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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58101804 : Major (ARCHAEOLOGY) 
Keyword : Si Thep, Hinterland, development, ancient town 

MR. ANURAK DEPIMAI : THE CULTURAL DEVELOPMENT OF SI-THEP AS THE 
HINTERLAND ANCIENT TOWN PRIOR TO 14TH CENTURY THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR SARITPONG KHUNSONG, Ph.D. 

This study aims to explain and sequence the cultural developments of Si 
Thep as a hinterland ancient town. The results of the analysis classified the 
developments into four phases as follow:    

Phase I (4th – 5th century): Early community settlement occupied inside the 
inner town. There was evidence showing burial traditions with offerings and 
relationships with India, the ancient communities in central part and Moon River basin 
in northeast.   

Phase II (6th – 8th century): Inhabitance in the inner city continued with an 
expansion to the outer city. The monarchy emerged and Vaishnavism started to play 
an important role. Indian, Funan, Chenla and Dvaravati cultures all played their part in 
developing societal and cultural characteristics of Si-Thep and turned it into an 
important cultural community.    

Phase III (8th – 10th century): Irrigation system and large Buddhist monuments 
were constructed. A majority of the artworks were built under Mahayana Buddhism 
influence, demonstrating an artistic relationship with India, Dvaravati and cities in the 
northeast. In this period, Si-Thep became the city that controlled the inner route along 
with Sema and Lopburi. This can be considered the most prosperous period. 

Phase IV (11th - 13th century): Khmer influence of Angkorian period and 
Shaivism started to feature significantly. This shows the relationship between Si-Thep 
and Phimai in Moon River basin, which replaced Sema in controlling the inner route. 
However, due to the effect of the penetration policy executed by King Jayavarman VII, 
Si Thep became less important and was abandoned by the 14th century.      
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บทที่ 1  

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

“เมืองศรีเทพ” ถือเป็นเมืองโบราณสำคัญในลุ่มแม่น้ำป่าสักที่มีพัฒนาการต่อเนื่องยาวนาน  

แต่จุดเริ่มต้นของการศึกษาเรื่องราวของเมืองศรีเทพอย่างเป็นทางการนั้น อาจกล่าวได้ว่าเริ่มต้นจาก

การค้นพบเมืองของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื ่อปี 2447 ทรงมี

ข้อคิดเห็นถึงคำว่า “ศรีเทพ” คงไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงของเมืองโบราณแห่งนี้ แต่กระนั้นก็ยังพอมี เค้าลาง

หลงเหลือเป็นชื่อชุมชนปัจจุบันในขณะนั้น จึงทรงให้ชื ่อว่าศรีเทพไว้ก่อนและใช้เรียกกันมาจนถึง

ปัจจุบัน พร้อมทั้งยังทรงเก็บรวบรวมโบราณวัตถุหลายรายการกลับมาเก็บรักษาไว้ยังพระนครด้วย  

(สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2556, น. 18-19) เป็นเหตุให้ต่อมาจึงมีการสำรวจและศึกษา

เพิ่มเติมจากนักวิชาการมากขึ้น ทั้งการเดินทางมาสำรวจของนายควอริทช์ เวลส์ ในช่วงปี  2478 - 

2480 (Wales, 1937) และนายตรี อมาตยกุล เจ้าหน้าท่ีกรมศิลปากรท่ีทำการสำรวจและขึ้นทะเบียน

เมืองศรีเทพเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติในปี 2478 (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2538a, น. 

8) รวมถึงการการค้นพบประติมากรรมทางศาสนาของหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ขณะที่ทรงนำ

นักศึกษามาขุดค้นบ้านพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี ในปี 2510 (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2539, น. 12) 

และการทำงานของกรมศิลปากรในช่วงต่อมา ซึ ่งเป็นผลให้องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และ

โบราณคดีของเมืองศรีเทพกระจ่างชัดเป็นที่น่าสนใจในวงวิชาการยิ่งขึ้น 

เมืองศรีเทพมีพื้นท่ีประมาณ 2,889 ไร่ หรือประมาณ 4.7 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยคูน้ำ

คันดิน โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วนในลักษณะของเมืองแฝด เรียกว่า “เมืองใน” และ “เมืองนอก” 

พื้นที่เมืองในมีรูปร่างค่อนข้างกลม ล้อมรอบด้วยคูน้ำคันดินมีพื ้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ ส่วนพื้นท่ี   

เมืองนอกมีพื้นที่ประมาณ 1,589 ไร่ มีคูน้ำคันดินล้อมรอบด้วยเช่นกัน แต่มีรูปร่างคล้ายกับสี่เหลี่ยม

มุมมน (กรมศิลปากร, 2550, น. 71) ด้วยลักษณะผังเมืองอันโดดเด่นนี้ จึงมีข้อสันนิษฐานถึงการเกิดขึ้น

ของท้ังสองพื้นท่ีต่างกันออกไป โดยท่ีข้อสันนิษฐานแรกเสนอว่าพื้นท่ีเมืองนอกต่อขยายออกจากพื้นท่ี

เมืองใน หลังจากที่มีการขุดคูน้ำคันดินเป็นขอบเขตเมืองในแล้วในสมัยทวารวดี จากนั้นจึงสร้างเมือง

นอกโดยการขุดคูน้ำคันดินต่อขยายจากเมืองในไปทางทิศตะวันออกจนเป็นลักษณะของเมืองแฝด โดย
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เกิดขึ้นในช่วงวัฒนธรรมเขมรโบราณประมาณพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 ตามลักษณะเมืองในวัฒนธรรม

เขมรโบราณที่นิยมสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี ่ยม (กรมศิลปากร, 2550, น. 43-47) ในขณะที่อีกข้อ

สันนิษฐานหนึ่งเสนอว่าการเกิดขึ้นของพื้นที่เมืองนอกไม่เกี่ยวข้องกับการขยายเมือง หากแต่เป็นการ

วางแผนแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็นสัดส่วนมาตั้งแต่แรกและควรสร้างขึ้นตั้งแต่วัฒนธรรมทวารวดีแผ่เข้า

มาแล้ว (ธิดา สาระยา, 2537c, น. 145) โดยอาจแบ่งเป็นพื้นที่ทางธรรมหรือพื้นที่ตั้งศาสนสถานอยู่

บริเวณเมืองใน และพื้นที่ทางโลกหรือพื้นที่อยู่อาศัย ตลาด ย่านต่าง ๆ รวมถึงพระราชวังอยู่บริเวณ

เมืองนอก (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2559, น. 30; 2560, น. 239) อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อสรุปท่ีชัดเจนใน

ปัจจุบัน แม้ว่าการขุดลอกคูเมืองครั้งใหญ่ของกรมศิลปากรในปี 2543 จะแสดงให้เห็นว่ามีความ

แตกต่างกันทางด้านคุณลักษณะของโครงสร้างระหว่างคูน้ำเมืองในและเมืองนอกอยู่ด้วยก็ตาม 

สภาพภูมิศาสตร์ของเมืองศรีเทพตั้งอยู่บนที่ดอน บริเวณชายตะพักที่ลาดต่ำลงมาจากภูเขา

ด้านทิศตะวันออก ในขณะที่ทางด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแนวแม่น้ำป่าสักที่ไหลจาก ทิศ

เหนือลงสู่ทิศใต้ ห่างจากเมืองศรีเทพประมาณ 5 กิโลเมตร และยังเป็นศูนย์รวมของลำน้ำลำห้วยสาย

เล็กที่ไหลมารวมกันบริเวณชายตะพักบริเวณเมืองศรีเทพ ก่อนจะผ่านเข้าสู่พื้นที่ด้านใต้ทำให้พื้นที่มี

ลักษณะเป็นแอ่งเหมาะสำหรับการเพาะปลูกและต้ังถิ่นฐานของชุมชนเกษตรกรรม นอกจากนี้ตำแหน่ง

ท่ีต้ังยังเอื้อประโยชน์ให้เมืองศรีเทพพัฒนากลายเป็นเมืองใหญ่ จากการเป็นชุมทางการติดต่อระหว่าง

บ้านเมืองในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและท่ีราบสูงโคราชมาต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 

2560, น. 237) ดังท่ีสำรวจพบช่องทางข้ามเทือกเขาทางด้านทิศตะวันออกของเมืองศรีเทพจำนวน 5 

ช่องทาง ซึ่งแต่ละช่องทางก็ปรากฏแหล่งโบราณคดีทั้งแหล่งโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอน

ปลายและยุคประวัติศาสตร์วางตัวในแนวตะวันตก–ตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ผ่านจังหวัด

เพชบูรณ์ ในเขตอำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพ จนล่วงเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ (สถาพร เที่ยงธรรม, 

2554, น. 33-36) 

ธิดา สาระยา เสนอว่าด้วยตำแหน่งที่ตั้งทำให้เมืองศรีเทพกลายเป็นเมืองกึ่งกลางระหว่าง

ภูมิภาค ตั้งอยู่ระหว่างการแพร่กระจายของสองวัฒนธรรมสำคัญในช่วงต้นประวัติศาสตร์ ได้แก่ 

วัฒนธรรมทวารวดีที่สัมพันธ์กับพุทธศาสนาในภาคกลางของประเทศไทย และวัฒนธรรมเจนละหรือ

เขมรสมัยก่อนเมืองพระนครท่ีสัมพันธ์กับคติความเช่ือในศาสนาฮินดูจากบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง จึงถือได้

ว่าเป็นเมืองตอนในที่มีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์เมืองหนึ่งในภูมิภาคนี้ ซึ ่งโดยปกติแล้ว
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การศึกษาพัฒนาการของรัฐโบราณส่วนใหญ่จะละเลยเมืองตอนใน แต่ให้ความสำคัญอย่างมากกับ

บ้านเมืองใกล้ชายฝั่งทะเล ดังนั้นเมืองตอนในจึงมักถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ความ

เป็นมาของเมืองใกล้ชายฝั่งทะเล และไม่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเฉพาะตนเลย (ธิดา 

สาระยา, 2537c, น. 135-137) 

สำหรับนิยามความเป็นเมืองท่าชายฝ่ังทะเลของเมืองโบราณในพื้นท่ีภาคกลางของไทย อ้างอิง

ได้จากผลการศึกษาทางภูมิศาสตร์ของผ่องศรี วนาสินและทิวา ศุภจรรยา ท่ีได้ศึกษาแนวชายฝ่ังทะเล

โบราณโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ โดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าแนวชายฝั่งทะเลใน

สมัยทวารวดีคงเป็นอ่าวลึกเข้าไปแผ่นดิน มีสภาพเป็นท่ีลุ่มต่ำใกล้เคียงระดับน้ำทะเล และบางพื้นท่ีก็มี

ลักษณะเป็นหาดทราย สัมพันธ์กับตำแหน่งเมืองโบราณสมัยทวารวดีหลายเมืองท่ีต้ังอยู่ท่ีระดับความ

สูง 3.5 - 4 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งควรมีลักษณะเป็นเมืองท่าชายทะเลในสมัยทวารวดี

ด้วย (ทิวา ศุภจรรยา & ผ่องศรี วนาสิน, 2524, น. 30-31) 

แนวคิดเรื ่องชายฝั ่งทะเลโบราณข้างต้นมีผลต่อการตีความและศึกษาโบราณคดีย ุคต้น

ประวัติศาสตร์ในระยะต่อมา แต่เมื ่อไม่นานมานี้ตรงใจ หุตางกูรได้เสนอข้อคิดเห็นใหม่โดยการ

ตรวจสอบขอบเขตของแนวชายฝ่ังทะเลโบราณสมัยทวารวดีด้วยวิธีเรณูวิทยา ซึ่งผลการศึกษาช้ีให้เห็น

ว่าชายฝั่งทะเลโบราณสมัยทวารวดีไม่ได้เป็นอ่าวลึกเข้าไปในแผ่นดิน หากแต่มีขอบเขตสูงสุดไม่เกิน

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบัน และแนวสันดอนป่าชายเลนน่าจะเป็นเครื่องกีด

ขวางการเดินเรือเข้าสู่เมือง ส่วนท่ีราบกว้างใหญ่หลังแนวสันดอนป่าชายเลนเป็นท่ีราบน้ำท่วมถึงตาม

ฤดูกาล เมืองทวารวดีส่วนใหญ่จึงตั้งอยู่บนพื้นที่สูงพ้นน้ำ และใช้ลำน้ำในการออกสู่ทะเลเหมือนใน

สมัยกรุงศรีอยุธยา (ตรงใจ หุตางกูร, 2557, น. 11-44) 

แม้ว่าทั้งสองแนวคิดจะไม่สอดคล้องกันในด้านขอบเขตของพื้นท่ีชายฝั่งทะเลโบราณ และคง

ต้องมีการศึกษาต่อไปอีกมาก แต่ผลจากการศึกษาก็แสดงให้เห็นว่าเมืองสมัยทวารวดีไม่สามารถใช้

พื้นที่ทะเลโบราณตามแนวคิดแรก หรือพื้นที่น้ำท่วมตามฤดูกาลตามแนวคิดหลัง ในการตั้งถิ่นฐาน

ถาวรได้ ดังนั้นเมืองสมัยทวารวดีจึงตั้งอยู่บริเวณลานตะพักที่น้ำท่วมไม่ถึง และมีเส้นทางติดต่อกับ

ชายฝ่ังทะเลโบราณหรือพื้นท่ีน้ำท่วมตามฤดูกาลได้ 
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อย่างไรก็ตามคำจำกัดความของเมืองชายฝ่ังทะเลของธิดา สาระยา ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเมืองท่ี

มีพื้นท่ีติดทะเลเท่านั้น แต่หมายรวมถึงเมืองท่ีมีช่องทางติดต่อทะเลได้สะดวก รวมถึงสามารถติดต่อกับ

เมืองตอนในได้ด้วย ยกตัวอย่างเมืองลพบุรีท่ีเป็นเมืองท่าชายฝ่ังท่ีอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำท่ีสามารถติดต่อสู่

ฝั่งทะเลได้สะดวก แตกต่างจากเมืองชายฝั่งที่ติดทะเลเช่นเมืองในคาบสมุทรภาคใต้ (ธิดา สาระยา, 

2537b, น. 173) ดังนั้นเมืองตอนในจึงไม่ได้หมายความแค่ว่าเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งทะเล 

แต่อาจเป็นเมืองท่ีไม่สามารถติดต่อโดยตรงกับชายฝ่ังทะเลได้ ด้วยอุปสรรคด้านการคมนาคม หรือการ

ท่ีต้องออกสู่ทะเลโดยผ่านเมืองอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถติดต่อกับภายนอกภูมิภาคได้โดยตรง ด้วย

เหตุนี้ศรีเทพจึงตรงกับนิยามเมืองตอนในของธิดา สาระยา ด้วยเหตุผลที่ต้องออกสู่ชายฝั่งทะเลโดย

ผ่านเมืองอื่น เช่น เมืองลพบุรี เมืองขีดขิน เมืองอู่ตะเภา จังหวัดสระบุรี ที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล

โบราณมากกว่า 

แนวคิดของธิดา สาระยาดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับแนวคิดของศรีศักร วัลลิโภดม ผู้เสนอว่า

ทวารวดีมีลักษณะเป็นมัณฑละหรือสหพันธรัฐ กล่าวคือเป็นการรวมกลุ ่มของเมืองตามสภาพ

ภูมิศาสตร์และตำแหน่งที่ตั้ง อันได้แก่ กลุ่มของเมืองท่าใกล้ชายฝั่งทะเล เช่น เมืองนครปฐมโบราณ 

เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และกลุ่มของเมืองตอนใน เช่น เมือง

ศรีเทพ เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มเมืองศรีเทพและเมืองเสมานั้นมีความคล้ายคลึงกัน

มากทั้งทางด้านแผนผัง ศาสนสถาน รวมทั้งพัฒนาการทางวัฒนธรรม จึงมีข้อคิดเห็นว่าทั้งสองเมอืง

ควรเป็นกลุ่มของมัณฑละท่ีช่ือว่า “ศรีจนาศะ” ในระบบของเมืองคู่ท่ีมีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ 

ดังเช่นท่ีปรากฏอย่างชัดเจนท่ีเมืองอยุธยาและเมืองลพบุรี เมืองหริภุญชัยและเมืองเขลางค์ในสมัยหลัง 

(ศรีศักร วัลลิโภดม, 2559, น. 29-30) 

ถึงแม้เรื่องราวของอาณาจักรศรีจนาศะจะยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนในปัจจุบัน แต่

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าแนวคิดของธิดา สาระยาและศรีศักร วัลลิโภดมเกี่ยวกับเมืองตอนในค่อนข้าง

น่าสนใจ ด้วยเหตุท่ีว่าในปัจจุบันมีการศึกษาเมืองตอนในท่ีต้ังอยู่ในดินแดนประเทศไทยน้อยมาก ไม่ว่า

จะเป็นในสมัยทวารวดีหรือสมัยหลังกว่านั้น ดังนั้นการศึกษาเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนใน จึงเป็น

ประเด็นศึกษาใหม่ ซึ่งไม่เคยมีการศึกษาอย่างชัดเจนมาก่อน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยคิดว่ากุญแจสำคัญ

ของการศึกษาเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนในคือ การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมือง     
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ศรีเทพทุกช่วงเวลาให้กระจ่าง ก่อนที ่จะตีความในฐานะเมืองตอนในว่ามีความสำคัญอย่างไร 

โดยเฉพาะการทบทวนองค์ความรู้เดิมว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 

องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพ นับตั้งแต่ค้นพบและศึกษา

อย่างต่อเนื่องกว่า 100 ปี สามารถสรุปพัฒนาการทางวัฒนธรรมได้เป็น 3 ช่วงใหญ่ อันเริ่มต้ังแต่การ

ปรากฏร่องรอยของคนในอดีตต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายหรือประมาณ 2,000 – 1,500 ปี

มาแล้ว กระทั่งพัฒนาเข้าสู ่ยุคประวัติศาสตร์ด้วยการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ

วัฒนธรรมทวารวดีในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 16 จวบจนวัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครได้เข้ามา

แทนท่ีในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 (กรมศิลปากร, 2550, น. 37-48; สถาพร เท่ียงธรรม, 2554, น. 

10-13; อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2538a, น. 34-46) ถือเป็นแบบแผนวัฒนธรรมหลักท่ีใช้อธิบาย

ให้เห็นภาพรวมอย่างรวบรัดที่สุด ทั้งที่จริงแล้วได้ปรากฏหลักฐานต่าง ๆ ที่มีมิติอันลุ่มลึกอีกมาก 

โดยเฉพาะมิติทางด้านเวลาและการซ้อนทับกันของวัฒนธรรมทวารวดีและเขมรสมัยก่อนเมือง     พระ

นคร อันมีนัยสำคัญท่ีจะนำไปสู่การอธิบายพัฒนาการทางวัฒนธรรมอย่างละเอียดได้ 

ก่อนท่ีเมืองศรีเทพจะกลายเป็นเมืองโบราณสำคัญของลุ่มแม่น้ำป่าสักในยุคประวัติศาสตร์นั้น 

การสำรวจของกรมศิลปากรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์แสดงให้เห็นว่าพบแหล่งโบราณคดียุคก่อน

ประวัติศาสตร์ตอนปลายจำนวนมากในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่อำเภอศรีเทพขึ้นไปจนถึงอำเภอ

หล่มสัก ซึ่งในเขตใกล้กับเมืองศรีเทพพบการกระจายตัวตามลำน้ำสายรอง โดยเฉพาะบริเวณด้านทิศ

ตะวันตกใกล้กับเขาถมอรัตน์ที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์และมีสาขาของลำน้ำลำห้วยเล็ก ๆ เต็ม

พื้นที่ เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านหนองหมู แหล่งผลิตกำไลหินแหล่งใหญ่ในพื้นที่ลุ ่มแม่น้ำป่าสัก

ตอนกลาง แหล่งโบราณคดีบ้านวังขามที่พบลูกปัดเป็นจำนวนมาก แหล่งโบราณคดีบ้านเขาคลังที่มี

ร่องรอยการฝังศพและหลักฐานการอยู่อาศัยเป็นชุมชนขนาดใหญ่ (ธวัชชัย ช้ันไพศาลศิลป์, 2555, น. 

