นอาจมีส่วนท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนต่อเติมรูปแบบ 
ศาสนสถานจ าพวกปราสาทที่มีอยู่แต่เดิม  โดยเป็นการเลือกใช้ต าแหน่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่แล้วให้
เป็นศาสนสถานของชุมชนของตน  ตัวอย่างการเคลื่อนย้ายของคนบริเวณนี้ เช่น ในช่วงประมาณ พ.ศ. 
1900 จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าฟ้างุ่มได้ยกทัพไปรวบรวมหัวเมืองลาว รวมไปถึงหัวเมืองลาวที่อยู่ในเขต

ที่ราบสูงโคราช เช่น ร้อยเอ็ด โคราช1 เป็นช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นว่ามีคนลาวกระจายตัวอยู่อาศัยลงมา
ไกลถึงพ้ืนที่ลุ่มน้ ามูลอยู่ก่อนแล้ว หรือในช่วงสมัยธนบุรีถึงต้นรัตนโกสินทร์ ประมาณ พ.ศ. 2321 
พระยาตากสินยกทัพไปตีอาณาจักรลาวมาเป็นหัวเมืองขึ้น2 ในการนี้ก็มีการกวาดต้อนประชาชนชาว
เวียงจันทน์มายังสยามด้วย ซึ่งจะเห็นว่ามีการเคลื่อนย้ายไปมาของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สัมพันธ์
กับชนชาติลาวอยู่เรื่อยมา 
 
 
                                                           

 1 บุนมี  เทบสีเมือง, ควำมเป็นมำของชนชำติลำว เล่ม 2 อำณำจักรลำวล้ำนช้ำง
ตอนต้น (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2554), 217. 
 2 บุนมี  เทบสีเมือง, ควำมเป็นมำของชนชำติลำว เล่ม 3 อำณำจักรลำวล้ำนช้ำง 
ตอนปลำยและกำรก่อตั้งสปป.ลำว (กรุงเทพฯ: ตถาตา, 2556), 71. 
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 ช่วงระยะแรกการสร้างปราสาทในวัฒนธรรมเขมรความเชื่อเดิม คือ เป็นศาสนสถานใน
ศาสนาพราหมณ์ (ไศวนิกาย) เห็นได้จากโบราณวัตถุท่ีพบ เช่น  ศิวลึงค์, ประติมากรรมรูปเคารพ รวม
ไปถึงทับหลังเล่าเรื่องในศาสนาพราหมณ์  ต่อมาเมื่อมีกลุ่มคนย้ายมาตั้งถิ่นที่อยู่เป็นกลุ่มใหม่ เช่น ชนชาติ
ลาว การเข้าใช้ศาสนสถานก็มาพร้อมความเชื่อทางพุทธศาสนา  ท าให้ความเชื่อที่มีต่อศาสนสถานเปลี่ยน 
มีทั้งการเปลี่ยนโดยน าพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้แทนที่ รวมถึงการเปลี่ยนรูปทรงภายนอกของปราสาท
ให้มีลักษณะที่เป็นพระธาตุเจดีย์  
 งานค้นคว้าส าคัญที่เคยมีผู้ด าเนินการมาก่อน เช่น การค้นคว้าเรื่อง “การศึกษาปราสาท
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์” โดย สมมาตร์  ผลเกิด เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบปราสาทและหลักฐาน
โบราณวัตถุ มีข้อสันนิษฐานว่า เดิมปราสาทแห่งนี้เป็นเทวสถานมาก่อนแล้วจึงถูกดัดแปลงเป็นพุทธสถาน 
จากหลักฐานที่พบคือ ฐานพระพุทธรูปที่อยู่ในปราสาทประธานและปราสาทบริวารอีก 2 หลัง อีกทั้ง
จารึกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงศาสนสถานแห่งนี้3 
 บทความเรื่อง “ธาตุเมืองจันทร์ อิทธิพลสถาปัตยกรรมร่วมแบบเขมรในธาตุอีสาน” โดย วสันต์  
เทพสุริยานนท์ นักโบราณคดีช านาญการ กล่าวถึงธาตุเจดีย์เมืองจันทร์ ที่  อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ  
ในเรื่องเกี่ยวกับด้านหลักฐานทางโบราณคดี พบว่าธาตุเมืองจันทร์ไม่ใช่ปราสาทอิฐที่สร้างในวัฒนธรรม
ร่วมแบบเขมร แต่เป็นธาตุอีสานที่สร้างขึ้นในวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นในพุทธศาสนา และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ชาวลาวกับชาวกูยที่มาเปลี่ยนปราสาทให้เป็นธาตุอีสาน คือ รูปแบบเฉพาะของชาวลาวจะเป็นยอด
ทรงบัวเหลี่ยม4  
 การค้นคว้าเรื่อง “ปราสาทขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับการซ่อมแปลงของ
กลุ่มคนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-24”  โดย ภิญโญ เสาร์วันดี  มี 5 ปราสาทหลักท่ีใช้ในการวิเคราะห์
คือ ปราสาทศรีขรภูมิ จ. สุรินทร์  ปราสาทบ้านปราสาท จ.ศรีสะเกษ  กู่พระโกนา จ.ร้อยเอ็ด ปราสาททอง 
จ.สุรินทร์ และ พระธาตุพันขัน  จ.ร้อยเอ็ด  ผลการศึกษาดังกล่าว พบว่ามีการซ่อมรูปแบบของปราสาท

                                                           

 3 สมมาตร์  ผลเกิด, “การศึกษาปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2529), 57. 
 4 วสันต์  เทพสุริยานนท์, ธำตุเมืองจันทร์ อิทธิพลสถำปัตยกรรมร่วมแบบเขมรในธำตุ
อีสำน, เข้าถึงเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.finearts.go.th/olddata/ 
files/thaatuemuuengcchanthr.pdf 
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เขมรโดยผู้คนในท้องถิ่น โดยมีรูปแบบที่ต่างไปจากระเบียบเดิม บางแห่งเป็นการซ่อมแปลงบางส่วนและ
บางแห่งเป็นการสร้างใหม่เลียนแบบปราสาทเขมร5   
 การศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมานั้น เป็นการศึกษาวิเคราะห์เฉพาะบางแหล่งโบราณสถาน โดย
ใช้ข้อมูลด้านรูปแบบประกอบกับหลักฐานทางโบราณคดีในการศึกษา ยังไม่ได้กล่าวถึงการซ่อมต่อเติม
ปราสาทของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในลักษณะภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะของ
การซ่อมต่อเติมรูปแบบที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ด้วย 
 ในการศึกษาครั้ งนี้  จึงจะใช้ข้อมูลรูปแบบจากแหล่งโบราณสถาน เขมรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้อมูลกลุ่มปราสาทท่ีถูกปรับเปลี่ยนต่อเติมรูปแบบจ านวนหนึ่ง คือ 1. ปราสาท

วัดปรางค์ทอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  2. ปราสาทศรีขรภูมิ อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์  3. ปราสาทเมืองที 
อ.เมือง จ.สุรินทร์  4. ปราสาทตะเปรียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์  5. ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ 
จ.สุรินทร์  6. ปราสาทตามอย อ.บัวเชด จ.สุรินทร์  7. ปราสาทบ้านปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  
8. ธาตุเมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ  9. กู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  10. ธาตุพันขัน 
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  11. พระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ทั้งหมดรวม 11 แหล่ง  ซึ่งในแต่ละที่นั้น
ก็มีลักษณะการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะถูกซ่อมต่อเติมส่วนยอดที่ต่างไปจากระเบียบ

ปราสาทแบบวัฒนธรรมเขมร เช่น มียอดทรงดอกบัวเหลี่ยม หรือบางแห่งมีการท าแท่นประดิษฐาน
พระพุทธรูป และในบางแห่งก็อาจเป็นการซ่อมหรือสร้างขึ้นใหม่เป็นพระธาตุเจดีย์โดยเป็นการท าเลียนแบบ
รูปแบบปราสาทแบบเขมร ข้อมูลหลักฐานด้านรูปแบบข้างต้น ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะน ามาใช้วิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของคนที่มาอยู่อาศัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงอิทธิพลรูปแบบศิลปะอ่ืนที่ปรากฏ ซึ่งอาจจะท าให้ทราบว่า ปราสาทกลุ่ม
ที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบนั้นมีทั้งท่ีเป็นการปรับเปลี่ยนต่อเติมจากปราสาทเขมรและมีทั้งเป็นการสร้าง

เป็นพระธาตุเจดีย์โดยเลียนแบบปราสาทเขมร  นอกจากนั้นแล้วยังมีอิทธิพลจากรูปแบบศิลปะอ่ืนปรากฏ
อยู่ ซึ่งก็คือ ยอดทรงดอกบัวเหลี่ยม ส าหรับความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่ตั้งนั้นมีทั้งท่ีเป็นการถูกซ่อม
ต่อเติมโดยชาวลาวและโดยชาวกูย (ส่วย) ที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีโดยมีพ้ืนฐานความเชื่อในพุทธศาสนา 
 ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการซ่อมแปลงของปราสาท คือ ในพ้ืนที่อีสานตอนบน 
อย่างเช่น จ.สกลนคร รูปแบบส่วนยอดเป็นรูปทรงบัวเหลี่ยมชัดเจนกว่า เช่น ที่พระธาตุเชิงชุม ในขณะที่
แหล่งอ่ืน ๆ มีรูปแบบการซ่อมแปลงแตกต่างกันออกไป ส าหรับรูปแบบยอดทรงดอกบัวเหลี่ยมอาจจัดเป็น

                                                           

 5 ภิญโญ  เสาร์วันดี, “ปราสาทขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับการซ่อมแปลง
ของกลุ่มคนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-24” (การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 56. 
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ลักษณะเฉพาะของคนลาวในพ้ืนที่ที่มาซ่อมแปลงปราสาทเขมรได้หรือไม่นั้น ในส่วนของรายละเอียดที่
ต่างจากนี้จะได้น าไปศึกษาวิเคราะห์ถึงที่มาและอิทธิพลในล าดับต่อไป 
 
วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบปราสาทเขมรที่ถูกซ่อมแปลงและรูปแบบการสร้างเจดีย์ เลียนแบบ
ปราสาท 
 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลศิลปะอ่ืนที่ปรากฏอยู่ในปราสาทกลุ่มที่ถูกซ่อมแปลง
และกลุ่มเจดีย์ที่สร้างเลียนแบบปราสาท 
 3. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบโบราณสถานกับความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มาอาศัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4. เ พ่ือศึกษาวิ เคราะห์สาเหตุของการซ่อมแปลงรูปแบบปราสาทเขมรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 1. ปราสาทกลุ่มหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนรูปแบบนี้ มีทั้งที่เป็นการปรับเปลี่ยนหรือต่อเติมรูปทรง
บางส่วนและอีกกลุ่มเป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นใหม่โดยเป็นลักษณะการท าเลียนแบบปราสาทขอม 
 2. ปราสาทกลุ่มที่ถูกปรับเปลี่ยน มีรูปแบบอิทธิพลศิลปะลาวล้านช้าง คือ รูปทรงยอด
ดอกบัวเหลี่ยม และอีกจ านวนหนึ่ง เป็นรูปแบบที่มีลักษณะของท้องถิ่น คือท าชั้นซ้อนส่วนยอดต่างออกไป
จากระเบียบปราสาทขอม 
 3. การปรับเปลี่ยนรูปแบบและหน้าที่ใช้งานของปราสาทกลุ่มนี้  มีความสัมพันธ์กับกลุ่มคน
ที่อยู่อาศัย ซึ่งมีทั้งเป็นการซ่อมสร้างโดยชาวลาวและการซ่อมสร้างโดยชาวกูย  (ส่วย) ที่อยู่อาศัยใน
ท้องถิ่นนั้น โดยมีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อในพุทธศาสนา 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ   
 กลุ่มตัวอย่างปราสาทที่ถูกซ่อมแปลงรูปแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 11 แหล่ง 
ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนโบราณสถานขอม ได้แก่ 
 ปราสาทวัดปรางค์ทอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
 ปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
 ปราสาทเมืองท ี อ.เมือง จ.สุรินทร์   
 ปราสาทตะเปรียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์  
 ปราสาททอง  อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์   
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 ปราสาทตามอย อ.บัวเชด จ.สุรินทร์   
 ปราสาทบ้านปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ   
 ปราสาทเมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 
 กู่พระโกนา  อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  
 ปราสาทพันขัน  อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด   
 พระธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร   
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากหนังสือและเอกสาร  
 2. ออกส ารวจภาคสนามในสถานที่จริง  
 3. จัดล าดับ/เรียบเรียงข้อมูลหลักฐาน  
 4. สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 1. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
 2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ จ.นครราชสีมา 
 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จ.นครราชสีมา 
 4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 
 5. ข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม  
 
นิยำมค ำศัพท์ 
 1. “ธาตุเจดีย์” หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า หรือ
พระมหากษัตริย์ หรือจักรพรรดิ และ “อุเทสิกะเจดีย์” หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นโดยมีเจตนาอุทิศแด่
พระพุทธเจ้า  ไม่ก าหนดว่าจะท าเป็นรูปแบบใด6 
 2. “ปราสาท” หมายถึง รูปแบบของเรือนที่มีหลายชั้นซ้อนกัน (ชั้นซ้อน) หรือที่มีหลังคา
ลาดหลายชั้นซ้อนลดหลั่นกัน7 ส่วน “ปราสาทเขมร” เพ่ิมเติมส่วนยอดท าเป็น ชั้นวิมาน คือ เป็นการ
ท ายอดเป็นเรือนชั้นซ้อนกันโดยจ าลองเรือนธาตุลดหลั่นกันขึ้นไป  

                                                           

 6 สันติ  เล็กสุขุม, เจดีย์ ควำมเป็นมำและค ำศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, 
พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 3. 
 7 เรื่องเดียวกัน, 4. 
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 3. “เจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยม” หรือ “เจดีย์ทรงดอกบัวเหลี่ยม” คือ เจดีย์ในศิลปะลาวที่มี
ส่วนองค์ระฆังอยู่ในผังสี่เหลี่ยม ปล้องไฉนและปลีอยู่ในลักษณะทรงกรวยสี่เหลี่ยมไปจนถึงยอด8  
 4. “เจดีย์ทรงปราสาท” หมายถึง เจดีย์ที่อยู่ในผังเหลี่ยม ส่วนกลางท าเป็นห้องคูหาหรือ
ท าเรือนผนังทึบมีจระน าประดับ ส่วนนี้เรียกว่า เรือนธาตุ  ส่วนยอดเจดีย์ท าเป็นชั้นซ้อนกันหรืออาจ
ต่อด้วยเจดีย์ทรงระฆัง9 

                                                           

 8 ศักดิ์ชัย  สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลำวและอีสำน (กรุงเทพฯ: 
มิวเซียมเพรส, 2551), 63. 
 9 สันติ เล็กสุขุม, เจดีย์ ควำมเป็นมำและค ำศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, 
22. 
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บทท่ี 2  
 

ปราสาทเขมรท่ีถูกซ่อมแปลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 จากโบราณสถานทั้งหมด 11 แห่งที่น ามาศึกษา  มีหลักฐานท าให้ทราบว่าเป็นปราสาทใน
วัฒนธรรมเขมรเดิมอยู ่5 แห่งที่ถูกซ่อมแปลงให้ต่างไปจากระเบียบเดิม โดยไดใ้ช้รูปแบบปราสาทเขมร
มาแบ่งกลุ่มปราสาท 5 แห่งดังกล่าวนั้น  มีต าแหน่งที่ตั้งอยู่ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
และตอนบน และในแต่ละแห่งมีลักษณะการซ่อมแปลงที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะได้อธิบายเป็นล าดับต่อไปนี้ 
 
รูปแบบโดยท่ัวไปของปราสาทเขมร 
 1. ส่วนฐาน ปราสาทเขมรมักจะตั้งอยู่บนฐานไพท ีคือ ฐานสี่เหลี่ยมที่ตั้งสิ่งก่อสร้างหลาย
อย่างไว้ด้วยกัน แผนผังปราสาทมีทั้งเป็นปราสาทหลังเดียว ปราสาท 3 หลัง และปราสาท 5 หลัง 
ส่วนใหญ่ฐานท าด้วยศิลาแลง ตั้งแต่ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา นิยมท าเป็นชุดฐาน
บัวลูกฟัก 
 2. ส่วนเรือนธาตุ เรือนธาตุปราสาทเขมรจะท าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ยกเว้นกลุ่มที่เป็น
ธรรมศาลา) ในศิลปะเขมรสมยัเมืองพระนคร จะนิยมท าเรือนธาตุในแผนผงัสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุม1 เช่น  
ปราสาทพมิาย จังหวัดนครราชสีมา (ภาพที่ 1) ส่วนในสมัยก่อนเมืองพระนคร มักจะท าเรือนธาตุสี่เหลี่ยม
จัตุรัสไม่มีเพิ่มมุม เช่น ปราสาทภูมิโปน จังหวัดสุรินทร์ (ภาพที่ 2) 
  นอกเหนือจากนั้นแล้ว ปราสาทเขมรมักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพราะถือเป็น
ทิศมงคล  ฉะนั้นช่องประตูทางเข้าจงึอยู่ทางทิศตะวันออก และท าประตูหลอกอีก 3 ด้าน (หรือบางแห่ง
จะท าช่องประตูทั้ง 4 ด้าน) ภายในเป็นห้องคูหาที่ขนาดใหญ่พอส าหรับคนสามารถเข้าไปภายในเพื่อ
ประกอบพิธีได้ และมีพื้นที่ส าหรับประดิษฐานประติมากรรมรูปเคารพประจ าศาสนาสถานด้วย 
 
 
 

                                                             

 1 รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง, ปราสาทขอมในดินแดนไทย ความเป็นมาและข้อมลู 
ด้านประวัติศาสตรศ์ิลปะ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 34. 
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 3. ส่วนยอด จะท าเป็นเรือนช้ันซ้อน คือ การจ าลองเรือนธาตุข้ึนไป แต่ละช้ันเรียกว่า 
ช้ันวิมาน (หรือช้ันรัดประคด) โดยที่บนช้ันวิมานจะประกอบด้วยช่องวิมานและซุ้มวิมาน ท าเป็นรูป
สี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางแทนช่องหน้าต่างของเรือนและซุ้ม ด้านหน้าช่องวิมานประดับด้วยบรรพแถลง  
ส่วนที่มุมแต่ละมุมของเรือนช้ันซ้อนประดับด้วยนาคปัก2 ตัวอย่างเช่น ยอดปราสาทพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา (ภาพที่ 3) 
 

 
 
ภาพที่ 1 เรือนธาตุปราสาทพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 2 เรื่องเดียวกัน, 39. 
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ภาพที่ 2 เรือนธาตุปราสาทภูมิโปน จังหวัดสุรินทร์ 
 

 
 
ภาพที่ 3 เรือนช้ันซ้อนแบบปราสาทเขมรที่ปราสาทหินพิมาย 
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับลักษณะการซ่อมแปลงปราสาทเขมร 
 จากข้อมูลรูปแบบของปราสาท 5 แห่ง คือ ปราสาทวัดปรางค์ทอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ปราสาทบ้านปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ กู่พระโกนา 
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ในแต่ละแห่งมีรูปแบบที่ซ่อมแปลง
แตกต่างกันออกไป มีข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 
 1. การซ่อมแปลงด้วยการต่อเติมส่วนยอด เป็นการต่อเติมส่วนยอดให้มีความแตกต่าง
ไปจากเรือนช้ันซ้อนแบบปราสาทเขมร คือ ปราสาทวัดปรางค์ทอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีการต่อ
ส่วนยอดด้วยรูปแบบยอดเจดีย์ทรงบวัเหลี่ยม ปราสาทบ้านปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ การท า
ส่วนยอดสันนิษฐานว่ามีแนวความคิดจากรูปแบบเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมซ้อนกัน ไม่มีการท าช่องวิมาน และ
ปราสาทบริวารด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มีการซ่อมแปลง
ส่วนยอดข้ึนใหม่ โดยพยายามเลียนแบบปราสาทเขมรเดิม  
 2. การซ่อมแปลงภายในเรือนธาตุ คือ มีการท าแท่นยกพื้นข้ึนภายในเรือนธาตุ ซึ่งเป็นฐาน
ที่สูงกว่าฐานรูปเคารพในปราสาทเขมร อาจเป็นรูปแบบที่แสดงออกในฐานะเจดีย์ มีจ านวน 3 แห่ง คือ 
ปราสาทวัดปรางค์ทอง อ. เมือง จ.นครราชสีมา ปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ และปราสาท
บ้านปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ   
 3. การซ่อมแปลงใหม่ท้ังหมดบนต าแหน่งปราสาทเขมรเดิม เป็นลักษณะที่สร้างรูปแบบ
ใหม่ทั้งหมดโดยมีความตั้งใจใหเ้ปน็เจดีย์ คือ กู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ที่ปราสาทองค์กลาง 
โดยที่ยังมีแนวความคิดแบบปราสาทเขมรหลงเหลืออยู่ด้วย และอีกแห่ง คือ พระธาตุเชิงชุม อ.เมือง 
จ.สกลนคร เป็นการสร้างเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมในศิลปะลาวล้านช้างมาครอบทับเรือนธาตุของปราสาทเขมร 
 โดยที่ในแต่ละแห่งตามที่กล่าวมาข้างต้น มีรายละเอียดในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  
 
ปราสาทวัดปรางค์ทอง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 ท่ีตั้งโบราณสถาน 
 บ้านพุดซา ต าบลพุดซา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 ข้อมูลโบราณสถาน 
 ปราสาทตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดปรางค์ทอง เดิมเป็นปราสาท 3 หลัง3 ปัจจุบันเหลือหลักฐาน
ปราสาทเพียงหลังเดียว เป็นต าแหน่งปราสาทด้านทิศใต้ก่อด้วยอิฐ ตั้งอยู่บนฐานไพที เรือนธาตุอยู่ใน
แผนผังสี่เหลี่ยมจตัุรัสเพิ่มมมุ ภายในเรือนธาตทุ าแท่นยกพื้น และมีร่องรอยการฉาบปูนทีผ่นังของปราสาท

                                                             

 3 กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, ท าเนยีบโบราณสถานขอมในประเทศไทย, เล่ม 1 
(กรงุเทพฯ: สมาพันธ์, 2538), 29. 
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ด้วย มีการท าประตูทางเข้า-ออกทางด้านทิศตะวันออก (ภาพที่ 4) ส่วนด้านที่เหลือท าเปน็ประตูหลอก 
(ภาพที่ 5) ส่วนยอดมีการซ่อมแปลงต่อเติมข้ึนใหม่ในสมัยหลัง โดยท าช้ันวิมานข้ึนไปหนึ่งช้ัน ถัดข้ึนไป
เป็นรูปทรงกรวยสี่เหลี่ยม (ภาพที่ 6) ภาพจิตรกรรมภายในเรือนธาตุ เขียนข้ึนประมาณช่วงสมัยต้น
รัตนโกสินทร์4 ปัจจุบันลบเลือนไปมาก  
 นอกเหนือจากองค์ปราสาทแล้ว ยังพบหลักฐานอื่น ๆ ของปราสาทเขมรด้วย ตัวอย่างเช่น  
ทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (ภาพที่ 7)  อีกช้ินหนึ่ง คือ ทับหลังจ าหลักภาพบุคคลนั่งชันเข่าอยู่
เหนือภาพสัตว์ (ภาพที่ 8) ก าหนดอายุทับหลังที่ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 165 และยังมีช้ินส่วน
ปราสาทเขมรช้ินอื่น ๆ เก็บรักษาไว้บนศาลาการเปรียญของวัด เช่น ทับหลัง เสาประดับกรอบประตู 
และปราสาทจ าลอง 
 

 
 
ภาพที่ 4 ประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออก  
 
 

                                                             

 4 อนุวิทย์  เจริญศุภกุล, “วัดปรางค์ นครราชสีมา การศึกษาข้อมูลศิลปะและ
สถาปัตยกรรม,” เมืองโบราณ 12, 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2529): 73-82. 
 5 กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, ท าเนยีบโบราณสถานขอมในประเทศไทย, เล่ม 1, 29. 
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ภาพที่ 5 ประตูหลอกด้านทิศใต ้
 

 
 
ภาพที่ 6 ส่วนยอดที่ถูกซ่อมแปลง (ภาพจากด้านทิศใต้) 
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ภาพที่ 7 ทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 
 

 
 
ภาพที่ 8 ทับหลังรูปบุคคลนั่งชันเข่าเหนือภาพสัตว์ 
 
 วิเคราะห์รูปแบบ 
 1. ส่วนฐาน 
  ส่วนฐานเปน็สว่นทีไ่ม่ถูกเปลีย่นแปลงรูปแบบไปมากนัก เพราะว่าถูกถมอยู่ในดิน ท าให้
วัสดุที่ใช้ยังคงเป็นรูปแบบเดิมที่มีมาตั้งแต่การสร้างปราสาทเขมร สันนิษฐานว่าท ามาจากหินทราย 
เช่นเดียวกับฐานปราสาทองค์อื่นที่ขุดพบ แต่ไม่สามารถอธิบายรูปแบบที่ชัดเจนได้ ส่วนการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึนเป็นการบูรณะเพิ่มเติมให้แข็งแรงกว่าเดิม ซึ่งส่วนล่างองค์ปราสาทที่มีการบูรณะ ระบุปี พ.ศ. 2521 
โดยกรมศิลปากร 



 14 

 2. ส่วนเรือนธาตุ 
  เรือนธาตุของปราสาทวัดปรางค์ทองก่อด้วยอิฐฉาบปูน (ภาพที่ 9) ท าแผนผังเรือนธาตุ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม และมีพื้นที่ห้องขนาดใหญ่  จากลักษณะทั่วไปของเรือนธาตุแบบปราสาทเขมร 
เปรียบเทียบกับเรอืนธาตุของปราสาทวัดปรางค์ทอง จะเห็นว่ายังคงเปน็รปูแบบโครงสรา้งปราสาทเขมร
เดิม ไม่ได้ถูกซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงไปมากนัก จะมีส่วนที่ท าเพิ่มเติมข้ึนมา คือ ภายในมีแท่นปูนยกพื้น
ติดกับผนังด้านใน และการฉาบปูนที่ผนังภายนอกและภายในจนถึงยอด  
 