142-175)  

การสำรวจและศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำลพบุรี -ป่าสัก ยังแสดงให้เห็นว่า

ชุมชนในแถบนี้ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว หากแต่มีการติดต่อค้าขายกันทั้งระหว่างชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงและ

ระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะกับเขตที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2548, น. 

79-80; สว่าง เลิศฤทธิ์, 2546, น. 72) ชุมชนโบราณบริเวณเมืองศรีเทพก็คงมีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ 

เนื่องจากพบโบราณวัตถุท่ีมาจากภายนอกเช่นกัน เช่น กำไลหินอ่อน ลูกปัดหินคาร์เนเล่ียน ลูกปัดหิน
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อาเกต เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนที่อยู่ห่างไกลออกไป 

โดยจะเห็นได้ว่าชุมชนระยะแรกท่ีเมืองศรีเทพมีศักยภาพมากพอท่ีจะพัฒนาเป็นเมืองขนาดใหญ่ต่อไป

ได้ (สถาพร เท่ียงธรรม, 2554, น. 30-31) 

เมื ่อย้อนกลับมาพิจารณาในขอบเขตพื้นท่ีเมืองศรีเทพและบริเวณใกล้เคียง การศึกษาใน

ช่วงแรก ๆ เป็นการศึกษาจากโบราณสถานวัตถุท่ีปรากฏให้เห็นในบริเวณเมืองศรีเทพ โดยโบราณวัตถุ

ถูกรวบรวมตั้งแต่การค้นพบเมืองศรีเทพและการศึกษาในระยะแรก ก่อนหน้าการบริหารจัดการของ

กรมศิลปากร ส่วนใหญ่ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และหน่วยศิลปากรท่ี

รับผิดชอบในขณะนั้น หลักฐานสำคัญที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ของเมืองศรีเทพในช่วงแรกคือ จารึก

เมืองศรีเทพท่ีมีข้อความกล่าวถึง “ฤษี” และ “ผู้เป็นใหญ่แห่งปาลวะท้ังสอง” อันแสดงถึงระบบชนช้ัน

ทางการเมืองที่อาจเกี่ยวข้องกับอารยธรรมอินเดีย (กรมศิลปากร, 2559b, น. 68-70; ธิดา สาระยา, 

2537a, น. 161) จารึกบ้านวังไผ่กล่าวถึง “พระเจ้าศรีภววรมัน” และเรื่องราวของกษัตริย์ในช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 12 (กรมศิลปากร, 2559b, น. 81-84) ยอร์ช เซเดส์ ตีความว่าพระนามของพระเจ้า          

ศรีภววรมันที่ปรากฏในจารึกบ้านวังไผ่เป็นพระนามเดียวกับพระเจ้าภววรมันที่ 1 กษัตริย์เขมร

สมัยก่อนเมืองพระนครในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 - 12 และสรุปว่าอาณาเขตของพระองค์ควรแผ่มาถึง

เมืองศรีเทพในช่วงเวลานี้ด้วย (Coedes, 1964, pp.156-158) อยา่งไรก็ตามมีข้อคิดเห็นท่ีขัดแย้งกัน

ว่าจากจารึกชิ้นนี้ไม่อาจสรุปได้ว่าอาณาเขตของพระเจ้าภววรมันที่ 1 แผ่มาถึงเมืองศรีเทพ และอาจ

เป็นแค่การท่ีกษัตริย์ท้องถิ่นต้องการยกตนให้เสมอพระเจ้าภววรมันท่ี 1 ก็เป็นได้ แต่ก็แสดงให้เห็นว่า

พระเกียรติของพระองค์นั้นปรากฏเล่ืองลือแล้วในดินแดนนี้ (โคลด ชาคส์, 2531, น. 39-40) ช้ีให้เห็น

ว่าเมืองศรีเทพมีระบบผู้นำหรือระบบกษัตริย์แล้วในช่วงเวลานี้ และจะเป็นรากฐานให้เมืองศรีเทพ

พัฒนาขึ้นเป็นชุมชนเมืองท่ีมีความสำคัญ (ธิดา สาระยา, 2537a, น. 161) 

นอกจากนี้ยังพบจารึกหลักธรรมในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท จารึกขึ้นด้วยอักษรปัลลวะ ภาษา

บาลี มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 อาทิ คาถาเยธัมมา ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ 4 เป็นต้น 

(กรมศิลปากร, 2559b) และยังพบว่ามีจารึกพระพิมพ์ดินเผาที่จารึกด้วยอักษรหลังปัลลวะ ภาษา

สันสกฤต ร่วมกับอักษรจีน ภาษาจีน กล่าวถึงช่ือภิกษุ “เวิ่นเชียง” นามของภิกษุชาวจีน กำหนดอายุ

ได้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 - 14 แสดงให้เห็นว่ามีการติดต่อกับจีนด้านศาสนาหรืออาจมีพระสงฆ์จาก

จีนเข้ามาอยู่ท่ีเมืองศรีเทพในช่วงเวลานี้ (Brown, 1996, p. 37; พิริยะ ไกรฤกษ์, 2561, น. 63) ส่วน
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หลักฐานของพุทธศาสนาอื่นๆ อันได้แก่ พระพุทธรูป ช้ินส่วนธรรมจักร และเจดีย์สำริด พระพิมพ์ดิน

เผาก็พบเช่นเดียวกัน (กรมศิลปากร, 2550) 

หลักฐานสำคัญของพุทธศาสนายังปรากฏขึ้นจากการขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลังในชว่งปี 

2531 - 2533 แสดงให้เห็นว่าเป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ท่ีมีรูปร่างคล้ายกับโบราณสถานในวัฒนธรรม

ทวารวดี เช่น โบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรี เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี โบราณสถานวัดนครโกษา 

เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมทั้งยังพบการประดับตกแต่งส่วนฐานด้วยปูนปั้นรูปคน-สัตว์แคระใน  

ท่าแบกและลวดลายพันธุ์พฤกษา ซึ่งพบท่ีโบราณสถานอื่น ๆ ในวัฒนธรรมทวารวดีด้วยเช่นกัน    

(กรมศิลปากร, 2550, น. 83-84) ในระยะแรกสันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 11 - 12 พร้อมกับการต้ังเมืองศรีเทพ แต่จากการขุดศึกษาพบประติมากรรมพระโพธิสัตว์

ไมเตรยะสำริดและเงินบริเวณเขาคลังในจำนวนหลายองค์ ทำให้เข้าใจได้ว่าเขาคลังในคงถูกใช้เป็น  

ศาสนสถานของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแล้วตั้งแต่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 โดยอาจเป็นการเข้ามา

แทนท่ีพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในเมืองศรีเทพในช่วงเวลานี้ (กรมศิลปากร, 2550, น. 83-84) อย่างไร 

ก็ตามการศึกษาในระยะหลังชี ้ให้เห็นว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมและแผนผังของเขาคลังในมีความ

คล้ายคลึงกับโบราณสถานที่มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  

13 - 14 จึงเป็นไปได้ว่ามีการจำลองแบบอาคารมาสร้างขึ้นภายใต้ศิลปกรรมทวารวดี และควรสร้างขึ้น

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 นี้ด้วย (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558, น. 58-59) สอดคล้องกับปูนปั้นลายพันธุ์

พฤกษาบริเวณฐานควรจะมีวิวัฒนาการอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 เช่นกัน (หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ 

สุขสวัสด์ิ, 2537a, น. 49-50)  

การขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลังในยังได้พบเศษภาชนะดินเผาตะวันออกกลางแบบเคลือบ 

สีฟ้าหรือเขียวอมฟ้าภายในเขตเมืองศรีเทพเป็นครั้งแรก (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2532, น. 68) 

ภาชนะประเภทนี้มีแหล่งผลิตแพร่หลายอยู่แถบเมืองบาสรา ประเทศอิรัก กำหนดอายุราวพุทธ

ศตวรรษที่ 13 – 15 พบตามเมืองท่าในภาคใต้และภาคกลางของไทย เช่น แหลมโพธิ์และเขาศรีวิชัย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ , 2550, น. 107) เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี     

(กรมศิลปากร, 2535, น. 117) เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช็อง บัวเซอลีเยร์, 2511, น. 19)  
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นอกเมืองศรีเทพยังปรากฏโบราณสถานที่สำคัญในพุทธศาสนาอีกสองแห่ง  แห่งแรกคือ 

โบราณสถานเขาคลังนอก ซึ่งดำเนินการขุดศึกษาโบราณสถานในปี 2551 และนับว่าเป็นการค้นพบ

ครั้งสำคัญของเมืองศรีเทพ เนื่องจากเผยให้เห็นโบราณสถานขนาดใหญ่และสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีเคยพบ 

และยังพบการประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำให้รู้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นของพุทธศาสนา (อุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2552a, น. 210-211) ทั้งนี้ผาสุข อินทราวุธ ได้ให้ความเห็นว่าเขาคลังนอกมี

ลักษณะเป็นมหาสถูปที่รับคติการสร้างจากพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งนิยมสร้างอาคารบนฐานสูง

แผนผังมณฑลจักรวาล รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับเขาถมอรัตน์ที่มีภาพสลักเกี่ยวกับพุทธศาสนาฝ่าย

มหายานอยู่ภายในถ้ำบนยอดเขาและน่าจะมีอายุร่วมสมัยกัน (ธวัชชัย ช้ันไพศาลศิลป์, 2551, น. 42) 

ในปี 2557-2558 กรมศิลปากรได้ขุดศึกษาเพิ่มเติมบริเวณเนินโบราณสถานที ่รายล้อม      

เขาคลังนอก พบว่ามีโบราณสถานขนาดเล็กทำหน้าท่ีเป็นเจดีย์บริวาร ดังนั้นข้อค้นพบใหม่จึงเสนอว่า

เขาคลังนอกมีลักษณะเป็นกลุ่มของโบราณสถานที ่ประกอบด้วยเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวาร 

(อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2557, 2558) จากการศึกษาเปรียบเทียบทางศิลปะพบว่าเขาคลังนอก

ควรสร้างขึ้นช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 และมีการปรับปรุงในช่วงเวลาต่อมา (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 

2552, น. 118-127; อนุรักษ์ ดีพิมาย, 2557, น. 173-176) 

โบราณสถานของพุทธศาสนานอกเมืองศรีเทพแห่งท่ีสองคือ ถ้ำเขาถมอรัตน์ ต้ังอยู่ห่างไปทาง

ทิศตะวันตกของเมืองศรีเทพประมาณ 15 บริเวณรอบเขาถมอรัตน์เคยได้พบแหล่งโบราณคดียุคก่อน

ประวัติศาสตร์ตอนปลายมาก่อนแล้ว ต่อมาจึงดัดแปลงถ้ำบนยอดเขาให้เป็นพุทธสถาน โดยที่ภายใน

ถ้ำพบภาพสลักนูนต่ำบริเวณแกนหินกลางโถงของถ้ำ สลักรูปพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์รวมท้ังส้ิน 

11 องค์ (กรมศิลปากร, 2550, น. 125) ซึ่งรูปแบบศิลปะของพระโพธิสัตว์คล้ายกับกลุ่มพระโพธิสัตว์

สำริดในที่ราบสูงโคราชที่สามารถกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ตามแบบศิลปะไพรกเมง

และกำพงพระ และอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหลักฐานในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ชัดเจนแห่งหนึ่งใน

พื้นที่เมืองศรีเทพ (กรมศิลปากร, 2555, น. 133-136) ผลจากการดัดแปลงนี้เองทำให้เขาถมอรัตน์

กลายเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองศรีเทพตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมา (ศรีศักร วัลลิโภดม, 

2542, น. 17-20) และอาจส่งผลต่อทิศทางการหันหน้าของศาสนสถานในศาสนาฮินดูภายในเมือง   

ศรีเทพช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17 อีกด้วย (สถาพร เท่ียงธรรม, 2554, น. 38) 
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อันที่จริงแล้วได้พบหลักฐานของศาสนาฮินดูควบคู่ไปกับพุทธศาสนาด้วย ดังเห็นได้จากการ

พบกลุ่มเทวรูปในศาสนาฮินดูกลุ่มหนึ่งในช่วงการศึกษาเริ่มแรก ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พระนคร และบางส่วนถูกลักลอบนำออกไปภายนอกประเทศ (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 

2522, น. 41-46) ได้แก่ กลุ่มเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะ รวมถึงแผ่นดุนทองรูปพระวิษณุ 4 กร 

ซึ่งมีความเห็นว่ารูปแบบศิลปะใกล้เคียงกับศิลปะเขมรก่อนเมืองพระนคร และน่าจะกำหนดอายุให้อยู่

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 - 13 ได้ (Briggs, 1999, p. 30; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2539, น. 12)  

กลุ่มเทวรูปสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งคือ เทวรูปพระสุริยะ ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พระนครและต่างประเทศ เทวรูปกลุ่มนี้นักวิชาการสันนิษฐานต่างกันออกไป โดยบางท่าน

กำหนดอายุให้อยู่ในกลุ่มเทวรูปรุ่นเก่าราวพุทธศตวรรษท่ี 12 - 13 (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2539, 

น. 12) หรือร่วมแบบศิลปะไพรกเมงของเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครในช่วงพุทธตวรรษที่ 12 ถึงครึ่ง

แรกของพุทธศตวรรษที่ 13 (หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, 2537b, น. 60-61) บางท่านเสนอว่า

พระสุริยะจากศรีเทพมีความคล้ายคลึงกับพระสุริยะจากพนมบาเถ ศิลปะแบบพนมดาในช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 11 - 12 แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าลักษณะของพระสุริยะจากเมืองศรีเทพเป็นการพัฒนา

ศิลปะขึ้นของสกุลช่างศรีเทพเอง โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบจากศิลปะภายนอก (Skilling, 2009b, pp. 

459-460)   

ชอง บวสเซอลิเยร์ให้คำจำกัดความถึงประติมากรรมทางศาสนาที่เมืองศรีเทพว่ามีความเป็น

เอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ศิลปะทวารวดี ศรีวิชัย และเขมรโบราณเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเป็น

รากฐานของศิลปกรรมสกุลช่างลพบุรีในภายหลัง (Boisselier, 1975, p. 104) และยังได้สรุปข้อมูล

การศึกษาเปรียบเทียบศิลปะจากประเทศใกล้เคียงว่าประติมากรรมที่ศรีเทพเป็นของสกุลช่างศรีเทพ

โดยเฉพาะ อาจถือเป็นศิลปะแบบหนึ่งท่ีเกิดขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 12 และส้ินสุดลงในช่วงต้น

พุทธศตวรรษท่ี 14 (ชอง บวสเซอลิเยร์, 2531, น. 17) 

กว่าท่ีโบราณสถานในศาสนาฮินดูปรากฏอย่างชัดเจนในเมืองศรีเทพก็ล่วงเข้าสู่พุทธศตวรรษ

ที่ 16 - 17 ภายใต้อิทธิพลของศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร ปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้องท่ี

ต้ังอยู่กลางพื้นท่ีเมืองในถือเป็นเทวสถานสำคัญในสมัยนี้ ชอง บวสเซอลิเยร์ สันนิษฐานว่าปราสาทท้ัง

สองหลังสร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลของช่างพื้นเมืองที่ไม่รู้จักองค์ประกอบของปราสาทเขมรดีนัก แต่

องค์ประกอบบางส่วนเช่น ทับหลัง เสาประดับกรอบประตู อาจจะสร้างหรือควบคุมโดยช่างเขมร 
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สามารถกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17 (ชอง บวสเซอลีเย่, 2533, น. 15) เช่นเดียวกับ    อนุ

วิทย์ เจริญศุภกุล ท่ีศึกษาในภายหลังและช้ีให้เห็นว่าควรสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17 ตามศิลปะ

แบบนครวัด แต่ได้รูปแบบสถาปัตยกรรมมาจากสายสกุลช่างของกลุ่มปราสาทในเขตพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำมูล

มากกว่า (อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, 2522, น. 85-101) 

การขุดศึกษาโบราณสถานทั ้งสองหลังในระยะต่อมาตั ้งแต่ช่วงปี 2535 – 2547 พบ

โบราณวัตถุท่ีแสดงว่าปราสาทท้ังสองหลังนี้สร้างขึ้นในไศวนิกาย อาทิ ศิวลึงค์ โคนนทิ เทวรูปพระศิวะ

ขนาดเล็ก เทวรูปพระอรรถนารีศวร และทับหลังอุมามเหศวร เป็นต้น (กองพล สุพรรณโรจน์, 2545) 

รวมทั้งพบพระสุริยะองค์หนึ่งในพื้นที่ของปรางค์สองพี่น้องด้วย (กรมศิลปากร, 2550, น. 153) 

นอกจากนี้ภายนอกเมืองยังปรากฏเทวสถานอีกแห่งหนึ่งคือ ปรางค์ฤษี ซึ่งนักวิชาการบางท่านเช่ือว่า

เป็นโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมรที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองศรีเทพ อาจกำหนดอายุได้ถึงปลายพุทธ

ศตวรรษที่ 15 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 16 (อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, 2530, น. 11) ซึ่งสอดคล้องกันดีกับ

หลักฐานจากการขุดศึกษาและอายุตัวอักษรในจารึกปรางค์ฤษีที ่มีอายุใกล้เคียงกันด้วย (อุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2551, น. 64) 

เท่าที่กล่าวมานี้เป็นหลักฐานที่ได้มาจากการรวบรวมโบราณวัตถุ การสำรวจ และการขุด

ศึกษาโบราณสถาน อย่างไรก็ตามการตีความหลักฐานส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพียง 2 ประเด็นคือ การกำหนด

อายุหลักฐานเพื ่อใช้อธิบายความเก่าแก่ของเมืองศรีเทพ และค้นหาสายวิว ัฒนาการทางด้าน

ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อเช่ือมโยงเมืองศรีเทพกับแหล่งโบราณคดีอื่น ๆ แต่ข้อจำกัดท่ีสำคัญคือการไม่

ทราบแหล่งท่ีมาด้ังเดิมของหลักฐานบางช้ิน จึงไม่สามารถกำหนดอายุอย่างชัดเจนในบริบทท่ีถูกต้องได้ 

อีกท้ังยังไม่สะท้อนภาพพัฒนาการและวิถีชีวิตของผู้คนท่ีชัดเจน ดังนั้นจึงต้องใช้ข้อมูลจากการขุดค้น

ทางโบราณคดีมาประกอบในการศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพด้วย  

การขุดค้นทางโบราณคดีครั ้งแรกที่เมืองศรีเทพเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2521 โดย

หน่วยศิลปากรที่ 3 จังหวัดสุโขทัยในขณะนั้น ดำเนินการขุดค้นบริเวณเนินนายคำ เนินสระปรางค์ 

และเนินหนองไผ่ จากการขุดค้นพบโบราณวัตถุไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผา พวยกา 

เบี้ยดินเผา ชิ้นส่วนกำไลสำริด กระดูกสัตว์ ลูกปัดแก้ว แท่นหินบด ตะคันดินเผา เศษแผ่นทองคำ 

ตะกรัน และขวานหินขัด แต่ก็ยังไม่สามารถตีความการอยู ่อาศัยได้ชัดเจนเท่าที ่ควร (อุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2534a, น. 38) กระทั่งถึงปี 2531 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้ขุดศึกษา
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โบราณสถานหมายเลข 0971 ในพื้นที่เมืองใน โดยเพิ่มหลุมขุดค้นบริเวณปลายเนินด้านทิศตะวันตก

เฉียงใต้ และได้พบโครงกระดูกช้างเกือบเต็มโครง ใกล้กันนั้นพบกลุ่มของภาชนะดินเผา 3 กลุ่มอยู่

ทางด้านทิศเหนือของกระดูกช้าง สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเครื่องอุทิศ เมื่อขุดลึกลงไปทางด้านทิศเหนือ

ของโครงกระดูกช้าง พบโครงกระดูกมนุษย์จำนวน 5 โครง พร้อมเครื่องอุทิศติดตัว เช่น กำไลสำริด 

เครื่องมือเหล็ก ลูกปัดหินคาร์เนเล่ียน ลูกปัดดินเผา ภาชนะดินเผา และเศษภาชนะดินเผากระจายตัว

เต็มพื้นที่ (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ , 2531, น. 18-19) ในช่วงต่อมาราวปี 2537 มีการขุดค้น

บริเวณโบราณสถาน 0971 อีกครั้ง ซึ ่งก็พบโครงกระดูกมนุษย์อีกหนึ ่งโครง พร้อมเครื่องอุทิศ

เช่นเดียวกับท่ีขุดค้นก่อนหน้านี้ (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2537a, น. 20) 

จากการขุดค้นเมื่อปี 2531 ยังผลให้เกิดการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านหนองแดงที่ตั้งอยู่

นอกเมืองศรีเทพในปีพ.ศ. 2533 - 2534 โดยพบหลักฐานการฝังศพและการอุทิศสิ่งของลักษณะ

เดียวกันกับที ่พบในเมืองศรีเทพ ทำให้สามารถสันนิษฐานได้ว ่าทั ้งสองคงมีอายุอยู ่ในยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ตอนปลายประมาณ 2,000 – 1,500 ปีมาแล้วเช่นกัน (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 

2534b, น. 77-78) และยังแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายท่ี

ปรากฏท้ังในเมืองศรีเทพและพื้นท่ีโดยรอบ  

สำหรับพื้นที่เมืองนอกได้มีการขุดค้นด้วยเช่นกัน แต่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี 2531 โดย

เลือกพื้นที่ตั้งหลุมขุดค้น 1868/68 ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสระขวัญ ผลการขุดค้นพบหลักฐาน

ทางโบราณคดีอันได้แก่ เศษหิน เศษถ่าน เศษภาชนะดินเผา ในปริมาณที่น้อยมากจนไม่สามารถ

ตีความหรืออธิบายการใช้พื้นท่ีได้ชัดเจน แต่ในขั้นต้นได้มีการตีความว่าลักษณะโบราณวัตถุท่ีพบคล้าย

กับโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นในพื้นที่เมืองใน ในช่วงชั้นดินระดับบนที่อยู่ในช่วงวัฒนธรรมเขมร

โบราณ ด้ังนั้นช้ันวัฒนธรรมของหลุมขุดค้น 1868/68 ก็ควรจะอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ แต่เป็น

ช่วงระยะเวลาอันส้ัน (กองโบราณคดี, 2532, น. 10-15) 

ถึงแม้ระยะต่อมาจะไม่ปรากฏการขุดค้นในพื้นที่เมืองนอกอีก แต่ก็ได้มีการขุดศึกษาเนิน

โบราณสถานหลายเนิน และพบศาสนสถานพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูหลายหลังด้วยเช่นกัน แต่ท่ี

น่าสนใจคือ การกำหนดอายุและตีความส่วนใหญ่ระบุให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรรษที่ 16 – 18 ภายใต้

ศิลปะสถาปัตยกรรมแบบเขมรโบราณ (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2541, 2549) อย่างไรก็ตามการ

ตีความนี้ยังติดอยู่กับกรอบแนวคิดท่ีว่าเมืองนอกขยายออกมาจากเมืองในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 - 18 
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หรือสมัยเขมรโบราณ ตามลักษณะของแผนผังสี่เหลี่ยมที่เป็นแบบแผนของชุมชนในวัฒนธรรมเขมร

โบราณ แต่แนวคิดนี้ยังสรุปไม่ได้ในปัจจุบัน ดังนั้นพื้นที่เมืองนอกจึงเป็นภาพเลือนราง ในประวัติ

การศึกษาเมืองศรีเทพมาจนถึงปัจจุบัน  

จากการขุดค้นช่วงปี 2531 - 2337 ดูเหมือนว่าความพยายามในการอธิบายและแปลความจะ

ติดอยู่ในกรอบของการหาความเก่าแก่ที ่สุดหรือยุคสมัยใดสมัยหนึ่งเท่านั้น ซึ ่งในระยะต่อมาการ

ดำเนินงานส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีการขุดศึกษาและบำรุงรักษาโบราณสถาน กระท่ังถึงช่วงปีพ.ศ. 2551 

จึงได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีในเขตเมืองศรีเทพอีกครั้ง และถือเป็นการขุดค้นครั้งใหญ่ เนื่องจากวาง

ตำแหน่งหลุมขุดค้นขนาด 4x4 เมตร จำนวน  4 หลุม ครอบคลุมพื้นท่ีเมืองในมากกว่าท่ีเคยดำเนินการ

ก่อนหน้านี้และเป็นการขุดค้นสมัยใหม่ที่มีการบันทึกข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นระเบียบมากที่สุดตั้งแต่

ดำเนินการทางโบราณคดีในเมืองศรีเทพ 

ผลจากการขุดค้นในปี 2551 สามารถจัดเรียงลำดับชั้นวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพโดยใช้

หลักฐานจากหลุมขุดค้นเป็นตัวแทนในการอธิบาย โดยแบ่งได้เป็น 3 ยุคสมัยใหญ่ด้วยกัน โดยที่ช้ัน

วัฒนธรรมท่ี 1 เป็นช้ันวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายช่วงพุทธศตวรรษท่ี 5 - 7 หลักฐาน

ท่ีปรากฏเด่นชัดท่ีสุดคือ การฝังศพของผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายท่ีระดับความลึกจากผิว

ดินเกือบ 3 เมตร โดยพบร่วมกับสิ่งของอุทิศ ได้แก่ ภาชนะดินเผาแบบเนื้อดิน แวดินเผา กระสุนดิน

เผา ถัดขึ้นมาในช้ันวัฒนธรรมท่ี 2 สมัยทวารวดีช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 - 16 หลักฐานท้ัง 4 หลุมขุดค้น

ปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมในระดับช้ันดินเหนือช้ันศิลาแลงธรรมชาติ พบว่ามี

ความหนาของช้ันดินมาก ปรากฎหลุมเสา ท่ีแสดงถึงการสร้างท่ีอยู่อาศัยหรืออาคารประกอบพิธีกรรม

อื่น ๆ โบราณวัตถุท่ีพบในช้ันวัฒนธรรมนี้ ได้แก่ เศษภาชนะดินเผาแบบมีสันท่ีถือเป็นตัวแทนของช้ัน

วัฒนธรรมทวารวดี รวมทั้งเศษภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยลวดลายต่าง ๆ เช่น ลายเชือกทาบ ลายขูด

ขีด และลายขุดเป็นร่อง ซึ่งรูปแบบของภาชนะน่าจะเป็นภาชนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันและพิธีกรรม 

เช่น หม้อ ไห ชาม อ่าง ภาชนะแบบมีพวย นอกจากนี้ยังพบ ลูกปัดหิน ลูกปัดดินเผา ลูกปัดแก้ว เบี้ย

ดินเผา กระสุน ดินเผา แวดินเผา ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ และเครื่องประดับโลหะต่าง ๆ และช้ัน

วัฒนธรรมท่ี 3 สมัยเขมรโบราณ ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 - 18 ปรากฏการอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมาจาก

สมัยทวารวดี โบราณวัตถุท่ีพบในช้ันนี้ ได้แก่ ช้ินส่วนภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งและเนื้อธรรมดา เครื่อง

เคลือบสีน้ำตาลที่มีแหล่งผลิตในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น หม้อ ไห ชาม อ่าง และกระปุก นอกจากนี้   
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ยังพบเครื่องถ้วยจีน ลูกปัด เบี้ยดินเผา กระสุนดินเผา ตะคันดินเผา เครื ่องมือเครื ่องใช้เหล็ก 

เครื่องประดับสำริด ช้ินส่วนกระดูกสัตว์ และเปลือกหอย (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2552b) 

จากการขุดค้นในปี 2551 สิ่งที ่เห็นได้ชัดคือ ข้อมูลจากการขุดค้นทางโบราณคดีสามารถ

จัดเรียงช้ันวัฒนธรรมได้เป็น 3 สมัยใหญ่ ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักฐานต่าง ๆ ท่ีได้จากการ

รวบรวมและการขุดศึกษาโบราณสถานในช่วงก่อนหน้านี้ ทำให้องค์ความรู้ด้านพัฒนาการของเมือง 

ศรีเทพสมบูรณ์ขึ้นมาก แต่น่าเสียดายที่ยังไม่มีการกำหนดอายุด้วยวิธีวิทยาศาสตร์และจัดเรียงสมัย

ย่อยของช้ันวัฒนธรรมได้  

กว่าท่ีการกำหนดอายุด้วยวิธีวิทยาศาสตร์จะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างจริงจัง ก็ล่วงเข้า

สู่การขุดค้นเมื่อปี 2559 ซึ่งดำเนินการวางหลุมขุดค้นขนาด 5x5 เมตร จำนวน 4 หลุมบริเวณเนินดิน

กลางเมืองใน ผลการขุดค้นท้ังส่ีหลุมในเบ้ืองต้นสรุปได้ว่าสอดคล้องกับการขุดค้นในปี 2552 สามารถ

แบ่งชั้นวัฒนธรรมเป็น 3 ชั้นหลักเช่นกัน แต่หลักฐานสำคัญคือ การพบโครงกระดูกมนุษย์และเครื่อง

อุทิศที่แสดงถึงพิธีกรรมการฝังศพในชั้นกิจกรรมแรกของหลุมขุดค้น TP.I โดยได้นำฟันเขี้ยวของโครง

กระดูกไปหาค่าอายุด้วยวิธี Accelerator Mass Spectrometry ได้ค่าอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9 

และถัดขึ้นมาประมาณ 60 เซนติเมตรได้พบแนวพื้นอิฐ 5 ก้อน ค่าอายุท่ีได้จากแนวอิฐด้วยวิธีเรืองแสง

ความร้อน (Thermoluminescence) อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 14 (สุริยา สุดสวาท, 2561, น. 

53-55)  

สาระสำคัญจากการขุดค้นในปี 2559 แสดงให้เห็นว่าค่าอายุในช้ันวัฒนธรรมท่ีเรียกว่ายุคก่อน

ประวัติศาสตร์ตอนปลายที่เมืองศรีเทพอาจไม่ได้เก่าไปถึงพุทธศตวรรษที่ 5 – 7 หรือที่กำหนดเป็น

ตัวเลขประมาณ 2,000 – 1,500 ปีมาแล้ว หากแต่อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9 ท่ีไม่ได้ห่างไกลจากยุค

ต้นประวัติศาสตร์มากนัก กรณีนี้เป็นตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่าพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมือง    ศรี

เทพยังคงมีเรื่องให้ศึกษาหรือทบทวนอีกมาก โดยเฉพาะการจัดเรียงลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมท่ี

สามารถใช้การกำหนดอายุด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยตรวจสอบหรือสนับสนุนหลักฐานอื่นได้ 

อันที่จริงแล้วหลักฐานต่าง ๆ เท่าที่กล่าวไปแล้วนั้น น่าจะสามารถกำหนดอายุให้แคบลงและตีความ

เรื่องหน้าท่ีตามภาพรวมของบริบททางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในปัจจุบันได้ใหม่อีกด้วย 
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ด้วยเหตุนี้องค์ความรู้เรื่องพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพควรจะมีการศึกษาและ

ทบทวนใหม่อีกครั้ง ด้วยการขุดค้นศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะเขตเมืองนอกท่ียังไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจน และ

การประมวลหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากเมืองศรีเทพทั้งหมดอีกครั้ง เนื่องจากในห้วงเวลากว่ า

ทศวรรษที ่ผ่านมาได้ปรากฏหลักฐานใหม่ ๆ ที ่เมืองศร ีเทพเป็นจำนวนมาก ทั ้งโบราณวัตถุ 

โบราณสถานสถาน รวมทั้งข้อคิดเห็นทางโบราณคดีของนักวิชาการต่าง ๆ เพื่อใช้ตรวจสอบและ

สนับสนุนข้อมูลจากการขุดค้น ซึ่งจะทำให้องค์ความรู้เรื่องพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพ

สมบูรณ์ขึ้นได้ และแน่นอนว่าไม่ควรจะหยุดอยู่แค่เรื่องพัฒนาการทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ควรจะ

ขยายมุมมองใหม่ในเรื่อง “เมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนใน” ดังท่ีกล่าวไปแล้ว เพื่อเพิ่มมิติใหม่ ๆ ใน

การศึกษาเมืองโบราณในประเทศไทยด้วย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 1.2.1 ศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพ ในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มปรากฏ

ร่องรอยหลักฐานระยะแรกจนถึงช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19  

 1.2.2 อธิบายบทบาทและความสำคัญของเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนใน ผ่านพัฒนาการ

ทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพ 

 

1.3 ประโยชน์ของการศึกษา 

 1.3.1 เข้าใจถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพและบทบาทของเมืองศรีเทพใน

ฐานะเมืองตอนในช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 

 1.3.2 ได้ข้อมูลใหม่จากการขุดค้นทางโบราณคดีมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาองค์ความรู้

เกี่ยวกับเมืองศรีเทพและเมืองโบราณร่วมสมัยอื่น ๆ และเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรมต่อไป 

 

1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการประมวลและสังเคราะห์ข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีที ่พบจาก

เมืองศรีเทพและแหล่งโบราณคดีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ และข้อมูลจาก
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การขุดค้นโบราณคดี ซึ่งในปัจจุบันมีการพบหลักฐานเพิ่มเติมขึ้นมาก รวมทั้งเพิ่มเติมผลการขุดค้นทาง

โบราณคดีครั้งล่าสุดโดยผู้วิจัยเองในปี 2561 บริเวณพื้นที่เมืองนอกที่ยังไม่มีข้อมูลทางโบราณคดีท่ี

ชัดเจน ดังนั้นกรอบแนวคิดในการศึกษาจึงมุ่งเน้นท่ีจะตรวจสอบข้อสันนิษฐานเดิมและเสนอข้อคิดเห็น

ใหม่หากมีหลักฐานรองรับจากกระบวนการประมวลหลักฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอายุสมัย

และหน้าท่ีของหลักฐานแต่ละประเภท เพื่อจัดเรียงลำดับและอธิบายลักษณะพัฒนาการทางวัฒนธรรม

ของเมืองศรีเทพช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 แต่ละช่วงเวลาโดยละเอียด  

 จากการประมวลหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบจากเมืองศรีเทพในขั้นต้น สามารถต้ังสมมติฐาน

ในการศึกษาได้ 2 ข้อ ดังนี้ 

1.4.1 องค์ความรู้ในปัจจุบันของเมืองศรีเทพจัดเรียงลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมออกเป็น 

3 ยุคสมัยใหญ่ อันได้แก่ 1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (สมัยเหล็ก) เมื่อประมาณ 2,500 – 

1,500 ปีมาแล้วหรือช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 12 ลงมา 2. สมัยทวารวดีช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 

และ 3. สมัยเขมรโบราณช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 แต่จากการวิเคราะห์หลักฐานใหม่พบว่า

หลักฐานบางประเภท เช่น จารึก ศาสนสถาน ประติมากรรมรูปเคารพทางศาสนา สามารถกำหนด

อายุให้แคบลงได้ ประกอบกับข้อมูลการขุดค้นทางโบราณคดีในปัจจุบันมีการกำหนดอายุด้วยวิธีทาง

วิทยาศาสตร์มากขึ้น จึงสามารถใช้ตรวจสอบและสนับสนุนหลักฐานอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นลำดับ

พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพ ควรมีความซับซ้อนมากกว่าที่เข้าใจในองค์ความรู้

ปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น กรณีชุมชนดั้งเดิมก่อนเมืองศรีเทพที่กำหนดอายุให้อยู่ร่วมสมัยกับชุมชน

โบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 5 - 10 แต่

ปัจจุบันมีค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ท่ีเช่ือถือได้ว่าชุมชนด้ังเดิมเกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9 – 10 หรือ

ยุคหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์ (ก่อนสมัยทวารวดี) ที่ปรากฏวัตถุทางวัฒนธรรมจากอินเดียแล้วในสมัยนี้ 

หรือกรณีการเข้ามามีบทบาทของวัฒนธรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครควบคู่ไปกับวัฒนธรรม   

ทวารวดีในช่วงต้นประวัติศาสตร์หรือช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 14 ที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงมากนัก ซึ่ง

การศึกษาในครั้งนี้คงสามารถจัดเรียงและอธิบายลักษณะพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพ

ช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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 1.4.2 ถึงแม้เมืองศรีเทพจะอยู่ห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลโบราณลึกเข้าไปตอนในแผ่นดิน ซึ่งไม่

สามารถติดต่อหรือใช้ประโยชน์จากทะเล (การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม) ได้โดยตรง 

แต่การที่ตั ้งอยู่ในพื้นที่ลุ ่มแม่น้ำป่าสักอันเป็นพื้นที่กึ่งกลางระหว่างลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้าน

ตะวันตกและลุ่มแม่น้ำมูล-ชีทางตะวันออก ทำให้เมืองศรีเทพกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่ง

หนึ่งของพื้นท่ีตอนใน ซึ่งมีศักยภาพควบคุมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตะวันออกและตะวันตก รวมถึง

เส้นทางตามแม่น้ำป่าสักด้วย ดังสะท้อนให้เห็นจากการผสมผสานทางศิลปกรรมระหว่างวัฒนธรรม

ทวารวดีและเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร หรือการรังสรรค์รูปแบบศิลปกรรมอันเป็นลักษณะเฉพาะ

ของเมืองศรีเทพเอง  ดังนั้นความเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของพื้นที่ตอนใน ทำให้เมอืง

ศรีเทพน่าจะมีบทบาทสำคัญด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อภาพรวมของพัฒนาการทาง

วัฒนธรรมในพื้นที่ประเทศไทยต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 12  - 18 หรือรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาคพื้นทวีป 

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา  

 1.5.1 ขอบเขตเชิงพื้นท่ี 

  1.5.1.1 เป้าหมายหลัก ศึกษาในขอบเขตพื ้นที ่ของเมืองศรีเทพหรืออุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีเทพในปัจจุบัน รวมถึงเขาถมอรัตน์ท่ีห่างไปทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร 

  1.5.1.2 เป้าหมายรอง สำรวจและศึกษาเพิ่มเติมแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ   

ป่าสักใกล้กับเมืองศรีเทพ และแหล่งโบราณคดีตามช่องทางโบราณที่เกี่ยวข้องกับเมืองศรีเทพในเขต

พื้นท่ีภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  

1.5.2 ขอบเขตเชิงข้อมูล 

  1.5.2.1 ข้อมูลและหลักฐานทางโบราณคดีประเภทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเมืองศรีเทพ 

โดยเน้นการประมวลและสังเคราะห์หลักฐานที่เคยศึกษามาแล้ว เพื่อจัดเรียงและอธิบายพัฒนาการ

ทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพต้ังแต่ระยะแรกจนถึงช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 เท่านั้น 

  1.5.2.2 ข้อมูลและหลักฐานใหม่ท่ีได้จากการขุดค้นพื้นท่ีเมืองนอกในปีพ.ศ. 2561  
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1.6 ระเบียบวิธีการศึกษา 

 1.6.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

และการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อรวบรวมหลักฐานท่ีเคยได้รับการเผยแพร่แล้วทั้งหมดใช้เป็นแนวทาง

ในการตรวจสอบและกำหนดประเด็นที่ควรศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติม  รวมทั้งประมวลข้อมูลเดิมให้

ถูกต้องมากท่ีสุด 

1.6.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยแบ่งเป็น 2 วิธี คือ  

1.6.2.1 การสำรวจแหล่งโบราณคดีเพิ่มเติมในพื้นที่เมืองศรีเทพและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ   

ป่าสัก รวมทั้งการสัมภาษณ์ราษฎรเกี่ยวกับประวัติการใช้พื้นที่หรือโบราณวัตถุที่อยู่ในครอบครอง 

พร้อมท้ังประเมินศักยภาพพื้นท่ีก่อนการขุดค้นและจัดเตรียมแผนงานท่ีชัดเจนเพื่อขออนุญาตจากกรม