 
 
ภาพที่ 9 เรือนธาตุด้านทิศตะวันออก 
 
  การท าแท่นยกพื้น เป็นรูปแบบที่อาจเป็นการแสดงถึงความเป็นเจดีย์อย่างหนึ่ง แต่เดมิ
อาจจะใช้ประดิษฐานพระพุทธรูป (ภาพที่ 10)  เพราะว่าเหลอืพื้นที่ข้างในที่คนสามารถเข้าไปกราบไหว้
ได้ ทั้งนี้ในห้องครรภคฤหะของปราสาทเขมร การประดิษฐานรูปเคารพกม็ีแท่นยกพื้นเช่นเดียวกันแต่จะ
เป็นฐานที่แยกอยู่ต่างหาก มักจะอยู่กลางห้องไม่ติดกับผนัง และรูปเคารพนั้นสามารถเคลื่อนย้ายจากฐาน
ได้  เพราะฉะนั้นการท าแท่นยกพื้นภายในปราสาทวัดปรางค์ทองจึงน่าจะเป็นห้องส าหรับประดิษฐาน
สิ่งเคารพของเจดีย์  ส่วนการฉาบปูนที่ผนังภายนอกและภายในอาจเป็นความตั้งใจที่จะให้ผนังมีความ
ต่อเนื่องเป็นส่วนเดียวกันทั้งองค์ (ภาพที่ 11)  
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ภาพที่ 10 แท่นภายในปราสาท ปัจจุบันวางโบราณวัตถุ 
 

 
 
ภาพที่ 11 ภายในส่วนยอดของปราสาท 
 
  ปราสาทวัดปรางค์ทองมีการท าบวัหัวเสาประดับภายนอกบริเวณประตูหลอก (ภาพที่ 12) 
จะเห็นได้ว่า มีล าดับแนวเส้นลวดบัวที่มีความพยายามจะท าให้คล้ายคลึงการท าลวดบัวของปราสาทเขมร 
แต่ไม่ได้ท ารายละเอียดของลวดลายเท่าที่ควร (ภาพที่ 13)  ซึ่งการท าลวดลายหัวเสาในปราสาทเขมร 
มักจะมีระเบียบลวดลายที่ชัดเจน เช่น ลายหน้ากระดาน หรือลายกลีบบัว (ภาพที่ 14) 
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  การท าบัวหัวเสาของปราสาทวัดปรางค์ทอง อาจเป็นเพราะการฉาบปูนทับลงไปท าให้
ไม่ได้ลงรายละเอียดลวดลายตามแบบปราสาทเขมรที่เคยเป็น และอาจจะไม่ใช่ด้านที่ให้ความส าคัญ 
เพราะเป็นต าแหน่งปราสาทบรวิารด้านทิศใต้  ซึ่งตัวอย่างลักษณะการลงรายละเอียดลวดลายในส่วนที่
ไม่ได้ให้ความส าคัญ เช่น ด้านหลังของปราสาทประธาน ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (ภาพที่ 15)  
 

 
 
ภาพที่ 12 ผนงัภายนอกและหัวเสาด้านทิศใต ้
 

 
 
ภาพที่ 13 หัวเสาด้านทิศใตป้ราสาทวัดปรางค์ทอง จังหวัดนครราชสมีา 
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ภาพที่ 14 ลวดลายหัวเสาแบบปราสาทเขมร (ปราสาทศรีขรภูมิ จงัหวัดสุรินทร์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 ด้านหลังปราสาทที่ไม่ได้ให้ความส าคัญจะไม่มรีายละเอียดลวดลาย ปราสาทศีขรภูม ิ
 จังหวัดสุรินทร์  
              (ถ่ายโดย สุวพันธ์  จันทรวรชาต ณ ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 มีนาคม    
              2558) 
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 3. ส่วนยอด 
  ส่วนที่ยังคงรูปแบบปราสาทเขมรเดิม คือ มีการท าช้ันวิมาน (ภาพที่ 16) แสดงถึงการ
แบ่งเรือนช้ันซ้อนของปราสาทเขมร ถัดข้ึนไปจึงเป็นรูปทรงกรวยสี่เหลี่ยม (ภาพที่ 17) ซึ่งมีความ
คล้ายคลึงกับรูปแบบยอดเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม ในศิลปะลาวล้านช้าง  เป็นรูปแบบหนึ่งที่นิยมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  การท าเจดีย์ทรงบวัเหลีย่มของลา้นช้าง เกิดข้ึนในศิลปะล้านช้างราวต้นพทุธศตวรรษที่ 22 
ตรงกับสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โดยเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมที่น่าจะเป็นต้นแบบในยุคแรก ๆ คือ พระธาตุ
ศรีสองรัก  จังหวัดเลย6  เจดีย์องค์นี้มีองค์ระฆังสี่เหลี่ยมจะตั้งอยู่บนชุดฐานบัวที่ค่อนข้างเตี้ย และจาก
ที่มาความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับล้านช้าง  อาจมีผลให้รูปแบบเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมนี้แพร่หลายใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย 
 

 
 
ภาพที่ 16 ช่องวิมานบนเรือนช้ันซ้อนด้านทิศตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 6 ศักดิ์ชัย  สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศลิปะลาวและอีสาน (กรุงเทพฯ: 
มิวเซียมเพรส, 2555), 65. 
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ภาพที่ 17 ส่วนยอดทรงกรวยสี่เหลี่ยมด้านทิศตะวันออก 
 

 
 
ภาพที่ 18 ภาพลายเส้นส่วนยอดของปราสาทวัดปรางค์ทอง 
 
 การท าส่วนยอดของปราสาทวัดปรางค์ทองที่เป็นทรงกรวยสี่เหลี่ยมข้ึนไป (ภาพที่ 18) มี
รูปแบบคล้ายคลึงกับการท าธาตุอีสานกลุ่มฐานสูงที่มีต้นแบบเช่นเดียวกับพระธาตุพนม  โดยเจดีย์กลุ่มนี้
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จะมีส่วนเรือนธาตุสูง  มีการท าช่องประตูสี่ทิศและต่อยอดด้วยทรงระฆังสี่เหลี่ยมหรือทรงดอกบัวเหลี่ยม7  
ตัวอย่างเจดีย์ที่มีรูปแบบใกล้เคียงและอยู่ห่างออกไปจากปราสาทวัดปรางค์ทองราว 45 กิโลเมตร คือ 
เจดีย์ที่วัดหน้าพระธาตุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ภาพที่19)   
 จากประวัติวัดหน้าพระธาตุเคยเป็นวัดร้างมาก่อน และไม่มีประวัติการสร้างพระธาตุเจดีย์
องค์นี้ แต่จากอายุสมัยของสิมและภาพจิตรกรรมที่อยู่ภายในสิมหลังเก่าของวัด วัดน่าจะสร้างในช่วง
ต้นรัตนโกสินทร์8  ซึ่งใกล้เคียงกับอายุสมัยของภาพจิตรกรรมในเรือนธาตุปราสาทวัดปรางค์ทอง  
เพราะฉะนั้นในการท าส่วนยอดของปราสาทวัดปรางค์ทอง (ภาพที่ 20) สันนิษฐานว่าจะเป็นการท า
ยอดตามแบบเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม  เช่นเดียวกันกับเจดีย์ที่วัดหน้าพระธาตุ (ภาพที่ 21) แต่ใช้เรือนธาตุ
ของปราสาทเขมรเดิม  
 สรุป 
 ปราสาทวัดปรางค์ทองเป็นปราสาทในวัฒนธรรมเขมร จากหลักฐานทับหลังที่พบก าหนด
อายุสมัยอยู่ที่ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 16  และมีการซ่อมแปลงโดยการต่อเติมส่วนยอดให้เป็นเจดยี์ทรง
ระฆังสี่เหลี่ยม หรือ ทรงบัวเหลี่ยม เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 23-24  โดยใช้หลักฐานอายุสมัยของ
ภาพจิตรกรรมและพัฒนาการรูปแบบการสร้างเจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยมแบบลาวล้านช้าง 
 

 
 
ภาพที่ 19 พระธาตุเก่าที่วัดหน้าพระธาตุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

                                                             

 7 วิโรฒ  ศรีสุโร, ธาตุอีสาน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้า, 2539), 33. 
 8 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2529), 41. 
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ภาพที่ 20 ส่วนยอดปราสาทวัดปรางค์ทอง   
 

 
 
ภาพที่ 21 ส่วนยอดพระเจดีย์ วัดหน้าพระธาตุ  
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ปราสาทศีขรภูมิ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
 ท่ีตั้งโบราณสถาน 
 บ้านปราสาท ต าบลระแงง อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ์
 ข้อมูลโบราณสถาน 
 ปราสาทศีขรภูมิ เป็นปราสาทอิฐ 5 หลังตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก  ปราสาทประธานตั้งอยู่ตรงกลางและมีปราสาทบริวารล้อมรอบที่มุมทั้ง 4 มุม (ภาพที่ 22) 
แผนผังโดยรอบบรเิวณปราสาทท าเปน็คูน้ า 3 ด้าน มีถนนเข้าสู่ปราสาทด้านทิศตะวันออก (ภาพที่ 23) 
 ปราสาทประธาน เรือนธาตุอยู่ในแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุม ท าประตูทางเข้าด้านทิศ
ตะวันออก (ภาพที่ 24) ส่วนอีก 3 ด้านท าเป็นประตูหลอก เหนือกรอบประตูมีทับหลังจ าหลักภาพ 
ศิวนาฏราช (ภาพที่ 25) และมีการสลักลวดลายที่เสาประดับกรอบประตูและเสาติดผนังทางด้านหน้า 
(ภาพที่ 26) ภายในเรือนธาตุมีท าฐานยกพื้นสูง คล้ายเป็นฐานชุกชี  ส่วนยอดปัจจุบันเหลือหลักฐาน
เป็นเรือนช้ันซ้อนข้ึนไป 3 ช้ัน 
 ปราสาทบรวิาร 4 องค์ เรือนธาตุอยู่แผนผังสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม  มีทางเข้าออกด้านทิศตะวันออก 
และท าประตูหลอกเช่นเดียวกับปราสาทประธาน  ภายในปราสาทบริวารด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีการท าฐานยกพืน้สงูคล้ายเป็นฐานชุกชี  ส่วนปราสาทบริวารอีกสองด้าน คือ 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ภายในเรือนธาตุเป็นห้องโล่ง 
 ส่วนการท าส่วนยอดของปราสาทบริวาร เหลือหลักฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่ปราสาททิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ท าเป็นช้ันหลังคาซ้อนลดหลั่นกันข้ึนไป 3 ช้ัน ต่อยอดด้วยรูปทรงดอกบัวตูม ชุดหลังคา
ซ้อนช้ันดังกลา่ว มีรูปแบบคลา้ยเปน็ชุดบวัคว่ า-บวัหงาย ในแต่ละช้ันช่างได้น าเอาช้ินส่วนปราสาทเขมร 
ที่เรียกว่า นาคปัก มาประดับด้วย ท าให้ส่วนยอดมีลักษณะเป็นพุ่มสงู (ภาพที่ 27) ส่วนปราสาทบริวาร
อีก 3 หลังยอดปราสาทพังทลายไปมากจนไม่อาจสันนิษฐานรูปแบบเดิมได้  
 ปราสาทบริวารด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ พบหลักฐานจารึกอักษรธรรมอีสาน ที่บริเวณ
ผนังกรอบประตูทางเข้า จากข้อความในจารึกโดยสรุปได้กล่าวถึง พระพุทธราช บุคคลเจ้านาย และ
ญาติพี่น้อง ได้ร่วมกันสร้างพระมหาธาตุ 3 องค์ ถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา9  
 หลักฐานช้ินส่วนปราสาทเขมรอื่น ๆ ที่พบ คือ ทับหลังจ าหลักภาพพระกฤษณะสู้กับช้าง
และคชสีห์ และอีกช้ินหนึ่งเป็นภาพพระกฤษณะสู้กับคชสีห์ ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ จากหลักฐานทับหลังและเสากรอบประตู ก าหนดอายุสมัยของปราสาทอยู่ที่

                                                             

 9 สมมาตร์  ผลเกิด, “การศึกษาปราสาทศีขรภูมิ จงัหวัดสุรนิทร”์ (วิทยานพินธ์ปรญิญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2529), 43. 
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ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 และถูกบูรณะปฏิสังขรณ์ใหเ้ป็นศาสนสถานในศาสนาพทุธ จากรูปแบบ
ตัวอักษรที่ใช้ในจารึก ช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 22 – 2310   
 

 
 
ภาพที่ 22 ปราสาทศีขรภูมิ เป็นปราสาท 5 หลังบนฐานเดียวกัน 
               (ภาพโดย สุวพันธ์ุ  จันทรวรชาต ณ ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 มีนาคม   
               2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 10 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ท าเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย, เล่ม 3 
(กรงุเทพฯ: อาร์ตโปรเกรส, 2538), 29. 
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ภาพที่ 23 แผนผังปราสาทศีขรภูมิ 
ที่มา: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ท าเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย, เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: 
อาร์ตโปรเกรส, 2538), 29. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 24 ปราสาทประธาน ด้านทิศตะวันออก 
              (ถ่ายโดย สุวพันธ์ุ  จันทรวรชาต ณ ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 มีนาคม   
              2558) 
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ภาพที่ 25 ทับหลังจ าหลักภาพศิวนาฏราช 
               (ถ่ายโดย สุวพันธ์ุ  จันทรวรชาต ณ ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 มีนาคม   
               2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 26 ลวดลายสลักเสาติดผนังและเสาประดับกรอบประตู ที่ประตดู้านทิศตะวันออก 
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ภาพที่ 27 ส่วนยอดปราสาทบริวาร ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
 
 วิเคราะห์รูปแบบ 
 1. ส่วนฐาน 
  ปราสาทศีขรภูมิมีตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง ที่เป็นชุดฐานบัวลูกฟัก (ภาพที่28) และที่
ปราสาทประธาน  มีการท าชุดฐานลักษณะเดียวกัน (ภาพที่ 29) ท าให้ปราสาทประธานจะดูสูงกว่า
ปราสาทองค์อื่น ๆ ซึ่งการท าชุดฐานบัวโดยใช้ลวดบัวลูกฟัก เป็นรูปแบบหนึ่งของปราสาทเขมร 
เพราะฉะนั้น ฐานของปราสาทศีขรภูมิจึงยังคงรูปแบบเดิมที่ใช้ในปราสาทเขมร   
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ภาพที่ 28 ฐานไพทีที่ตั้งปราสาทศีขรภูมิ เป็นชุดฐานบัวลูกฟกั 
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 มีนาคม   
               2558) 
 

 
 
ภาพที่ 29 ฐานปราสาทประธาน 
              (ถ่ายโดย สุวพันธ์ุ  จันทรวรชาต ณ ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 มีนาคม  
              2558) 
 
 2. ส่วนเรือนธาต ุ
  เรือนธาตุปราสาททัง้ 5 หลัง อยู่ในแผนผังรปูสี่เหลี่ยมจตัุรัสเพิ่มมมุ มีการท าประตูทางเข้า
ด้านทิศตะวันออก (ภาพที่ 30) ภายในเรือนธาตุปราสาทประธาน ปราสาทบริวารทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ท าฐานยกพื้นคล้ายฐานชุกชีอยู่ภายใน (ภาพที่ 31)  
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  การท าเรือนธาตุสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเพิ่มมุม เป็นลักษณะรูปแบบเดิมของปราสาทเขมร 
ส่วนที่แตกต่างออกไป คือ การท าฐานยกพื้นสูงไว้ในเรือนธาตุภายในปราสาทประธาน ปราสาทบริวาร  
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการสันนิษฐานไว้ว่า ต าแหน่งปราสาท 3 องค์นี้  น่าจะ
เป็นพระเจดีย์ 3 องค์ที่กล่าวถึงในจารึก11  
  การที่มีแท่นยกพื้นภายในเรือนธาตุ แต่เดิมอาจเป็นไปได้ทั้งการบรรจุพระธาตุหรือ
ประดิษฐานพระพุทธรูป เพราะปัจจุบันไม่พบหลักฐานรูปเคารพเดิมเหลืออยู่ การที่ท าแท่นเต็มพื้นที่
ภายในน่าจะเป็นรูปแบบที่บง่บอกว่าเป็นการยกย่องให้ปราสาทแทนเป็นองค์เจดีย์ เพราะการวางแท่น
เต็มพื้นที่ท าให้คนไม่สามารถเข้าไปภายในได้อีก และยังสัมพันธ์กับจารึกที่กล่าวถึงการสร้างเจดีย์เพื่อ
การสืบทอดพุทธศาสนาอีกด้วย  สันนิษฐานว่าแท่นที่อยู่ภายในอาจเป็นลักษณะการบรรจุพระธาตุ 
เพราะการที่ส่วนเรือนธาตุเดิมของเขมรมีขนาดของประตูค่อนข้างแคบ การประดิษฐานพระพุทธรูป
อาจจะต้องการพื้นที่ส าหรับการยกเข้าไปประดิษฐานและพื้นที่ส าหรับสักการะ   
 

 
 
ภาพที่ 30 เรือนธาตุปราสาทประธาน 
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 มีนาคม   
               2558) 
 
 
 
 

                                                             

 11 สมมาตร์  ผลเกิด, “การศึกษาปราสาทศีขรภูมิ จงัหวัดสรุินทร์,” 43. 
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ภาพที่ 31 ฐานยกพื้นภายในเรือนธาตุปราสาทประธาน 
              (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกลุ ณ ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสรุินทร์ วันที่ 3 มีนาคม  
              2558) 
 
 3. ส่วนยอด 
  ส่วนยอดปราสาทที่เหลอืหลกัฐานค่อนข้างครบ คือ ปราสาทประธาน (ภาพที่ 32) และ
ปราสาทบริวารทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ภาพที่ 33) การท าส่วนยอดของปราสาทประธาน ยังมีโครงสร้าง
รูปแบบทีเ่ป็นปราสาทเขมรอยู่ คือ มีการแบ่งเป็นเรอืนช้ันข้ึนไปและท าช่องวิมาน มีช้ินส่วนนาคปักที่มุม
ของปราสาท  แตบ่างส่วนได้หลน่หายไป ส าหรับส่วนที่แตกต่างไป คือ ที่ผนังด้านนอกมรี่องรอยปูนฉาบ
ทับอิฐต่อเนื่องมาจากสว่นเรอืนธาตุ ซึ่งอาจจะเป็นการซอ่มแซมเพิ่มเติมในช่วงสมัยหลังเมื่อมีการบูรณะ
ให้เป็นเจดีย์  
  ปราสาทบริวารทิศตะวันตกเฉียงใต้ การท าช้ันหลังคาปราสาทมีความแตกต่างไปจาก
ปราสาทเขมร คือ การซ้อนช้ันหลังคามรีูปแบบเป็นช้ันบัวคว่ าบัวหงายยืดท้องไม้สลับกับแนวหน้ากระดาน 
วางซ้อนลดหลั่นกันข้ึนไป (ภาพที่ 34) ไม่มีการท าช่องบัญชรในแต่ละช้ัน แต่มีการน าช้ินส่วนนาคปัก
และบรรพแถลงประดับที่ด้านและที่มุมของยอดปราสาทด้วย (ภาพที่ 35)   
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  มีข้อสันนิษฐานเกีย่วกับรปูแบบยอดปราสาทบรวิารทศิตะวันตกเฉียงใต้อยู่สองประการ 
คือ ช่างท้องถ่ินที่ได้รับมอบหมายมาท างาน อาจจะไม่เข้าใจระเบียบการท าเรือนช้ันซ้อนของปราสาทเขมร 
จึงเป็นลกัษณะการซอ่มแปลงโดยพยายามเลียนแบบจากยอดปราสาทที่เหลืออยู่ ซึ่งน่าจะเป็นยอดของ
ปราสาทประธาน เพราะมีการน านาคปักมาประดับไว้ด้วย หรืออาจเป็นรูปแบบการท ายอด เจดีย์ของ
ช่างในท้องถ่ินเอง ที่มีความผสมผสานกับรูปแบบยอดเจดีย์ในอีสาน เพราะการซ้อนช้ันหลังคาที่มีลักษณะ
คล้ายกับช้ันบัวคว่ า-บัวหงาย ไม่ค่อยพบในการท ายอดปราสาทเขมร  
 

 
 
ภาพที่ 32 ส่วนยอดปราสาทประธาน 
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 มีนาคม  
               2558) 
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ภาพที่ 33 ส่วนยอดปราสาทบริวาร ทิศตะวันตกเฉียงใต้  
 

 
   
ภาพที่ 34 ช้ันหลังคาซอ้นลดหลั่นกัน ปราสาทบริวารทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 มีนาคม  
               2558) 



 32 

 

 
 
ภาพที่ 35 ประดบันาคปักทีส่่วนยอดปราสาททิศตะวันตกเฉียงใต้ 
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 มีนาคม  
               2558) 
 
 สรุป 
 ปราสาทศีขรภูมิ เป็นปราสาทในวัฒนธรรมเขมร จากหลักฐานทับหลังและลวดลายสลัก 
ก าหนดอายุการสร้างเมื่อประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 17 และถูกซ่อมแปลงประมาณพุทธศตวรรษที่ 
23 - 24 จากหลักฐานอักษรที่ปรากฏในจารึก โดยรูปแบบยอดปราสาทบริวารทิศตะวันตกเฉียงใต้
สันนิษฐานว่าอาจเป็นการพยายามสร้างเลียนแบบปราสาทเขมร จากยอดปราสาทเขมรองค์ที่เหลืออยู่ 
หรืออาจเป็นรูปแบบใหม่ที่ผสมกับยอดเจดีย์ในอีสานของช่างในท้องถ่ินน้ันออกแบบ 
 
ปราสาทบา้นปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
 ท่ีตั้งโบราณสถาน 
 วัดบ้านปราสาท ต าบลปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
 ข้อมูลโบราณสถาน 
 ปราสาทบ้านปราสาท ประกอบด้วยปราสาทอิฐ 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน อยู่ในแผนผัง
สี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุม (ภาพที่ 36) หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีก าแพงล้อมรอบ มีร่องรอยโคปุระ
ทางทิศตะวันออกและทิศใต้ (ภาพที่ 37) เรือนธาตุของปราสาทประธานเป็นห้องขนาดเล็ก ภายในมีแท่น
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ยกพื้น (ภาพที่ 38) มีทางเข้าด้านทศิตะวันออก อีกสามด้านเป็นประตูหลอก (ภาพที่ 39) ส่วนปราสาท
บริวารอีกสองหลัง เรือนธาตุทึบท าเป็นประตูหลอกทั้ง 4 ด้าน (ภาพที่ 40-41) 
 ส่วนยอดปราสาท ปราสาทประธานมีช้ันวิมานซ้อนข้ึนไปสองช้ัน และต่อยอดด้วยรูปทรง
ดอกบัวตูม ในแต่ละช้ันท าช่องประตูสี่เหลีย่มขนาดเล็กอยู่กึ่งกลาง (ภาพที่ 42) ส่วนปราสาทบริวารทั้ง
สององค์ ท าหลังคาซอ้นลดหลัน่กันข้ึนไป เป็นลักษณะคล้ายชุดบัวเหลี่ยมหยักมุมซ้อนลดหลั่นกันข้ึนไป 
และมีการประดับยอดธาตุบนสุดด้วยทรงดอกบวัเหลี่ยมเช่นกนั ส่วนยอดจึงเป็นทรงพุ่มยืดสูง มีการวาง
สัดส่วนยอดที่มีความสูงไม่เท่ากัน (ภาพที่ 43-44)  
 หลักฐานช้ินส่วนปราสาทเขมรอื่น ๆ  ที่พบ คือ ทับหลังจ าหลกัภาพ มีอยู่ 4 ช้ิน ปัจจุบนัเกบ็
รักษาอยู่ในหอศิลปข์องทางวัด  ช้ินแรก สลักภาพเลา่เรื่องการกวนเกษียรสมุทร พบที่บริเวณหน้าปราสาท
ด้านทิศใต้ (ภาพที่ 45) ช้ินที่สอง เป็นภาพนารายณ์บรรทมสินธ์ุ พบที่บริเวณด้านหน้าปราสาทด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพที่ 46) ช้ินที่สาม พบที่หน้าปราสาทประธาน เป็นรูป หน้ากาลคายท่อน
พวงมาลัย มีรูปบุคคลอยู่เหนือทอ่นพวงมาลยั ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ลบเลือนไปมาก (ภาพที่ 47) และ
อีกช้ินหนึ่ง พบอยู่ด้านหน้าโคปุระด้านทิศตะวันออก ภาพสลักทับหลังลบเลือนไปมาก (ภาพที่  48) 
การก าหนดอายุจากหลักฐานทับหลังที่พบ อยู่ที่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 -1712 
 

 
 
ภาพที่ 36 ปราสาทบ้านปราสาท ด้านทิศตะวันออก 

                                                             

 12 ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ กรมศิลปากร, ท าเนียบโบราณสถาน
ขอมในประเทศไทย, เล่ม 4 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2539), 141. 
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ภาพที่ 37 แผนผังปราสาทบ้านปราสาท  
 

 
 
ภาพที่ 38 แท่นยกพื้นภายในเรือนธาตุ 
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิม้หสันัยกลุ ณ ปราสาทบ้านปราสาท จงัหวัดศรสีะเกษ วันที่ 4  
               มีนาคม 2558) 
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ภาพที่ 39 เรือนธาตุปราสาทประธาน 
               (ถ่ายโดย  สุวพันธ์ุ จันทรวรชาต ณ ปราสาทบ้านปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 4 มีนาคม   
               2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 40 ปราสาทบริวารด้านทิศเหนือ ด้านหน้า-ด้านหลัง 
               (ถ่ายโดย สุวพันธ์ุ  จันทรวรชาต ณ ปราสาทบ้านปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 4 มีนาคม  
               2558) 
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ภาพที่ 41 ปราสาทบริวารด้านทิศใต้ด้านหน้า-ด้านหลัง 
               (ถ่ายโดย สุวพันธ์ุ  จันทรวรชาต ณ ปราสาทบ้านปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 4 มีนาคม  
               2558) 
 