ศิลปากร 

1.6.2.2 ขุดค้นทางโบราณคดี ภายในพื้นท่ีเมืองศรีเทพ โดยปฏิบัติงานตามเทคนิควิธี

ทางโบราณคดีอย่างเคร่งครัด ในการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการขุดค้นในพื้นที่เมืองนอก จำนวน 2 หลุม 

เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ียังคงมีประเด็นคำถามด้านการใช้พื้นท่ีและอายุสมัย 

 1.6.3 จัดจำแนกและวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้น ทั้งการวิเคราะห์

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งกำหนดอายุหลักฐานด้วยวิธีเชิงเทียบและวิธีทางวิทยาศาสตร์ ใน

กรณีนี้สามารถกำหนดอายุด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยวิธี เรดิโอคาร์บอน Accelerator Mass 

Spectrometry (AMS) และวิธีเรืองแสงความร้อน Thermo luminescence (TL) 

 1.6.4 สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรวบรวมทั้งเอกสารและภาคสนาม โดยการ

เชื่อมโยงหลักฐานทางโบราณคดีที ่ได้จากการขุดค้นกับหลักฐานที่ประมวลใหม่จากการรวบรวม

เอกสาร เพื่อจัดเรียงลำดับและอธิบายลักษณะพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพช่วงก่อนพุทธ

ศตวรรษท่ี 19 

 1.6.5 ขยายผลจากข้อสรุปเรื ่องพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพช่วงก่อนพุทธ

ศตวรรษที่ 19 ไปสู่การวิเคราะห์บทบาทและความสำคัญของเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนในแต่ละ

ช่วงเวลาของพัฒนาการ 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะของการศึกษา 

1.7.1 เมืองศรีเทพ หมายถึง เมืองโบราณช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันคือ อุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่อาจมีบางช่วงของการศึกษาที่กล่าวถึง 

“เมืองศรีเทพ” อีกชื่อหนึ่งในฐานะเมืองในสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ที่ปัจจุบันคืออำเภอวิเชียรบุรี 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.7.2 พื้นท่ีเมืองศรีเทพ หมายถึง อาณาบริเวณของเมืองศรีเทพอันประกอบไปด้วย 1. พื้นท่ี

ภายในเมือง คือ ในเขตคูน้ำคันดินแบ่งเป็น “เมืองใน” และ “เมืองนอก” 2. พื้นท่ีนอกเมือง คือ นอก

เขตคูน้ำคันดิน อันมีโบราณสถานสำคัญได้แก่ เขาคลังนอก ปรางค์ฤษี และเขาถมอรัตน์ 

1.7.3 ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย หมายถึง ยุคสมัยท่ียังไม่ปรากฏหลักฐานประเภทลาย

ลักษณ์อักษร มีอายุอยู่ในช่วง 2,500 – 1,500 ปี แต่มีการรวมกลุ่มกันของประชากรเป็นชุมชนขนาด

ใหญ่ มีการทำเกษตรกรรมและติดต่อแลกเปล่ียนระหว่างชุมชน 

1.7.4 ยุคหัวเลี ้ยวประวัติศาสตร์ หรือยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ หมายถึง ยุคสมัยที่สังคม

มนุษย์นั้น ๆ ยังไม่ปรากฏการใช้อักษร แต่สามารถศึกษาได้จากชนต่างถิ่นที่มีตัวอักษรใช้แล้ว ซึ่งได้

บันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสังคมมนุษย์นั้นไว้ อาจกำหนดอายุให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษ

ท่ี 6 – 11 อนัเป็นช่วงรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและยุคประวัติศาสตร์แรกสุดคือ 

สมัยทวารวดี ถึงแม้ว่าจะไม่พบหลักฐานลายลักษณ์อักษรในช่วงเวลานี้ แต่สามารถสืบค้นเรื่องราวและ

เหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นบนดินแดนไทยในช่วงเวลานี้ได้จากบันทึกของชนต่างถิ่นที่เข้ามามี

ปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่น จีน อินเดีย อาหรับ (มยุรี วีระประเสริฐ, 2545c, น. 16-17) 

1.7.5 สมัยทวารวดี หมายถึง ยุคสมัยเริ่มแรกทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในดินแดน

ประเทศไทย มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 16 โดยมีวัฒนธรรมทวารวดีเป็นรูปแบบวัฒนธรรม

หลักในยุคสมัยนี้ 

1.7.6 เขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร หมายถึง ยุคสมัยเริ ่มแรกของอาณาจักรเขมรโบราณ 

(ประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน) สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนละ ซึ่ง

ได้ขยายอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมเข้ามาในดินแดนประเทศไทยตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษท่ี 

11 – กลางพุทธศตวรรษท่ี 14  
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1.7.7 เขมรสมัยเมืองพระนคร หมายถึง ยุคสมัยของอาณาจักรเขมรโบราณ (ประเทศกัมพูชา

ในปัจจุบัน) เริ่มต้ังแต่การขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 2 ซึ่งย้ายศูนย์กลางของอาณาจักรไปยัง

บริเวณทะเลสาบเขมรตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 14 ถึงพุทธศตวรรษที่ 20 และขยายอิทธิพลทาง

การเมืองและวัฒนธรรมเข้ามาในดินแดนประเทศไทยเป็นอันมาก  

 

1.8 ข้อจำกัดในการศึกษา 

 1.8.1 งบประมาณท่ีใช้ในการศึกษามีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการสำรวจและขุดค้น

เพิ่มเติมในหลายพื้นท่ีได้ โดยเฉพาะพื้นท่ีเมืองในและชุมชนโบราณนอกเมืองศรีเทพแหล่งอื่น ๆ ดังนั้น

การแปลความพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพบางประเด็น จึงอาจยังไม่ชัดเจนในการศึกษา

ครั้งนี้ แต่ก็ได้ต้ังคำถามไว้เพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 

 1.8.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid – 19 ตั้งแต่ช่วงปี 2563 – 2564 เป็น

อุปสรรคต่อการเดินทางสำรวจภาคสนาม ทำให้ไม่สามารถลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลได้ในพิพิธภัณฑ์บางแห่ง

และแหล่งโบราณคดีบางแหล่งได้  

 1.8.3 โบราณวัตถุจากเมืองศรีเทพหลายชิ้นไม่ทราบตำแหน่งดั้งเดิมและบางชิ้นจัดแสดงอยู่

ต่างประเทศ จึงไม่สามารถศึกษาและวิเคราะห์อย่างละเอียดได้ 



   

บทที่ 2 

เมืองศรีเทพ: สภาพภูมิศาสตร์และการศึกษาที่ผ่านมา 

 

 สิ่งที่ควรกล่าวถึงในการศึกษาพัฒนาการของเมืองศรีเทพเป็นลำดับแรกคือ สภาพภูมิศาสตร์

และตำแหน่งท่ีต้ัง อันสะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุสำคัญของการพัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของ

ลุ่มแม่น้ำป่าสัก ตลอดจนการศึกษาของนักวิชาการที่กลั ่นกรองเป็นองค์ความรู้และแนวคิดต่าง ๆ 

เกี่ยวกับพัฒนาการทางวัฒนธรรม รวมถึงความเป็นเมืองตอนใน ซึ่งจะทำให้ภาพของเมืองศรีเทพดู

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

 

2.1 ภูมิศาสตร์ที่ต้ังและลักษณะทางกายภาพ 

 2.1.1 เมืองศรีเทพในภูมิศาสตร์ลุ่มแม่น้ำป่าสัก 

  เม ืองศร ีเทพตั ้งอยู ่ ในพื ้นที ่ล ุ ่มแม่น ้ำป่าสัก ซ ึ ่งเป็นบร ิเวณที ่อ ุดมสมบูรณ์ไปด ้วย

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรมแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย สภาพภูมิศาสตร์

โดยรวมเป็นพื้นท่ีราบขนาบด้วยภูเขาทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีแม่น้ำป่าสักเป็นสายน้ำ

หลักไหลหล่อเล้ียงพื้นท่ีราบท้ังสองฝ่ังแม่น้ำจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้รวมความยาวท้ังส้ินประมาณ 700 

กิโลเมตร 

ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีราบลุ่มแม่น้ำป่าสักเกิดจากการพัดพาตะกอนจากภูเขาท่ีขนาบท้ัง

สองด้านลงสู่พื้นที่ราบ ในลักษณะของตะกอนปากแม่น้ำหรือตะกอนรูปพัดหลายแห่ง และการไหล

ผ่านของแม่น้ำป่าสักที่พัดพาตะกอนจากที่สูงตอนเหนือลงสู่ที่ราบตอนกลางและตอนล่างในลักษณะ  

ที่ราบลานตะพักลำน้ำ โดยแตกแขนงออกเป็นลำน้ำสาขาจำนวนมาก เช่น ห้วยน้ำพุง ห้วยป่าแดง 

ห้วยขอนแก่น ห้วยเกาะแก้ว ลำสนธิห้วยมวกเหล็ก  พื้นท่ีราบระหว่างภูเขาจึงได้รับการหล่อเล้ียงจาก

ทรัพยากรน้ำอย่างท่ัวถึง ผนวกกับการสะสมของตะกอนดินพัดพาทำให้พื้นท่ีลุ่มแม่น้ำป่าสักเหมาะสม

กับการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์และการเกษตรกรรมอย่างมาก (ชวลิต ขาวเขียว, 2558, น. 180) 

ตามลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสัก สามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

(สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร, 2555, น. 1) (ภาพท่ี 1) 
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ภาพท่ี 1 สภาพภูมิศาสตร์ลุ่มแม่น้ำป่าสักและตำแหน่งเมืองโบราณ 
ดัดแปลงจาก: แผนที ่สภาพภูมิประเทศและลำน้ำสาขาในลุ่มแม่น้ำป่าสัก (สถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ำและการเกษตร, 2555, รูปท่ี 1.1-1, น.1) 
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1. พื ้นท่ีลุ ่มแม่น้ำป่าสักตอนบน เป็นแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสัก โดยมีเทือกเขา

เพชรบูรณ์ล้อมทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และมีพื้นท่ีราบอยู่ตรงกลาง มีความ

ลาดชันจากทิศเหนือลงไปสู่ทิศใต้ พื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 110 – 115 

เมตร ในพื้นที่นี ้พบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์หลายแหล่ง รวมถึงเป็นที่ตั ้งของเมือง

เพชรบูรณ์ท่ีมีความสำคัญต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน 

2. พื้นท่ีลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนกลาง ลักษณะภูมิศาสตร์เป็นที่ราบสลับเนินเขา ขนาบด้วยภูเขา

ทางด้านตะวันออกและตะวันตก พื้นท่ีมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 45 - 60 เมตร 

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ สระบุรี ลพบุรี และนครราชสีมาบางส่วน เมืองศรีเทพและ

เมืองซับจำปาเป็นเมืองโบราณสองเมืองที ่ตั ้งอยู่ในพื้นที ่ส่ วนนี้ รวมถึงแหล่งโบราณคดียุคก่อน

ประวัติศาสตร์ตอนปลายหลายแหล่ง 

3. พื้นที่ลุ ่มแม่น้ำป่าสักตอนล่าง ลักษณะภูมิศาสตร์เป็นที่ราบกว้างขวางบริเวณด้านทิศ

ตะวันตก ส่วนด้านทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้เป็นแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและเขาสามหล่ัน 

ต่อเนื่องถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 5 - 30 

เมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา และพระนครศรีอยุธยา โดยในพื้นที่นี้แม่น้ำป่าสัก

จะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่นี้

ปรากฏเมืองเมืองขีดขินและเมืองอู่ตะเภา จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีอายุร่วมสมัยกับเมืองศรีเทพ รวมท้ัง

แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและสมัยทวารวดีอีกหลายแหล่ง  

พื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักนอกจากมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรมแล้ว ยังอุดมไป

ด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น หินอัคนี หินปูน หินกึ่งมีค่า เหล็ก ทองคำ (กรมทรัพยากรธรณี, 2552, น. 63-

73) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ ประติมากรรมทางศาสนา วัสดุส่ิงก่อสร้าง

ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นสินค้าในการแลกเปล่ียนกับภูมิภาคภายนอก และเป็นแหล่งสะสมผลผลิตจากปา่ท่ี

อุดมสมบูรณ์ 

ยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักยังเป็นพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ เนื่องจากตั้งอยู่ระหวา่ง

ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จึงเปรียบเสมือนประตูเชื ่อมโยงทั้งสอง

ภูมิภาคเข้าด้วยกัน และในอีกลักษณะหนึ่งยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงชุมชนโบราณภายในแผ่นดินและ

ชุมชนโบราณตามแนวชายฝั่งทะเล อันมีเส้นทางจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านช่องเขาเพชรบูรณ์ทาง

หนึ่ง หรือจากฝั่งทะเลด้านตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ลุ่มแม่น้ำมูลและข้ามทิวเขาเพชรบูรณ์อีกทางหนึ่ง 

(ธิดา สาระยา, 2537c, น. 139) 
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2.1.2 ภูมิศาสตร์ที่ต้ังเมืองศรีเทพ 

 เมืองศรีเทพตั้งอยู่ที่พิกัดทางภูมิศาสตร์ ละติจูด 15 องศา 27 ลิปดา 58.94 ฟิลิปดา เหนือ 

ลองติจ ูด 101 องศา 08 ลิปดา 37.92 ฟิล ิปดา ตะว ันออก หร ือ พิก ัด UTM 47N 730021E 

1711058N (ระบุพิกัดท่ีตำแหน่งกึ่งกลางปรางค์องค์ใหญ่ของปรางค์สองพี่น้อง) สูงจากระดับน้ำทะเล

ปานกลางประมาณ 60 เมตร พื้นที่เมืองโบราณทั้งหมดได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 

พร้อมท้ังโบราณสถานเขาคลังนอกและปรางค์ฤษี ในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 80 ตอนท่ี 29 วันท่ี 26 

มีนาคม 2506 หน้า 859 ในปัจจุบันเมืองศรีเทพถูกตั้งขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพโดยกรม

ศิลปากร ซึ่งต้ังอยู่ในเขตการปกครองของตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ภาพท่ี 2) 

 

 

ภาพท่ี 2 ตำแหน่งเมืองศรีเทพและภาพรวมเมืองโบราณในพื้นท่ีประเทศไทย 
 

หากพิจารณาตามภูมิศาสตร์ของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสัก เมืองศรีเทพตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ    

ป่าสักตอนกลาง บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสักหรือบริเวณขอบด้านทิศตะวันตกของที่ราบสูง

โคราช ตัวเมืองตั้งอยู่บนที ่ดอนบริเวณชายตะพักที ่ลาดเอียงลงมาจากเทือกเขาพังเหยด้ านทิศ

ตะวันออก และปรากฏลำน้ำขนาดเล็กหลายสายจากเชิงเขาและภูเขาสูงด้านทิศตะวันออกไหลลงมา

รวมกันท่ีห้วยศรีเทพ บริเวณชายตะพักด้านทิศตะวันออกของเมือง นอกจากนี้ในช่วงท่ีแม่น้ำป่าสักไหล

ผ่านใกล้กับเมืองศรีเทพทางด้านทิศตะวันตกได้แตกแขนงเป็นลำน้ำสายเล็กหลายสาย ลำน้ำสำคัญคือ 

ลำกำเหียง ในขณะที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำป่าสักเป็นที่ตั้งของเขาถมอรัตน์และภูเขาลูกโดดหลายลูก 

ซึ่งเป็นต้นกำเนิดลำน้ำสายเล็กหลายสาย ลำน้ำสำคัญ ได้แก่ ห้วยเกาะแก้ว ห้วยหนองแดง (ภาพท่ี 3) 



 24 
 

 

ภาพท่ี 3 สภาพภูมิศาสตร์โดยรอบเมืองศรีเทพและตำแหน่งชุมชนโบราณ 
 

 ข้อมูลปัจจุบันจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ระบุว่าบริเวณพื้นท่ีลุ่มแม่

น้ำป่าสักตอนกลาง รวมถึงบริเวณเมืองศรีเทพเป็นพื้นท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูกมาก และมีศักยภาพใน

การพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสูงกว่าพื้นที่อื่น (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร, 2555, น. 

32-36) สอดคล้องกับสภาพพื้นที่บริเวณนี้ที่เป็นที่ราบกว้างขวางกว่าพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักบริเวณอื่น

และมีลำน้ำขนาดเล็กไหลผ่านหล่อเลี้ยงพื้นที่จำนวนมาก ส่งผลให้พื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบรูณ์

เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินในท่ีราบ ซึ่งได้มีการศึกษาแล้ว

ว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนกลางถึงตอนล่าง  

(ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, 2561, น. 48-49) จึงพบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ตอนปลายจนถึงยุคประวัติศาสตร์ในบริเวณนี้หลายแห่ง  โดยท่ีตำแหน่งของชุมชนโบราณส่วนใหญ่จะ

กระจายตัวตามแนวลำน้ำสายเล็กบริเวณด้านทิศใต้ของเมืองศรีเทพและเขาถมอรัตน์ แต่บางแหล่งก็

ต้ังอยู่ใกล้กับแม่น้ำป่าสัก และแนวเทือกเขาพังเหยด้านทิศตะวันออกเช่นกัน (ธวัชชัย ช้ันไพศาลศิลป์, 

2555, น. 145-172) 

 แม้ว่าเมืองศรีเทพจะต้ังอยู่บนที่ราบกว้างขวางท่ีเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมก็จริง แต่ก็ไม่ได้

ไกลจากพื้นที่ภูเขาอันเป็นแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุและของป่า ทั้งแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ทางตอน
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เหนือ เทือกเขาพังเหยทางทิศตะวันตก และกลุ่มภูเขาลูกโดดอีกหลายลูกทางทิศตะวันตกและทิศใต้ 

เช่น เขาถมอรัตน์ เขาหางตลาด ซึ่งข้อมูลทรัพยากรแร่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า

พื้นที่ภูเขารอบเมืองศรีเทพอุดมไปด้วยแร่ธาตุสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งหินปูน หินบะซอลต์ เหล็ก   

ศิลาแลง รัตนชาติ และทองคำ โดยเฉพาะแหล่งทองคำนั้นพบตลอดพื้นที่ลุ ่มแม่น้ำป่าสัก รวมถึง

บริเวณใกล้เคียงในจังหวัดพิจิตรไม่ไกลจากเมืองศรีเทพมากนัก (กรมทรัพยากรธรณี, 2552, น. 63-

67) แร่ธาตุเหล่านี้เป็นวัตถุดิบในการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งก่อสร้างในสมัยโบราณที่ปรากฏ

หลักฐานในเมืองศรีเทพด้วย อาทิ เครื ่องมือหินขัด เครื ่องมือเหล็ก แผ่นทองดุน เสาและจารึก    

หินบะซอลต์ ตลอดจนอาคารศาสนสถาน เป็นต้น ดังนั้นด้วยตำแหน่งที่ตั้งของเมืองศรี เทพท่ีสามารถ

เข้าถึงแหล่งแร่ธาตุและของป่าจากพื้นท่ีภูเขาได้สะดวก จึงน่าจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการต้ังถิ่นฐาน

ของชุมชนโบราณบริเวณนี้ และสามารถพัฒนาขึ้นเป็นเมืองขนาดใหญ่ได้ต่อไป 

 นอกจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อันเอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แล้ว ตำแหน่งที่ต้ั ง

ของเมืองศรีเทพยังมีความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์การคมนาคมด้วย ศรีศักร วัลลิโภดม เสนอว่าเมือง

ศรีเทพนับเป็นชุมทางการติดต่อท่ีสำคัญระหว่างบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและท่ีราบสูงโคราชมา

ต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็ก ลงมาจนถึงสมัยทวารวดีและลพบุรี ยังผลให้เกิดการ

ตั้งถิ่นฐานของคนหลายกลุ่ม ซึ่งจะพัฒนากลายเป็นศูนย์กลางของนครรัฐตอนในที่มีความใกล้ชิดกับ

บ้านเมืองโบราณในลุ่มแม่น้ำลพบุรี (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2560, น. 237) และคงเป็นชุมทางคมนาคม

สำคัญเส้นหนึ่งจากชุมชนโบราณในเขตจังหวัดนครสวรรค์และชัยนาทที่เป็นบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ำ

เจ้าพระยาทางตะวันตก ผ่านเมืองศรีเทพเช่ือมต่อไปยังบ้านเมืองในท่ีราบสูงโคราชทางตะวันออก ซึ่ง

สามารถข้ึนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทางแม่น้ำชีหรือไปทางตะวันออกผ่านทางแม่น้ำมูลได้ โดย

มีเมืองโบราณคูน้ำคันดินต้ังอยู่เป็นระยะตามแนวเส้นทาง (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2552, น. 179-182)  

 ในเรื ่องเส้นทางสัญจรโบราณผ่านเมืองศรีเทพไปยังที่ราบสูงโคราชนี้ได้มีการสำรวจพบ

ช่องทางข้ามแนวเขาพังเหยท่ีสามารถติดต่อกันได้สะดวกถึง 5 ช่องทาง โดยใช้ติดต่อระหว่างภาคกลาง

ตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ ่มต้นตั้งแต่กลุ่มเมืองในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัด

นครสวรรค์ (เมืองดงแม่นางเมือง เมืองไพศาลี)  สามารถแบ่งได้เป็น 2 เส้นทาง ดังนี้  (สถาพร เที่ยง

ธรรม, 2554, น. 33-36) (ภาพท่ี 4) 
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ภาพท่ี 4 เส้นทางและช่องทางการติดต่อระหว่างพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากับท่ีราบสูงโคราช ผ่านเมือง
ศรีเทพตามการศึกษาของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
 

 เส้นทางที่ 1 เป็นเส้นทางตอนบนที่ ผ่านเมืองศรีเทพ และข้ามเทือกเขาพังเหยโดยใช้ 3 

ช่องทาง ได้แก่ ช่องเขาวิเชียรบุรี-ภักดีชุมพล-หนองบัวแดง ช่องเขาขาด และช่องสำราญ ไปยังจังหวัด

ชัยภูมิหรือพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำชี ซึ่งมีเมืองโบราณต้ังเรียงรายตลอดระยะเส้นทาง (เส้นทางเมืองโนนงิ้ว-เมือง

โนนเมือง และเส้นทางเมืองกระทุ่มพระ เมืองกุดไข่นุ่น เมืองคอนสวรรค์) 

 เส้นทางท่ี 2 เป็นเส้นทางตอนล่างท่ีอยู่ใต้ลงมาจากเมืองศรีเทพค่อนข้างมาก สามารถข้ามเขา

พังเหยโดยใช้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องสะพานหินและช่องท่าหลวง-ด่านขุนทด ทั้งสองช่องทางเป็น   

ช่องเขาที่ข้ามได้สะดวกและยังปรากฏแหล่งโบราณคดีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึง

สมัยทวารวดีและเขมรโบราณหลายแหล่งตลอดแนวเส้นทาง เช่น เมืองซับจำปา ปรางค์นางผมหอม 

โดยจุดหมายสำคัญของเส้นทางนี้คือเมืองเสมาในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ีสามารถติดต่อไปยังชุมชน

โบราณอื่น ๆ ในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำมูลได้สะดวก แต่อย่างไรก็ตามด้วยเหตุท่ีอยู่ไกลจากเมืองศรีเทพมาก จึง

น่าจะเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญรองลงมาจากเส้นทางตอนบน (สถาพร เที่ยงธรรม, 2554, น. 36-

37) หรืออาจเป็นเส้นทางจากท่ีราบสูงโคราชผ่านไปยังพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำลพบุรีโดยไม่ผ่านเมืองศรีเทพใน

สมัยเขมรโบราณ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2552, น. 182) 
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 อนึ่ง ตามแนวเขาพังเหยในเขตอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ใกล้กับเมืองศรีเทพเป็นที่ต้ัง  

ถิ่นฐานของชาว “ญัฮกุร” หรือ “ชาวบน” กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาคล้ายกับมอญ

โบราณสมัยทวารวดี (Diffloth, 1984) ในช่วง 50 ปีมานี้ชาวญัฮกุรได้มีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่โดยรอบ

เพื่อแลกเปล่ียนสินค้าและข้าวของเครื่องใช้ โดยเดินทางสัญจรผ่านช่องเขาพังเหยมายังอำเภอศรีเทพ

ทางทิศตะวันตกและลงไปยังอำเภอบำเหน็จณรงค์ทางทิศตะวันออก ในพื้นที่ของชาวญัฮกุรพบแหล่ง

โบราณคดีสมัยพุทธศตวรรษท่ี 16 – 17 และพุทธศตวรรษท่ี 25 ลงมา จึงเป็นไปได้ว่าเส้นทางการค้า

บริเวณเขาพังเหยนั้นเติบโตขึ้นตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 สัมพันธ์กับการขยายอิทธิพลของ

อาณาจักรเขมรโบราณในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วย (พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, 2559, น. 19-31) 

 จากที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งของเมืองศรีเทพเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อ

ประโยชน์อย่างมากต่อการเติบโตของชุมชนโบราณจนกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในพื้นท่ีลุ่มแม่

น้ำป่าสัก ซึ่งสามารถสรุปความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ท่ีต้ังได้ ดังนี้ 

1. เมืองศรีเทพตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนกลางที่เป็นที่ราบกว้างขวางกว่าบริเวณอื่น 

ซึ่งนอกจากแม่น้ำป่าสักที่ไหลผ่านพื้นที่แล้วยังมีลำน้ำขนาดเล็กจำนวนมากไหลลงมาจากที่สูงทั้งทาง

ตะวันตกและตะวันออก และพัดพาตะกอนดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกลงมามาด้วย พื้นที่รอบ

เมืองศรีเทพจึงเป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรดินและน้ำอันเหมาะต่อการทำการเกษตรกรรม

และต้ังถิ่นฐาน 

2. เมืองศรีเทพอยู่ไม่ไกลจากแหล่งแร่ธาตุและของป่าตามพื้นที่ภูเขาในลุ่มแม่น้ำป่าสัก ซึ่ง

ทรัพยากรประเภทนี้เป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้และก่อสร้าง รวมถึงยังเป็นสินค้าที่ใช้

แลกเปล่ียนในระบบเศรษฐกิจ 

3. ตำแหน่งท่ีต้ังของเมืองศรีเทพมีความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์การคมนาคม เปรียบเสมือน

จุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างพื้นที่ภาคกลางตอนบนและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกเทือกเขา   

พังเหยหรือแนวดงพญาเย็นกันขวางเอาไว้  

 4. บริเวณเมืองศรีเทพปรากฏชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็กจำนวน

มาก จึงเป็นพื้นที่สะสมประชากรมาแล้วระยะหนึ่ง ชุมชนเหล่านี้จึงน่าจะเป็นรากฐานสำคัญในการ

ก่อตั้งและพัฒนาขึ้นเป็นเมืองศรีเทพในระยะต่อมา 
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2.1.3 ลักษณะทางกายภาพของเมืองศรีเทพ 

 แมเ้มืองศรีเทพเป็นเมืองท่ีขุดล้อมรอบด้วยคูน้ำและคันดินเช่นเดียวกับเมืองคูน้ำคันดินอื่น ๆ 

แต่มีความพิเศษตรงท่ีคูน้ำคันดินขุดขึ้นในลักษณะเมืองแฝดท่ีอยู่ชิดติดกัน แบ่งพื้นท่ีออกเป็นสองส่วน 

เรียกว่า “เมืองใน” และ“เมืองนอก” มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 2,889 ไร่ รวมทั้งพื้นท่ี “นอกเมือง” ยัง

ปรากฏโบราณสถานและแนวคันดินบังคับน้ำต้ังอยู่ด้วย (ภาพท่ี 5 - 6) 

 “เมืองใน” เป็นเมืองรูปร่างเกือบกลม เนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่ มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ 

คันดินสูงประมาณ 6 เมตร กว้างประมาณ 20 เมตร ความยาวรอบคันดินประมาณ 5,000 เมตร แต่

ละด้านเว้นช่องเป็นประตูทั้งหมด 6 ช่องทาง ได้แก่ ประตูไม่มีชื่อ (เดิมมีทางเชื่อมต่อกับถนนโบราณ

ไปสู่เขาคลังนอก แต่ปัจจุบันทางเดินช่วงท่ีผ่านคูเมืองถูกทำลายไปหมดแล้ว) ประตูเพนียดหรือประตู

หนองบอน ประตูศรีเทพ ประตูหนองกรดหรือประตูมะกัก ประตูแสนงอน และประตูไม่มีช่ือ      (กรม

ศิลปากร, 2550, น. 71-72) สภาพพื้นท่ีเป็นลอนลูกคล่ืนมีเนินดินสลับกับท่ีราบ พบสระน้ำกระจายตัว

อยู่ท่ัวไปประมาณ 50 สระ สระน้ำท่ีสำคัญคือสระปรางค์ต้ังอยู่บริเวณกลางเมือง                ปรากฏ

โบราณสถานสำคัญอยู่ 3 แห่ง คือ เขาคลังใน ปรางศรีเทพ และปรางค์สองพี่น้อง นอกจากนี้ยังมี

โบราณสถานขนาดเล็กตั้งกระจายอยู่อีกประมาณ 45 แห่งที่สำรวจพบในปัจจุบัน  (กรมศิลปากร, 

2550, น. 18) 

 “เมืองนอก” อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองใน เนื้อที่ประมาณ 1,589 ไร่ มีคูน้ำคันดิน

ล้อมรอบเป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมมนติดกับคูน้ำคันดินของเมืองใน ดังนั้นด้านทิศตะวันตกจึงไม่ปรากฏคูน้ำ

คันดินแต่ใช้ร่วมกับเมืองในแทน คันดินสูงประมาณ 6 เมตร และกว้างประมาณ 20 เมตร มีความยาว

โดยรอบคันดินประมาณ 7,000 เมตร ในแต่ละด้านของคันดินเว้นช่องเป็นประตูทั้งหมด 6 ช่องทาง 

ได้แก่ ประตูไม้แดง ประตูน้ำ ประตูเกวียน ประตูมะพลับ ประตูผี และประตูแลง ด้านตะวันตกมีประตู

เชื ่อมต่อกับเมืองในเพียงประตูเดียว คือ ประตูศรีเทพ สภาพพื้นที่เป็นที ่ราบลาดเอียงจากทิศ

ตะวันออกมาทิศตะวันตก มีเนินดินบ้างแต่น้อยกว่าพื้นท่ีเมืองใน พบสระน้ำอยู่ท่ัวไปประมาณ 20 สระ 

สระน้ำท่ีสำคัญคือสระขวัญต้ังอยู่บริเวณเกือบกึ่งกลางเมือง พบเนินโบราณสถานขนาดเล็กกระจายอยู่

ประมาณ 54 แห่ง (กรมศิลปากร, 2550, น. 19) พื้นที่เมืองนอกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมท่ี

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอนุญาตให้ราษฎรในพื้นท่ีใกล้เคียงเข้ามาทำการเกษตรได้ในปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 5 แผนผังเมืองศรีเทพจากภาพถ่ายดาวเทียมในปัจจุบัน 
 

 

ภาพท่ี 6 แผนผังเมืองศรีเทพจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม 
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ในปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการลำดับการเกิดขึ้นของเมืองในและเมืองนอกถูกเสนอเป็น 2 

ทิศทาง แนวคิดแรกเช่ือว่าพื้นท่ีเมืองนอกต่อขยายออกจากพื้นท่ีเมืองใน หลังจากท่ีมีการขุดคูน้ำคันดิน

เป็นขอบเขตเมืองในแล้วในสมัยทวารวดี จากนั้นจึงขุดคูน้ำคันดินต่อขยายจากเมืองในไปทางทิศ

ตะวันออกจนเป็นลักษณะของเมืองแฝดรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมมน และเชื่อว่าเกิดขึ้นในช่วงวัฒนธรรม

เขมรโบราณประมาณพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 ตามลักษณะเมืองในวัฒนธรรมเขมรโบราณท่ีนิยมสร้าง

เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม (กรมศิลปากร, 2550, น. 43-47) ในขณะท่ีแนวคิดท่ีสองเสนอว่าการเกิดขึ้นของ

พื้นที่เมืองนอกไม่เกี่ยวข้องกับการขยายเมือง หากแต่เป็นการวางแผนแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็นสัดส่วนมา

ตั้งแต่แรกและควรสร้างขึ้นตั้งแต่วัฒนธรรมทวารวดีแผ่เข้ามาแล้ว (ธิดา สาระยา, 2537c, น. 145) 

โดยอาจแบ่งเป็นพื้นท่ีทางธรรมหรือพื้นท่ีต้ังศาสนสถานอยู่บริเวณเมืองในและพื้นท่ีทางโลกหรือพื้นท่ี

อยู่อาศัย ตลาด ย่านต่าง ๆ รวมถึงพระราชวังอยู่บริเวณเมืองนอก (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2559, น. 30; 

2560, น. 239) อย่างไรก็ตามทั้งสองแนวคิดยังคงเป็นข้อถกเถียงที่ยังไม่สามารถสรุปอย่างชัดเจนใน

ปัจจุบัน และจำเป็นต้องตรวจสอบด้วยการดำเนินการทางโบราณคดีต่อไป 

พื้นที่ส่วนสุดท้ายคือพื้นที่ “นอกเมือง” โดยเฉพาะพื้นที่นอกเมืองด้านทิศเหนือ อันเป็นที่ต้ัง

ของโบราณสถานสำคัญคือ กลุ่มโบราณสถานเขาคลังนอกและปรางค์ฤษี รวมถึงเนินโบราณสถาน

ขนาดเล็กอีกกว่า 50 เนิน ท่ีส่วนใหญ่ยังไม่ได้ทำการขุดศึกษาทางโบราณคดี (กรมศิลปากร, 2550, น. 

19) สภาพพื้นที่นอกเมืองเป็นที่ราบลาดเอียงจากทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตกเช่นเดียวกับพื้นท่ี

เมืองนอก พบสระน้ำและหนองน้ำอยู่ทั่วไป สระน้ำที่สำคัญคือ สระแก้วใกล้กับกลุ่มโบราณสถาน

สระแก้ว และสระปรือใกล้กับกลุ่มโบราณสถานเขาคลังนอก นอกจากนี้ยังพบแนวคันดินโบราณหลาย

แนววางตัวอยู่บริเวณนอกเมืองทางด้านทิศเหนืออีกด้วย สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแนวคันบังคับน้ำ ส่วน

หนึ่งของระบบชลประทานท่ีไม่ถูกกล่าวถึงมากนัก ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดต่อไป 

 พื้นที่นอกเมืองยังรวมถึงเขาถมอรัตน์ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากเมืองศรีเทพประมาณ 

20 กิโลเมตรด้วย เนื ่องจากบนยอดเขาปรากฏถ้ำที ่ถูกดัดแปลงให้เป็นพุทธสถาน จึงถือเป็น

โบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งในอาณาบริเวณของเมืองศรีเทพ ดังนั้นพื้นท่ีเมืองศรีเทพจึงมีลักษณะเป็น 

ภูมิวัฒนธรรมอันกว้างขวาง (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2560, น. 26-27) ไม่เฉพาะแค่ในขอบเขตคูน้ำคันดิน

เท่านั้น แต่หมายรวมถึงพื้นท่ีส่วนใหญ่ในเขตอำเภอศรีเทพปัจจุบันเลยก็ว่าได้ 
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2.2 การศึกษาที่ผ่านมาและแนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการของเมืองศรีเทพ 

 ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่าร้อยปีเศษ นับต้ังแต่การค้นพบเมืองศรีเทพของสมเด็จฯ 

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้มีการศึกษาเรื ่องราวเมืองศรีเทพจากนักวิชาการทั ้งไทยและ

ต่างประเทศไว้พอสมควร อันนำไปสู่ข้อสังเกต แนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเมือง  

ศรีเทพอย่างหลากหลาย ซึ่งควรจะกล่าวถึงและทบทวนการศึกษาเหล่านี้ให้ละเอียดเสียก่อนที่จะ

กล่าวถึงหลักฐานทางโบราณคดีและช้ันวัฒนธรรมจากการขุดค้นทางโบราณคดี เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ในเรื่องท่ีเคยศึกษาหรือเสนอไปแล้ว และเรื่องท่ียังหาข้อสรุปไม่ได้ในปัจจุบัน  

 

 2.2.1 การค้นพบเมืองศรีเทพของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราขานุภาพในบริบทหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์ 

 ในหนังสือ “นิทานโบราณคดี” พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้

กล่าวถึงเรื่อง “ความไข้เมืองเพชรบูรณ์” อันเป็นเรื่องราวคราวที่พระองค์เสด็จไปตรวจราชการเมือง

เพชรบูรณ์เมื่อปี 2447 ในฐานะเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น มีอยู่ตอนหนึ่งได้ทรงบันทึกถึง

ความตั้งใจในการค้นหาเมืองศรีเทพ เมืองปริศนาที่ทรงพบรายชื่อในทำเนียบหัวเมืองเก่าและต้นรา่ง  

กะทางให้คนเชิญข่าวไปบอกเรื่องการสวรรคตของรัชกาลท่ี 2 ซึ่งได้ทรงคะเนว่าอยู่ทางแม่น้ำป่าสัก แต่

ไม่ทรงทราบตำแหน่งท่ีชัดเจน ขณะท่ีประทับอยู่ท่ีเมืองเพชรบูรณ์ได้ความว่ามีเมืองโบราณขนาดใหญ่

เมืองหนึ่งช่ือเมือง “อภัยสาลี” อยู่ในป่าแดงใกล้กับเมืองวิเชียรบุรี เมื่อเสด็จกลับถึงเมืองวิเชียรบุรีทรง

แวะเยี่ยมเยียนพระยาประเสริฐสงครามอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกจากราชการและแก่ตัวลงมาก

แล้ว ทรงไต่ถามเรื่องเมืองศรีเทพ ได้ความว่าคือเป็นช่ือเดิมของเมืองวิเชียรบุรี เรียกว่าเมือง “ท่าโรง” 

หรือ “เมืองศรีเทพ” มีเจ้าเมืองช่ือ “พระศรีถมอรัตน์” (ตามช่ือเขาแก้วหรือเขาถมอรัตน์) แต่ในสมัย

รัชกาลท่ี 3 พระศรีถมอรัตน์ มีความชอบจากสงครามปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์มาก จึงทรงยกเมืองศรีเทพ

ให้เป็นเมืองตรีและเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองวิเชียรบุรี (ตามชื่อเขาแก้วอีกเช่นกัน) โปรดให้รวมเมืองชัย

บาดาลและเมืองบัวชุมมาขึ้นต่อเมืองวิเชียรบุรี และเปล่ียนช่ือผู้ปกครองจากพระศรีถมอรัตน์เป็นพระ

ยาประเสริฐสงครามแต่นั้นมา ส่วนช่ือ “อภัยสาลี” เป็นช่ือท่ีพระธุดงค์กล่าวถึง จึงเอาแน่เอานอนไม่ได้ 

(สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2556, น. 143-144) 

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จตามลำน้ำป่าสักลงมาขึ้นบกท่ีบ้านนาตระกรุด (อยู่

ทางทิศใต้ของเมืองศรีเทพใกล้กับแม่น้ำป่าสัก) ก่อนจะเข้าสำรวจเมืองโบราณในวันรุ่งขึ้น พบว่าเมือง

แห่งนี้มีขนาดใหญ่โต มีคูน้ำคันดินสองช้ัน ปรางค์ปราสาท และโบราณวัตถุต่าง ๆ หลายรายการ บาง
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รายการได้ทรงนำลงมาเก็บรักษาไว้ที ่พระนคร (ภาพที่ 7) ทั้งนี ้ ได้ทรงลงความเห็นเกี่ยวกับเมือง

โบราณแห่งนี้ไว้ 2 ประการ ดังนี้ (สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2556, น. 145-146) 

1. เมืองโบราณแห่งนี้แต่เดิมพวกพราหมณ์จะให้ชื่อว่าอย่างไรก็ตาม ชื่อนั้นคงจะเป็นต้นเค้า

ของเมืองวิเชียรบุรีที่เรียกว่า “เมืองศรีเทพ”ซึ่งยังปรากฏชื่อเป็นตำบลชานเมือง (หมู่บ้านใกล้เคียง) 