 
 
ภาพที่ 42 ส่วนยอดปราสาทประธาน 
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ภาพที่ 43 ส่วนยอดปราสาทบริวารด้านทิศใต้ 
               (ถ่ายโดย สุวพันธ์ุ จันทรวรชาต ณ ปราสาทบ้านปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 4 มีนาคม   
               2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 44 ส่วนยอดปราสาทบริวารด้านทิศเหนอื 
                (ถ่ายโดย สุวพันธ์ุ  จันทรวรชาต ณ ปราสาทบ้านปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 4 มีนาคม   
                2558) 
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ภาพที่ 45 ทับหลังจ าหลักภาพการกวนเกษียรสมุทร 
                (ถ่ายโดย สุวพันธ์ุ  จันทรวรชาต ณ ปราสาทบ้านปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 4 มีนาคม   
                2558) 
 

 
 
ภาพที่ 46 ทับหลังจ าหลักภาพนารายณ์บรรทมสินธ์ุ 
                (ถ่ายโดย สุวพันธ์ุ  จันทรวรชาต ณ ปราสาทบ้านปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 4 มีนาคม   
                2558) 
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ภาพที่ 47 ทับหลังที่พบบรเิวณหน้าปราสาทประธาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 48 ทับหลังที่พบบรเิวณด้านหน้าโคปรุะทิศตะวันออก 
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 วิเคราะห์รูปแบบ 
 1. ส่วนฐาน 
  ฐานของปราสาทบ้านปราสาทเป็นฐานเตี้ย ท าจากศิลาแลง มีปราสาทตั้งอยู่บนฐาน
ทั้งหมด 3 หลังเรียงกัน (ภาพที่ 49) ซึ่งยังคงเป็นรูปแบบเดิมในการสร้างปราสาทเขมร เพราะว่าปราสาท
เขมรโดยทั่วไปมักจะนิยมใช้ศิลาแลง เพราะเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายและสามารถตัดแต่งรูปทรงได้ง่ายกว่า 
มักจะใช้เป็นฐาน หรือแกนใน13 ตัวอย่างเช่น ฐานปราสาทสระก าแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ (ภาพที่ 50)  
    

 
 
ภาพที่ 49 ปราสาทบ้านปราสาทตั้งบนฐานศิลาแลง 
 

                                                             

 13 รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง, ปราสาทขอมในดินแดนไทย ความเป็นมาและข้อมลูด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ, 51. 
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ภาพที่ 50 ปราสาทสระก าแพงใหญ่ ตั้งบนฐานศิลาแลงเดียวกัน 
 
 2. ส่วนเรือนธาต ุ
  จากลักษณะโครงสรา้งเรอืนธาตุปราสาทประธานของปราสาทบ้านปราสาท ยังคงรูปแบบ
ของปราสาทเขมรเดิม คือ การท าเพิ่มมุมที่ผนัง และมีห้องครรภคฤหะ ส่วนลักษณะที่ต่างออกไป คือ 
การท าแท่นภายในปราสาทประธาน  
  การท าแท่นยกพื้นภายในปราสาทประธาน เป็นรูปแบบทีเ่กิดข้ึนในการบรูณะซอ่มแซม
สมัยหลัง โดยการวางแท่นเต็มพืน้ที่เรอืนธาตุ เป็นรูปแบบหนึ่งทีอ่าจแสดงถึงความเป็นเจดีย์ เพราะการ
ที่ก่อแท่นยกพื้นเต็มพื้นที่ ท าให้คนไม่สามารถเข้าไปประกอบพิธีกรรมด้านในได้  เป็นลักษณะรูปแบบ
คล้ายกันที่ ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
  ปราสาทบริวารมีเรือนธาตุทึบ ท าเป็นประตูหลอกทีเ่ลยีนแบบเครื่องไม้ทั้ง 4 ด้าน เป็น
รูปแบบที่แตกต่างไปจากปราสาทเขมร เพราะปราสาทเขมรจะท าประตูเข้าออกอย่างน้อยหนึ่งประตู 
วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะใช้ในการประกอบพิธีกรรม  
  ลักษณะเรือนธาตุทึบ เป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกับเจดีย์ทรงปราสาทยอดในภาคอีสาน  
โดยจะมีการท าซุ้มจระน าที่เรือนธาตุทั้ง 4 ทิศ ตัวอย่างเช่น เรือนธาตุเจดีย์ที่วัดเทพพลประดิษฐาราม 
จังหวัดหนองคาย (ภาพที่ 51) พระเจดีย์ที่วัดแห่งนี้ไม่มีประวัติการสร้าง แต่มีการสันนิษฐานว่าน่าจะ
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สร้างขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงต้นพุทธศตวรรษที ่23 เนื่องจากมอีิทธิพลศิลปะลา้นนาและศิลปะ
อยุธยา14   
  เพราะฉะนั้น การซ่อมแปลงที่ปราสาทบรวิารทั้งสององค์ที่ท าเรือนธาตุทึบ อาจเป็นสว่น
ที่แสดงถึงความเปน็พระเจดีย์ และเพื่อเน้นความส าคัญให้กบัปราสาทประธานที่มีแท่นส าหรับประดิษฐาน
รูปเคารพอีกด้วย 
 

 
 
ภาพที่ 51 เจดีย์องค์ด้านทิศเหนอื วัดเทพพลประดิษฐาราม เวียงคุก อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
ที่มา: โชติกา  วีรนะ, เวียงคุก เมืองโบราณ สายสัมพันธ์สองฝั่งโขง, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/toranee/2015/03/24/entry-1 
 
 3. ส่วนยอด 
  ส่วนยอดปราสาทประธานมกีารท าช้ันวิมานข้ึนไป ต่อยอดด้วยทรงดอกบวัตูม เป็นรูปแบบ
ที่คล้ายคลึงกับการท าช้ันวิมานของปราสาทเขมร น่าจะเป็นการซ่อมแปลงข้ึนในสมัยหลังโดยพยายาม
ท าเลียนแบบยอดปราสาทเขมรเดิม 
  ปราสาทบริวารด้านทิศเหนือ มียอดเป็นทรงพุ่มซ้อนกันข้ึนไปหลายช้ัน ลักษณะคล้ายกับ
ทรงดอกบัวเหลี่ยมหยักมุมประดับซ้อนกัน (ภาพที่ 52-54) ซึ่งการน ารูปทรงบัวเหลี่ยมมาใช้ประดับมีส่วน

                                                             

 14 ศักดิ์ชัย  สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศลิปะลาวและอีสาน, 84. 
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ที่คล้ายกับรูปแบบธาตุเจดีย์อีสาน กลุ่มเรือนธาตุท าซุ้มจรน า ยอดธาตุมีการประดับปลียอดสีท่ิศ15 เช่น  
ยอดพระธาตุหนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ (ภาพที่ 55)  คือ จะมีการประดับยอดเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม 
4 ทิศ แต่ที่ปราสาทบ้านปราสาทนี้ การน าเอารูปแบบมาใช้ได้หยักมุมต่อเนื่องรับกับเรือนธาตุ และ
การประดับทีแ่นบชิดไปกบัเรือนช้ันที่ซ้อนกัน ท าให้ส่วนยอดนั้นเป็นยอดเดียวและเป็นทรงพุ่มที่เพรียว
สูงมากกว่าพระธาตุหนองสามหมื่น   
  ส่วนปราสาทบริวารด้านทิศใต้ มีการประดับทีล่ักษณะคลา้ยกัน คือ การประดับยอดเจดีย์ 
ทรงบัวเหลี่ยมที่ซ้อนกันและแนบไปกับเรือนช้ันที่ซ้อนกันข้ึนไป (ภาพที่ 56) แต่มีการยืดสัดส่วน เรือน
ช้ันในแต่ละช้ันสูงกว่า (ภาพที่ 57) ท าให้ล าดับช้ันไม่เท่ากันกับปราสาทบริวารด้านทิศเหนือ 
 สรุป 
 ปราสาทบ้านปราสาท เป็นปราสาทเขมรที่สร้างในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 จาก
หลักฐานทับหลังที่พบบริเวณปราสาท และถูกซ่อมแปลงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 จากช่วงเวลา
ที่เริ่มมีการน าเอาเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมในศิลปะล้านช้างมาใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 
ภาพที่ 52 ช้ันบัวคว่ าบัวหงายต่อด้วยทรงบัวเหลี่ยมช้ันแรก (ส่วนยอดปราสาทบริวารด้านทิศเหนือ) 
 

                                                             

 15 วิโรฒ  ศรีสุโร, ธาตุอีสาน, 42. 
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ภาพที่ 53 ยอดทรงบัวเหลี่ยมหยักมุมซอ้นกัน (ส่วนยอดปราสาทบริวารด้านทิศเหนือ) 
 

 
 
ภาพที่ 54 ทรงบัวเหลี่ยมหยักมุมซ้อนกันจนถึงยอดบนสุด (ส่วนยอดปราสาทบริวารด้านทิศเหนือ) 
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ภาพที่ 55 ยอดพระธาตุหนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
 
ภาพที่ 56 ช้ันบัวคว่ าบัวหงายต่อด้วยทรงบัวเหลี่ยมช้ันแรก (ส่วนยอดปราสาทบริวารด้านทิศใต้) 
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ภาพที่ 57 ยอดช้ันบนสุดประดับทรงโค้งแบบทรงบัวเหลี่ยม (ส่วนยอดปราสาทบริวารด้านทิศใต้) 
 
กู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ท่ีตั้งโบราณสถาน 
 บ้านกู่  หมู่ 2 ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ข้อมูลโบราณสถาน 
 กู่พระโกนา ประกอบด้วยปราสาท 3 หลัง วางตัวตามทิศเหนือ - ใต้ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน 
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  มีก าแพงล้อมรอบและท าทางเข้า 4 ทิศ 
 ปราสาทประธานอยู่ในแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุม ตามประวัติถูกดัดแปลงเมื่อ พ.ศ. 2471 
โดยฉาบปูนทับและก่อข้ึนเป็นช้ัน ๆ  ซ้อนกัน16 เรือนธาตุมีซุ้มพระพุทธรูปประดับอยู่ 4 ทิศ (ภาพที่ 58) 
ส่วนยอดแบ่งเป็นช้ันลดหลัน่กันข้ึนไป ในแต่ละช้ันมีซุ้มพระพุทธรูปประดับเช่นเดียวกับเรอืนธาตุ  ด้านข้าง
ของซุ้มพระมีแนวเสาประดับลวดลาย (ภาพที่ 59) ที่แต่ละมุมประดับรูปกลีบบัว (ภาพที่ 60) ยอดบนสุด

                                                             

 16 ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ กรมศิลปากร, ท าเนียบโบราณสถาน
ขอมในประเทศไทย, เล่ม 4, 82. 
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เป็นรูปดอกบัว (ภาพที่ 61) ส่วนด้านหน้าด้านทิศตะวันออก มีวิหารพระพุทธบาท โดยก่อเช่ือมต่อกับ
องค์ปราสาท วิหารบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2530 (ภาพที่ 62) 
 ปราสาทบริวารทั้งสององค์อยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุมเช่นเดียวกับปราสาทประธาน 
ท าประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกและด้านที่เหลือเป็นประตูหลอก ปราสาทด้านทิศเหนือเหลือเพียง
ส่วนเรือนธาตุ ทางวัดได้ท าอาคารคลุมเอาไว้ มีทับหลังจ าหลักภาพนารายณ์บรรทมสินธ์ุ (ภาพที่ 63) 
ปราสาทบรวิารด้านทิศใตม้สี่วนยอดเกือบครบสมบูรณ์ ส่วนยอดเหลือหลักฐานการท าช้ันวิมาน อยู่ 1  ช้ัน 
ยอดที่เหลือพังทลายไปมาก (ภาพที่ 64) 
 การก าหนดอายุใช้หลกัฐานทับหลงัและเสาประดับกรอบประตู มีลักษณะเทียบได้กับศิลปะ
เขมรแบบบาปวน ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 16 - ต้นพุทธศตวรรษที่ 1717 
 

 
 
ภาพที่ 58 ปราสาทประธาน มีซุ้มพระพทุธรปูที่เรือนธาตุ 
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ กู่พระโกนา จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มีนาคม 2558) 

 

                                                             

 17 เรื่องเดียวกัน, 83. 
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ภาพที่ 59 ส่วนยอดปราสาทประธานประดบัซุ้มพระพุทธรปู 
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ กู่พระโกนา จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มีนาคม 2558) 
 

 
 
ภาพที่ 60 เรือนช้ันบนยอดปราสาทประดับมมุรปูกลีบบัว 
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ กู่พระโกนา จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มีนาคม 2558) 
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ภาพที่ 61 ยอดบนสุดรูปดอกบัว 
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ กู่พระโกนา จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มีนาคม 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 62 วิหารด้านหน้าปราสาทประธาน 
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ภาพที่ 63 ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธ์ุ 
               (ถ่ายโดย สุวพันธ์ุ  จันทรวรชาต ณ กู่พระโกนา จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มีนาคม 2558) 
 

 
 
ภาพที่ 64 ยอดปราสาทบริวารด้านทิศใต ้
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ กู่พระโกนา จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มีนาคม 2558) 
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 วิเคราะห์รูปแบบ 
 1. ส่วนฐาน 
  ปราสาททัง้ 3 หลังตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง ลักษณะเช่นเดียวกันกับปราสาทบา้นปราสาท 
อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นรูปแบบฐานการตั้งปราสาทเขมร โดยจะใช้ฐานไพทีส าหรับ
การตั้งสิ่งก่อสร้างที่มีมากกว่า 1 หลัง  ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป คือ พื้นที่บริเวณโดยรอบทางวัดได้เท
ลาดปูนทั้งหมด ท าให้ไม่สามารถสันนิษฐานรูปแบบฐานที่ชัดเจนได้ (ภาพที่ 65) 
 2. ส่วนเรือนธาต ุ
  ปราสาทด้านทิศเหนือและทศิใต้ เรือนธาตุยังคงรปูแบบเดิมของปราสาทเขมร (ภาพที่ 66)  
ส่วนปราสาทองค์กลางมีลกัษณะแตกต่างจากปราสาทเขมร คือ มีเรือนธาตุทึบและท าซุม้จระน าประดษิฐาน
พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ (ภาพที่ 67)  
  การท าเรือนธาตุทึบ อาจเป็นรูปแบบการซ่อมแปลงที่ตั้งใจให้แทนเป็นองค์เจดีย์ โดยเป็น
รูปแบบเดียวกันกับเรือนธาตุของเจดีย์ทรงปราสาท ตัวอย่างเช่น พระธาตุหนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ 
(ภาพที่ 68) การท าเรือนธาตุทึบของกู่พระโกนา จึงน่าจะเป็นรูปแบบที่แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปนับถือพระพุทธศาสนาและบูชาเป็นเจดีย์ ส่วนพระพุทธรูปในซุ้มและงานประดับลวดลายนั้น เป็นงาน
ช่างท้องถ่ินในช่วงการบูรณะ   
  นอกจากนั้น ลักษณะการวางต าแหน่งวิหารไว้ด้านหน้า อาจเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่แสดง
ให้เห็นว่า ได้ยกย่องปราสาทองค์นั้นแทนเป็นเจดีย์  เป็นลักษณะเดียวกับวิหารหลวงพ่อพระองค์แสน ที่ตั้ง
อยู่ด้านหน้า พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร 
 

 
 
ภาพที่ 65 ฐานปราสาทและบริเวณโดยรอบทีเ่ทลาดด้วยปูน 
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ภาพที่ 66 เรือนธาตุปราสาทบริวารด้านทิศใต ้
              (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหสันัยกลุ ณ กู่พระโกนา จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มีนาคม 2558) 
 

 
 
ภาพที่ 67 เรือนธาตุปราสาทองค์กลาง กู่พระโกนา 
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ภาพที่ 68 เรือนธาตุพระธาตุหนองสามหมื่น จงัหวัดชัยภูม ิ
 
 3. ส่วนยอด 
  ยอดปราสาทองค์กลาง แบ่งเป็นช้ันซ้อนลดหลั่นกันข้ึนไป (ภาพที่69) ลักษณะการท า
ช้ันหลังคาซ้อนกันข้ึนไปนั้น  มีแนวคิดเดียวกับการท าช้ันวิมานของปราสาท ซึ่งในแต่ละช้ันขององค์กลาง 
จะมีพระพุทธรูปในซุ้มและท าลวดลายเป็นเสาประดับกรอบซุ้ม (ภาพที่ 70) เป็นต าแหน่งเดียวกันที่
เรียกว่า ช่องวิมานของปราสาทเขมร (ภาพที่ 71) นอกจากนั้นแล้วที่มุมของยอดปราสาทในแต่ละช้ัน 
มีการท าเป็นรูปกลีบบัวขนาดเล็กประดับอยู่  (ภาพที่ 72)  มีความคล้ายคลึงกับช้ินส่วนงานประดับ
ปราสาทเขมร ในต าแหน่งที่เรียกว่า นาคปัก ด้วยเช่นกัน 
  ถ้าพิจารณาจากยอดบนสดุทีม่ีรปูทรงคล้ายดอกบัวตูม (ภาพที่ 73) โครงสร้างเสน้รอบนอก
ของยอดปราสาทองค์กลางนี้ จะมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบพระธาตุเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมในศิลปะลาว
ล้านช้างยุคแรก ๆ คือ เป็นรูปทรงระฆังสีเ่หลีย่มที่มคีวามอ้วนป้อม เช่น พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย 
(ภาพที่ 74)   
  การซ่อมแปลงส่วนยอดปราสาทองค์กลางนั้น จึงอาจใช้แนวความคิดที่ได้รับมาเป็นสอง
แบบ คือ  การเลียนแบบช้ันซ้อนของปราสาทเขมร โดยน ามาใช้ในงานประดับเป็นซุ้มพระพุทธรูปและ
การประดับกลบีบวัในแต่ละช้ันของยอด  ในขณะเดียวกันก็มีความตั้งใจจะบูชาให้เป็นเจดีย์ด้วย เพราะ
มีเค้าโครงคล้ายคลึงกับรูปแบบเจดีย์บัวเหลี่ยม ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่นิยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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ส าหรับยอดปราสาทด้านทิศใต้ ยังคงรูปแบบของปราสาทเขมรเดิม คือ มีการท าช้ันวิมาน แต่มีองค์ประกอบ
ที่พังทลายไปมาก  ท าให้ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดล าดับช้ันของยอดปราสาทได้ 
 สรุป 
 กู่พระโกนา เป็นปราสาทเขมรที่มีอายุสมัยราวปลายพุทธศตวรรษที่16-ต้นพุทธศตวรรษที่ 17  
จากหลักฐานทบัหลงัและเสาประดับกรอบประตูของปราสาทบริวารทั้งสองข้าง และถูกซ่อมแปลงปราสาท
องค์กลางใหเ้ป็นเจดีย์ตามประวัติในปี พ.ศ. 2471 มีอิทธิพลแนวคิดการท ายอดเรือนช้ันซ้อนแบบปราสาท
เขมรและมีเค้าโครงคล้ายรูปแบบเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 
ภาพที่ 69 ยอดซ้อนช้ันปราสาทองค์กลาง 
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ กู่พระโกนา จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มีนาคม 2558) 
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ภาพที่ 70 พระพุทธรูปในซุม้และลวดลายเสาประดบักรอบซุ้ม 
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ กู่พระโกนา จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มีนาคม 2558) 
 

 
 
ภาพที่ 71 ช้ันวิมานของปราสาทเขมร ท าช่องบัญชรและประดบันาคปกั (ยอดปราสาทหินพิมาย) 
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ภาพที่ 72 ประดบักลบีบัวขนาดเล็กทีมุ่มช้ันซ้อนยอดปราสาทองค์กลาง 
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ กู่พระโกนา จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มีนาคม 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 73 ยอดบนสุดรูปทรงดอกบัวตูม 
              (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหสันัยกลุ ณ กู่พระโกนา จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มีนาคม 2558) 
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ภาพที่ 74 พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย  
ที่มา: ณัฐสิการ  แก้วใจ, พระธาตุศรสีองรัก, ด่านซ้าย, เลย, เข้าถึงเมือ่ 20 พฤศจิกายน 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.panoramio.com/photo/92767618 
 
พระธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 ท่ีตั้งโบราณสถาน  
 วัดพระธาตุเชิงชุม ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จงัหวัดสกลนคร 
 ข้อมูลโบราณสถาน 
 พระธาตุเชิงชุมเป็นเจดีย์ที่สร้างครอบปราสาทเขมร เป็นการสร้างแบบก่ออิฐถือปูน มีฐาน
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตรงกลางท าซุ้มประตูทรงปราสาท 3 ด้าน (ภาพที่ 75) ส่วนด้านทิศตะวันออก เช่ือมต่อ
กับด้านหลังของวิหารทรงจตัุรมุข ภายในประดิษฐานพระประธาน ช่ือว่า หลวงพ่อพระองค์แสน (ภาพที่ 
76) ถัดข้ึนไปเป็นบัวปากระฆังและองค์ระฆังทรงสีเ่หลี่ยม ต่อด้วยบัลลังก์รองรับยอดทรงบวัเหลีย่ม (ภาพที่ 
77)  
 ภายในพระธาตุเป็นเรือนธาตุปราสาทเขมรก่อด้วยศิลาแลง อยู่ในแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจตัุรัส  
มีการประดิษฐานสถูปพระธาตุและพระพุทธรูปไว้ บริเวณกรอบประตูทางเข้าพบจารึกอักษรขอม  ภาษา
เขมรโบราณ  เนื้อความกล่าวถึงการอุทิศที่ดินและสิ่งของต่าง ๆ กับเทวสถาน18 (ภาพที่78)   

                                                             

 18 กลุ่มโบราณคดี, ส านักศลิปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด, ท าเนียบโบราณสถานขึ้นทะเบยีน
ส านักศลิปากรท่ี 10 ร้อยเอ็ด (พ.ศ.2478-2545) (ขอนแก่น: เพ็ญพรินต้ิง, 2556), 172. 
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 ทางทิศใต้ของพระธาตเุชิงชุม มีสิมก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู่บนฐานบัวคว่ า-บัวหงาย ขนาด 3 ห้อง  
หันหน้าไปทางทิศใต้ (ภาพที่ 79) การก าหนดอายุเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก สมัยวัฒนธรรมเขมร ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 16 - 17 และส่วนที่ 2 เป็นสมัยล้านช้าง ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 - 2319 
 

 
 
ภาพที่ 75 ซุ้มประตูทรงปราสาท พระธาตุเชิงชุมด้านทิศใต้ 
 

                                                             

 19 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 76 วิหารหลวงพ่อพระองค์แสน ด้านทิศตะวันออก 
               (ถ่ายโดย สุวพันธ์ุ  จันทรวรชาต ณ พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 มีนาคม     
               2558) 
 

 
 
ภาพที่ 77 ส่วนยอดทรงบัวเหลี่ยม 
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ภาพที่ 78 เรือนธาตุปราสาทเขมรภายในพระธาตุและจารกึที่กรอบประตู   
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ พระธาตุเชิงชม จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 มีนาคม   
               2558) 
 

 
 
ภาพที่ 79 สิมด้านทิศใต้ของพระธาตุเชิงชุม 
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 วิเคราะห์รูปแบบ 
 1. ส่วนฐาน 
  ฐานพระธาตุเชิงชุม อยู่ในแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั ซึ่งมีก าแพงแก้วล้อมรอบ (ภาพที่ 80) 
เป็นสัญลักษณ์เพื่อยกย่องให้ความส าคัญกับพระธาตุเจดีย์ ลักษณะเดียวกันกับพระธาตุพนม จังหวัด
นครพนม  ซึ่งถือเป็นเจดีย์ส าคัญเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 81) ส่วนปราสาทเขมรที่อยู่ภายในเป็นการสร้าง
ครอบทับ จึงไม่สามารถวิเคราะห์รูปแบบฐานได้ แตส่ันนิษฐานว่าคงเป็นวัสดุเดิมที่ใช้ในสมัยแรกสร้าง
ปราสาทเขมร 
 2. ส่วนเรือนธาต ุ
  เรือนธาตุปราสาทเขมรที่อยู่ภายใน  มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วัสดุที่ใช้เป็นศิลาแลง
และหินทราย (ภาพที่ 82) มีการใช้อิฐฉาบปูนบรเิวณทางเข้าที่เช่ือมต่อกับวิหาร (ภาพที่ 83) จากวัสดุที่
ใช้เป็นวัสดุที่นิยมในการสร้างปราสาทเขมร คือ ศิลาแลงและหินทราย จากการซ่อมแปลงโดยการสร้าง
ครอบท าให้วัสดุและรูปแบบยังคงเดิม  
  ส่วนเรือนธาตุภายนอกท าเป็นช้ันซ้อนกันข้ึนไป 6 ช้ัน กึ่งกลางท าเป็นซุ้มประตูทรง
ปราสาท มีประดับอยู่ 3 ด้าน (ภาพที่ 84) เรือนธาตุส่วนนี้ท าแตกต่างไปจากพระธาตุทรงบัวเหลี่ยม
โดยทั่วไป คือ แบบหนึ่งจะมีองค์ระฆังตั้งอยู่บนฐานบัวเตี้ย ตัวอย่างเช่น พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย  
(ภาพที่ 74) อีกแบบหนึ่งคือแบบเรือนธาตุสูงแล้วต่อยอดด้วยทรงบัวเหลี่ยม เช่น พระธาตุพนม จังหวัด
นครพนม (ภาพที่ 81) ซึ่งการท าเรือนธาตุที่ซอ้นเปน็ข้ันของพระธาตุเชิงชุม อาจจะเพื่อท าให้รบักับเค้า
โครงของเรือนธาตุของปราสาทเขมรที่อยู่ภายใน  
 

 
 
ภาพที่ 80 พระธาตุเชิงชุมท าก าแพงล้อมพระธาตุ 
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ภาพที่ 81 พระธาตุพนมท าก าแพงแก้วลอ้มพระธาตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 82 เรือนธาตุปราสาทเขมรที่อยู่ภายในพระธาตุ 
              (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหสันัยกลุ ณ พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 มีนาคม  
              2558) 
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ภาพที่ 83 วัสดุก่ออิฐถือปูน ส่วนเช่ือมต่อวิหารกบัพระธาตุ 
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 มีนาคม  
               2558) 
 

 
 
ภาพที่ 84 เรือนธาตุท าเป็นช้ันซ้อนกัน กึ่งกลางมซีุ้มประต ู
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 3. ส่วนยอด 
  พระธาตุเชิงชุมมีส่วนยอดเป็นรูปแบบเจดีย์ทรงบัวเหลีย่มในศิลปะลาวล้านช้าง (ภาพที่
85)  ซึ่งการท าเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมของศิลปะล้านช้าง เกิดข้ึนครั้งแรกราวต้นพุทธศตวรรษที่ 2220 และ
การที่พระธาตุเชิงชุม ใช้รูปแบบเป็นเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม เป็นลักษณะที่น่าจะมีพัฒนาการต่อเนื่องมาจาก
ยุคแรก คือ จากองค์ระฆังอ้วนป้อมจะท าทรงสีเ่หลี่ยมที่ยืดสูงข้ึน  รูปทรงคล้ายกับพระธาตุหลวง เมือง
เวียงจันทน์ ประเทศลาว  (ภาพที่ 86) จากลักษณะรูปแบบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับอิทธิพล
รูปแบบในศิลปะลาวล้านช้างมาใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 สรุป 
 พระธาตุเชิงชุมมีหลักฐานปราสาทเขมรที่สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 จากหลักฐาน
จารึกที่ผนังกรอบประตู และถูกซ่อมแปลงโดยวิธีการสร้างครอบ ใช้รูปแบบเจดีย์แบบลาวล้านช้าง คือ 
เจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม ในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 22-23 ก าหนดช่วงเวลาจากที่มีการเริ่มใช้รูปแบบของ
เจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีพัฒนาการรูปแบบในเวลาต่อมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 85 ยอดพระธาตุเชิงชุม 
ที่มา: แหลง่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร, วัดพระธาตุเชิงชมุ, เข้าถึงเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึง
ได้จาก http://sakon-travel.blogspot.com/2013/12/blog-post.html 

                                                             

 20 ศักดิ์ชัย  สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศลิปะลาวและอีสาน, 65. 
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ภาพที่ 86 ยอดพระธาตุหลวง เวียงจันทน ์  
ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์, นครหลวงเวียงจันทน์, เข้าถึงเมื่อ 21 พฤศจิกายน 
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.thaisavannakhet.com/vientiane/th/about/about_sub/ 
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บทที่ 3 
 

รูปแบบเจดีย์กับแรงบันดาลใจจากปราสาทเขมร 
 
 โบราณสถานที่น ามาศึกษาอีก 6 แห่งต่อไปนี้  ตามทะเบียนโบราณสถานมีชื่อเรียกว่า 
“ปราสาท” แต่ในความเป็นจริงถูกเคารพในฐานะเจดีย์มากกว่า เพราะหลักฐานที่เหลืออยู่ ไม่พบชิ้นส่วน
ของปราสาทเขมรประดับติดอยู่กับโบราณสถาน หรือถ้าหากพบก็มาจากการขุดแต่งบริเวณโดยรอบ 
ท าให้รูปแบบที่เห็นอยู่นั้นคือการสร้างบูชาเป็นเจดีย์ตั้งแต่ต้น  สันนิษฐานว่าสร้างตามความหมายของ
อุเทสิกะเจดีย์  ในที่นี้จึงขอใช้ชื่อเรียกว่า “เจดีย์” ตามวัตถุประสงค์ที่สร้าง  เพื่อไม่ให้สับสนกับบทที่
ผ่านมา และไม่สับสนกับการอธิบายรูปแบบ อีกทั้งโบราณสถานทั้ง 6 แห่งดังกล่าว อาจมีรูปแบบบางส่วน
ทีร่ับแรงบันดาลใจจากรูปแบบปราสาทเขมรด้วย ซ่ึงจะได้น ามาวิเคราะห์เป็นล าดับ ดังนี้ 
 
เจดีย์ตามอย อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ (ชื่อตามทะเบียนโบราณสถาน : ปราสาทตามอย / ปราสาท
ตามอญ) 
 ที่ตั้งโบราณสถาน  
 บ้านปราสาท ต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
 ข้อมูลโบราณสถาน 
 เจดีย์ตั้งอยู่องค์เดียวสร้างด้วยอิฐ (ภาพที่ 87) แผนผังอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีช่องประตู
ด้านทิศตะวันออก (ภาพที่ 88) ส่วนยอดท าเป็นชั้นหลังคาทรงสี่เหลี่ยม ซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป ปัจจุบัน
เหลือหลักฐาน 2 ชั้น ส่วนที่เหลือพังทลาย (ภาพที่ 89) ที่กรอบประตูด้านล่างมีร่องรอยสลักลวดลาย
อยู่ด้วย (ภาพท่ี 90)  
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ภาพที่ 87 เจดีย์ตามอยด้านทิศตะวันออก 
 

 
 
ภาพที่ 88 ช่องประตูทิศตะวันออก 
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ภาพที่ 89 ส่วนยอดเจดีย์ตามอย 
 

 
 
ภาพที่ 90 ลวดลายสลักส่วนล่างของกรอบประตู 
               (ถ่ายโดย สุวพันธุ์  จันทรวรชาต ณ เจดีย์ตามอย จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 มีนาคม 2558) 
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 วิเคราะห์รูปแบบ 
 1. ส่วนฐาน  
  ฐานของเจดีย์เป็นฐานเรียบ ส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดิน มีร่องรอยการก่อปูนพอกที่ด้านหลัง 
(ภาพที่ 91) เป็นรูปแบบฐานแตกต่างกับฐานปราสาทเขมร ที่จะนิยมใช้ฐานที่เป็นชุดฐานบัวคว่ า-บัวหงาย
ที่มีลวดบัว ตัวอย่างเช่น ฐานปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นชุดฐานบัวประดับด้วยลวดบัวลูกฟัก 
(ภาพที่ 92)  ซึ่งฐานบัวลูกฟักจะเริ่มพบในงานประดับฐานปราสาทเขมรในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 
171 ส าหรับที่ฐานเจดีย์ตามอย จึงเป็นลักษณะที่แตกต่างออกไป อาจเป็นการท าฐานเรียบซ้อนกัน หรือ
อาจมีชุดฐานอ่ืน ๆ ที่ยังไม่สามารถระบุรูปแบบได้  
 

 
 
ภาพที่ 91 มีร่องรอยก่อปูนพอกที่ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 1 สันติ  เล็กสุขุม, งานช่าง ค าช่างโบราณ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2553), 96. 
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ภาพที่ 92 ฐานบัวลูกฟัก ปราสาทศีขรภูมิ 
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 4 มีนาคม  
               2558) 
 
 2. ส่วนเรือนธาตุ 
  เรือนธาตุอยู่ในรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่มีเพ่ิมมุม ท าช่องประตูทางด้านทิศตะวันออก
ด้านเดียว ภายในยกพ้ืนสูงกว่าขอบประตูเล็กน้อย อาจท าเป็นแทน่ส าหรับประดิษฐานรูปเคารพ (ภาพที่ 
93) การท าเรือนธาตุสี่เหลี่ยมไม่มีการท าเพ่ิมมุม อาจเป็นส่วนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรือนธาตุ
ปราสาทเขมรก่อนเมืองพระนครก็เป็นไปได้  ส าหรับส่วนแตกต่างจากปราสาทเขมร คือ ท าช่องประตู
ขนาดเล็กมาก และมีการยกพ้ืนภายในเรือนธาตุ  และที่บริเวณเสากรอบประตูมีสลักลวดลายลงบนอิฐ 
เป็นลวดลายกระหนกในเค้าโครงรูปสามเหลี่ยม  
  การท าช่องประตูขนาดเล็ก แตกต่างไปจากปราสาทเขมรที่จะมีประตูขนาดใหญ่ ที่จะ
มีรายละเอียดการประดับลวดลายหลายส่วน เช่น ทับหลัง เสากรอบประตู เสาประดับกรอบประตู และ
จะมีพ้ืนที่ภายในเรือนธาตุส าหรับการประกอบพิธีกรรม ซึ่งที่เจดีย์ตามอย จึงอาจเป็นการสร้างเพ่ือบรรจุ
พระธาตุหรือพระพุทธรูป  ส าหรับกราบไหว้บูชาในฐานะเจดีย์ของชุมชน  เพราะเป็นเจดีย์ขนาดเล็กจึง
ไม่จ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ภายในเรือนธาตุเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
  ส่วนลวดลายในเค้าโครงรูปสามเหลี่ยมที่อยู่บริเวณกรอบประตูด้านหน้า มีรูปแบบ
คล้ายคลึงกับการท าลวดลายกาบบน-กาบล่างที่ประดับบนเรือนธาตุของเจดีย์ แต่เป็นการท ากรอบรูป
สามเหลี่ยมที่กลับด้านกัน  โดยปกติการท าลวดลายกาบล่างจะหันปลายแหลมด้านที่ท ามุมฉากของ
สามเหลี่ยมออกจากจระน าซุ้ม (ภาพที่ 94)  แต่ที่เจดีย์ตามอยหันด้านมุมฉากสามเหลี่ยมเข้าหาประตู 
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(ภาพที่ 95) อาจเกิดจากความเข้าใจผิดของช่างที่มาสลักลวดลาย หรือเป็นรูปแบบที่ออกแบบโดยความ
ตั้งใจของช่างเอง 
 

 
 
ภาพที่ 93 ภายในเรือนธาตุ   
 

 
 
ภาพที่ 94 กาบบน-กาบล่างบนพระธาตุเจดีย์ (พระธาตุหนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ) 
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ภาพที่ 95 ลวดลายที่กรอบประตูเจดีย์ตามอย อยู่ในเค้าโครงรูปสามเหลี่ยม 
 
 3. ส่วนยอด 
  ยอดเจดีย์ตามอย มีการท าชั้นหลังคาซ้อนกันขึ้นไป 2 ชั้น ลักษณะคล้ายกับชุดบัวคว่ า-  
บัวหงายสลับท้องไม้ซ้อนกัน (ภาพที่ 96)  ซึ่งในขณะที่ลักษณะของยอดปราสาทเขมรจะท าเป็น  ชั้นวิมาน  
หรือเรียกว่า เรือนชั้นซ้อน เช่น ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (ภาพท่ี 97) 
  การท าชั้นหลังคาเป็นรูปแบบที่แตกต่างไปจากปราสาทเขมร เพราะไม่พบร่องรอยการ
ท าช่องวิมานตามแบบแนวคิดปราสาทเขมร และเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบเจดีย์ที่นิยมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น เจดีย์ศรีสองรัก จังหวัดเลย (ภาพที่ 98) หรือ เจดีย์หนองสามหมื่น จังหวัด
ชัยภูมิ (ภาพที่ 99) ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานเค้าโครงรูปแบบมาจากรูปทรงบัวเหลี่ยมในศิลปะลาวล้านช้าง  
และมักจะเป็นทรงพุ่มดอกบัว ยอดเจดีย์ตามอยจึงน่าจะเป็นรูปแบบเฉพาะที่เกิดจากช่างทีเ่ข้ามาสร้าง 
ได้รับเฉพาะแนวคิดการท ายอดเป็นเรือนหลังคาซ้อนกันแบบปราสาท   
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ภาพที่ 96 ชั้นหลังคาชั้นแรกของเจดีย์ตามอย 
 

 
 
ภาพที่ 97 ชั้นวิมานในปราสาทเขมร (ปราสาทพิมาย จังหวัดนครราชสีมา) 
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ภาพที่ 98 เจดีย์ศรีสองรัก จังหวัดเลย 
ที่มา: ณัฐสิการ  แก้วใจ, พระธาตุศรีสองรัก, ด่านซ้าย, เลย, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.panoramio.com/photo/92767618 

 

 
 
ภาพที่ 99 เจดีย์หนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ 
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 สรุป 
 เจดีย์ตามอยมีเป็นเจดีย์ที่สร้างภายหลังสมัยวัฒนธรรมเขมร เพราะว่าไม่พบหลักฐาน
สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทเขมรอยู่ในพื้นที่  การท าเรือนธาตุไม่มีห้องประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา และมีแนวคิดการประดับแบบเจดีย์ตามที่พบลวดลายสลัก  บางส่วนอาจมีแรงบันดาลใจจาก
ปราสาทเขมร คือ การท าเรือนธาตุไม่เพ่ิมมุมของปราสาทเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร ซึ่งช่างอาจจะเคย
เห็นรูปแบบจากปราสาทภูมิโปนเพราะอยู่ไม่ไกลกัน และการท าชั้นหลังคาซ้อนหลายชั้นแบบปราสาท   
 
เจดีย์ตะเปรียงเตีย อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ (ชื่อตามทะเบียนโบราณสถาน : ปราสาทบ้านตะ
เปรียงเตีย) 
 ที่ตั้งโบราณสถาน 
 บ้านหนองเกาะ ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ 
 ข้อมูลโบราณสถาน 
 เจดีย์ตะเปรียงเตีย สร้างด้วยอิฐตั้งบนฐานเรียบ องค์เจดีย์มีแผนผังอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เพ่ิมมุม มีช่องประตูทางทิศตะวันออก (ภาพที่ 100)  ด้านที่เหลือ 3 ด้านท าเป็นประตูหลอก บริเวณ
ด้านหน้าทิศตะวันออก มีอิฐก่อเป็นทางยาวและเป็นแนวล้อมรอบคล้ายเป็นก าแพงแก้ว (ภาพที่ 101-
102) ส่วนยอดท าเป็นชั้นซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 5 ชั้น มีเพ่ิมมุมต่อเนื่องมาจากเรือนธาตุ เหนือกรอบ
ประตมูีประดับเรือนจ าลองเอาไว้ทั้ง 4 ทิศ (ภาพท่ี 103) ยอดบนสุดพังทลาย 
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ภาพที่ 100 เจดีย์ตะเปรียงเตียด้านทิศตะวันออก 
 

 
 
ภาพที่ 101 แนวอิฐด้านหน้าและบริเวณโดยรอบ 
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ภาพที่ 102 แผนผังเจดีย์ตะเปรียงเตีย 
 

 
 
ภาพที่ 103 ส่วนยอดและการประดับเรือนจ าลอง 
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 วิเคราะห์รูปแบบ 
 1. ส่วนฐาน  
  ส่วนฐานที่เห็นอยู่เหนือพ้ืนดินเป็นฐานเรียบ ไม่มีลวดลาย (ภาพที่ 104)  อาจเป็น
รูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการสร้างเจดีย์ เพราะแตกต่างจากปราสาทเขมรที่มีชุดฐานบัวคว่ า-บัวหงาย ที่สัดส่วน
ไม่สูงมากอีกท้ังฐานปราสาทอยู่จ านวนหนึ่งจะนิยมประดับลวดบัวลูกฟัก เช่น ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์  ทั้งนี้เจดีย์ตะเปรียงเตีย ตั้งอยู่ต่ ากว่าพ้ืนดินโดยรอบ แสดงว่ามีการปรับพ้ืนที่หน้าดินใหม่  อาจจะ
มีฐานหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ยังไม่สามารถสันนิษฐานรูปแบบได้ชัดเจนด้วย 
 

 
 
ภาพที่ 104 ฐานเจดีย์ตะเปรียงเตีย เป็นฐานเรียบไม่สูงมาก 
 
 2. ส่วนเรือนธาตุ 
  จากลักษณะการท าเรือนธาตุที่มีผนังเพ่ิมมุม อยู่ในแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส และการหันหน้า
ไปทางทิศตะวันออก เป็นรูปแบบที่มีส่วนคล้ายกับรูปแบบเรือนธาตุของปราสาทเขมร ส าหรับส่วนที่มี
ความแตกต่างออกไปจากปราสาทเขมร คือ ขนาดช่องประตูที่มีขนาดเล็ก (ภาพที่ 105) และการก่อแนว
อิฐล้อมรอบและบริเวณด้านหน้า 
  ส าหรับบริเวณรอบ ๆ ที่มีแนวอิฐล้อม คล้ายเป็นก าแพงแก้ว และแนวอิฐด้านหน้า มี
ลักษณะเป็นทางยาว (ภาพที่ 106)  มีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวอิฐเป็นทางยาวอยู่ 2 ประการคือ คล้ายกับ
การท าอาคารมณฑปด้านหน้าของปราสาทเขมร (ภาพที่ 107) แต่การท าแนวอิฐยาวด้านหน้าเป็นช่อง
ทางเดินที่แคบมาก อาจจะเป็นเพียงการจ าลองแนวอาคาร  แต่ไม่ได้ใช้เพ่ือให้คนเข้าไปใช้งานจริง หรือ
อาจเป็นการท าช่องทางเดินด้านหน้าแทนต าแหน่งเป็นอาคารวิหาร  ก็จะเป็นลักษณะที่แสดงออกถึง
ความส าคัญในฐานะพระเจดีย์ที่มีวิหารด้านหน้า ตัวอย่างเช่นเดียวกับ วิหารด้านหน้า กู่พระโกนา จังหวัด
ร้อยเอ็ด หรือวิหารหลวงพ่อพระองค์แสน ทีพ่ระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร   
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ภาพที่ 105 ช่องประตูด้านหน้าทิศตะวันออก 
 

 
 
ภาพที่ 106 แนวอิฐเป็นทางยาวด้านหน้า 
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ภาพที่ 107 ปราสาทเขมรและอาคารมณฑปด้านหน้า (ปราสาทพิมาย จงัหวัดนครราชสีมา) 
 
 3. ส่วนยอด 
  ส่วนยอดเจดีย์ตะเปรียงเตีย ท าเป็นชั้นย่อมุมซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป (ภาพที่ 108)  รูปแบบ
ส่วนยอดจึงมีความแตกต่างไปจากยอดปราสาทเขมร คือ ไม่พบการท าชั้นวิมาน และการประดับ 
บรรพแถลงและนาคปัก  แตร่ับเพียงแนวคิดการท าเรือนหลังคาซ้อนกันแบบปราสาท 
  การประดับส่วนยอดที่มีเรือนจ าลองอยู่เหนือซุ้มประตู  มีความคล้ายคลึงกับยอดของ
พระธาตุเจดีย์อีสาน กลุ่มเรือนธาตุท าซุ้มจรน า ยอดธาตุมีการประดับปลียอดสี่ทิศ2 เช่น เจดีย์หนอง
สามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ (ภาพท่ี 109)   
  เจดีย์หนองสามหมื่นต าแหน่งที่ประดับจะใช้เป็นรูปทรงยอดบัวเหลี่ยม ในขณะที่เจดีย์  
ตะเปรียงเตียเป็นการจ าลองรูปทรงเรือนธาตุมาประดับไว้ที่เหนือซุ้มประตู  ท าให้มีมุมมองคล้ายเป็น 5 
ยอด และจากการเลือกใช้ลักษณะการประดับยอดคล้ายกับธาตุเจดีย์อีสาน สันนิษฐานว่ายอดบนสุด
และยอดของเรือนจ าลองในแต่ละด้าน  ก็อาจมีส่วนที่เป็นรูปทรงดอกบัวตูมประดับต่อขึ้นไปอีกด้วย
เช่นเดียวกัน 
 
 
 

                                                           

 2 วิโรฒ  ศรีสโุร, ธาตุอีสาน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้า, 2539), 42. 
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 สรุป 
 เจดีย์ตะเปรียงเตียมีเป็นเจดีย์สร้างขึ้นช่วงภายหลังวัฒนธรรมเขมร เพราะไม่พบหลักฐาน
สถาปัตยกรรมของปราสาทเขมร  แต่พบทั้งแนวคิดรูปแบบปราสาทเขมรในส่วนของเรือนธาตุ และแนวคิด
รูปแบบธาตุเจดีย์อีสานในส่วนยอด   
 ส่วนการท าแนวอิฐที่เป็นแนวยาวด้านหน้า มีข้อสังเกต 2 รูปแบบ คือ มีความใกล้เคียงกับ
มณฑปของปราสาทเขมร หรือ อาจเป็นต าแหน่งวิหารหน้าเจดีย์ก็ได้  ส่วนยอดพยายามท าเลียนแบบ
ธาตุเจดีย์อีสาน คือ กลุ่มลักษณะธาตุเจดีย์ที่มีเรือนธาตุประดับซุ้มจรน า ยอดเจดีย์มีการประดับปลี
ยอดสี่ทิศ เช่น เจดีย์หนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
 
ภาพที่ 108 ส่วนยอดเจดีย์ตะเปรียงเตีย ทิศตะวันออก 
              (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ เจดีย์ตะเปรียงเตีย จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 มีนาคม  
              2558) 
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ภาพที่ 109 ยอดธาตุเจดีย์หนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ 
 
เจดีย์บ้านเมืองที อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ชื่อตามทะเบียนโบราณสถาน : ปราสาทเมืองที) 
 ที่ตั้งโบราณสถาน 
 บ้านเมืองที  หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองที อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 ข้อมูลโบราณสถาน 
 เจดีย์บ้านเมืองทีอยู่ในบริเวณวัดจอมสุทธาวาส หลักฐานที่เหลือปัจจุบันมีจ านวน 3 องค์ 
ก่ออิฐฉาบปูน เจดีย์ประธานตั้งอยู่ตรงกลาง และมีเจดีย์บริวารที่มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ (ภาพที ่110) ซึ่งจากต าแหน่งที่เหลืออยู่ แต่เดิมน่าจะเป็นเจดีย์ทั้งหมด 5 องค์ คือ 
วางต าแหน่งเจดีย์ประธานไว้ตรงกลาง มีเจดีย์บริวารที่มุมทั้ง 4 มุม  
 เจดีย์ประธานอยู่ในแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม (ภาพที่ 111) มีการก่ออิฐยื่นออกมาคล้าย
เป็นบันไดทางเข้าทั้ง 4 ด้าน (ภาพที่ 112)  มีเรือนธาตุทึบและท าช่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมแทนช่องประตู  
ส่วนยอดซ้อนกันขึ้นไป 4 ชั้น ยอดบนสุดหักหาย ลักษณะการซ้อนชั้นเป็นการจ าลองเรือนธาตุขึ้นไป  
 เจดีย์บริวารทั้งสององค์อยู่ในแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม มีเรือนธาตุทึบและท าช่องสี่เหลี่ยม
แทนช่องประตูเช่นเดียวกับเจดีย์ประธานแต่มีขนาดเล็กกว่า ไม่มีการก่ออิฐยื่นออกมา (ภาพที่ 113-114)  
การซ้อนชั้นเหนือเรือนธาตุ มีการท าลักษณะนูนโค้งคล้ายเป็นลวดบัวขนาดใหญ่คั่นก่อนถึงส่วนยอด 
(ภาพที่ 115) ส่วนยอดเป็นชั้นซ้อนกัน 3 ชั้น ยอดบนสุดเป็นทรงพุ่มคล้ายดอกบัวซึ่งเหลือหลักฐานเกือบ
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สมบูรณ์ที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ภาพที่ 116) ส่วนทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้มีวิหารขนาดเล็ก
สร้างใหม่อยู่ไม่ไกลกัน อาจจะสร้างทับต าแหน่งเดิมขององค์เจดีย์มุม เพราะอยู่ในแนวต าแหน่งที่ใกล้เคียง
กับเจดีย์บริวารด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และยังมีข้อสันนิษฐานไว้อีกว่า พ้ืนที่บริเวณนี้แต่เดิมเป็น 
ศาสนสถานขอมมาก่อน  เมื่อปลายสมัยอยุธยาได้ถูกต่อเติมโดยพวกเขมรและผู้คนส่วนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ใหม่  โดยได้พยายามที่จะพลิกฟ้ืนความเจริญรุ่งเรืองของเขมรในอดีต3 
 

 
 
ภาพที่ 110 เจดีย์บ้านเมืองที 3 องค์ ภาพถ่ายจากด้านทิศตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 3 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ท าเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย, เล่ม 3 
(กรุงเทพฯ: อาร์ตโปรเกรส, 2538), 57. 
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ภาพที่ 111 เจดีย์ประธาน (ด้านทิศตะวันออก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 112 ฐานเจดีย์ประธานก่อฐานอิฐยื่นออกมา 4 ทิศ 
              (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ เจดีย์บ้านเมืองที จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 มีนาคม  
              2558) 
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ภาพที่ 113 เจดีย์บริวารด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพถ่ายจากด้านทิศใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 114 เจดีย์บริวารด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ภาพถ่ายจากด้านทิศใต้ 
              (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ เจดีย์บ้านเมืองที จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 มีนาคม  
              2558) 
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ภาพที่ 115 เรือนธาตุเจดีย์บริวาร มีการท าชั้นลวดบัวขนาดใหญ่ค่ันระหว่างเรือนหลังคาซ้อนชั้น   
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ เจดีย์บ้านเมืองที จังหวัดสุรินทร์ 3 มีนาคม 2558) 
 

 
 