มาถึงปัจจุบัน  

2. ในสมัยขอมยังปกครองไทยนั้นเมืองศรีเทพคงเป็นมหานครหรือเมืองใหญ่เช่นเดียวกับเมือง

ท่ีดงศรีมหาโพธิ์และเมืองสุโขทัย ในสมัยนั้นท้องท่ีคงจะทำไร่นาได้บริบูรณ์ดี มีไพร่พลมาก จึงสามารถ

สร้างเป็นเมืองใหญ่โตได้ ส่วนท่ีเมืองวิเชียรบุรีคงแห้งแล้งและอัตคัดลงในภายหลัง 

 

 

ภาพท่ี 7 โบราณสถาน-วัตถุท่ีพบจากการสำรวจเมืองศรีเทพเมื่อปี 2447 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

การเสด็จมาสำรวจเมืองศรีเทพของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพถือเป็นประโยชน์

อย่างยิ ่งต่อการศึกษาพัฒนาการของเมืองศร ีเทพในสมัยต่อมา แต่ดูเหมือนว่าเรื ่องราวทาง

ประวัติศาสตร์ของเมืองที่ช่ือว่าศรีเทพจะเกี่ยวข้องกับเมืองวิเชียรบุรีในปัจจุบันมากกว่าและเป็น

เรื่องราวตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ลงมา ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองโบราณศรีเทพในป่าแดงใกล้กับเมือง
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วิเชียรบุรียังคงคลุมเครืออยู่มาก แต่ท้ังนี้คำสำคัญในบันทึกของสมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

อันได้แก่ “ท่าโรง” “ศรีเทพ” และ “ศรีถมอรัตน์” ก็เคยปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่

เช่นกันและมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย 

เริ ่มต้นจากในพระไอยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองที่ร่างขึ ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตร

โลกนาถ ได้ปรากฏชื่อ “พระศรีสมอรัตนราชภักดีศรีบวรพัช” ศักดินา 800 เป็นเจ้าเมือง “ท่าโรง” 

(กฎหมายตราสามดวง , ฉบับราชบัณฑิตยสถาน: จัดพิมพ์ตามต้นฉบับหลวง , 2550a, น. 1149)  

เช่นเดียวกับพระธรรมนูญสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถก็กล่าวถึง “เมืองท่าโรง” ว่าเป็นหนึ่งในบังคับ

ของข้าราชการในสังกัดเจ้าพระยาจักรี (กฎหมายตราสามดวง, ฉบับราชบัณฑิตยสถาน: จัดพิมพ์ตาม

ต้นฉบับหลวง, 2550a, น. 113) ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับเนื้อหาในความไข้เมืองเพชรบูรณ์ และแสดง

ให้เห็นว่าเมืองท่าโรงต้ังขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางแล้ว  

ในขณะที่คำว่า “ศรีเทพ” กลับปรากฏเป็นชื่อของบุคคลหรือตำแหน่งเสียมากกว่า ดังที่พระ

ไอยการตำแหน่งนาพลเรือนได้ปรากฏช่ือ “หมอศรีเทพ” ศักดินา 200 เป็นเจ้าพนักงานตำแหน่งหนึ่ง

ในกรมพระคชบาล (กฎหมายตราสามดวง, ฉบับราชบัณฑิตยสถาน: จัดพิมพ์ตามต้นฉบับหลวง , 

2550b, น. 278) หรือจารึกบนแผ่นเงินที่ปรากฏชื่อ “ศรีเทพ” อีก 3 ชิ้นได้แก่ จารึกเจ้าเถรศรีเทพ   

ศิริมานนท์แผ่นที่ 1 และ 2 ปี 1956 พบที่เจดีย์วัดส่องคบ จังหวัดชัยนาท (กรมศิลปากร, 2529a, น. 

173-177) และจารึกมหาเถรศรีเทพกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 (กรมศิลปากร, 2529a, น. 

149-151) แต่ก็เป็นเพียงเนื้อหาที่กล่าวถึงตำแหน่ง ชื่อบุคคลและการทำบุญที่เชื่อมโยงไม่ได้กับเมือง

ศรีเทพเช่นเดียวกัน  

อย่างไรก็ตามในรัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช ได้ปรากฏชื่อตำแหน่ง “พันบุตรศรีเทพ” 

เป็นผู้เฝ้าหอพระข้างหน้า (พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น ๆ, 2553, น. 

64-65) ในกรณีของพันบุตรศรีเทพคงจะเหมือนกับกรณีของหมอศรีเทพท่ีไม่สามารถเช่ือมโยงกับเมือง

ศรีเทพอย่างชัดเจนนักถ้าเป็นเพียงแค่ตำแหน่งพนักงานเท่านั้น หากแต่พันบุตรศรีเทพผู้นี้ต่อมามี

ช่ือเสียงในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา โดยลักลอบเป็นชู้กับท้าวศรีสุดาจันทร์ แม่อยู่หัวในสมเด็จพระ

ไชยราชาธิราช จนกระทั่งได้รับราชาภิเษกเป็นขุนวรวงศาธิราช กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาพระองค์หนึ่ง     

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเห็นว่าท้าวศรีสุดาจันทร์และพันบุตรศรีเทพน่าจะมีความ

ใกล้ชิดและเป็นเครือญาติเดียวกัน (สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ , 2559, น. 122) 

ขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าท้าวศรีสุดาจันทร์และขุนวรวงศาธิราชน่าจะสืบเช้ือ

สายมาจากราชวงศ์อู่ทองหรือสายละโว้ - อโยธยา สอดคล้องกับการที่ นายจันบ้านมหาโลก ผู้เป็น
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อนุชาของขุนวรวงษาธิราชมีถ่ินฐานเดิมอยู่แถบบ้านมหาโลกริมน้ำป่าสัก ทางไปพระพุทธบาท จังหวัด

สระบุรีในปัจจุบัน ดังนั้นจึงเป็นช่วงท่ีเช้ือสายละโว้-อโยธยา อันประกอบด้วยท้าวศรีสุดาจันทร์     ขุนว

รวงศาธิราช และนายจันบ้านมหาโลก หวนกลับมามีอำนาจช่วงเวลาส้ัน ๆ ก่อนท่ีจะถูกโค่นอำนาจโดย

ขุนพิเรนทรเทพในเวลาต่อมา (พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, 2546, น. 94-95; สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2540, น. 61-

77)  

น่าสนใจตรงช่ือพันบุตรศรีเทพเกี่ยวข้องกับราชวงศ์อู่ทองหรือสายละโว้ – อโยธยาท่ีเคยมีเขต

อิทธิพลอยู่แถบลุ่มแม่น้ำลพบุรี - ป่าสัก ซึ่งใกล้เคียงกับที่ตั้งของเมืองโบราณศรีเทพในปัจจุบัน ทั้งนี้    

ไมเคิล ไรท์ เคยสันนิษฐานว่าชื่อ “อโยธยาศรีรามเทพนคร” ที่ปรากฏในจารึกสุโขทัยหลักที่ 2 และ

หลักที่ 11 น่าจะเป็นเมืองคนละเมืองกัน โดยคำว่า “อโยธยา” แน่นอนว่าหมายถึงกรุงศรีอยุธยา แต่

คำว่า “ศรีรามเทพนคร” อาจหมายถึงเมืองลพบุรีหรือศรีเทพเมืองใดเมืองหนึ่ง และต้ังข้อสังเกตถึงช่ือ

เมือง “ศรีเทพ” อาจมาจากความทรงจำของราษฎรท้องถิ่น ย่อจากคำว่า “ศรี (ราม) เทพ (นคร)” ก็

เป็นได้ (ไมเคิล ไรท์, 2545, น. 114) 

ต่อมาในรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาปี 2115 เกิดศึกพระยาละแวกเข้ามาตีกรงุศรี

อยุธยาทางตะวันออก สมเด็จพระนเรศวรซึ่งอยู่ในพระนครขณะนั้นโปรดให้ยกทัพออกไปรับ โดยมีเจ้า

เมืองชัยบุรี (ชัยบาดาล) และเจ้าเมืองศรีถมอรัตน์ (วิเชียรบุรี) เป็นนายทัพ ทั้งสองเมืองตีทัพพระยา

ละแวกจนแตกพ่ายไปได้ (พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น ๆ, 2553, น. 

140) จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้ คำว่า “ศรีถมอรัตน์” อาจเป็นชื่อเมืองด้วยนอกจากคำว่า “ท่าโรง” 

หรืออาจเป็นการเรียกชื่อตำแหน่งเจ้าเมืองแทนช่ือเมืองเพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกก็เป็นได้  

จะเห็นได้ว่าหลักฐานในสมัยอยุธยาตอนกลางเป็นต้นมาคำว่า “ท่าโรง” และ “ศรีถมอรัตน์” 

คงหมายถึงช่ือเมืองและช่ือเจ้าเมืองในบริเวณท่ีเป็นตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรีในปัจจุบัน สอดคล้อง

กับโบราณสถานสมัยอยุธยาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ด้วย อันได้แก่ วัดในเรืองศรีและวัดป่าเรไรทอง ในขณะท่ี

คำว่า “ศรีเทพ” ปรากฏเป็นชื่อตำแหน่งข้าราชการเท่านั้น ถึงแม้ว่าบางช่ือจะเป็นตำแหน่งแรกของ 

ขุนวงศาธิราชกษัตริย์พระองค์หนึ่งของกรุงศรีอยุธยา แต่หลักฐานท่ีจะเช่ือมโยงกับเมืองโบราณศรีเทพ

นั้นมีน้อยมากและเป็นไปในทางอ้อมเท่านั้น  

ในสมัยอยุธยาตอนปลาย “เมืองท่าโรง” ก็ยังปรากฏชื่อในคำให้การชาวกรุงเก่าในฐานะ    

หัวเมืองฝ่ายตะวันออกของกรุงศรีอยุธยาด้วยเช่นกัน (คำให้การชาวกรุงเก่า, 2544, น. 185) แต่ท่ี

น่าสนใจคือ ในคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม เรื่องว่าด้วยตำแหน่งยศพระราชาคณะฐานานุกรม 

กลับปรากฏช่ือ “เมืองท่าโรง” และ “เมืองศรีเทพ” ขึ้นพร้อมกัน โดยระบุว่าเป็นเมืองในบังคับของเจ้า
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คณะฝ่ายซ้าย (คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม: เอกสารจากหอหลวง, 2534, น. 27) ดังนั้นคำว่า 

“ศรีเทพ” ที่หมายถึงชื่อเมืองน่าจะปรากฏขึ้นอย่างเร็วที่สุดในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในช่วงระหวา่ง

รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจนถึงช่วงก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ตามอายุของเอกสาร

ฉบับนี้ 

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลท่ี 3 ก็ได้ปรากฏช่ือท้ังสองเมืองแยกกันอย่างชัดเจนอีก

ครั้ง โดยในจดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3 เรื่องราชการทัพเวียงจันทน์ฉบับท่ี 13 ซึ่งกล่าวถึงการทำสงคราม

กับเวียงจันทน์ ในช่วงท่ีเจ้าอนุวงศ์ยกทัพลงมากวาดต้อนผู้คนในเขตเมืองนครราชสีมาและสระบุรีนั้น 

ปรากฏความตอนหนึ่งบรรยายระยะทางจากแก่งคอยไปหล่มสัก ความว่า  

 

“รย่ทางตังแตแกงคอยไปกำพรานวันหนึ่ง แตกำพรานไปใชบาดานวันหนึ่ง แต

ไชบาดาลไปบัวชุมวัน แต่บัวชุมไปศรีเทพวัน แต่สิเทบไปถาโรงครึงวัน แตทาโรงไปกองทูน

วัน แตกองทูนไปรองคลาวัน แต่รองคลาไปนองชุมแสนครึงวัน แต่นองชุมแสนไปนายัมวัน 

แต่นายัมไปเพชบูนวัน แตเพชบูนไปลมศักคืน” (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัว , 

2530, น. 130) 

 

จะเห็นได้ว่าคำว่า“ศรีเทพ” ท่ีหมายถึงช่ือบ้านนามเมืองนั้น เพิ่งปรากฏเป็นทางการอย่างเร็ว

ท่ีสุดในสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร์ และปรากฏขึ้นพร้อมกันกับช่ือเมือง “ท่าโรง” ท่ีถูก

แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งหากขยายความจากจดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3 จะเห็นได้ว่าเมืองศรีเทพ

อยู่ในระยะทางระหว่างเมืองบัวชุม (ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี) และเมืองท่าโรง 

(ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์) เมื่อพิจารณาตำแหน่งท่ีต้ังร่วมกับแผนท่ียุทธศาสตร์

รัชกาลท่ี 1 ซึ่งร่างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ (ภาพท่ี 5) แล้ว ก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะตรงกับตำแหน่งของ

เมืองศรีเทพที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพในปัจจุบันนี้ และดูจะขัดแย้งกับคำให้การของพระยา

ประเสริฐสงครามท่ีว่าเมืองวิเชียรบุรีเดิมช่ือว่าเมือง “ท่าโรง” หรือ “ศรีเทพ” ซึ่งน่าจะมีนัยสำคัญต่อ

การอธิบายพัฒนาการของเมืองศรีเทพในช่วงหลังจากการท้ิงร้างเมืองไปในช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 

จึงควรจะต้องทำการวิเคราะห์ถึงประเด็นนี้ต่อไป 

 



 36 
 

 

ภาพท่ี 8 ตำแหน่งเมืองสีเทพ (ศรีเทพ) ในแผนท่ียุทธศาสตร์ครั้งรัชกาลของพระบาทสมเด็จ         พระ
รามาธิบดีท่ี 1 (อ้างถึงใน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2538a, น. 6) 
ด ั ด แ ป ล ง จ าก : Strategic Map from the Reign of Phrabat Somdet Phra Ramathibodi I 

(Phasuk, 2004, น. 51) 

 

2.2.2 แนวคิดเร่ืองพัฒนาการเมืองศรีเทพของควอริทช์ เวลส์ 

หลังจากการค้นพบเมืองศรีเทพของสมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้มีความพยายาม

เข้าไปสำรวจเมืองศรีเทพจากนักวิชาการโบราณคดีและนักสำรวจท่ัวไปอีกหลายครั้ง แต่ส่วนใหญ่เข้า

ไม่ถึงตัวเมืองหรือเข้าถึงแต่ไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดมากนัก แต่การสำรวจที่ควรต้องกล่าวถึงคือการ

สำรวจของควอริทช์ เวลส์ นักโบราณคดีชาวอังกฤษ โดยเข้าสำรวจเมืองศรีเทพอย่างเป็นทางการเมื่อปี 

2479 และได้บันทึกข้อมูลของเมืองศรีเทพในขณะนั้นไว้ค่อนข้างละเอียด เช่น ลักษณะทางกายภาพ

ของเมือง ลักษณะโบราณสถานวัตถุ เรื่องเล่าหรือตำนานพื้นถิ่น รวมทั้งเผยแพร่เสนอข้อสันนิษฐาน

เกี่ยวกับเมืองศรีเทพไว้ในบทความขนาดยาวเรื่อง “The Exploration of Sri Deva” โดยมีประเด็นท่ี

น่าสนใจ ดังนี้ (Wales, 1937) 
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1. จากการวิเคราะห์รูปแบบปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้อง และประติมากรรมอื่น ๆ 

เวลส์เสนอว่าหลักฐานเหล่านี้เป็นศิลปกรรมแบบอินเดียควรมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 ดังนั้น

จึงสรุปพัฒนาการของเมืองศรีเทพออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 เมืองศรีเทพเป็นเมืองของชาวอินเดียภายใต้อิทธิพลของฟูนันที่เจริญขึ้นในช่วง  

พุทธศตวรรษท่ี 9 - 11 และท้ิงร้างไปประมาณ 500 ปี   

ระยะท่ี 2 วัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครเข้ามาฟื้นฟูเมืองในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 – 17 

ดังที่ปรากฏเครื่องประกอบสถาปัตยกรรมแบบเขมรที่ปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้อง รวมถึง

หลักฐานศิลปกรรมแบบเขมรอื่น ๆ 

2. เมืองศรีเทพควรเป็นเมืองสำคัญท่ีอยู่ในเส้นทางการค้าหลัก (imperial route) ระหว่างลุ่ม

แม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรฟูนันท่ีอาจมีความเกี่ยวดองทาง

เครือญาติกันด้วย 

3. ประเด็นเรื่องการทิ้งร้างเสนอว่า ในระยะที่ 1 การทิ้งร้างของเมืองศรีเทพเป็นผลจากการ

เจริญขึ้นของอาณาจักรเจนละและอาณาจักรทวารวดี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้า

และดุลยอำนาจทางการปกครอง ส่วนระยะที่ 2 หลังจากอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนครเข้ามา

ฟื้นฟูเมือง เมืองศรีเทพน่าจะหมดความสำคัญลงในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ซึ่งหันไปให้ความสำคัญ

และเปลี่ยนเส้นทางการค้าไปยังเมืองลพบุรี แต่ก็ได้เป็นไปได้ว่าการทิ้งร้างอาจเกิดขึ้นจากโรคระบาด 

ตามท่ียังหลงเหลือเรื่องราวอยู่ในนิทานพื้นท่ีบ้านเรื่องฤษีตาวัว-ฤษีตาไฟ โดยจะกล่าวถึงต่อไป 

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าข้อเสนอของเวลส์ถูกประมวลขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์จำนวนหนึ่ง ซึ่ง

ยังไม่ได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีหรือการขุดศึกษาโบราณสถานอื่น ๆ เลยในขณะนั้น ทำให้ต่อมาเมื่อ

มีการพบหลักฐานเพิ่มมากขึ้น ข้อเสนอของเวลส์จึงถูกโต้แย้ง โดยเฉพาะการกำหนดอายุปรางค์ศรีเทพ

และปรางค์สองพี่น้องท่ีถูกใช้เป็นประเด็นหลักในการอธิบายพัฒนาการก็ได้มีการศึกษาในสมัยหลังแล้ว

ว่าควรสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17 (ชอง บวสเซอลิเยร์, 2531, น. 15; อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, 

2522, น. 85-101) รวมทั้งภาพรวมของพัฒนาการของเมืองศรีเทพก็เป็นท่ีสรุปได้ว่ามีพัฒนาการอยู่ใน 

3 ยุคสมัยหลักคือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยทวารวดี  และเขมรสมัยเมืองพระนคร

ตามลำดับ (กรมศิลปากร, 2550, น. 37-48; สถาพร เท่ียงธรรม, 2554, น. 10-13) 

แม้ว่าข้อเสนอเรื่องพัฒนาการและการกำหนดอายุหลักฐานจะถูกตรวจสอบเป็นท่ีชัดเจนแล้ว

ในปัจจุบัน แต่ผู้วิจัยเห็นว่าข้อเสนอเรื่องเส้นทางการค้าและการท้ิงร้างของเมือง (การท้ิงร้างระยะท่ี 2

ของเวลส์) เป็นท่ีน่าสนใจและควรกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง  
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ในประเด็นเรื่องเส้นทางการค้าหลัก (imperial route) ระหว่างลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถึงลุ่ม

แม่น้ำโขง ถึงแม้จะมีข้อโต้แย้งจากชอง บวสเซอลิเย่ร์ ว่าข้อเสนอนี้ขาดหลักฐานสนับสนุนและขัดต่อ

ความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ (ชอง บวสเซอลิเยร์, 2531, น. 10) แต่การศึกษาเส้นทางสัญจรจากพื้นท่ี

ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านเมืองศรีเทพไปยังท่ีราบสูงโคราชในระยะหลังดังท่ีได้เคยกล่าวไปแล้ว (ศรีศักร 

วัลลิโภดม, 2552, น. 179-182; สถาพร เที่ยงธรรม, 2554, น. 33-36) ชี้ให้เห็นว่าข้อเสนอนี้มีความ

เป็นไปได้ แต่ควรต้องมีการเชื่อมโยงหลักฐานให้ชัดเจนมากกว่าการพูดถึงภาพรวมของตำแหน่งที่ต้ัง

ชุมชนโบราณเท่านั้น โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของหลักฐานจากเมืองศรีเทพกับชุมชนโบราณตามแนว

เส้นทางสัญจร 

ส่วนในประเด็นเรื่องการทิ้งร้างของเมือง ต้องยอมรับว่าข้อเสนอของเวลส์เกี่ยวกับเรื่องโรค

ระบาดท่ีปรากฏอยู่ในนิทานพื้นท่ีบ้านเรื่องฤษีตาวัว-ฤษีตาไฟนั้น ถูกใช้เป็นแนวคิดหลักในองค์ความรู้

เพื่ออธิบายการล่มสลายของเมืองศรีเทพมาอย่างยาวนาน (สถาพร เท่ียงธรรม, 2554, น. 13; อุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2538a, น. 154-155) และไม่ปรากฏข้อเสนออื่นขึ้นมาโต้แย้งอย่างชัดเจน แต่

ข้อเสนอท่ีว่าเมืองศรีเทพถูกลดความสำคัญลงเพราะการเปล่ียนแปลงเส้นทางการค้าไปยังเมืองลพบุรี

กลับไม่ถูกกล่าวถึง ซึ่งดูมีความน่าสนใจหากแต่ต้องประมวลข้อมูลและหลักฐานให้ชัดเจนเสียก่อน โดย

จะกล่าวถึงต่อไปในบทวิเคราะห์ แม้กระนั้นก็อาจมีความเป็นไปได้ประการอื่นด้วยเช่นกัน 

 

2.2.3 องค์ความรู้ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่เมืองศรีเทพ 

ความสนใจยุคก่อนประว ัต ิศาสตร ์ของเมืองศร ีเทพเกิดขึ ้นในปี 2531 เม ื ่ออ ุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีเทพได้ทำการขุดศึกษาโบราณสถานหมายเลข 0971 ภายในเขตเมืองใน โดยได้

กำหนดให้มีการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณปลายเนินด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วย จากการขุดค้นพบ

โครงกระดูกมนุษย์จำนวน 5 โครง พร้อมเครื่องอุทิศติดตัวและวางอยู่ข้างเคียง เช่น กำไลสำริด 

เครื่องมือเหล็ก หินคาร์เนเลี่ยน ลูกปัดดินเผา ภาชนะดินเผา และเศษภาชนะดินเผากระจายตัวเต็ม

พื้นที่ ซึ ่งได้สรุปว่าเป็นร่องรอยการฝังศพของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็ก 

(อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2531, น. 18-19) ซึ่งในระยะต่อมาในปี 2537 ได้มีการขุดค้นบริเวณ

โบราณสถาน 0971 อีกครั ้ง และพบโครงกระดูกมนุษย์เพิ ่มเติม 1 โครง พร้อมเครื ่องอ ุ ทิศ

เช่นเดียวกับท่ีขุดค้นก่อนหน้านี้ (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2537a, น. 20) 
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ผลของการดำเนินการเมื่อปี 2531 ทำให้เกิดความตระหนักรู้ว่าเมืองศรีเทพเก่าแก่ไปกว่าสมัย

ทวารวดีและเขมรโบราณ เป็นผลให้เกิดการสำรวจแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์เพิ่มเติม

บริเวณรอบเมืองศรีเทพ และการขุดค้นในปี 2533 ที่แหล่งโบราณคดีบ้านหนองแดง (บ้านคลองโป่ง) 

ตั้งอยู่นอกเมืองศรีเทพไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12 กิโลเมตร พบการฝังศพและการอุทิศสิ่งของ

เครื่องใช้ลักษณะเดียวกันกับที่พบในเมืองศรีเทพ ทำให้เชื่อว่าทั้งแหล่งโบราณคดีบ้านหนองแดงและ

สมัยแรกสุดของเมืองศรีเทพมีอายุอยู่ในสมัยยุคประวัติศาสตร์ตอนปลายประมาณ 2,000 – 1,500 ปี

มาแล้วเช่นเดียวกัน (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2534b, น. 77-78)  

ระยะต่อมาได้มีการสำรวจทางโบราณคดีในพื ้นที่ลุ ่มแม่น้ำป่าสักของกรมศิลปากรและ

หน่วยงานอื่นอีกหลายครั้ง (สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ี 3 พระนครศรีอยุธยา, 

2540; หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์, 2539; อุทยานประวัติศาสตร์ศรี

เทพ, 2552c) แต่ครั ้งล่าสุดเมื ่อปี 2554 กรมศิลปากรได้ทำการประมวลข้อมูลเดิมเกี ่ยวกับแหล่ง

โบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์อีกครั้งและสำรวจเพิ่มเติมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพบแหล่ง

โบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์จำนวน 45 แหล่ง กระจายตัวตั้งแต่อำเภอศรีเทพขึ้นไปจนถึงอำเภอ

หล่มสัก (ธวัชชัย ชั ้นไพศาลศิลป์, 2555, น. 39-150) ซึ ่งผลจากการสำรวจสามารถจัดกลุ่มแหล่ง

โบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (ธวัชชัย ช้ันไพศาลศิลป์, 2555, น. 155-157)  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มด้านทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพพื้นที่เป็นเนินเขาและที่ราบเชิง

เขา ในเขตอำเภอวังโป่ง หนองไผ่ ชนแดน และบึงสามพัน แหล่งโบราณคดีในกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นแหล่ง

โบราณคดีสมัยหินใหม่อายุราว 4,000 – 3,000 ปีมาแล้ว ลักษณะเป็นสังคมแบบหาของป่า    ล่าสัตว์ 

พบท้ังท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย แหล่งฝังศพ และแหล่งผลิตเครื่องมือและเครื่องประดับจากหิน 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มตอนล่างของจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในเขตอำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพ 

ส่วนใหญ่ต้ังถิ่นฐานในบริเวณใกล้กับแม่น้ำป่าสัก ในกลุ่มนี้เป็นชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 

สมัยเหล็กช่วงต้ังแต่ 2,500 – 1,500 ปีมาแล้ว ลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมท่ีรู้จักการผลิตเครื่องมือ

เครื่องใช้จากสำริดและเหล็ก และแลกเปล่ียนวัตถุดิบจากชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี แต่ก็ยังคง

มีการใช้เครื่องมือหินสืบทอดต่อมาด้วย แหล่งโบราณคดีในกลุ่มนี้ต่อมาพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์

จนเกิดเป็นเมืองใหญ่ท้ังเมืองศรีเทพและชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี 

ในพื้นท่ีใกล้กับเมืองศรีเทพพบการกระจายตัวของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายตาม

ลำน้ำสายรองอันเป็นพื้นท่ีราบลุ่มอุดมสมบูรณ์หลายแหล่งด้วยกัน โดยเฉพาะบริเวณด้านทิศตะวันตก

ของเมืองศรีเทพใกล้กับเขาถมอรัตน์ เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านหนองหมู แหล่งผลิตกำไลหินแหล่งใหญ่
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ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสัก แหล่งโบราณคดีบ้านวังขาม พบลูกปัดทำจากหินและแก้วเป็นจำนวนมาก 

แหล่งโบราณคดีบ้านเขาคลังท่ีปรากฏร่องรอยการฝังศพและการอยู่อาศัยเป็นชุมชนขนาดใหญ่ (ภาพท่ี 

9 - 10) 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มตอนบนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตอำเภอหล่มสักและอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบริมแม่น้ำป่าสักและที่ราบเชิงเขา ในกลุ่มนี้เป็นชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์

ตอนปลาย สมัยเหล็กช่วงตั้งแต่ 2,500 – 1,500 ปีมาแล้ว ลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมคล้ายกับ

กลุ่มท่ี 2 แต่พบจำนวนไม่มากนัก 

 

 

ภาพที่ 9 แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายรอบเมืองศรีเทพ จากการสำรวจเมื ่อปี 

2554 
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ภาพที่ 10 ชิ้นส่วนแกนและกำไลหินจากแหล่งโบราณคดีบ้านหนองหมู (ซ้าย) และชิ้นส่วนกระดูก
มนุษย์และเศษภาชนะดินเผาจากหลุมลักลอบขุด แหล่งโบราณคดีบ้านเขาคลัง (ขวา) 
 

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากการสำรวจและศึกษาทางโบราณคดีในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำลพบุรี - ป่าสัก 

แสดงให้เห็นว่าชุมชนในแถบนี้ไม่ได้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว หากแต่มีการติดต่อค้าขายกันทั้งในระดับ

ชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงและระหว่างภูมิภาค (สว่าง เลิศฤทธิ์, 2546, น. 72) โดยเฉพาะการติดต่อกับ     ท่ี

ราบสูงโคราช จากการที่พบเศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดำที่มีแหล่งที่พบมากอยู่ในเขตทุ่งสัมฤทธิ์ 

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำลพบุรี - ป่าสักด้วย เช่น เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์

เมืองซับจำปา จังหวัดลพบุรี และเมืองศรีเทพเอง (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2548, น. 80) รวมทั้งในบริเวณ

เมืองศรีเทพก็ได้พบโบราณวัตถุ เช่น กำไลหินอ่อน ลูกปัดหินคาเนเลียน ลูกปัดหินอาเกต ซึ่งเป็นวัตถุท่ี

แสดงถึงการแลกเปล่ียนระหว่างชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลออกไปเช่นกัน (กรมศิลปากร, 

2550, น. 37-39) 

จากการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีของกรมศิลปากร สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ไดว้่า

ชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในบริเวณเมืองศรีเทพ คงมีรูปแบบสังคมและวัฒนธรรม

ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก มีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีการปกครองกันเองในระดับหมู่บ้านในลักษณะของ

สังคมเกษตรกรรม รู ้จักปลูกพืชบางชนิดผสมผสานกับการหาอาหารจากป่าและแหล่งน้ำ รู้ จัก

เทคโนโลยีด้านโลหกรรม รวมทั้งมีพิธีกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและเช่ือในเรื่องชีวิตหลังความ

ตายและโลกหน้า (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2538a, น. 35) มีข้อสังเกตว่าชุมชนโบราณยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ตอนปลายบริเวณเมืองศรีเทพมีการกระจายตัวหนาแน่นกว่าบริเวณอื่น ๆ ในพื้นท่ีลุ่มแม่

น้ำป่าสัก ซึ่งน่าจะรวมตัวกันพัฒนาไปเป็นเมืองและสังคมระดับรัฐในท่ีสุด ในขณะท่ีชุมชนโบราณอื่น ๆ 

ได้เส่ือมสลายไปหรืออาจเคล่ือนย้ายลงมารวมตัวกับเมืองศรีเทพในยุคต้นประวัติศาสตร์ (สถาพร เท่ียง

ธรรม, 2554, น. 30) 
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ดูเหมือนว่าช่วงเวลาของยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่เมืองศรีเทพและแหล่งโบราณคดี

ใกล้เคียงจะถูกกำหนดไว้ในช่วงกว้าง ๆ ประมาณ 2,000 – 1,500 ปีมาแล้ว หรืออยู่ในช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 5 – 11 อันเป็นช่วงก่อนที่วัฒนธรรมทวารวดีจะปรากฏขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาสำคัญในช่วงเวลานี้คือ พัฒนาการในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอน

ปลายได้ถูกสรุปเป็นองค์ความรู้ที่หยุดนิ่งในช่วงเวลากว่า 500 ปี ซึ่งไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความ

เคลื่อนไหวที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากชุมชนเกษตรกรรมเป็นชุมชน

เมืองขนาดใหญ่ในยุคประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นเรื่องราวพัฒนาการในยุคก่อนประวัติศาสตร์

ตอนปลายจึงควรต้องมีการทบทวนใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะการกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์จาก

หลักฐานทางโบราณคดีในช้ันวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายท่ีไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อน 

ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป  

 

2.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองศรีเทพและอาณาจักรโบราณอื่น ๆ 

จริงอยู่ท่ีภาพรวมของพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพจะเป็นท่ียอมรับในปัจจุบันว่า

อยู่ในช่วง 3 ยุคสมัยหลัก คือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเมื่อประมาณ 2,000 – 1,500 ปีมาแล้ว 

และยุคประวัติศาสตร์ ในสมัยทวารวดีช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 และสมัยเขมรโบราณช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 16 – 18 (กรมศิลปากร, 2550, น. 37-48; สถาพร เที่ยงธรรม, 2554, น. 10-13) แต่

ในช่วงต้นประวัติศาสตร์ของเมืองศรีเทพนั้น ได้ปรากฏหลักฐานท้ังจารึกและงานศิลปกรรมท่ีสามารถ

เช่ือมโยงไปยังบ้านเมืองโบราณอื่น ๆ ท่ีเจริญอยู่ในพื้นท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลาเดียวกันได้ 

ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานและแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองศรีเทพและบ้านเมืองโบราณ

เหล่านั้นหลายประเด็นด้วยกัน  

 

2.2.4.1 ปัญหาเร่ืองศูนย์กลางของทวารวดีกับเมืองศรีเทพ  

“ทวารวดี” หรือ “โตโลโปตี” บ้านเมืองโบราณที่ถูกกล่าวถึงในบันทึกของภิกษุ

เสวียนจ้ัง หรือท่ีรู้จักกันดีในช่ือพระถังซัมจ๋ังว่าต้ังอยู่ระหว่างศรีเกษตรทางตะวันตกและเจนละทางทิศ

ตะวันออกในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 12 (Beal, 1969, p. 200) และชื่อ “ตุยโหโปตี” ใน

บันทึกการเดินทางของภิกษุอี้จิงในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษท่ี 13 (I-Tsing, 1982, pp. 9-10) จน

ระยะต่อมาเมื่อได้มีการพบเหรียญเงินมีจารึก “ศฺรีทฺวารวตีศฺวรปุณฺยะ” ที่เมืองนครปฐมโบราณ 

จังหวัดนครปฐม และเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบรี นักวิชาการจึงเช่ือว่าทวารวดีอยู่ในพื้นท่ีภาคกลาง
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ของประเทศไทย (จอง บัวเซลีเย่, 2511, น. 35-64) ซึ่งจากการพบหลักฐานทางโบราณคดีทั้งศาสน

สถานและงานศิลปกรรมอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ จึงได้มีการกำหนดแบบศิลปะทวารวดีขึ้นให้

มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  12 – 16 (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2539, น. 4-10) ซึ่งถือเป็นยุค

เริ่มแรกทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะของไทย 

ศิลปกรรมแบบทวารวดีได้แพร่หลายในพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบัน โดยเฉพาะภาคกลางและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบหลักฐานค่อนข้างหนาแน่น ทำให้นักวิชาการเกิดความสนใจที่จะค้นหา

ศูนย์กลางของทวารวดี ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ท้ังในแง่ของการเป็นศูนย์กลางของการปกครองในรูปแบบ

ของ “รัฐ” หรือ “อาณาจักร” หรือการเผยแพร่วัฒนธรรม ศาสนา และงานศิลปกรรมโดยไม่เกี่ยวกับ

อำนาจการปกครอง (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2547, น. 61) แต่ด้วยเหตุที ่เรื่องราวของทวารวดีในเชิง

ประวัติศาสตร์ยังคงคลุมเครืออยู่มาก เนื่องจากจารึกท่ีพบส่วนใหญ่เป็นจารึกท่ีเกี่ยวกับหลักธรรมทาง

ศาสนา (ชอง บวสเซอลีเย่ , 2533, น. 135; สฤษดิ ์พงศ์ ขุนทรง , 2558, น. 5) ดังนั ้นจึงเกิดข้อ

สันนิษฐานถึงศูนย์กลางของทวารวดีท่ีแตกต่างกันออกไป  

สืบเนื่องมาจากการพบเหรียญเงินมีจารึกศฺรีทฺวารวตีศฺวรปุณฺยะ ที่เมืองนครปฐมทำให้มี

ข้อเสนอว่าเมืองนครปฐมเป็นเมืองหลวงของกษัตริย์แห่งทวารวดี (Boeles, 1964, p. 102) ต่อมาเมื่อ

ได้พบเหรียญเงินลักษณะนี้ในชุมชนโบราณลุ่มแม่น้ำแม่กลอง - ท่าจีนและฝ่ังตะวันตกของแม่น้ำ

เจ้าพระยา ได้แก่ เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี เมืองคูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 

เมืองดงคอนและเมืองอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท ทำให้ข้อเสนอนี้ดูอ่อนลงไป แต่ก็ทำให้เข้าใจว่าทวารวดี

ควรจะมีขอบเขตการปกครองตามเมืองโบราณที่ปรากฏเหรียญเงินเหล่านี้ (Wicks, 1992, p. 158)  

อย่างไรก็ตามในระยะต่อมาท่ีปรากฏหลักฐานมากขึ้น ดูเหมือนว่าข้อเสนอท่ีว่าเมืองนครปฐมเป็นเมือง

หลวงของทวารวดีนั้น ก็ยังคงเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการส่วนใหญ่ เนื่องจากเมืองนครปฐมมีขนาด

ใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองสมัยทวารวดีและได้พบงานศิลปกรรมแบบทวารวดีจำนวนมาก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนา (ธิดา สาระยา, 2532, น. 40; ผาสุข อินทราวุธ, 2542, น. 