ภาพที่ 116 ยอดเจดีย์ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
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 วิเคราะห์รูปแบบ 
 1. ส่วนฐาน 
  เจดีย์ประธานมีชุดฐานบัวคว่ า-บัวหงาย ประดับด้วยลวดบัว  ซึ่งมีแนวลวดบัวต่อเนื่อง
กับฐานอิฐที่ก่อนยื่นออกมาแต่ละด้าน (ภาพที่ 117-118)  ส่วนเจดีย์บริวารเป็นฐานโค้งนูนเป็นลวดบัว
ขนาดใหญ ่(ภาพท่ี 119) ปัจจุบันพังทลายไปมาก  
  รูปแบบการท าฐานเจดีย์ประธาน เป็นรูปแบบที่แตกต่างไปจากปราสาทเขมร คือ เป็น
ชุดฐานบัวคว่ า-บัวหงายประดับด้วยลวดบัว  ส่วนปราสาทเขมรจะมีความนิยมใช้ชุดฐานบัวเช่นกัน แต่
กลุ่มหนึ่งเป็นฐานบัวลูกฟัก หรือบัวลูกแก้วที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งการท าชุดฐานบัวประดับลวดบัวของ
เจดีย์บ้านเมือง อาจเป็นรูปแบบของฐานเจดีย์มากกว่าปราสาทเขมร เพราะมีขนาดเล็ก และส่วนที่เหลือ
เป็นแนวแกนอิฐที่ปูนปั้นพังทลายไป ก็อาจมีรูปแบบเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่แบบเดียวกับบนฐานธาตุ
เจดีย์ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ลักษณะการท าฐานบัวของเจดีย์บัวเหลี่ยม ที่พระธาตุกุดจอก จังหวัดชัยภูมิ 
(ภาพท่ี 120)  
  ส่วนฐานเจดีย์บริวารที่มีลักษณะเป็นส่วนโค้งนูน มีความคล้ายคลึงกับการท าฐานบัว
ของฐานพระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่จะเป็นลวดบัวขนาดใหญ่ที่มีความโค้ง (ภาพที่ 121) ต่าง
กับฐานปราสาทเขมรที่จะมีความเป็นเหลี่ยมมุมมากกว่า ฐานของเจดีย์บ้านเมืองทีทั้งเจดีย์ประธานและ
เจดีย์บริวาร จึงน่าจะเป็นความสัมพันธ์กับรูปแบบฐานเจดีย์มากกว่าปราสาทเขมร 
 

 
 
ภาพที่ 117 ฐานเจดีย์ประธาน มุขก่ออิฐด้านทิศตะวันออก 
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ภาพที่ 118 ฐานเจดีย์ประธาน มุขก่ออิฐยื่นทางด้านทิศเหนือ 
              (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ เจดีย์บ้านเมืองที จังหวัดสุรินทร์ 3 มีนาคม 2558) 
 

 
 
ภาพที่ 119 ฐานเจดีย์บริวาร ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ภาพที่ 120 ฐานเจดีย์บัวเหลี่ยม ที่พระธาตุกุดจอก จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
 
ภาพที่ 121 ฐานพระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 



 90 

 2. ส่วนเรือนธาตุ 
  การท าเรือนธาตุทึบ (ภาพที่ 122-123) มีความแตกต่างไปจากปราสาทเขมร คือ 
ปราสาทเขมรจะมีห้องส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่เรียกว่า ห้องครรภคฤหะ4 ส าหรับรูปแบบ
เจดีย์บ้านเมืองที สันนิษฐานว่าจะเป็นการท าเรือนธาตุแบบธาตุเจดีย์อีสาน เป็นเจดีย์ที่มีเรือนธาตุสี่เหลี่ยม 
ตัวอย่างเช่น พระธาตุเจดีย์ที่วัดหน้าพระธาตุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ภาพที่ 124) โดย
ช่องสี่เหลี่ยมนั้นจะแทนต าแหน่งช่องประตูหรือช่องหน้าต่าง และด้วยขนาดของเจดีย์บ้านเมืองที มี
ขนาดไม่ใหญ ่ท าให้การท าช่องสี่เหลี่ยมนั้นมีขนาดเล็กลงไปด้วย 
  การท าเรือนธาตุย่อมุม พบได้ทั้งในการสร้างปราสาทเขมรและเจดีย์  ซึ่งในปราสาทเขมร
การท าย่อมุมหรือเพ่ิมมุม จะมีลวดลายสลัก และจะมีลวดลายประดับตลอดแนวเสากรอบประตู รวมถึง
ลวดบัวหัวเสาและเชิงเสาด้านล่าง  ส่วนเจดีย์อีสานมักจะเป็นการย่อมุมโดยที่ไม่มีการประดับตกแต่งอ่ืน ๆ 
ตัวอย่างเช่น พระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่น (ภาพที่ 125) การท าย่อมุมของเรือนธาตุเจดีย์ 
บ้านเมืองที น่าจะเป็นการเลียนแบบเจดีย์เพราะมีขนาดเล็ก ประกอบกับการท าเรือนธาตุทึบจึงมี
ความสัมพันธ์กับรูปแบบเจดีย์มากกว่าปราสาทเขมร 
 

 
 
ภาพที่ 122 เรือนธาตุเจดีย์ประธาน  

                                                           

 4 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ปราสาทขอมในดินแดนไทย ความเป็นมาและข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ, 35. 
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ภาพที่ 123 เรือนธาตุเจดีย์บริวาร (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 

 
 
ภาพที่ 124 ช่องประตูสี่เหลี่ยมที่พระธาตุเจดีย์ วัดหน้าพระธาตุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ที่มา: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอปักธงชัย , แหล่งท่องเที่ยว,   
เข้าถึงเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://202.143.165.163/ksnTakhu/?name= 
news2&file=readnews&id=23 
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ภาพที่ 125 พระธาตุขามแก่น จงัหวัดขอนแก่น มีท าย่อมุมที่องค์ระฆังจนถึงยอด 
 
 3. ส่วนยอด 
  เจดีย์ประธานท าส่วนยอดในลักษณะการจ าลองเรือนธาตุซ้อนลดหลั่นขึ้นไปเป็นชั้น มี
ทั้งหมด 3 ชั้น ยอดบนสุดหักหาย (ภาพที่ 126) ส่วนเจดีย์บริวาร มีการท าชั้นซ้อน 2 ชั้น เช่น เจดีย์
บริวารด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ภาพท่ี 127)   
  แนวความคิดการจ าลองเรือนธาตุขึ้นไปเป็นชั้นยอดปราสาท เป็นที่มาจากการสร้าง
ปราสาทเขมร ซึ่งที่เจดีย์บ้านเมืองที มีการจ าลองช่องประตูเหมือนกันอยู่ในทุก ๆ ชั้น แต่ไม่มีองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ ของปราสาทเขมร เช่น บรรพแถลง หรือนาคปัก  จึงน่าจะมีความตั้งใจให้เป็นเจดีย์มากกว่าปราสาท
เขมรเพราะมีขนาดเล็กด้วย  
  รูปแบบส่วนยอดเจดีย์บริวารทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ภาพที่ 127) เป็นทรงพุ่มย่อมุม
ต่อเนื่องมาจากเรือนธาตุ มีข้อสันนิษฐานไว้ 2 ประการ คือ มีความคล้ายคลึงกับเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมที่มี
ย่อมุม ตัวอย่างเช่น พระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่น แต่ทีเ่จดีย์บ้านเมืองทีมีเรือนธาตุในแผนผังสี่เหลี่ยม
และมีช่องสี่เหลี่ยมแทนช่องประตู 4 ด้าน ท าให้ดูรูปทรงไม่โค้งมนเท่าที่พระธาตุขามแก่น  หรืออาจจะ
มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการซ่อมแปลงปราสาทเขมร โดยการน าเอารูปแบบเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมมาต่อ
เป็นยอดบนสุด เช่น ปราสาทวัดปรางค์ทอง จ.นครราชสีมา (ภาพที่ 128) และมีการท าย่อมุมเพ่ิมเติม
จากเรือนธาตุไปจนถึงยอดเช่นเดียวกัน  
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 สรุป 
 เจดีย์บ้านเมืองทีเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นภายหลังสมัยวัฒนธรรมเขมร ตั้งอยู่บนพ้ืนที่เดิมของ
ปราสาทเขมร เพราะมีแผนผังที่มีความสัมพันธ์กับปราสาทเขมร คือ การวางต าแหน่งปราสาท 5 องค์ 
แต่ด้วยขนาดที่เล็ก และไม่พบชิ้นส่วนงานประดับปราสาทเขมร หลักฐานที่พบจึงเป็นการสร้างให้เป็น
เจดีย์ และนอกจากนั้น การท าเรือนธาตุทึบ ก็สัมพันธ์กับรูปแบบเจดีย์ได้ด้วยเช่นกัน เจดีย์บ้านเมืองที
จึงอาจเป็นรูปแบบที่ช่างน่าจะเคยเห็นมาจากหลาย ๆ ที่ จึงน ามาดัดแปลงและสร้างขึ้น 
 

 
 
ภาพที่ 126 ยอดเจดีย์ประธาน 
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ภาพที่ 127 ยอดเจดีย์บริวารด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ เจดีย์บ้านเมืองที จังหวัดสุรินทร์ 3 มีนาคม 2558) 
 

 
  
ภาพที่ 128 การซ่อมแปลงปราสาทเขมรที่น าเจดีย์บัวเหลี่ยมมาต่อยอด ปราสาทวัดปรางค์ทอง 

จงัหวัดนครราชสีมา 
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เจดีย์บ้านปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ชื่อตามทะเบียนโบราณสถาน : 
ปราสาททอง / ปราสาทแสร์ออ) 
 ที่ตั้งโบราณสถาน 
 บ้านปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 ข้อมูลโบราณสถาน 
 เจดีย์บ้านปราสาททอง เป็นเจดีย์องค์เดียวตั้งอยู่บนเนินดิน อยู่ในแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
เรือนธาตุมีการท าย่อมุมและท าซุ้มประตู 4 ด้าน (ภาพที่ 129) ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นจระน าซุ้ม 
(ภาพที่ 130-131) ส่วนอีกสองด้านเป็นซุ้มประตูหลอกที่มีผนังทึบ ทางด้านทิศตะวันออกมีพระพุทธรูป
ประดิษฐานอยู่ (ภาพที่ 132) และส่วนกลางในเรือนธาตุ มีแกนอิฐก่อทึบจนถึงยอด ส่วนยอดท าเป็น
ชั้นซ้อนลดหลั่นขึ้นไป 2 ชั้น ปัจจุบันเหลือหลักฐานเพียงชั้นเดียวส่วนที่เหลือพังทลาย มีซุ้มจระน า
ประดับเหนือเรือนธาตุ 4 ด้าน และมีร่องรอยปูนปั้น (ภาพที่ 133-134) 
 

 
 
ภาพที่ 129 เจดีย์บ้านปราสาททอง มุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
              (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ เจดีย์บ้านปราสาททอง จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 มีนาคม  
              2558) 
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ภาพที่ 130 ซุ้มประตดู้านทิศตะวันออก 
 

 
 
ภาพที่ 131 ซุ้มจระน าด้านทิศใต้ ภายในอิฐก่อเป็นแกนตรงกลาง 
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ภาพที่ 132 พระพุทธรูปด้านทิศตะวันออก  
 

 
 
ภาพที่ 133 ซุ้มจระน าส่วนยอดด้านทิศตะวันออก 
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ภาพที่ 134 ซุ้มจระน าส่วนยอดด้านทิศใต้ 
 
 วิเคราะห์รูปแบบ 
 1. ส่วนฐาน 
  เจดีย์บ้านปราสาททองตั้งอยู่บนฐานอิฐเรียบ ในบริเวณรอบ ๆ ปราสาทมีอิฐบางส่วน
ถูกรื้อและกระจัดกระจาย (ภาพที่ 135) ท าให้ไม่คงเหลือสภาพเดิม สันนิษฐานว่าเป็นฐานเขียง เป็น
รูปแบบหนึ่งที่มักใช้ในการสร้างเจดีย์ 
  พ้ืนที่ตั้งเป็นเนินสูง มีผู้สันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเป็นส่วนที่มีวัฒนธรรมเขมรอยู่ด้านล่าง 
เพราะไม่ไกลจากองค์เจดีย์ไปทางด้านทิศตะวันออกพบบ่อน้ า5 ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กับการท าบ่อน้ าหรือที่
เรียกว่า บารายของปราสาทเขมร  จากข้อสันนิษฐานดังกล่าวมีความเป็นไปได้ เพราะส่วนประกอบอ่ืน ๆ 
ของเจดีย์บ้านปราสาททอง ก็มีความพยายามที่จะเลียนแบบปราสาทเขมรด้วย 
 

                                                           

 5 ภิญโญ เสาร์วันดี, “ปราสาทขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับการซ่อมแปลง
ของกลุ่มคนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-24” (การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลปริญญาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 29. 
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ภาพที่ 135 ส่วนฐานเจดีย์บ้านปราสาททอง (ทิศใต้) อิฐบางส่วนฝังในดิน บางส่วนกองอยู่รอบ ๆ  
 
 2. ส่วนเรือนธาตุ 
  การท าเรือนธาตุอยู่แผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท าซุ้มประตูทั้ง 4 ด้าน เป็นรูปแบบ
การสร้างที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกับการสร้างปราสาทเขมรที่จะท าช่องประตูทั้ง 4 ด้าน แต่ลักษณะซุ้มประตู
มีความแตกต่างไป คือ ด้านตะวันออกและด้านทิศใต้เป็นจระน าซุ้ม คือ มีพ้ืนที่เข้าไปเล็กน้อย (ภาพที่ 136) 
ส่วนด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นซุ้มประตูหลอก มีผนังทึบ (ภาพท่ี 137) 
  โดยทั่วไปรูปแบบซุ้มประตูของปราสาทเขมรส่วนใหญ่  ถ้ามีการท าเป็นประตูหลอกจะ
ท าทั้งหมด 3 ด้าน และคงเหลือด้านทางเข้าหลักเป็นประตูทิศตะวันออก จึงเป็นข้อสังเกตว่าทีเ่จดีย์บ้าน
ปราสาททองแห่งนี้  อาจเป็นเพราะการซ่อมภายหลังโดยที่ช่างขาดความเข้าใจด้านรูปแบบการท าช่อง
ประต ูหรืออาจเป็นเพราะสภาพที่พังทลายไปมาก ท าให้ไม่อาจบูรณะให้เหมือนเดิมได้ 
  การท าแกนอิฐทึบภายในเรือนธาตุ (ภาพที่ 138) เป็นรูปแบบที่แตกต่างจากปราสาทเขมร
โดยทั่วไป คือ ปราสาทเขมรจะมีห้องส่วนที่เรียกว่า ครรภคฤหะ ส าหรับไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
การที่มีอิฐก่อขึ้นภายในเรือนธาตุเป็นแกนตรงกลางดังกล่าว จึงอาจเป็นการสร้างให้เป็นเจดีย์ เพราะมี
ความพยายามจะท าให้ด้านในปิดทึบ เพ่ือที่คนภายนอกไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้อีก  หรืออาจเป็น
เพียงการบูรณะเพ่ิมความแข็งแรงให้โครงสร้างภายในก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน 
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ภาพที่ 136 ช่องประตูด้านทิศตะวันออก 
 

 
 
ภาพที่ 137 ช่องประตูหลอก ด้านทิศเหนือ 
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ภาพที่ 138 อิฐก่อเป็นแกนขึ้นไปภายในเรือนธาตุ เชื่อมต่อกับประตูด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ 
 
 3. ส่วนยอด 
  การท าส่วนยอดซ้อนกันเป็นชั้น เป็นแนวคิดของการสร้างปราสาทเขมร เจดีย์บ้าน
ปราสาททองมีแนวคิดนี้เช่นกัน จะเห็นได้จากมีซุ้มประดับที่เหนือเรือนธาตุ  แต่เจดีย์บ้านปราสาททอง
ไม่ได้เลียนแบบชั้นวิมานของปราสาทเขมรทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการท าบรรพแถลงและนาคปักประดับ
ที่ส่วนยอดเลย  
  การท าซุ้มประดับส่วนยอดของเจดีย์บ้านปราสาททอง มีความคล้ายกับลักษณะกรอบ
ซุ้มหน้าบรรพ์ในปราสาทเขมร  คือ ปราสาทเขมรจะท าเป็นซุ้มคดโค้ง และท าซ้อนสองชั้น (ภาพที่ 139)  
ส าหรับซุ้มที่เจดีย์บ้านปราสาททองเป็นซุ้มหยักโค้งเช่นกัน แต่เป็นการลดขนาดและรายละเอียดลง (ภาพที ่
140) ซ่ึงอาจเป็นความตั้งใจที่จะท าให้ซุ้มซ้อนกันแบบซุ้มของปราสาทเขมร 
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ภาพที่ 139 กรอบซุ้มหน้าบรรพป์ราสาทเขมร (ปราสาทหินพิมาย จงัหวัดนครราชสีมา)  
 

 
 
ภาพที่ 140 ซุ้มประดับเหนือเรือนธาตุ เจดีย์บ้านปราสาททอง 
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 สรุป 
 เจดีย์บ้านปราสาททอง เป็นเจดีย์สร้างขึ้นภายหลังวัฒนธรรมเขมร ที่อาจตั้งอยู่บนพ้ืนที่
วัฒนธรรมเขมรแต่เดิม ได้รับทั้งแนวคิดของปราสาทเขมรและการสร้างเจดีย์อีสาน  รูปแบบที่ตั้งใจจะ
เลียนแบบปราสาทเขมร คือ การท าเรือนธาตุสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเพิ่มมุม การท าซุ้มประตู 4 ด้าน การมี
เรือนชั้นซ้อนบนส่วนยอด และเค้าโครงลวดลายของกรอบซุ้มก็มีที่มาจากกรอบซุ้มหน้าบรรพ์ของปราสาท
เขมรด้วย 
 รปูแบบส่วนที่ถูกปรับเปลี่ยนไป คือ การท าช่องประตูมีลักษณะไม่สัมพันธ์กับปราสาทเขมร 
มีประตูหลอกเพียงสองด้าน ซึ่งอาจเป็นการผิดพลาดในการบูรณะบางยุคสมัย หรือเป็นการบูรณะเพ่ือ
ความแข็งแรง  นอกจากนั้น การประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ด้านทิศตะวันออก มีขนาดพอดีกับองค์
พระพุทธรูป  น่าจะประดิษฐานพร้อม ๆ กับการสร้าง  และนั่นอาจหมายถึงเป็นความประสงค์เพ่ือสร้าง
เป็นเจดีย์มาตั้งแต่แรก 
 
เจดียบ์้านเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ (ชื่อตามทะเบียนโบราณสถาน : ปราสาท
เมืองจันทร์ / ธาตุเมืองจันทร์) 
 ที่ตั้งโบราณสถาน 
 บ้านเมืองจันทร์ ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ข้อมูลโบราณสถาน 
 เจดีย์บ้านเมืองจันทร์ สร้างด้วยอิฐฉาบปูน ตั้งอยู่บนฐานบัวเพ่ิมมุม หันหน้าทางทิศตะวันออก  
(ภาพที่ 141) เรือนธาตุก่อทึบอยู่ในแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพ่ิมมุมรับกับส่วนฐาน แต่ละด้านของ
เรือนธาตุท าเป็นซุ้มจระน า มีเสาประดับ 2 ข้าง (ภาพที่ 142) บริเวณหัวเสาพบรอยปูนปั้นรูปกลีบบัว 
(ภาพที่ 143) บริเวณกรอบหน้าบรรพด้านทิศใต้ พบหลักฐานรูปมกรปูนปั้นอยู่ (ภาพที่ 144) สภาพปูนปั้น
ปัจจุบันอยู่ในสภาพช ารุด  ซุ้มจระน าทั้ง 4 ด้านไม่ปรากฏพระพุทธรูปและรูปเคารพ ส่วนยอดท าเป็น
เรือนชั้นซ้อนลดหลั่นขึ้นไป 3 ชั้น ปลายสุดท าเป็นปลียอดทรงกรวย6 (ภาพท่ี 145) 
 
 
 
 

                                                           

 6 วสันต์ เทพสุริยานนท์, ธาตุเมืองจันทร์ อิทธิพลสถาปัตยกรรมร่วมแบบเขมรในธาตุ
อีสาน, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.finearts.go.th/olddata/files/ 
thaatuemuuengcchanthr.pdf 
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ภาพที่ 141 เจดีย์บ้านเมืองจันทร์บนฐานเพ่ิมมุม (ด้านทิศตะวันออก) 
 

 
 
ภาพที่ 142 เรือนธาตุด้านทิศตะวันออก 



 105 

 
 
ภาพที่ 143 หัวเสาซุ้มประตูมีปูนปั้นรูปกลีบบัว (ด้านทิศใต้) 
 

 
 
ภาพที่ 144 ปูนปั้นลายมกรที่ปลายกรอบซุ้มประตู 
              (ถ่ายโดย สุวพันธุ์  จันทรวรชาต ณ เจดีย์บ้านเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 4 มีนาคม  
              2558) 
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ภาพที่ 145 ส่วนยอด ท าซ้อนกันเป็นชั้นขึ้นไป 3 ชั้น 
 
 วิเคราะห์รูปแบบ 
 1. ส่วนฐาน 
  เจดีย์บ้านเมืองจันทร์ ส่วนฐานเป็นฐานบัวคว่ า-บัวหงาย 1 ชั้น (ภาพที่ 146) ถัดขึ้นมา
จึงเป็นเรือนธาตุ เป็นรูปแบบฐานที่แตกต่างไปจากปราสาทเขมร คือ ส่วนใหญ่ปราสาทเขมรจะพบ
หลักฐานเป็นชุดฐานบัวลูกฟัก หรือชุดฐานบัวคว่ า-บัวหงายแต่มีการประดับลวดบัวขนาดใหญ่ ในขณะที่
ฐานของเจดีย์บ้านเมืองจันทร์ ไม่มีการประดับลวดบัวและเป็นชุดฐานที่มีขนาดไม่สูง   
  การท าชุดฐานบัวคว่ า-บัวหงาย เป็นรูปแบบหนึ่งที่พบในองค์ประกอบของการสร้างเจดีย์ 
ตัวอย่างเช่น ฐานของเจดีย์ศรีสองรัก จังหวัดเลย (ภาพที่ 147) เป็นพระธาตุกลุ่มฐานต่ า7 จะเห็นได้ว่า 
ฐานล่างเป็นบัวคว่ า-บัวหงาย มีการท าหยักมุม และท าฐานเตี้ย เพราะฉะนั้นการท าฐานของเจดีย์บ้าน 
เมืองจันทร์จึงน่าจะสัมพันธ์กับรูปแบบเจดีย์มากกว่าปราสาทเขมร 
 

                                                           

 7 วิโรฒ  ศรีสโุร, ธาตุอีสาน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้า, 2539), 12. 
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ภาพที่ 146 ชุดฐานบัวคว่ า-บัวหงาย เจดีย์บ้านเมืองจันทร์ 
 

 
 
ภาพที่ 147 ฐานเจดีย์ศรีสองรัก จังหวัดเลย  
ที่มา: WIKIMEDIA COMMONS, พระธาตุศรีสองรัก 1, เข้าถึงเมือ่ 21 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงจาก 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:พระธาตุศรีสองรัก_1.jpg 
 
 2. ส่วนเรือนธาตุ 
  การท าเรือนธาตุเพ่ิมมุมและมีซุ้มประตูทั้ง 4 ด้าน (ภาพที่148)  เป็นรูปแบบที่ มี
แนวคิดสัมพันธ์กับรูปแบบปราสาทเขมร  มีส่วนแตกต่าง คือ การท าเรือนธาตุทึบ ซึ่งในขณะที่
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ปราสาทเขมรจะมีห้องส าหรับประกอบพิธีกรรม จะอยู่ในเรือนธาตุปราสาทประธาน8 โดยถือเป็นใจ
กลางของปราสาท และเป็นพ้ืนที่ส าหรับพราหมณ์สามารถเข้าไปประกอบพิธีกรรมได้   
  ลักษณะเรือนธาตุทึบ จึงน่าจะเป็นความตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นเจดีย์ ลักษณะเดียวกับ
เจดีย์ทรงปราสาทหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเอง ตัวอย่างเช่น เจดีย์หนองสามหมื่น 
จังหวัดชัยภูมิ เรือนธาตุของเจดีย์บ้านเมืองจันทร์จึงเป็นการจ าลองปราสาทเขมรให้เล็กลงเพ่ือบูชา
เจดีย์  
 

 
 
ภาพที่ 148 เรือนธาตุในผังเพ่ิมมุม (ด้านทิศใต้)   
 
  ลักษณะซุ้มหน้าบรรพที่ปัจจุบันมีลวดลายปูนปั้นเป็นรูปมกร เป็นลักษณะที่มีการ
เลียนแบบมาจากปราสาทเขมร คือ กรอบหน้าบรรพของปราสาทเขมรจะเป็นซุ้มคดโค้ง9  และที่ปลาย
กรอบซุ้มจะเป็นรูปมกรคายนาค ตัวอย่างเช่น ซุ้มหน้าบรรพที่ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาพที่ 
149) ชิ้นส่วนรูปมกรที่เหลืออยู่บนเจดีย์บ้านเมืองจันทร์จึงน่าจะเป็นลักษณะการท าหน้าบรรพแบบ

                                                           

 8 รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง, ปราสาทขอมในดินแดนไทย ความเป็นมาและข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ, 35. 
 9 เรื่องเดียวกัน, 38. 
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เดียวกัน (ภาพที่ 150) โดยที่กรอบหน้าบรรพคดโค้งและปลายกรอบหน้าบรรพที่เป็นพญานาคได้หัก
หายไป เหลือเพียงรูปมกร 
 

 
 
ภาพที่ 149 ปลายกรอบซุ้มหน้าบรรพมกรคายนาคที่ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
 
ภาพที่ 150 ปลายกรอบหน้าบรรพมีรูปมกรที่ธาตุเมืองจันทร์ 
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ เจดีย์บ้านเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 4 มีนาคม  
               2558) 
 
 3. ส่วนยอด 
  การท าเป็นเรือนชั้นซ้อนของเจดีย์บ้านเมืองจันทร์ มีส่วนที่คล้ายคลึงกับปราสาทเขมร  
คือ มีช่องวิมาน จะสังเกตเห็นว่ามีการท าช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้งขนาดเล็กอยู่ตรงกลางในแนว
ต าแหน่งเดียวกันกับช่องวิมานของปราสาทเขมรแต่เล็กกว่า จึงน่าจะเป็นการพยายามเลียนแบบการท า
เรือนชั้นซ้อนของปราสาทเขมร (ภาพท่ี151) 



 110 

  การท าชั้นซ้อนส่วนยอดของเจดีย์บ้านเมืองจันทร์ มีลักษณะคล้ายคลึงกับการซ่อมแปลง
ปราสาทบ้านปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งที่ปราสาทบ้านปราสาทนั้น ปราสาท
ประธานจะมีชั้นซ้อนขึ้นไปสองชั้นและมีลักษณะการท าช่องวิมานเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็ก ๆ เหมือนกัน 
(ภาพที่ 152)  สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นช่างกลุ่มเดียวกันที่มาซ่อมแปลงปราสาทบ้านปราสาทและสร้าง
ทีเ่จดีย์บ้านเมืองจันทร์ด้วย เพราะอยู่ในพื้นท่ีไม่ไกลกันนัก 
  ส่วนยอดบนสุดที่มีลักษณะเป็นทรงพุ่ม (ภาพที่ 153) โดยลักษณะภายนอกคล้ายพุ่ม
ดอกบัว  มีส่วนหยักมุมเป็นรูปทรงคล้ายกับทรงบัวเหลี่ยมที่ท ามุมรับกับเรือนธาตุ มีความคล้ายคลึงกับ
รูปแบบยอดของปราสาทที่ถูกซ่อมแปลง คือ ปราสาทบ้านปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  
เช่นเดียวกัน และได้น าตัวอย่างจากปราสาทบริวารด้านทิศเหนือมาเปรียบเทียบ (ภาพที่ 154) จะเห็น
ได้ว่าเป็นรูปแบบทรงพุ่มบัวเหลี่ยมหยักมุมคล้ายกันกับเจดีย์บ้านเมืองจันทร์ จึงน่าจะเป็นลักษณะของ
ยอดเจดีย์ รวมไปถึงอาจเป็นฝีมือช่างกลุ่มเดียวกันกับปราสาทบ้านปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัด
ศรีสะเกษ 
 

 
 
ภาพที่ 151 เรือนชั้นซ้อนของเจดีย์บ้านเมืองจันทร์ 
 
 สรุป 
 เจดีย์บ้านเมืองจันทร์ เป็นเจดีย์สร้างขึ้นภายหลังสมัยวัฒนธรรมเขมร และมีการเลียนแบบ
รูปแบบของปราสาทเขมร คือ การท าเรือนธาตุเพ่ิมมุม  มีช่องประตู 4 ด้าน มีการท าซุ้มหน้าบรรพ
เป็นรูปมกรคายนาค และการท าเรือนชั้นซ้อน ทั้งนี้สันนิษฐานว่า ได้น ารูปแบบมาจากปราสาทประธาน 
ของปราสาทบ้านปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เพราะมีรูปแบบส่วนยอดเหมือนกัน และ
น่าจะเป็นช่างกลุ่มเดียวกันที่ได้น ารูปแบบการซ่อมแปลงปราสาทมาสร้างเป็นเจดีย์ 



 111 

 
 
ภาพที่ 152 ส่วนยอดปราสาทประธาน ที่ปราสาทบ้านปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
ภาพที่ 153 ส่วนยอดบนสุดเจดีย์บ้านเมืองจันทร์เป็นทรงพุ่มต่อด้วยทรงกรวย  
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ภาพที่ 154 ส่วนยอดปราสาทบริวารทิศเหนือ ที่ปราสาทบ้านปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
 
เจดีย์พันขัน อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ชื่อตามทะเบียนโบราณสถาน : ปราสาทพันขัน / 
ธาตุพันขัน / กู่พันขัน) 
 ที่ตั้งโบราณสถาน 
 ต าบลบ่อพันขัน อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ข้อมูลโบราณสถาน 
 เจดีย์พันขันเป็นเจดีย์องค์เดียว ก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานสูง (ภาพที่ 155) ด้านทิศเหนือและ
ทิศใต้ พบฐานหินทรายและศิลาแลงอยู่แต่ไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นอาคารรูปแบบใด ด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ มีสิมสร้างใหม่บนฐานอาคารเดิม  ส่วนเรือนธาตุอยู่ในแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หันหน้า
ไปทางทิศตะวันออก มีประตูทางเข้าด้านหน้า ส่วนอีก 3 ด้านที่เหลือท าเป็นประตูหลอก กรอบประตู
ด้านทิศตะวันออกท าจากหินทราย (ภาพที่ 156) ภายในเรือนธาตุประดิษฐานพระพุทธรูป  ส่วนยอดท า
เป็นชั้นหลังคาซ้อนกันขึ้นไป 2 ชั้น ไม่พบชิ้นส่วนงานประดับอื่น ๆ (ภาพท่ี 157)  
 หลักฐานอ่ืน ๆ ที่พบจากการขุดแต่งบริเวณเจดีย์พันขัน คือ ทับหลังเล่าเรื่องท้าวหิมวันต์
ถวายนางปารพตีแด่พระศิวะ (ภาพที่ 158) ก าหนดอายุอยู่ที่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 และเอก
มุขลึงค์ (ภาพท่ี 159) ก าหนดอายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 15   
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ภาพที่ 155 เจดีย์พันขัน ทางเข้าด้านทิศตะวันออก 
 

 
 
ภาพที่ 156 กรอบประตูท าจากหินทราย 
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ภาพที่ 157 ส่วนยอดเจดีย์พันขัน 
 

 
 
ภาพที่ 158 ทับหลังเล่าเรื่องท้าวหิมวันต์ถวายนางปารพตีแด่พระศิวะ  
              (ถ่ายโดย ผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
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ภาพที่ 159 เอกมุขลึงค์ท่ีพบบริเวณเจดีย์พันขัน   
               (ถ่ายโดย ผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.  
               2558) 
 
 วิเคราะห์รูปแบบ 
 1. ส่วนฐาน 
  ด้านทิศเหนือและทิศใต้ พบฐานหินทรายและศิลาแลงอยู่ แต่ไม่อาจสันนิษฐานได้ว่า
เป็นอาคารรูปแบบใด (ภาพที่ 160-161) จากรูปแบบดังกล่าวมีบางส่วนที่อาจเป็นหลักฐานที่แสดงถึง
วัฒนธรรมเขมรเดิม คือ การมีฐานอาคารเรียงกัน ในแนวทิศเหนือ - ทิศใต้ หันหน้าไปทางตะวันออก 
เป็นรูปแบบที่ปรากฏในการสร้างปราสาทเขมร ที่จะวางต าแหน่งปราสาทเรียงกันและตั้งอยู่บนฐาน
เดียวกัน ตัวอย่างเช่น ปราสาทบ้านปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ (ภาพท่ี 162) 
  เจดีย์พันขันตั้งอยู่บนฐานอิฐ ก่อสูงซ้อนกัน 2 ชั้น (ภาพที่ 163) ส าหรับฐานที่ยกสูง
ซ้อนกัน มีบันไดเป็นทางขึ้นก่อนถึงองค์เจดีย์  สันนิษฐานว่าเป็นการสร้างขึ้นใหม่ช่วงภายหลังวัฒนธรรม
เขมร เพ่ือยกย่องว่าที่ตรงนี้เป็นเจดีย์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพจึงไว้บนที่สูง เพราะถ้าหากเป็นหลักฐาน
ของปราสาทเขมรเดิมจะเป็นการท าชุดฐานที่ต่ ากว่า 
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ภาพที่ 160 ซากฐานด้านทิศใต้ 
 

 
 
ภาพที่ 161 ซากฐานด้านทิศเหนือ 
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ภาพที่ 162 ปราสาท 3 หลังบนฐานเดียวกัน ที่ปราสาทบ้านปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
ภาพที่ 163 ฐานเจดีย์พันขัน ฐานสูงสองชั้นมีบันไดทางเข้าด้านทิศตะวันออก 
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 2. ส่วนเรือนธาตุ 
  การท าเรือนธาตุอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกและอีก 3 ด้าน
เป็นประตูหลอก (ภาพที่ 164) เป็นรูปแบบที่สัมพันธ์กับรูปแบบปราสาทเขมร เช่น ปราสาทศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ (ภาพที่ 165)  โดยที่อาจเป็นการเลียนแบบปราสาทเขมรที่เคยมีอยู่ เพราะจากการขุดแต่ง
โบราณสถาน พบหลักฐานทับหลังและเอกมุขลึงค์ 
  หลักฐานกรอบประตูทางเข้าที่ท าจากหินทราย น่าจะเป็นชิ้นส่วนปราสาทเขมรเดิมที่ช่าง
น ามาประกอบที่เรือนธาตุใหม่  และส าหรับการที่มีพ้ืนที่ว่างภายในเรือนธาตุ เป็นรูปแบบที่มีความคล้าย
กับปราสาทเขมรด้วยเช่นกัน ส าหรับที่เจดีย์พันขันมีข้อแตกต่าง คือ เป็นการประดิษฐานพระพุทธรูป 
พ้ืนที่ว่างเป็นการสร้างเพื่อเว้นพื้นที่ไว้ให้คนสามารถเข้าไปกราบพระได้ 
 3. ส่วนยอด 
  เจดีย์พันขันท าชั้นหลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น ส่วนบนที่เหลือพังทลายไปมาก (ภาพที่ 166) 
การท าชั้นหลังคาซ้อนกันนี้ มีความใกล้เคียงกับการชั้นวิมานของปราสาทเขมร เพราะที่ยอดเจดีย์พันขัน
มีแนวอิฐเป็นช่องสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางคล้ายแทนช่องวิมานของปราสาทเขมร (ภาพที่ 167) แต่ว่าในแต่
ละชั้นหลังคาที่ท าซ้อนขึ้นไป  ไม่พบชิ้นส่วนงานประดับอ่ืน ๆ เช่น นาคปัก หรือบรรพแถลง จึงอาจ
เป็นการท ายอดเรือนชั้นซ้อนขึ้น โดยตั้งใจเลียนแบบปราสาทเขมรท่ีเคยเห็นในบริเวณท่ีตั้งเดิม   
 

 
 
ภาพที่ 164 เรือนธาตุของธาตุพันขัน ด้านทิศตะวันออก 
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ภาพที่ 165 เรือนธาตุปราสาทประธาน ที่ปราสาทศีขรภูมิ จงัหวัดสุรินทร์ 
 

 
 
ภาพที่ 166 ส่วนยอดของเจดีย์พันขัน 
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ภาพที่ 167 ช่องสี่เหลี่ยมบนยอดเจดีย์พันขัน ในต าแหน่งช่องวิมาน 
 
 สรุป 
 เจดีย์พันขัน เป็นเจดีย์สร้างข้ึนช่วงภายหลังวัฒนธรรมเขมร ซึ่งอาจตั้งบนต าแหน่งปราสาท
เขมรเดิม จากการขุดแต่งพบหลักฐานทับหลังและเอกมุขลึงค์ และนอกจากนั้นรูปแบบที่สร้างมีความตั้งใจ
เลียนแบบปราสาทเขมร คือ การท าเรือนธาตุสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีการท าประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออก  
ส่วน 3 ด้านที่เหลือเป็นประตูหลอก และการท าส่วนยอดเป็นชั้นซ้อนกัน มีการท าเลียนแบบช่องวิมาน
อยู่ตรงกลาง  
 ส่วนที่แตกต่างออกไปคือ การตั้งอยู่บนฐานสูงซ้อนกันถึง 2 ชั้น น่าจะมีเหตุผลในการบูชา
เป็นเจดีย์หรือวิหารไว้สักการะพระพุทธรูปมากกว่า  รวมไปถึงการประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีขนาด
ใกล้เคียงกับขนาดช่องประตูของเรือนธาตุ จึงน่าจะเป็นการสร้างและประดิษฐานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
โดยตั้งใจบูชาเป็นเจดีย์ตั้งแต่ต้น 
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สรุปท้ายบท 
 ลักษณะการสร้างเจดีย์ที่มีแรงบันดาลใจจากปราสาทเขมร มีความหลากหลายในเรื่องของ
แนวคิดการสร้างในองค์ประกอบแต่ละส่วน  ตั้งแต่ฐาน ส่วนกลางจนถึงส่วนยอด กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 
 1. ส่วนฐาน  
  ฐานส่วนใหญ่ท าเป็นฐานเรียบ หรือฐานเขียง และฐานบัวคว่ าบัวหงายประดับด้วยลวดบัว 
คือ เจดีย์ตามอย เจดีย์ตะเปรียงเตีย  เป็นฐานเรียบ ส่วนเจดีย์บ้านปราสาททองหลักฐานไม่สมบูรณ์แต่
สันนิษฐานว่าเป็นฐานเรียบเช่นเดียวกัน และเจดีย์พันขัน เป็นฐานเรียบที่ท าซ้อนกัน 2 ชั้น ส าหรับเจดีย์
บ้านเมืองที กับเจดีย์บ้านเมืองจันทร์ เป็นฐานบัวคว่ า-บัวหงายที่มีขนาดแตกต่างไปจากปราสาทเขมร 
มีทั้งที่ประดับลวดบัวขนาดเล็กและไม่ประดับลวดบัว 
 2. ส่วนเรือนธาตุ 
  ส่วนใหญ่เรือนธาตุที่สร้างจะมีความพยายามที่จะเลียนแบบปราสาทเขมร คือ การท า  
เรือนธาตุในแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีทั้งเพิ่มมุมและไม่เพ่ิมมุม กล่าวคือ เจดีย์ตามอย ท าเรือนธาตุไม่
เพ่ิมมุม อาจมีส่วนที่ได้รับจากศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร  ส่วนเจดีย์ตะเปรียงเตีย เจดีย์บ้าน
ปราสาททอง เจดีย์บ้านเมืองจันทร์ เจดีย์บ้านเมืองที และเจดีย์พันขัน มีท าเรือนธาตุสี่เหลี่ยม และมี
เพ่ิมมุมแบบศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร   
  การมีพ้ืนที่ห้องภายในเรือนธาตุ เป็นลักษณะเดียวกับห้องครรภคฤหะของปราสาทเขมร 
มีเพียงเจดีย์พันขัน ที่มีพ้ืนที่ให้คนเข้าไปได้อีก 2 แห่ง ท าเป็นช่องประตูขนาดเล็ก มีห้องในเรือนธาตุ
แต่คนไม่สามารถเข้าไปได้ คือ เจดีย์ตามอย และเจดีย์ตะเปรียงเตีย  อีกส่วนหนึ่งท าเรือนธาตุทึบ คือ เจดีย์
บ้านเมืองจันทร์ เจดีย์บ้านปราสาททอง และ เจดีย์เมืองท ี
 3. ส่วนยอด 
  การท าส่วนยอดมีอยู่ 2 ลักษณะ การท าเรือนหลังคาซ้อนกันแบบปราสาท และการ
ท าเลียนแบบยอดธาตุเจดีย์อีสาน คือ เจดีย์ตามอย เจดีย์บ้านปราสาททอง และเจดีย์พันขัน มีรูปแบบ
ส่วนยอดที่อาจมีแรงบันดาลใจจากปราสาทเขมร  โดยท าส่วนยอดซ้อนชั้น  ส าหรับเจดีย์ตะเปรียงเตีย 
เจดีย์บ้านเมืองที และเจดีย์บ้านเมืองจันทร์ มีแรงบันดาลใจรูปแบบจากธาตุเจดีย์อีสานที่มีอิทธิพลเจดีย์
ทรงดอกบัวเหลี่ยมในศิลปะลาวล้านช้าง  
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บทที่ 4 
 

รูปแบบการซ่อมแปลงและแรงบันดาลใจสู่ธาตุเจดีย์กับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ 
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พุทธศตวรรษท่ี 20-24 

 
 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 – 24 เป็นช่วงหลังการเสื่อมอ านาจของวัฒนธรรมเขมร มีการ
เคลื่อนย้ายอพยพของผู้คนหลายกลุ่มในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส่วนหนึ่งมักจะมีสาเหตุจาก
ภาวะสงคราม  ท าให้มีความจ าเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่ และการย้ายถิ่นฐานนั้นจึงอาจจะต้องมีการสร้าง 
ศาสนสถานไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ  จึงท าให้เกิดการซ่อมแปลงปราสาทเขมรที่ถูกทิ้งร้างและสร้างเจดีย์ขึ้น 
 ในบทนี้  จะได้วิเคราะห์ถึง รปูแบบที่ซ่อมแปลงและรูปแบบแรงบันดาลใจสู่ธาตุเจดีย์ สาเหตุ
การซ่อมแปลงปราสาท และความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ตามข้อสังเกตเป็นล าดับต่อไป 
 
วิเคราะห์การซ่อมแปลงปราสาทเขมรและรูปแบบแรงบันดาลใจสู่การสร้างธาตุเจดีย์ 
 รูปแบบการซ่อมแปลงปราสาทเขมร  
 จากข้อมูลรูปแบบการซ่อมแปลงปราสาทเขมร สามารถน ามาวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์กับรูปแบบเจดีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนี้  
 1. การเปลี่ยนแปลงส่วนเรือนธาตุปราสาท 
  โครงสร้างเรือนธาตุส่วนใหญ่อยู่ในแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเพิ่มมุม มีรูปแบบตาม
แบบเดิมของปราสาทเขมร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นความพยายามท าให้เรือนธาตุต่อเนื่องเป็น
ส่วนเดียวกันกับยอดปราสาท ด้วยการฉาบปูนทับอิฐทั้งภายนอกและภายใน ตัวอย่างเช่น ปราสาท
วัดปรางค์ทอง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งภายในมีการเขียนภาพจิตรกรรมด้วย หรือพระธาตุ
เชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ก็มีการก่ออิฐฉาบปูนขึ้นภายนอกเพ่ือสร้างเจดีย์ครอบทับ เรือนธาตุ
ปราสาทเขมร  
  นอกเหนือจากการฉาบปูนบนโครงสร้างเดิม ความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่ง คือ การตั้งใจ
ท าให้ส่วนเรือนธาตุทึบ  โดยการท าเป็นประตูหลอกทั้ง 4 ด้าน เช่น ปราสาทบริวารทั้งสององค์ของ
ปราสาทบ้านปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งแต่เดิมน่าจะเป็นช่องประตูทางเข้าด้าน
ทิศตะวันออกเช่นเดียวกับปราสาทประธาน ซึ่งมแีบบเดียวกับประตูทางเข้าปราสาทเขมร 
  ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นการท าซุ้มพระพุทธรูปแทนช่องประตูทั้ง 4 
ด้าน เช่น ต าแหน่งปราสาทองค์กลาง ของกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งรูปแบบที่
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กล่าวมาข้างต้นทั้งการฉาบปูนและการท าเรือนธาตุทึบโดยท าประตูหลอกหรือซุ้มพระพุทธรูป เป็นลักษณะ
การซ่อมแปลงเพ่ือท าให้เป็นเจดีย์  โดยที่เจดีย์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีส่วนหนึ่งที่มักจะก่ออิฐ
เป็นโครงสร้างภายในและฉาบปูนภายนอกให้พ้ืนผิวเป็นเนื้อเดียวกัน และบางแห่งก็มีการท าเป็น
ลวดลายปูนปั้นด้วย เช่น เรือนธาตุของเจดีย์หนองสามหมื่น อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ภาพที่ 168) 
หรือปูนปั้นบนเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมที่พระธาตุกุดจอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (ภาพที่ 169) 
  การเปลี่ยนแปลงบริเวณเรือนธาตุ ยังมีความเปลี่ยนแปลงภายในด้วย คือ การท าฐาน
ยกพ้ืนอยู่ด้านใน เป็นลักษณะฐานที่ยกสูงคล้ายกับฐานชุกชี  พบที่ภายในปราสาทประธานกับปราสาท
บริวารด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทศีรขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ภายใน
ปราสาทประธานของปราสาทบ้านปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ และแท่นยกพ้ืนภายในปราสาทวัดปรางค์ทอง  
จังหวัดนครราชสีมา การท าฐานดังกล่าวอาจเป็นฐานไว้ประดิษฐานพระพุทธรูป เพ่ือให้คนได้ไปกราบไหว้
ได้  ตัวอย่างลักษณะฐานลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น ฐานรูปเคารพบริเวณวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย 
(ภาพท่ี 170) 
 

 
 
ภาพที่ 168 เรือนธาตุเจดีย์หนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ 
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ภาพที่ 169 ปูนปั้นเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม พระธาตุกุดจอก จังหวัดชัยภูมิ  
 

 
 
ภาพที่ 170 ฐานประติมากรรม บริเวณวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย 
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 2. การเปลี่ยนแปลงที่ส่วนยอดปราสาท  
  ยอดปราสาทที่ซ่อมแปลงมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากระเบียบของปราสาทเขมร ซึ่งใน
การศึกษาวิเคราะห์จ านวน 5 แห่ง สามารถแบ่งตามลักษณะรูปแบบได้ 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ การ
แสดงออกเกี่ยวกับรูปแบบงานศิลปะลาวล้านช้าง และรูปแบบผสมระหว่างยอดเจดีย์ลาวกับแนวคิด
ยอดปราสาท 
  กลุ่มแรก มีส่วนที่สัมพันธ์กับยอดเจดีย์แบบศิลปะลาวล้านช้าง คือ เจดีย์ทรง บัวเหลี่ยม  
ตัวอย่างเช่น ปราสาทวัดปรางค์ทอง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีรูปทรงคล้ายกับเจดีย์ทรง บัวเหลี่ยมมาต่อ
เรือนธาตุปราสาทขึ้นไป และนอกจากนั้นที่พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ก็มีการสร้างเจดีย์ทรงบัว
เหลี่ยมครอบทับเรือนธาตุปราสาทเขมร  จะเห็นได้ว่าช่างที่มาซ่อมแปลงเลือกท่ีจะใช้รูปแบบเจดีย์ทรง
บัวเหลี่ยมเป็นส่วนยอด  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในงานศิลปะลาว  
  การที่ช่างซ่อมแปลงได้เลือกใช้รูปแบบงานศิลปกรรมของศิลปะลาว มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
เหตุผลของการเลือกอยู่ 2 ข้อ คือ เจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม อาจเป็นรูปแบบที่ช่างถนัดมากที่สุด หรือ ต้องการ
ใช้รูปแบบดังกล่าวเพ่ือเป็นการแสดงออกเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของงานช่างศิลปะลาว ดังที่ปรากฏในบริเวณ
อ่ืน ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวอย่างเช่น เจดีย์ในวัดหน้าพระธาตุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา (ภาพที่ 171) หรือ พระธาตุเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม วัดป่าบึงเขาหลวง อ าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี (ภาพที่ 172) 
  กลุ่มที่สอง คือ รูปแบบผสมระหว่างยอดเจดีย์ลาวกับแนวคิดยอดปราสาท เป็นรูปแบบ
ที่ช่างซ่อมแปลงได้น าเอาทั้งรูปแบบของยอดเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมมาผสมกับแนวคิดการท าเรือนหลังคา
ซ้อนแบบปราสาท  ซึ่งได้กลายเป็นรูปแบบใหม่ขึ้น เช่น ยอดปราสาทบริวารทั้งสองข้างของปราสาท
บ้านปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  (ภาพที่ 173) ที่เป็นรูปแบบเค้าโครงเจดีย์ทรงบัว
เหลี่ยมมาซ้อนกัน ส่วนปราสาทประธานก็มีการท ายอดเป็นชั้นซ้อนกันลดหลั่นขึ้นไปด้วย มีการท า
เลียนแบบช่องวิมานของปราสาทเขมร แต่ยอดบนสุดเป็นทรงพุ่มดอกบัวแบบเจดีย์ (ภาพที่ 174) ปราสาท
แห่งนี้จึงมีส่วนที่คล้ายทั้งการท ายอดเจดีย์ กับแนวคิดปราสาทเขมร   
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ภาพที่ 171 พระธาตุเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม วัดหน้าพระธาตุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 
ภาพที่ 172 เจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม วัดป่าบึงเขาหลวง อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาพที่ 173 ยอดปราสาทบริวาร ปราสาทบ้านปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
ภาพที่ 174 ยอดปราสาทประธาน ปราสาทบ้านปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ   
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  กู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอีกหนึ่งแห่งที่สันนิษฐานว่าเป็นรูปแบบ
ที่มีความผสมผสานกัน คือ ส่วนยอดมีการท าเป็นซุ้มพระพุทธรูปซ้อนลดหลั่นกัน แต่ละชั้นมีการประดับ
ที่มีแนวคิดมาจากต าแหน่งงานประดับบนยอดปราสาทเขมร ซึ่งรูปแบบเหล่านี้เป็นแนวคิดการท ายอด
ซ้อนกันเป็นชั้นอย่างปราสาท และถ้ามองเส้นรอบนอกของส่วนยอด  จะมีเส้นโค้งคล้ายคลึงกับเจดีย์
ทรงบัวเหลี่ยมตามแบบเจดีย์ลาวล้านช้าง (ภาพท่ี 175) 
  ส่วนปราสาทศีขรภูมิ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ยอดปราสาทบริวารด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ มีแนวคิดการท าเรือนหลังคาซ้อนกันแบบปราสาท มีการประดับบรรพแถลงและนาคปัก 
แต่ว่าในแต่ละชั้นไม่ปรากฏระเบียบเรือนชั้นซ้อนของปราสาทเขมร ไม่ได้แสดงช่องวิมาน จึงน่าจะเป็น
ฝีมือช่างที่มกีารผสมผสานกับรูปแบบยอดเจดีย์จนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ขึ้น (ภาพท่ี 176) 
 

 
 
ภาพที่ 175 ยอดซ้อนชั้นของปราสาทองค์กลาง กู่พระโกนา จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ภาพที่ 176 ยอดซ้อนชั้นปราสาทบริวารด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
 
 รูปแบบปราสาทเขมรที่เป็นแรงบันดาลใจสู่การสร้างธาตุเจดีย์ 
 1. เรือนธาตุปราสาท เป็นส่วนที่มีการน ามาใช้สร้างเป็นเจดีย์มากที่สุด คือ การท าเรือนธาตุ
อยู่ในแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีการท าซุ้มประตูทั้ง 4 ด้าน มีทางเข้าด้านทิศตะวันออก และจะมีพ้ืนที่
ว่างเป็นห้องอยู่ภายในเรือนธาตุด้วย  เจดีย์ที่มีการท าเรือนธาตุใกล้เคียงกับปราสาทเขมรที่สุด คือ เจดีย์
พันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งมีพื้นที่พอสมควรส าหรับเข้าไปกราบไหว้  
(ภาพที่ 177) และยังมีอีก 2 แห่งที่มีความพยายามเลียนแบบ เรือนธาตุปราสาทเขมร คือ เจดีย์
ตะเปรียงเตีย และเจดีย์ตามอย จังหวัดสุรินทร์ ทั้งสองแห่งนี้มีพ้ืนที่ว่างภายในเป็นห้องส าหรับประดิษฐาน
รูปเคารพ มีช่องประตูทางทิศตะวันออกที่เหมือนกับปราสาทเขมร แต่ช่องประตูที่มีขนาดเล็กมาก ไม่มี
พ้ืนที่ส าหรับคนเข้าไปภายในได้   
  ทั้งนี้ลักษณะการสร้างเจดีย์ดังกล่าว ยังมีความใกล้เคียงกับรูปแบบการท าเรือนธาตุของ
เจดีย์ทรงปราสาทในภาคอีสานเช่นกัน คือ เป็นการท าเรือนธาตุสี่เหลี่ยม แต่กลุ่มเจดีย์ที่มีแรงบันดาลใจ
จากปราสาทเขมร มักจะมีขนาดเรือนธาตุที่กว้างกว่าและจะตั้งอยู่บนฐานเรียบ เช่น เจดีย์พันขัน 
จังหวัดร้อยเอ็ด (ภาพที่ 178)  หรือเจดีย์ตะเปรียงเตีย และเจดีย์ตามอย จังหวัดสุรินทร์ (ภาพที่ 179) 
ในขณะที่เจดีย์ทรงปราสาทในภาคอีสานมักจะมีชุดฐานบัวขึ้นมาก่อน เป็นฐานบัวที่ยืดสูง ท าให้องค์เจดีย์
จะดูสูงกว่าและถัดมาจึงจะเป็นส่วนเรือนธาตุ อีกทั้งยังเป็นเรือนธาตุทึบด้วย ตัวอย่างเช่น พระธาตุอานนท์  
จงัหวัดยโสธร (ภาพท่ี 180)  
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  การที่รูปแบบของเรือนธาตุเจดีย์ได้รับรูปแบบแรงบันดาลใจจากปราสาทเขมรมาสร้าง
นั้น  หากพิจารณาจากต าแหน่งที่ตั้ง จะเห็นว่าส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
เป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมเขมร และมีความหนาแน่นของปราสาทเขมรมากกว่าส่วนอ่ืน ๆ ของภาค 
เป็นผลให้กลุ่มคนที่มีการอพยพโยกย้ายมา อาจจะเคยเห็นรูปแบบของปราสาทเขมรที่ถูกท้ิงร้างในพื้นที่ 
แล้วน าลักษณะรูปแบบที่เคยเห็นมาสร้างเป็นเจดีย์  
 

  
 
ภาพที่ 177 เรือนธาตุเจดีย์พันขันและพระพุทธรูปภายใน 
 

 
 
ภาพที่ 178 ฐานเจดีย์พันขัน อยู่บนฐานเรียบซ้อนกันเป็นชั้น 
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ภาพที่ 179 เจดีย์ตะเปรียงเตีย และเจดีย์ตามอย เรือนธาตุตั้งอยู่บนฐานเรียบ 
 

 
 
ภาพที่ 180 พระธาตุอานนท์ จังหวัดยโสธร เรือนธาตุอยู่บนชุดฐานบัว 



 132 

 2. ส่วนยอดปราสาท ส าหรับส่วนยอดที่มีแนวความคิดมาจากปราสาทเขมร จะเป็นรูปแบบ
เรือนซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไป บางแห่งมีลักษณะการท าเลียนแบบช่องวิมานอยู่ตรงกลางด้วย ยอดเจดีย์
ที่มีแรงบันดาลใจจากปราสาทเขมร มีอยู่ 3 แห่ง คือ เจดีย์พันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด มีการท าเรือนชั้นซ้อน
และมีแนวอิฐรูปสี่เหลี่ยมเป็นช่องช่องวิมาน (ภาพที่ 181)  ซึ่งมีความใกล้เคียงกับรูปแบบยอดปราสาท
เขมรมากที่สุด แต่ไม่มีนาคปักหรือบรรพแถลงหลงเหลืออยู่ ส่วนอีก 2 แห่ง ได้รับแนวคิดการท าเรือน
หลังคาซ้อนชั้นแบบปราสาท ไม่ปรากฏช่องวิมาน คือ เจดีย์ตามอย อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ (ภาพที่ 
182) และเจดีย์บ้านปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ภาพที่ 183) มีการท ายอดซ้อนชั้น
เช่นกันและมีการท าซุ้มที่พยายามเลียนแบบซุ้มของปราสาทเขมร   
  จากรูปแบบการสร้างเจดีย์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าส่วนยอดถึงแม้จะสร้างขึ้นหลังสิ้นสุด
วัฒนธรรมเขมรไปแล้ว แต่ยังคงมีลักษณะแนวคิดที่มาจากปราสาทเขมรที่มีมาแต่เดิมในพื้นที่ ในขณะที่
รูปแบบเจดีย์โดยทั่วไปที่พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น  ส่วนใหญ่ยอดเจดีย์ที่นิยมจะอยู่ในทรง
บัวเหลี่ยม เช่น พระธาตุกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ภาพที่ 184) หรือพระธาตุเจดีย์
บริเวณด้านหน้าสิมโบราณ วัดธาตุทอง อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ภาพที่ 185) หรือหากเป็นกลุ่มเจดีย์
ทรงปราสาทในอีสาน ก็จะมีส่วนของเรือนธาตุแล้วต่อยอดด้วยทรงระฆังสี่เหลี่ยม หรือทรงบัวเหลี่ยม 
เช่น พระธาตุบังพวน (องค์เดิม) จังหวัดหนองคาย และเจดีย์หนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
 
ภาพที่ 181 ยอดซ้อนชั้นและมีร่องรอยช่องบัญชรแบบปราสาทเขมร เจดีย์พันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด  
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ภาพที่ 182 ยอดปราสาทซ้อนชั้น เจดีย์ตามอย จังหวัดสุรินทร์ 
 

 
 
ภาพที่ 183 ยอดปราสาทซ้อนชั้นและซุ้มบัญชร เจดีย์บ้านปราสาททอง จังหวัดสุรินทร์ 
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ภาพที่ 184 ยอดเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม พระธาตุกู่จาน จังหวัดยโสธร 
 

 
 
ภาพที่ 185 ยอดเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม ธาตุเจดีย์บริเวณวัดธาตุทอง จังหวัดยโสธร 
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 เจดีย์ทีมี่รูปแบบผสมระหว่างเจดีย์ลาวกับแนวคิดยอดแบบปราสาท 
 เป็นรูปแบบผสมที่สร้างขึ้นเป็นรูปแบบใหม่ มีรูปแบบที่ปะปนกันระหว่างการท าเรือนซ้อนชั้น
แบบปราสาทเขมร และรูปแบบธาตุเจดีย์ของอีสาน คือ  
 เจดีย์ตะเปรียงเตีย จังหวัดสุรินทร์ มีการเลียนแบบส่วนยอดตามแบบธาตุเจดีย์อีสาน โดยน า 
เอาลักษณะการประดับเรือนจ าลองเหนือซุ้มจระน ามาใช้ ตัวอย่างเช่น เจดีย์หนองสามหมื่น จังหวัด ชัยภูมิ  
ดังที่กล่าวมาแล้ว ส่วนที่ต่างกันคือยอดประดับเหนือซุ้มประตูของเจดีย์ตะเปรียงเตียเป็นลักษณะการ
จ าลองเรือนธาตุมาประดับ ในขณะที่ยอดของเจดีย์หนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ ยอดที่ประดับเหนือ
ซุ้มจระน ามีเค้าโครงมาจากเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมในศิลปะลาวล้านช้าง (ภาพที่ 186) แต่ว่าส่วนตรงกลาง
ยอดเจดีย์ตะเปรียงเตีย กลับยังคงมีอิทธิพลการท าเรือนหลังคาซ้อนกันแบบปราสาท   
 เจดีย์บ้านเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ (ภาพที่ 187) มีรูปแบบส่วนยอดที่คล้ายกันกับ
ปราสาทประธานของปราสาทบ้านปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ (ภาพที่ 174) เจดีย์
บ้านเมืองจันทร์ มีรูปแบบการท าเป็นเรือนหลังคาซ้อนชั้น และการท าซุ้มเหนือช่องประตู ที่เป็นรูปแบบ
แรงบันดาลใจจากปราสาทเขมร ส่วนยอดบนสุดของเจดีย์บ้านเมืองจันทร์เป็นทรงพุ่มดอกบัว ก็อาจเป็น
แรงบันดาลใจจากรูปแบบเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม   
 นอกเหนือจากนั้น เจดีย์บ้านเมืองที จังหวัดสุรินทร์ เป็นเจดีย์ที่มีความผสมผสานทั้งรูปแบบ
เจดีย์อีสานกับแนวคิดแบบปราสาทเขมร ส าหรับแนวคิดแบบปราสาท คือ มีการจ าลอง เรือนธาตุขึ้นไป
ซ้อนกันเป็นยอดเจดีย์  ส่วนที่เป็นรูปแบบแรงบันดาลใจจากเจดีย์ศิลปะลาวหรือธาตุเจดีย์ในอีสาน คือ 
มีการใช้ลวดบัวขนาดใหญ่คล้ายพระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่น และ ส่วนยอดบนสุดของปราสาท
บริวารยังมีรูปทรงคล้ายยอดเจดีย์บัวเหลี่ยมด้วย (ภาพท่ี 188)  
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ภาพที่ 186 ยอดเจดีย์ตะเปรียงเตีย จังหวัดสุรินทร์ และยอดเจดีย์หนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
 
ภาพที่ 187 ยอดเจดีย์บ้านเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
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ภาพที่ 188 ปราสาทบริวารของเจดีย์บ้านเมืองท ี
               (ถ่ายโดย ธนภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล ณ เจดีย์บ้านเมืองที จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 4 มีนาคม  
               2558) 
 
สาเหตุการซ่อมแปลงปราสาทเขมร 
 จากรูปแบบการซ่อมแปลงและการสร้างเจดีย์เลียนแบบปราสาทเขมร จะมีความสัมพันธ์
กับความคิดและความเชื่อของกลุ่มคนในบริเวณนั้น ๆ ส่วนใหญ่มักจะเป็นการแสดงออกเกี่ยวกับศาสนา 
ซึ่งได้น ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุการซ่อมแปลงต่อไปนี้   
 การเปลี่ยนแปลงความเชื่อและศาสนาที่นับถือ 
 แต่เดิมความเชื่อในภาคอีสานสมัยโบราณ มีความเชื่ออยู่กับผีเทวดา หรือเรียกว่า “ผีฟ้าผีแถน” 
เป็นการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ตามธรรมชาติ รวมไปถึงการเคารพผีบรรพบุรุษ แสดงออกมาผ่าน
พิธีกรรมความเชื่อและหลักฐานทางโบราณคดี  ตัวอย่างเช่น ฟ้อนผีฟ้า, ต านานพญาแถนผู้ที่ท าให้ฝนตก
ตามฤดูกาล หรือโบราณสถานหอนางอุสา อุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี  (ภาพที่ 189) 
 เมื่อมาถึงช่วงเวลาที่วัฒนธรรมเขมรรุ่งเรือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเชื่อเกี่ยวกับ
ศาสนาพราหมณ์เพิ่มเติมเข้ามา มีอยู่ 2 นิกาย คือ ไศวนิกาย และไวษนพนิกาย มีการสร้างปราสาท
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เป็นเทวสถานของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ขึ้น และหัวเมืองบริเวณนี้ยังเคยอยู่ภายใต้วัฒนธรรมเขมร
อีกด้วย จะเห็นได้จากการกระจายตัวของปราสาทเขมรหลากหลายขนาด ทั้งที่เป็นศาสนสถานขนาด
ใหญ่ประจ าชุมชนหรือประจ าเมือง (เทวสถาน) เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาพที่  190) 
หรือศาสนสถานประจ าโรงพยาบาล (อโรคยศาลา) เช่น กู่พันธนาม จังหวัดร้อยเอ็ด (ภาพที่ 191) และ 
ที่พักคนเดินทาง (ธรรมศาลา) เช่น ปราสาทตาเมือน จังหวัดสุรินทร์ (ภาพที่ 192) 
 แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นช่วงที่มีการนับถือพุทธศาสนา นิกาย
มหายานรุ่งเรืองมากกกว่า  ท าให้การนับถือศาสนาในวัฒนธรรมเขมรจึงมีท้ังศาสนาพราหมณ์และพุทธ
ศาสนามหายานปะปนกัน  ตัวอย่างปราสาทที่ถูกใช้ในพุทธศาสนา นิกายมหายาน เช่น ปราสาทพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา (ภาพที่ 193)   
 

 
 
ภาพที่ 189 โบราณสถานหอนางอุสา อุทยานประวัตศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี 
ที่มา: เบญจวัชร, เชียงคาน อุดร, เข้าถึงเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://oknation. 
nationtv.tv/blog/KeepHealthy/gallery/50134/comment 
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ภาพที่ 190 ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
 
ภาพที่ 191 กู่คันธนาม จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ภาพที่ 192 ปราสาทตาเมือน (ธรรมศาลา) จังหวัดสุรินทร์  
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, กลุ่มปราสาทตาเมือนและปราสาทศีขรภูมิ, เข้าถึงเมื่อ 22 พฤศจิกายน 
2559, เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานประวัติศาสตร์กลุ่มปราสาทตาเมือน 
และปราสาทศีขรภูมิ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 193 ปราสาทพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
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 เมื่อวัฒนธรรมลาวล้านช้างเริ่มเข้ามาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มคนลาว ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 19 หรือพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ท าให้มีคนอพยพ
ย้ายถิ่นอาศัย และมีการติดต่อกันระหว่างหัวเมืองในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับหัวเมืองทางฝั่งลาว 
ตัวอย่างเช่น ในสมัยพระเจ้าฟ้างุ่ม (พ.ศ.1896 – 1915) ได้เริ่มมีการรวบรวมหัวเมืองลาว และเสด็จมาตี
หัวเมืองในบริเวณภาคอีสานถึงเมืองร้อยเอ็ด1  หรือในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ. 2093 – 2115) 
มีการติดต่อกับกรุงศรีอยุธยา และมีการสร้างเจดีย์ศรีสองรัก ที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นหลักเขตแดน
ระหว่างกัน2 
 วัฒนธรรมลาว เป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่มากับพุทธศาสนาแบบเถรวาท ท าให้พุทธศาสนาแบบ
เถรวาท มีความแพร่หลายมากขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีการสร้างสถูปเจดีย์เพ่ือประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ3 และยังเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย เจดีย์ที่มีความส าคัญ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ภาพท่ี 194) 
 นอกจากนั้นยังมีหลักฐานอ่ืน ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า มีการใช้ศาสนสถานต่อเนื่องมาในยุคสมัย
วัฒนธรรมล้านช้าง เช่น พระพุทธรูปบุเงินบุทอง ศิลปะล้านช้าง (ภาพที่ 195) พบจากการขุดแต่งกู่
ประภาชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเลือกให้ศาสน
สถานเขมรเป็นเหมือนกับวัดในพุทธศาสนาในสมัยวัฒนธรรมล้านช้าง 
 ทั้งนี้ การนับถือพุทธศาสนาเถรวาทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น เริ่มมีอยู่ก่อนตั้งแต่
สมัยทวารวดี จะสังเกตจากโบราณวัตถุประเภท ใบเสมา เช่น ใบเสมาภาพสลักที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ (ภาพที่ 196) แต่ไม่ค่อยเหลือหลักฐานโบราณสถานที่สมบูรณ์มากนัก และอาจเป็น
เพราะช่วงเวลาหลังจากวัฒนธรรมทวารวดีนั้น หัวเมืองต่าง ๆ เริ่มเข้าสู่ภายใต้วัฒนธรรมเขมร ท าให้
โบราณสถานที่มีอิทธิพลศาสนาพราหมณ์จากเขมรจึงมีหลงเหลือมากกว่า เพราะใช้วัสดุที่แข็งแรงกว่า 
 การเปลี่ยนแปลงศาสนาที่เคารพนับถือที่เกิดขึ้นจากศาสนาพราหมณ์เป็นพุทธศาสนา   
ประกอบกับความเคลื่อนไหวของผู้คนที่มีการอพยพย้ายที่อยู่ไปมา จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้มีการ
ซ่อมแปลงปราสาทเขมรที่ถูกท้ิงร้างอยู่เพ่ือใช้เป็นสถานที่เคารพบูชา   
 
 

                                                           

 1 สิลา วีระวงศ์, ประวัติศาสตร์ลาว (ล าพูน: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2535), 33. 
 2 เรื่องเดียวกัน, 57. 
 3 สันติ เล็กสุขุม, เจดีย ์ความเป็นมาและค าศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ใน        
ประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 3. 
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ภาพที่ 194 พระธาตุพนม (องค์เดิม) จังหวัดนครพนม 
ที่มา: นัสชะนันท์  คัดทะจันทร์, พระธาตุพนมองค์เดิม, เข้าถึงเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงได้ 
จาก http://natchanan11.blogspot.com/p/blog-page_6738.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 195 พระพุทธรูปบุเงิน บุทอง ศิลปะล้านช้าง พบท่ีกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น 
               (ถ่ายโดย ผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกู่ประภาชัย จ.ขอนแก่น วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
               2558) 
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ภาพที่ 196 ใบเสมาจ าหลักภาพพุทธประวัติ เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
               (ถ่ายโดย ผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558) 
 
 การเปลี่ยนปราสาทให้เป็นศาสนสถานประจ าชุมชน  
 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพระธาตุเจดีย์ส าคัญอยู่หลายองค์ เช่น พระธาตุศรีสองรั ก 
จังหวัดเลย, พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม หรือพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร โดยที่ขนาดในการสร้าง 
ศาสนสถาน ก็ข้ึนอยู่กับความส าคัญของเมือง จ านวนคน และขนาดของชุมชนในพื้นท่ีนั้น ๆ  
 การสร้างบ้านเมืองหรือการสร้างชุมชนขึ้นใหม่ มักจะมีการตั้งศาสนสถานประจ าเมืองหรือ
ชุมชนขึ้นมาด้วย เพราะศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคน และมีผลต่อการปกครองที่จะควบคุมคน
เอาไว้เป็นหนึ่งเดียว ตัวอย่างเช่น ในเมืองเวียงจันทน์ สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ.2109) มีการ
สร้างธาตุหลวงทางด้านทิศตะวันออกของเมือง4 เป็นศูนย์กลางที่คนลาวเคารพนับถือ   
 จากช่วงเวลาที่บ้านเมืองเกิดสงคราม ท าให้ผู้คนหลายกลุ่มจ าเป็นต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน
บ้านเรือน เพ่ือหลบภัยสงครามบ้าง หรือเพื่อหาที่อยู่อาศัยที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า ซึ่งการจาก
บ้านเมืองเดิมของตัวเองมา สิ่งหนึ่งที่ส าคัญพอ ๆ กับการหาที่อยู่อาศัย นั่นก็คือพ้ืนที่ส าหรับศาสนสถาน 

                                                           

 4 สิลา วีระวงศ์, ประวัติศาสตร์ลาว, 60. 
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ท าให้ผู้คนที่อพยพมาต้องค้นหาพ้ืนที่ส าหรับศาสนสถานเพ่ือเป็นศูนย์รวมของชุมชน  ซึ่งปราสาทเขมร
แต่ละแห่งที่ถูกทิ้งร้างไว้  ก็มีความส าคัญในฐานะศาสนสถานของบริเวณนั้นอยู่ก่อนแล้ว 
   ความตั้งใจซ่อมแปลงปราสาทเขมรให้เป็นศาสนสถานประจ าชุมชนจึงน่าจะเป็นอีกหนึ่ง
เหตุผลในการตั้งหลักแหล่งที่อาศัยใหม่ และเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการปกครองของเมือง ตัวอย่างเช่น  
ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นปราสาทเขมรที่มีอาณาเขตกว้างขวาง มีการท าคูน้ าล้อมรอบ แสดง
ถึงความส าคัญที่มีมาแต่แรกเริ่ม และยังมีจารึกการซ่อมแปลงเป็นพระธาตุถวายเป็นพุทธบูชาในเวลา
ต่อมาอีกด้วย   
 พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ที่มีหลักฐานปราสาทเขมรถูกสร้างครอบด้วยเจดีย์ทรง
บัวเหลี่ยมแบบลาวล้านช้าง ด้วยต าแหน่งที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง  จึงเป็นอีกแห่งที่จะเห็นได้ว่าเป็นการ
ซ่อมแปลงเพ่ือยกย่องให้เป็นศาสนสถานประจ าเมือง  นอกจากนั้นพระธาตุเชิงชุมยังมีปรากฏในต านาน
อุรังคธาตุ เป็นการให้มีความส าคัญกับองค์เจดีย์อีกอย่างหนึ่งด้วย 
 
การซ่อมแปลงปราสาทและรูปแบบแรงบันดาลใจสู่การสร้างธาตุเจดีย์ กับกลุ่มชาติพันธุ์ในบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 เป็นส่วนที่วิเคราะห์ถึงรูปแบบการซ่อมแปลงปราสาทเขมร และรูปแบบการสร้างธาตุเจดีย์
เลียนแบบปราสาท กับกลุ่มคนที่เข้ามาในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นข้อสังเกตถึงช่างที่เข้า
มาซ่อมแปลงและสร้างเจดีย์ จะสามารถก าหนดได้หรือไมว่่าช่างมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ใด 
 รูปแบบเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมกับกลุ่มคนลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 การซ่อมแปลงปราสาทเขมรที่มีรูปแบบของเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมปรากฏอยู่ มี 3 แห่ง คือ 
ปราสาทวัดปรางค์ทอง จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทบ้านปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
และพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ซึ่งในแต่ละแห่งมีรูปแบบและแนวคิดการน ารูปทรงเจดีย์บัวเหลี่ยม
มาใช้แตกต่างกัน  ดังนี้   
 ปราสาทวัดปรางค์ทอง จ.นครราชสีมา น าทรงบัวเหลี่ยมมาสร้างต่อเป็นยอด มีรูปทรงกรวย
สี่เหลี่ยมขนาดเท่ากับเรือนธาตุคล้ายกับรูปแบบเจดีย์ที่มีแบบอย่างจากพระธาตุพนม  ถัดมาคือ  ปราสาท
บ้านปราสาท  อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ  สันนิษฐานว่า มีการน าเอารูปแบบทรงบัวเหลี่ยม
มาดัดแปลงใหม่ โดยต่อเป็นส่วนยอด ใช้ลักษณะการท าหยักมุมรับกับเรือนธาตุ มีเค้าโครงคล้ายกับ
ทรงบัวเหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไป  และพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร  เป็นการน าเอารูปแบบเจดีย์ทรง
บัวเหลี่ยมมาสร้างครอบเรือนธาตุปราสาทเขมร มีต้นแบบจากพระธาตุพนม 
 รูปแบบที่ปรากฏดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีการรับเอารูปแบบเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมมาปรับใช้กับ
การซ่อมแปลงปราสาทเขมรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ซึ่งแต่เดิมน่าจะมีความใกล้ชิด



 145 

กับวัฒนธรรมเขมรมากกว่า  อาจมีที่มาจากเหตุการณ์การอพยพเคลื่อนย้ายของคนลาวมายังพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท าให้มีกลุ่มคนลาวเข้ามาอาศัยปะปนกับคนในท้องถิ่นมากข้ึน  
 กลุ่มคนชาติลาว เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในบริเวณลุ่มน้ าโขงตอนกลาง มีเมืองส าคัญในประวัติศาสตร์ 
คือ เมืองหลวงพระบาง เมืองเวียงจันทน์ และเมืองจ าปาศักดิ์  ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา บริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบัน เป็นพื้นที่เกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์ลาว มีการเคลื่อนย้ายของคนอยู่
เรื่อยมา  และมีความสัมพันธ์กับราชส านักลาวในฐานะเป็นหัวเมืองทางใต้ของลาวอีกด้วย   
 การอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนลาว มายังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยู่หลาย
ช่วงเวลา  ช่วงสมัยที่ส าคัญและมีการหลั่งไหลของผู้คนมายังพื้นที่ตอนล่างมากครั้งหนึ่ง คือ หลังจาก
สิ้นสมัยพระเจ้าสุริยวงสาธรรมิกราช (พ.ศ. 2233) เกิดความวุ่นวายในเรื่องการสืบราชสมบัติ เป็นเหตุ
ให้มีความขัดแย้งระหว่างเมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจันทน์ และต่อมา พ.ศ. 2257 เกิดอาณาจักร
จ าปาสักในบริเวณปราสาทวัดภู ทางตอนใต้ของลาว จากการรวบรวมผู้คนและก่อตั้งโดยพระครูโพนสะเม็ก 
เป็นผลให้อาณาจักรลาวในเวลานั้น ถูกแบ่งออกเป็นสามอาณาจักร5 จากช่วงเวลาดังกล่าวท าให้มีผู้คน
เคลื่อนย้ายมาทางใต ้บริเวณลุ่มน้ ามูลมากขึ้น เพ่ือหลบหนีความวุ่นวายในเวียงจันทน์ 
 นอกเหนือจากนั้น เมื่อประมาณ พ.ศ. 2321 สมัยกรุงธนบุรี เกิดสงครามกับกรุงศรีสัตนาคนหุต  
มีการรวบรวมก าลังพลที่เมืองนครราชสีมา และเมื่อตีส าเร็จได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบาง
มายังกรุงธนบุรี  เหตุการณน์ี้ก็มีการกวาดต้อนครอบครัวลาวลงมาด้วยเช่นกัน6 
 ลักษณะของกลุ่มคนลาว นอกเหนือจากภาษาและวัฒนธรรมที่แสดงออกมาแล้ว ยังมีงาน
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอยู่แบบหนึ่ง คือ เจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม หรือทรงระฆังสี่เหลี่ยม เป็นเจดีย์ที่มีส่วน
องค์ระฆังมีมุมเป็นเหลี่ยม  เจดีย์รูปแบบนี้ อยู่ในศิลปะลาวล้านช้าง เกิดขึ้นยุคแรก ๆ ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 22 และอาจกล่าวได้ว่า เป็นรูปแบบเฉพาะในศิลปะลาวล้านช้าง ที่มีการสร้างแพร่หลายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรูปแบบหนึ่ง  
 การกระจายตัวของเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้งที่เป็นเจดีย์ประธาน
ขนาดใหญ่ เช่น พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม, พระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่น หรือพระธาตุศรีสองรัก 
จังหวัดเลย และบางแห่งท าเป็นเจดีย์ขนาดเล็ก เป็นเจดีย์รายภายในบริเวณวัด เช่น เจดีย์ภายในวัดหน้า
พระธาตุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา หรือเจดีย์ภายในวัดธาตุทอง อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  
มีรูปทรงเป็นบัวเหลี่ยมเช่นเดียวกัน 

                                                           

 5 ไผท  ภูธา, ความเป็นมา คนอีสาน ในเหตุการณ์ส าคัญของประวัติศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 
9 (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2558), 156. 
 6 อรุณวรรณ  เหล่าภักดี, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองนครราชสีมา (นครราชสีมา: 
วิทยาลัยครูนครราชสีมา, 2531), 116. 
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 นอกจากนั้นในเขตประเทศลาว มีพระธาตุเจดีย์ส าคัญที่ใช้รูปแบบเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมด้วย  
เช่น พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ (ภาพที่ 197) เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในนครหลวงเวียงจันทน์ หรือ
พระธาตุพูสี เมืองหลวงพระบาง (ภาพที่ 198) เป็นพระธาตุเจดีย์ส าคัญในเมืองหลวงพระบาง และจาก
หลักฐานการสร้างเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมที่กระจายตัวอยู่นั้น  มีปรากฏให้เห็นอยู่ทั้งในฝั่งลาวและฝั่งไทย
ตามพ้ืนที่ปัจจุบัน  จึงเห็นว่าการสร้างเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมากพอส าหรับชาวลาว  
ฉะนั้นแล้วการซ่อมแปลงปราสาทเขมรที่ปรากฏอิทธิพลรูปแบบทรงบัวเหลี่ยม ก็มีส่วนทีเ่ป็นไปได้ว่า จะ
เป็นรูปแบบเฉพาะที่สร้างโดยคนลาวที่อพยพย้ายเข้ามาใหม่ในยุคหลัง 
 

 
 
ภาพที่ 197 พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว 
ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์, นครหลวงเวียงจันทน์, เข้าถึงเมื่อ 21 พฤศจิกายน 
2559, เข้าถึงได้จาก, http://www.thaisavannakhet.com/vientiane/th/about/about_sub/ 
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ภาพที่ 198 พระธาตุพูสี เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว 
ที่มา: weblog for you and you gang, เที่ยวหลวงพระบาง วันที่ 11 อนุสาวรีย์ของประธานสุพา
นุวงศ์ – พระธาตุพูสี, เข้าถึงเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงจาก http://www.bloggang.com/ 
 mainblog.php?id=jeab-mee&month=21-02-2010&group=9&gblog=11 
 
 รูปแบบเจดียเ์ลียนแบบปราสาทเขมรกับคนเขมรรุ่นหลัง  
 รูปแบบเจดีย์ที่พบ มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การสร้างเลียนแบบเรือนธาตุปราสาทเขมร และ
การท ายอดซ้อนกันเป็นชั้น  ดังที่กล่าวมาแล้ว เช่น เจดีย์ตามอย หรือเจดีย์บ้านเมืองที จังหวัดสุรินทร์ 
ซึ่งคนเขมรรุ่นหลังในที่นี้ หมายถึง กลุ่มคนที่มีแหล่งอาศัยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดสุรินทร์ และบางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์  ในแถบ 3 จังหวัดนี้ มีประชากรอยู่ 2 กลุ่มชาติพันธุ์
ใหญ่ ๆ คือ กลุ่มชาวกวย (ส่วย) และชาวคแมร์ (เขมรในอีสานใต้) 
 ชาติพันธุ์กวย หรือกูย เชื่อกันว่า เป็นชนชาติดั้งเดิมกลุ่มหนึ่งที่มีถ่ินอาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้ าโขง 
และต่อมามีการเคลื่อนย้ายมายังบริเวณภาคอีสานตอนล่างด้วย ชาวกวยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์จะถูก
เรียกว่า ส่วย เพราะเป็นไพร่ที่ส่งส่วยเป็นสิ่งของแทนการเกณฑ์แรงงานรับราชการ7 และเป็นกลุ่มที่มี
การผสมผสานทางวัฒนธรรมได้ง่ายทั้งลาวและเขมร มีความนิยมใช้ภาษานั้น ๆ เป็นภาษาพูด เช่น กลุ่ม
ทีย่อมรับในวัฒนธรรมเขมรเป็นภาษาพูด จะเรียกว่า เขมรส่วย และกลุ่มที่ยอมรับวัฒนธรรมภาษาลาว

                                                           

 7 ศิริพร  สุเมธารัตน์, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสุรินทร์, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ:  
โอเดียนสโตร์, 2554), 37. 
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เป็นภาษาพูด เรียกว่า ลาวส่วย ชาวกวยโดยทั่วไป  มีการนับถือศาสนาพุทธควบคู่กับการนับถือผี เป็น
ความเชื่อดั้งเดิมท่ีมีการสืบทอดกันมาในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8 
 ส่วนชาติพันธุ์คแมร หรือชาวเขมรในอีสานใต้ คือ กลุ่มคนที่อยู่บริเวณแถบแนวเขาพนมดงรัก 
ตั้งแต่เมืองบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ จนถึงปราสาทวัดภูในเขตจ าปาสัก ประเทศลาว กลุ่มชนชาวคแมร
หรือเขมรท้องถิ่น มีภาษาและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับชาวเขมรบริเวณด้านล่างใต้ทิวเขาพนมดงรักลงไป  
มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาตั้งแต่สมัยวัฒนธรรมเจนละ  ส าหรับบริเวณที่ราบสูงทางลุ่มแม่น้ ามูลจะถูก
เรียกว่า คแมรลือ หรือเขมรบน ส่วนบริเวณที่ราบลุ่มทะเลสาบแม่น้ าโขง เรียกว่า คแมรกรฺอม หรือ 
เขมรล่าง9 ซึ่งบริเวณที่เรียกว่า เขมรล่าง นี้ เป็นที่ตั้งศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเขมรและมีพัฒนาการ
เรื่อยมา 
 การรับรู้เกี่ยวกับหัวเมืองบริเวณอีสานล่างในประวัติศาสตร์ไทย จะถูกเรียกว่า “หัวเมือง
เขมรป่าดง” ยกตัวอย่างเช่น เมื่อประมาณ พ.ศ. 2302 รัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ มีเหตุการณ์พระยา
ช้างเผือกแตกโรงหนีมาทางบริเวณท่ีราบสูงโคราช ซ่ึงได้ผู้น าของชาวกวยเป็นคนน าทาง จนสามารถจับ
พระยาช้างเผือกกลับมาได้10 เป็นเหตุการณ์ที่ท าให้เห็นว่า บริเวณนี้ยังคงมีการปกครองตัวเอง และอยู่
ห่างไกลจากอ านาจการปกครองส่วนกลาง สมัยกรุงศรีอยุธยา   
 นอกเหนือจากนั้น ยังมีตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีการอพยพของชาวกัมพูชามายังบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เช่น ครั้งที่กองทัพไทยยกทัพไปตีเสียมราฐ ก าปงสวาย บรรทายเพชร 
บรรทายมาศ และเมืองรูงต าเรยย์ ช่วงสมัยธนบุรี  เมื่อเมืองเหล่านี้ไม่อาจสู้กองทัพไทยได้ จึงมีการอพยพ
ไพร่พลมาอาศัยที่เมืองสุรินทร์ ท าให้ชาวกัมพูชากระจายตั้งภูมิล าเนาในแถบเมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ 
และเมืองขุขันธ์11 
 อีกหนึ่งตัวอย่าง คือ เมื่อ พ.ศ. 2353 สมัยรัชกาลที่ 2 ออกญาเดโช (เมง) เจ้าเมือง ก าปงสวาย 
และน้องชาย มีเหตุวิวาทกับนักพระอุทัยราชา (นักองค์จันทร์) เจ้าเมืองกัมพูชา ออกญาเดโชจึงอพยพ
ไพร่พลมาพ่ึงพระบรมธิสมภารที่เมืองโขง (เขตนครจ าปาสัก) ชาวเขมรไพร่พลของออกญาเดโชจึงมี
ความสัมพันธ์ติดต่อกับชาวเมืองสังขะ อีกด้วย12 

                                                           

 8 มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย 
ภาคอีสาน, เล่ม 1, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 94. 
 9 ศิริพร  สุเมธารัตน์, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสุรินทร์, 35. 
 10 มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย 
ภาคอีสาน, เล่ม 1, 566. 
 11 เรื่องเดียวกัน, 568. 
 12 เรื่องเดียวกัน. 
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 แต่ถึงอย่างไร การที่บริเวณเมืองสุรินทร์และเมืองใกล้เคียงมีความผสมผสานทางวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย  อาจมีสาเหตุมาจากอพยพย้ายถิ่นฐาน และการแต่งงานกับชาวท้องถิ่น  ท าให้บางครั้ง
ไม่อาจกล่าวแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่า กลุ่มนี้คือชาวกูย หรือกลุ่มนี้คือเขมร   
 ส าหรับโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมร ส่วนใหญ่ที่หลักฐานหลงเหลืออยู่มาถึงปัจจุบัน คือ 
ปราสาทเขมร  ซึ่งค าว่า “ปราสาท” เป็นแนวคิดมาจากการสร้างอาคารฐานันดรสูง ส าหรับพระมหากษัตริย์
หรือผู้ปกครองอยู่อาศัย คือ จะเป็นอาคารที่มีหลายชั้น แต่ในส่วนของปราสาทเขมรที่มีการสร้างเนื่องใน
ศาสนาพราหมณ์ จะเป็นสถานที่สถิตของเทพเจ้า หรือเรียกว่า เทวสถาน ปราสาทในเขมรจึงเป็นศาสน
สถานมากกว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย13 
 การกระจายตัวของปราสาทเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบจ านวนค่อนข้างมากทั่ว
ทั้งภาค เป็นสัญลักษณ์ของการขยายอ านาจการปกครองของกษัตริย์เขมรในบริเวณนี้ พบได้หลายจังหวัด 
ตัวอย่างเช่น ปราสาทเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ปราสาทสระก าแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ กู่สันตรัตน์  
จังหวัดมหาสารคาม  ปราสาทนารายณ์เจงเวง จังหวัดสกลนคร หรือปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา  
ทั้งนี้ หลักฐานปราสาทเขมรที่พบส่วนใหญ่เป็นร่องรอยหลักฐานที่มีอายุ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 
ซึ่งเป็นสมัยวัฒนธรรมเขมรยังคงรุ่งเรืองอยู่ 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า  ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
แถบจังหวัดสุรินทร์  ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์  มีการผสมผสานกันระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมกูยและกลุ่ม
วัฒนธรรมเขมร  รวมถึงบางส่วนของวัฒนธรรมล้านช้างที่มีเพ่ิมเติมเข้ามา ซึ่งมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าการสร้างงานศิลปกรรมกลุ่มเจดีย์ที่มีแรงบันดาลใจจากปราสาทเขมรที่
ได้น ามาวิเคราะห์นั้น  มีเอกลักษณเ์ด่นพอที่จะก าหนดได้ว่าชาวกูยหรือชาวเขมรเป็นคนสร้าง   
 อีกทั้งอยู่ในช่วงสงคราม การอพยพย้ายบ้านเมืองและไพร่พล ขาดผู้น าที่มั่นคง ท าให้ประชาชน
อาจไม่สามารถที่จะสร้างงานศิลปกรรมทีแ่ข็งแรงพอที่จะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ได้  เมื่อเปรียบเทียบกับ
รูปแบบเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมของศิลปะลาวล้านช้างจะมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นกว่า  ฉะนั้น รูปแบบเจดีย์
ที่มีแรงบันดาลใจจากปราสาทเขมร  จึงอาจเป็นเพียงแนวความคิดที่ได้รับจากการสร้างเรือนหลังคา
ซ้อนชั้นแบบปราสาท มีความพยายามเลียนแบบโบราณสถานที่ถูกทิ้งร้างอยู่ในพื้นที่เดิม และสร้างเพ่ือ
บูชาตามหลักความเชื่อของกลุ่มตนเองที่นับถือสืบต่อกันมา 
 ทั้งนี้ยังมีอีกข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่า บางครั้งการสร้างงานศิลปกรรมก็ไม่อาจแบ่งแยกได้ว่า 
ช่างที่มาสร้าง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดเสมอไป เพราะช่างที่สร้างอาจสนใจและเรียนรู้ฝึกฝนในงานศิลปกรรม
ที่มีความหลากหลายรูปแบบทีอ่าจไม่ได้เกี่ยวข้องกับชนชาติตัวเองเลยก็ได้  ในแต่ละแห่งที่ถูกซ่อมแปลง 

                                                           

 13 รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง, ปราสาทขอมในดินแดนไทย ความเป็นมาและข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 24. 
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หรือการสร้างเจดีย์ขึ้น  อาจเป็นความถนัดของช่างในท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะฉะนั้นรูปแบบเจดีย์ทรงบัว
เหลี่ยม เป็นรูปแบบที่มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่สื่อถึงงานศิลปะลาวล้านช้าง ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจสร้าง
โดยคนลาว แต่ด้วยโบราณสถานที่ศึกษา ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นโบราณสถานร้าง ไม่มีประวัติการสร้าง
ชัดเจนนัก ก็ไม่สามารถระบุไดแ้น่ชัดนักว่าช่างที่ด าเนินการซ่อมแปลงเป็นช่างลาวด้วยหรือไม่ 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาทั้งข้อมูลด้านรูปแบบการซ่อมแปลงปราสาทเขมร การสร้างเจดีย์เลียนแบบ
ปราสาทเขมร  และความเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ดังนี้ 
 
ลักษณะการซ่อมแปลงปราสาทเขมร 
 ลักษณะการซ่อมแปลงปราสาทเขมรมีอยู่ 2 ส่วน มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน คือ  
ส่วนเรือนธาตุ และ ส่วนยอด  เป็นส่วนประกอบที่มีทั้งอิทธิพลของรูปแบบปราสาทและธาตุเจดีย์ในอีสาน 
เรือนธาตุส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสท าเพ่ิมมุมตามแบบเรือนธาตุของปราสาทเขมร 
มีซ่อมแปลงเพ่ิมเติม คือ การฉาบปูนที่ผนัง และการมีแท่นยกพื้นอยู่ภายในเรือนธาตุ โดยไม่ทราบว่า
เคยประดิษฐานรูปเคารพใดมาก่อน  ฐานท่ีพบมีลักษณะคล้ายฐานชุกชีซึ่งสูงกว่าฐานประติมากรรมของ
ปราสาทเขมรที่พบโดยทั่วไป  พบภายในปราสาทวัดปรางค์ทอง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ปราสาท
ประธาน ของปราสาทบ้านปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และภายในปราสาทประธาน 
ปราสาทบริวารทิศตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทศีขรภูมิ  อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์ 
 ในส่วนยอดจะถูกเปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากระเบียบเรือนชั้นซ้อนของปราสาทเขมร ซึ่งใน
แต่ละแห่งก็มีความหลากหลายของอิทธิพลรูปแบบศิลปะอ่ืนด้วย เช่น มีเค้าโครงรูปแบบเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม
ซ้อนกันแทนเรือนชั้นซ้อนแบบปราสาทเขมร คือ ต าแหน่งปราสาทบริวารของปราสาทบ้านปราสาท 
อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ หรือมีรูปแบบเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมที่เป็นลักษณะรูปทรงกรวยสี่เหลี่ยม
ขนาดใหญม่าต่อยอดแทนเรือนชั้นซ้อน เช่น ปราสาทวัดปรางค์ทอง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 ส่วนปราสาทศีขรภูมิ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นการซ่อมแปลงที่ยังคงรูปแบบปราสาท
เขมรไว้ค่อนข้างเหมือนเดิม  ที่แตกต่างออกไปคือ ยอดปราสาทบริวารทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่มีการท าชั้น
หลังคาใหม่  ไม่เหมือนระเบียบเรือนชั้นซ้อนของปราสาทเขมร เพราะไม่แสดงช่องวิมาน แต่เป็นเรือน
หลังคาซ้อนกันแล้วประดับด้วยบรรพแถลงและนาคปัก 
 กู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และพระธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร เป็นการซ่อมแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบภายนอกใหม่ทั้งหมดบนต าแหน่งปราสาทเขมร
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เดิม  กู่พระโกนา เป็นการซ่อมแปลงลงบนโครงสร้างเดิมของปราสาทเขมร  ส่วนพระธาตุเชิงชุมเป็น
การสร้างเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมครอบทับเรือนธาตุปราสาทเขมร  
 
รูปแบบเจดีย์ที่มีแรงบันดาลใจจากปราสาทเขมร 
 เป็นเจดีย์ที่มีทั้งแนวคิดร่วมและต่างไปจากปราสาทเขมร ในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์
กับลักษณะของธาตุเจดีย์ของภาคอีสานด้วย  ส่วนแรก คือ ฐานเจดีย์ที่มีแรงบันดาลใจจากปราสาทเขมร
จะท าเป็นฐานเรียบ มีชั้นเดียวหรือซ้อนกันหลายชั้น ในขณะที่ฐานเจดีย์ทรงปราสาทในภาคอีสาน  ส่วนมาก
มักจะท าเป็นชุดฐานบัวซ้อนกันและยืดสูงจะท าให้เรือนธาตุดูสูงกว่า 
 ส่วนที่สอง เป็นเรือนธาตุที่อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะมีขนาดใหญ่กว่าเจดีย์ทรงปราสาท
โดยทั่วไป  ส่วนใหญ่จะมีห้องคูหาภายใน และมีช่องประตูด้านทิศตะวันออก หรือถ้าไม่มีห้องคูหา จะสลัก
เป็นประตูหลอกท้ัง 4 ด้านแทน 
 ส่วนที่สาม คือ ส่วนยอด มีอิทธิพลการท าเรือนหลังคาซ้อนกันตามแบบปราสาท คือ การท า
อาคารที่มีชั้นหลังคาซ้อนกันหลายชั้น แต่ไม่มีระเบียบเรือนชั้นซ้อนแบบปราสาทเขมร  ไม่พบการท า
ช่องวิมาน  อีกท้ังไม่พบบรรพแถลงและนาคปักด้วย บางแห่งมีความคล้ายคลึงกับยอดพระธาตุเจดีย์ใน
อีสาน มีรายละเอียดในแต่ละแห่ง ดังนี้  
 เจดีย์ตามอย จังหวัดสุรินทร์ ส่วนที่อาจมีแรงบันดาลใจจากปราสาทเขมร คือ เรือนธาตุ
อยู่ในแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีช่องประตูทางทิศตะวันออก  ส่วนที่ต่างคือ ส่วนฐานเป็นฐานเรียบ
ไม่มีลวดบัว ยอดปราสาทท าเป็นชั้นหลังคาซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 2 ชั้น เป็นลักษณะเรือนหลังคาซ้อนกัน
แบบปราสาท 
 เจดีย์ตะเปรียงเตีย จังหวัดสุรินทร์  ส่วนที่มีแรงบันดาลใจจากปราสาทเขมร คือ เรือนธาตุ 
อยู่ในแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีช่องประตูด้านทิศตะวันออก เรือนธาตุตั้งอยู่บนฐานเรียบเช่นเดียวกับ
เจดีย์ตามอย  ส่วนยอดมีความปะปนกันระหว่างการท าเรือนหลังคาซ้อนชั้นแบบปราสาทกับลักษณะ
การประดับยอดธาตุเจดีย์อีสาน เช่น เจดีย์หนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ 
 เจดีย์บ้านปราสาททอง จังหวัดสุรินทร์ มีเรือนธาตุในแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท าซุ้มประตู
ทั้ง 4 ด้านเป็นรูปแบบที่อาจมีแรงบันดาลใจจากปราสาทเขมร  แต่ในรายละเอียดมีการท าผนังทึบกับ
การจระน าซุ้มที่ต่างออกไป คือ ด้านทิศตะวันตกกับทิศเหนือเป็นผนังทึบ และยังท าแกนในเป็นอิฐซึ่งอาจ
เป็นการซ่อมแซมเพ่ิมความแข็งแรงในภายหลังหรือขาดความเข้าใจของช่างที่มาสร้าง 
 เจดีย์บ้านเมืองทีจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจดีย์ที่มีแนวคิดการจ าลองตัวเรือนธาตุขึ้นไปซ้อนกัน
เป็นยอดแบบปราสาทเขมร แต่มีอิทธิพลจากรูปแบบเจดีย์ด้วย คือ เรือนธาตุทึบ  ตั้งอยู่บนชุดฐานบัว 
เจดีย์บริวารมีมีลวดบัวขนาดใหญ่ และท ายอดบนสุดคล้ายเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม 
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 เจดีย์บ้านเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนที่มีแรงบันดาลใจจากปราสาทเขมร คือ การท า
เรือนธาตุอยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเพ่ิมมุม  ซุ้มประตูหลอกมีกรอบซุ้มหน้าบรรพเลียนแบบลวดลาย
บนปราสาทเขมร  ส่วนที่แตกต่างคือการท าเรือนธาตุทึบ ท ายอดเจดีย์เหมือนกับปราสาทที่ถูกซ่อมแปลง 
คือ ปราสาทประธาน ที่ปราสาทบ้านปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ   ซึ่งเป็นรูปแบบ
ผสมผสานระหว่างยอดปราสาทกับยอดเจดีย์ที่เป็นทรงพุ่มดอกบัว 
 เจดีย์พันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนฐานเป็นฐานเรียบซ้อนกัน เป็นรูปแบบฐานของเจดีย์ที่มี
แรงบันดาลใจจากปราสาทเขมร  ส่วนเรือนธาตุท าเป็นห้องคูหา มีความใกล้เคียงกับรูปแบบเรือนธาตุ
ของปราสาทเขมรมากท่ีสุด  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป  ส่วนยอดมีความพยายามเลียนแบบยอด
ปราสาทเขมร คือ พยายามแสดงช่องวิมาน แต่ไม่พบบรรพแถลงและนาคปัก  จึงอาจเป็นรูปแบบที่เป็น
การท าเรือนหลังคาซ้อนกันแบบปราสาท  ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละแห่ง  รูปแบบที่ใช้มีเค้าโครงที่มีความ
ผสมผสานกันระหว่างรูปแบบปราสาทกับรูปแบบธาตุเจดีย์   อีกทั้งยังมีความหลากหลายด้านรูปแบบ
ในแต่ละแห่งที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย  
 
รูปแบบการซ่อมแปลงปราสาทเขมรและรูปแบบแรงบันดาลใจสู่ธาตุเจดีย์ กับกลุ่มคนบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เป็นข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างกับกลุ่มคนที่มีการอพยพเข้ามาบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เช่น  กลุ่มคนลาว  กลุ่มคนเขมร โดยมีช่วงเวลาอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษ  ที่ 
20-24 ยุคหลังสมัยความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมเขมร 
 กลุ่มแรกคือ รูปแบบเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมกับชาวลาว  ผลการวิเคราะห์คือ รูปแบบการ  
ซ่อมแปลงและก่อสร้างที่มีเค้าโครงมาจากเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม เป็นอิทธิพลที่มาจากเจดีย์ในศิลปะลาว
ล้านช้าง มีความเป็นไปได้ว่า อาจจะคนลาวมาซ่อมแปลงและก่อสร้างเจดีย์นั้นได้  เพราะมีกลุ่มชนชาติ
ลาวอพยพเคลื่อนย้ายอยู่เสมอในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แต่ถ้าหากไม่มีประวัติการก่อสร้าง
ที่ชัดเจน อาจไม่สามารถระบุได้ว่า ช่างที่มาเป็นชนชาติลาวหรือไม่ เพราะอาจเป็นงานศิลป์ที่ช่างถนัด
ด้วยก็ได้ 
 กลุ่มที่สองเป็นรูปแบบการสร้างเจดีย์เลียนแบบปราสาทเขมรกับคนเขมรสมัยหลัง  ใน
ประวัติศาสตร์กล่าวถึงกลุ่มคนที่อยู่อาศัยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
ชาวกูย (ส่วย) กับชาวเขมร  โดยที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มคน  มีการปะปนกันทางชาติพันธุ์ที่เกิดจากการแต่งงาน  ท าให้ไม่สามารถระบุ
ได้ว่ากลุ่มคนกูย หรือ คนเขมร ที่เป็นคนสร้างเจดีย์เลียนแบบปราสาทเขมร อีกทั้งรูปแบบการสร้างอาคาร
ที่มีหลังคาซ้อนกันเป็นชั้น  เป็นรูปแบบโดยทั่วไปของแนวคิดค าว่า “ปราสาท” ที่สามารถพบได้ในพื้นที่
อ่ืน ๆ ด้วย  ซึ่งก็ไม่อาจระบุช่างที่มาสร้างได้เช่นเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น  เป็นการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างน าเสนอภาครวมของ
การซ่อมแปลงปราสาทเขมร และการสร้างธาตุเจดีย์ เลียนแบบปราสาทเขมร บริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ในแต่ละจังหวัดยังมีกลุ่มวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย  
อาจจะยังสามารถศึกษาลงไปในรายละเอียดในแต่ละจังหวัด อาจสื่อถึงรูปแบบเฉพาะในพ้ืนที่ได้   
 และนอกเหนือจากนั้น การปรับเปลี่ยนการใช้งานศาสนสถานจากศาสนาพราหมณ์มาเป็น
ศาสนาพุทธ  ยังมีอีกกลุ่มที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบภายนอก แต่เป็นการน ารูปเคารพไปประดิษฐานแทนที่
แล้วเปลี่ยนความเชื่อแทน  ซึ่งอาจจะน ามาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อได้อีกเรื่องหนึ่ง 
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