101-102; สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, 2557, น. 139-146; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2539, น. 4-10) จึง

อาจจะกล่าวได้ว่าเมืองนครปฐมเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาในสมัยทวารวดีด้วย (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 

2547, น. 69) 

แต่ใช่ว่าจะมีเพียงนครปฐมเท่านั้นท่ีถูกเสนอเป็นเมืองหลวงของทวารวดี การพบเหรียญเงินมี

จารึกศฺรีทฺวารวตีศฺวรปุณฺยะ และจารึกบนแผ่นทองแดงที่ปรากฏพระนาม “พระเจ้าหรรษวรมัน”      

ผู ้เป็นหลานของพระเจ้าอีศานวรมันแห่งอาณาจักรเจนละที่เมืองอู่ทอง ทำให้ชอง บวสเซอลิเยร์
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สันนิษฐานว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ของทวารวดีและเมืองอู่ทองควรจะเป็นเมืองหลวงของพระองค์และ

ทวารวดีในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (Boisselier, 1965, p. 29) นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งเสนอ

ว่าเมืองหลวงของทวารวดีควรอยู่ที่เมืองลพบุรี (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2524, น. 122; มานิต วัลลิโภดม, 

2515, น. 54-55; ศรีศักร วัลลิโภดม, 2538, น. 43) แต่เมื่อจากการพบเหรียญมีจารึก “ลวปุระ” ท่ี

เมืองอู่ทอง (ชอง บวสเซอลีเย่, 2533, น. 135) ซึ่งตรงกับช่ือเมืองลวปุระในตำนานพระนางจามเทวีท่ี

เสด็จจากเมืองลวปุระขึ้นไปยังเมืองลำพูนที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์เมื ่อพ.ศ. 1206 (พระรัตน

ปัญญาเถระ, 2540, น. 265) และชื่อเมืองลพบุรีที่ปรากฏในจารึกช่วงพุทศตวรรษที่ 16 ว่า “โลฺว” 

(กรมศิลปากร, 2529b, น. 253-257) ดังนั้น “ลวปุระ”จึงน่าจะหมายถึงเมืองลพบุรีมากกว่า (พิริยะ 

ไกรฤกษ์, 2555, น. 31-32; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2539, น. 4) และน่าจะมีบทบาทเป็นของ

ตนเองในสมัยทวารวดี (สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง, 2558, น. 11) 

ดูเหมือนว่าในปัจจุบันนักวิชาการส่วนใหญ่จะเช่ือว่าศูนย์กลางของทวารวดีควรอยู่บริเวณลุ่ม

แม่น้ำแม่กลอง-ท่าจีนหรือฝ่ังตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตามตำแหน่งเมืองโบราณท่ีได้พบเหรียญมี

จารึกศฺรีทฺวารวดีฯ และเชื่อว่ามีเมืองนครปฐมเป็นเมืองหลวงของทวารวดี แต่เมื่อไม่นานมานี้  โคลด 

ชาคส์ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าชื่อ “ทวารวดี”นั้นหมายถึง “เมืองทวารกา” ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของ

ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นเมืองของพระกฤษณะในมหาภารตะของศาสนาฮินดู แต่กลับปรากฏเป็นช่ือ

ของดินแดนที่พุทธศาสนาเฟื่องฟูได้อย่างน่าสงสัย และได้ตั้งข้อสังเกตต่อไปว่าจะเป็นไปได้หรือไมท่ี่

ทวารวดีคือเมืองศรีเทพ เนื่องจากได้ค้นพบเทวรูปพระวิษณุและจารึกของศาสนาพรหมณ์ตั้งแต่ต้น

พุทธศตวรรษท่ี 11 ในขณะท่ีพุทธศาสนาเพิ่งปรากฏเด่นชัดในภายหลัง (Jacques, 2009, p. 27-28) 

ข้อสังเกตนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้พิริยะ ไกรฤกษ์เสนอว่าศรีเทพคือศูนย์กลางของทวารวดีอีก

ครั้งหนึ่ง โดยได้เผยแพร่หนังสือเรื่อง “เมืองศรีเทพศูนย์กลางทวารวดี” (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2561) ใน

คราวที่จัดกิจกรรมสัญจรไปยังอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเมื่อปี 2560 ซึ่งสาระสำคัญคือการเสนอว่า

เมืองศรีเทพเป็นศูนย์กลางของทวารวดีไม่ใช่เมืองนครปฐม ต่อมาได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหา

สาระของหนังสือให้ครบถ้วนยิ่งขึ้นภายใต้ชื่อเรื่อง “ทวารวดี ศรีเทพ” (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2562) แต่

ยังคงยึดแนวคิดที่ว่าเมืองศรีเทพคือเมืองหลวงของทวารวดี และเพิ่มเติมข้อสนับสนุนแนวคิดนี ้ให้

ชัดเจนขึ้น ดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่ตั้งของเมืองศรีเทพสอดคล้องกับตำแหน่งของโถโลโปตีที่ระบุไว้ในบันทึกการ

เดินทางของหลวงจีนเสวียนจั ้ง ซึ ่งกล่าวว่าอยู่ระหว่างอาณาจักรศรีเกษตรในประเทศพม่าและ

อาณาจักรอีศานปุระในประเทศกัมพูชา 
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2. เมืองศรีเทพพบเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะจำนวนมากกว่าที ่อ ื ่น โดยเฉพาะ

พระกฤษณะท่ีพบ 2 องค์ และไม่พบท่ีแหล่งโบราณคดีอื่น ๆ เลย รวมถึงยังตีความว่าจารึกเมืองศรีเทพ 

(K.499) ที่ชะเอม แก้วคล้ายแปลความช่วงหนึ่งว่า “ธิดาของฤษี” (กรมศิลปากร, 2559b, น. 68-70) 

ควรจะแปลว่า “ปราชญ์ผู้เกิดจากหญิงพรหมจารีย์” (Chhabra, 1965, p. 71) หมายถึง “ฤษีวยาส” 

มากกว่า ฤษีวยาสผู้นี ้เป็นผู้รวบรวมมหากาพย์มหาภารตะ และมีชื่อเกี ่ยวกับพระกฤษณะโดยตรง 

ดังนั้นจึงสอดคล้องกันดีกับการพบเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะในนิกายภาควัต ทำให้เมืองศรีเทพ

มีคุณสมบัติตรงกับเมืองทวารวกาของพระกฤษณะและเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของทวารวดี 

3. ชื่อทวารวดีได้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา แต่

กลับปรากฏเป็นสร้อยนามของกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 แสดงให้เห็นว่าพื้นท่ี

บริเวณปากแม่น้ำป่าสักน่าจะอยู่ในขอบเขตของทวารวดีมาก่อน และการที่เมืองศรีเทพตั้งอยู่ทางต้น

น้ำป่าสักและกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู ่ปากแม่น้ำป่าสัก ทำให้คำว่า “กรุงเทพมหานครบวรทวารวดี         

ศรีอยุธยา” ซึ่งเป็นชื่อที่ปรากฏในช่วงแรก ๆ ของการตั้งกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี 1894 นั้น หมายถึงการ

ฟื้นฟูทวารวดีท่ีเคยอยู่ท่ีเมืองศรีเทพมาเป็นนามของราชธานีใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

เหตุผลสำคัญท้ัง 3 ข้อข้างต้นทำให้พิริยะ ไกรฤกษ์เช่ือว่าเมืองศรีเทพคือราชธานีของทวารวดี

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 - 13 อันเป็นช่วงท่ีเมืองศรีเทพรุ่งเรืองถึงขีดสุด โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลาง

ทางศาสนาทั ้งศาสนาพุทธและฮินดูหลากหลายนิกาย มีการติดต่อกับจีน และความมั่นคงของ

อาณาจักรคงเทียบเท่าอาณาจักรเจนละท่ีร่วมสมัยเดียวกันนี้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังเสนอว่าศิลปกรรมท่ี

เมืองศรีเทพคือศิลปะทวารวดีที่แท้จริง คำว่าศิลปะทวารวดีควรใช้เรียกเป็นชื่อศิลปะที่คล้ายคลึงกับ

เมืองศรีเทพ และควรกำหนดอายุสมัยทวารวดีให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 – 14 ตามช่วงเวลาการ

เป็นราชธานีของเมืองศรีเทพ ส่วนคำว่าศิลปะทวารวดีท่ีกำหนดให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 16 

ตามที่พบศิลปกรรมในภาคกลางนั้น ควรเปลี่ยนเป็น “ยุคแรกเริ่มของศิลปะในประเทศไทย” ไว้ก่อน 

จนกว่าจะพบช่ือและตำแหน่งของบ้านเมืองท่ีแท้จริง (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2562, น. 96) 

ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคต้นประวัติศาสตร์ของเมืองศรีเทพเป็นช่วงท่ีวัฒนธรรมทวารวดีมีอิทธิพลต่อ

รูปแบบศิลปกรรมของเมืองศรีเทพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านงานสถาปัตยกรรม เช่น โบราณสถาน      

เขาคลังใน โบราณสถานเขาคลังนอก โบราณสถานขนาดเล็กอื่น ๆ หรืองานประติมากรรม เช่น ศิลา

ธรรมจักร พระพุทธรูป รวมถึงจารึกหลักธรรมของพุทธศาสนาที่ปรากฏแพร่หลายที่เมืองโบราณใน

วัฒนธรรมทวารวดีอื ่น ๆ ด้วย แต่ความเป็นจริงแล้วหลักฐานที ่ปรากฏทั้งหมดนั้นล้วนเป็นงาน

ศิลปกรรมหรือหลักฐานที่เกี ่ยวข้องกับศาสนาเท่านั้น การที่จะตีความไปถึงการเป็นเมืองหลวงของ
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ทวารวดี อันมีความหมายไปถึงความเป็นศูนย์กลางการปกครองของรัฐหรืออาณาจักร จึงควรพิจารณา

ให้ถ่ีถ้วนอย่างมาก ซึ่งจะทำการวิเคราะห์ในประเด็นนี้ต่อไป  อย่างไรก็ตามข้อสังเกตของโคลด ชาคส์

และข้อเสนอของพิริยะ ไกรฤกษ์นับว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะประเด็นที่เกี่ยวกับเมือง    

ศรีเทพในด้านการเมืองการปกครองในบริบทของทวารวดีนั้นไม่เคยถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนมาก่อน 

หรืออย่างน้อยท่ีสุดท้ังคู่ได้พยายามแสดงให้เห็นว่าเมืองศรีเทพควรจะมีบทบาทมากกว่าการเป็นเมืองท่ี

ได้รับวัฒนธรรมทวารวดีหรือปรากฏศิลปกรรมแบบทวารวดีเท่านั้น  

 

2.2.4.2 ความสัมพันธ์กับอาณาจักรเจนละ 

ในขณะที่รัฐทวารวดีเจริญขึ้นทางทิศตะวันตกของเมืองศรีเทพในพุทธศตวรรษท่ี   

12 - 13 ตามข้อสันนิษฐานว่าศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลอง-ท่าจีนที่เมือง

นครปฐมโบราณ ทางทิศตะวันออกก็ปรากฏอาณาจักรเจนละหรืออีศานปุระในบันทึกของหลวงจีน

เสวียนจ้ังในช่วงเวลาเดียวกัน ท้ังนี้ นักวิชาการสันนิษฐานว่าศูนย์กลางด้ังเดิมของเจนละอยู่แถบแขวง

จำปาสัก บริเวณตอนใต้ของประเทศลาวในปัจจุบัน ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 12 รัชกาลของพระเจ้า

ภววรมันท่ี 1 จนถึงรัชกาลของพระเจ้ามเหนทรวรมัน เจนละเริ่มรุกรานอาณาจักรฟูนันและเข้าแทนท่ี

ได้ในที่สุด ต่อมาในรัชกาลของพระเจ้าอิศานวรมันที่ 1 จึงได้ตั้งเมืองหลวงชื่อ “อีศานปุระ” บริเวณ

กลุ่มโบราณสถานสมโบร์ไพรกุก พร้อมทั้งสั่งสมความรุ่งเรืองตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 12 กระทั่งเริ่ม

เส่ือมลงช่วงประมาณกลางพุทธศตวรรษท่ี 13 ทำให้อาณาจักรแตกแยกออกเป็น 2 ส่วนตามท่ีระบุไว้

ในจดหมายเหตุจีนคือ “เจนละบก” และ “เจนละน้ำ” จนถึงช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 14 พระเจ้า

ชัยวรมันที่ 2 ได้รวบรวมอาณาจักรให้เป็นหนึ่งอีกครั้ง และถือเป็นการเริ่มต้นสมัยเมืองพระนครที่มี

ศูนย์กลางอยู่บริเวณริมทะเลสาบเขมรต่อไป (Briggs, 1999, pp. 41-61) 

ในพื้นที่ประเทศไทยก็ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีในวัฒนธรรมเขมรสมัยเจนละหรือศิลปะ

เขมรสมัยก่อนเมืองพระนครเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะจารึกของพระเจ้ามเหนทรวรมันที่พบแพร่หลาย

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนบางพื้นท่ีของภาคตะวันออก (ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 2560, น. 

4-23) จึงอาจจะกล่าวได้ว่าในช่วงเวลาที่อาณาจักรเจนละเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้นได้แพร่อิทธิพลทางการ

เมืองเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ซึ่งมีอาณาเขต

ติดกันด้วย (มยุรี วีระประเสริฐ, 2545a, น. 194) ในกรณีของเมืองศรีเทพนั้น ถือเป็นเมืองโบราณใน

ภาคกลางท่ีปรากฏหลักฐานของอาณาจักรเจนละชัดเจนท่ีสุด จึงเป็นเหตุผลให้เกิดข้อสันนิษฐานและ

แนวคิดในเรื่องความสัมพันธ์กับอาณาจักรเจนละในแง่มุมต่าง ๆ 
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สืบเนื่องจากข้อเสนอของควอริทช์ เวลส์ ที ่กล่าวว่าเมืองศรีเทพเป็นเมืองของชาวอินเดีย

ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรฟูนันนั้น (Wales, 1937, p. 13-24) นักวิชาการท่านแรก ๆ ท่ีไม่เห็นด้วย

กับข้อเสนอนี้คือ ลอเรนซ์ บริกกส์ โดยโต้แย้งว่าเป็นไปไม่ได้เลยท่ีเมืองศรีเทพจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของ

อาณาจักรฟูนัน เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานของฟูนันในพื้นที่เมืองศรีเทพและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลที่อยู่

ใกล้เคียง และยังมองว่าฟูนันเป็นอาณาจักรทางทะเลที่มีหัวเมืองในอิทธิพลส่วนใหญ่ติดกับทะเลต่าง

จากเมือง  ศรีเทพท่ีเป็นเมืองตอนใน การท่ีจะติดต่อกับพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างได้นั้นต้องผ่านพื้นท่ี

ลุ่มแม่น้ำมูลและอาณาจักรเจนละของชนชาติเขมรท่ีอยู่เหนือขึ้นไปเสียก่อน ดังนั้นเมืองศรีเทพควรจะ

มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรเจนละไม่ใช่ฟูนัน (Briggs, 1999, p. 30) 

ถึงแม้ว่าข้อโต้แย้งของลอเรนซ์ บริกกส์ถือเป็นการเปิดประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างเมือง    

ศรีเทพและอาณาจักรเจนละ แต่หลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองศรีเทพกับ

อาณาจักรเจนละได้ดีท่ีสุดคือ จารึกบ้านวังไผ่ กล่าวถึงการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์พระองค์หนึ่งและ

ได้ปรากฏพระนาม “ศรีภววรมัน” ซึ่งยอร์ช เซเดส์ นักวิชาการท่านแรกที่อ่าน - แปลจารึกนี้ได้แปล

ความว่าเป็นจารึกของพระเจ้าภววรมันท่ี 1 แห่งอาณาจักรเจนละ และสรุปว่าอาณาเขตของอาณาจักร

เจนละในสมัยของพระองค์ได้แผ่ครอบคลุมมาถึงเมืองศรีเทพด้วย (Coedes, 1964, pp. 156-158) 

อย่างไรก็ตามโคลด ชาคส์ โต้แย้งว่า ยังไม่ควรสรุปว่าอาณาเขตของพระเจ้าภววรมันท่ี 1 แผ่

มาถึงเมืองศรีเทพ เนื่องจากไม่ปรากฏจารึกของพระองค์ในแถบนี้อีกเลย และจากการอ่าน  - แปล

จารึกช้ินนี้ใหม่อีกครั้ง ทำให้สันนิษฐานได้อีกแนวทางหนึ่งว่าพระนามศรีภววรมันท่ีปรากฏในจารึกบ้าน

วังไผ่นั้น อาจเป็นผู้นำท้องถิ่นที่ต้องการยกตนให้เสมอพระเจ้าภววรมันที่ 1 ก็เป็นได้ (โคลด ชาคส์, 

2531, น. 39-40) ซึ ่งสอดคล้องกับการอ่าน - แปลจารึกบ้านวังไผ่ของกรมศิลปากรโดยชะเอม       

แก้วคล้าย ท่ีตีความเนื้อหาว่าเกี่ยวกับการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์พระองค์หนึ่งและอาจไม่ใช่พระเจ้า

ภววรมันที่ 1 แห่งเจนละเช่นเดียวกัน (กรมศิลปากร, 2559b, น. 81-84) และเป็นที่ยอมรับในองค์

ความรู้เรื่องพัฒนาการของเมืองศรีเทพในระยะต่อมา (กรมศิลปากร, 2550, น. 134) แต่อย่างไรก็ดี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวิชาการของกรมศิลปากรคือ เทิม มีเต็ม (2560, น. 46) และก่องแก้ว วีระประจกัษ์ 

(2560, น. 8) ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับจารึกพระเจ้ามเหนทรวรมันและจารึกเขมรท่ีพบในประเทศ

ไทย โดยที่ในเนื้อหาตอนหนึ่งทั้งสองท่านกลับมายอมรับตรงกันว่าจารึกบ้านวังไผ่ควรเป็นจารึกของ

พระเจ้าภววรมันที่ 1 หลักเดียวที่พบในประเทศไทย ดังนั้นการตีความจารึกบ้านวังไผ่อาจต้องมีการ

ทบทวนใหม่อีกครั้ง  
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นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีประเภทอื่นท่ีสัมพันธ์กับอาณาจักรเจนละอีกด้วย 

โดยเฉพาะการพบกลุ่มเทวรูปพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอกแปดเหลี่ยม พระกฤษณะโควรรธนะ 

และพระสุริยะจำนวนหลายองค์ นักวิชาการบางท่านท่ีศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะได้ลงความเห็น

ว่ามีความใกล้เคียงกับศิลปะเขมรแบบไพรกเมง ซึ่งเจริญอยู่ในสมัยอาณาจักรเจนละราวพุทธศตวรรษ

ท่ี 12 – 13 (Briggs, 1999, p. 36; หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, 2537b, น. 60-61) แต่บางท่านก็

มีความเห็นไปทิศทางอื่นเช่นกัน ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป 

ในช่วงที่อาณาจักรเจนละแตกแยกออกเป็น 2 ส่วน ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 13 ถึง

กลางพุทธศตวรรษที่ 14 ตามที่บันทึกไว้ในจดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ์ถังนั้น ม้าตวนลินบันทึกไวว้่า

อาณาจักรทางเหนือเต็มไปด้วยภูเขาและหุบเขาเรียกว่าเจนละบก ส่วนอาณาจักรทางใต้เต็มไปด้วย

ทะเลสาบและจรดชายฝั่งทะเลเรียกว่าเจนละน้ำ ทั้งนี้ อาณาจักรเจนละบกหรือที่จดหมายเหตุจีน

เรียกว่า “เวนตัน” สันนิษฐานว่าอยู่บริเวณพื้นที่อาณาจักรเจนละเดิมคือแถบแขวงจำปาสัก ประเทศ

ลาวในปัจจุบัน ส่วนอาณาจักรเจนละน้ำได้แตกออกเป็นหลายแคว้นและคงอยู่ทางใต้ตั ้งแต่เมือง   

ศัมภุปุระ (สมโบร์) ตามแนวแม่น้ำโขงลงมา และท้ังเจนละบกและเจนละน้ำส่งบรรณาการไปจีนหลาย

ครั้ง แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ในทางท่ีดีกับจีน (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2560, น. 160-162)  

แม้กระนั้นก็ยังมีข้อสันนิษฐานถึงศูนย์กลางและขอบเขตของเจนละบกหรือเวนตันแตกต่างกัน 

เช่น ตั้งอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Smith, 1979, p. 456) หรืออาจ

ต้ังอยู่ท่ีเมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาวในปัจจุบัน ซึ่งมีคำพ้องเสียงใกล้เคียงกับคำว่าเวนตัน รวม

ไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยท่ีมีภูมิประเทศแบบภูเขาสูงด้วย (ธิดา สาระยา, 2540, น. 85-

86) หรือในทางตรงกันข้ามเจนละอาจไม่เคยแบ่งแยกออกเป็นสองส่วน เพราะไม่ปรากฏจารึกเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ในกัมพูชาเลย แต่จดหมายเหตุจีนอาจเข้าใจผิด เนื่องจากเจนละก็ไม่ได้รวมเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันมาโดยตลอดอยู่แล้วก่อนหน้ารัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 2 และอาจเข้าใจว่าความรุ่งเรือง

ของศัมภุปุระ รัฐอิสระทางตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาเป็นเหตุของการแบ่งแยกอาณาจักร        

ก็เป็นได้ (Vickery, 1998, pp. 316-317) อย่างไรก็ดีมีนักวิชาการบางท่านให้ความสนใจเหตุการณ์ใน

ช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะการมีตัวตนอยู่ของเจนละบกหรือเวนตันตามบันทึกของจีน และสันนิษฐานว่า

อาจมีความเกี่ยวข้องกับเมืองศรีเทพด้วยเช่นกัน 

การศึกษาบันทึกของจีนร่วมกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ทำให้นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่า

ศรีเทพอาจเป็นหนึ่งในบรรดาบ้านเมืองท่ีบันทึกจีนสมัยราชวงศ์ถังกล่าวถึง โดยเรจินัลด์ เลอ เมย์ เคย

เสนอว่าเมืองศรีเทพคือ “ชิถู” (Ch’ih-t’u) หรือเมืองที่มีดินสีแดง ซึ่งได้ส่งบรรณาการไปจีนในช่วง
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กลางพุทธศตวรรษท่ี 12 (Le May, 1963, p. 55-56) แต่ต่อมาลอเรนซ์ บริกกส์ โต้แย้งว่าเมืองศรีเทพ

ไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของชิถูท่ีได้บรรยายไว้ในบันทึกของจีน และน่าจะอยู่พื้นท่ีคาบสมุทร

มาเลย์มากกว่า (Briggs, 1999, p. 48-49) อีกท้ังยังเสนอต่อไปว่าเมืองศรีเทพควรจะตรงกับ “ชูเชียง” 

(Chu-Chiang)  หรือดินแดนแห่งแม่น้ำสีแดง ตามที่ม้าตวนลินได้บันทึกไว้ว่าอยู่ทางด้านทิศตะวันตก

ของอาณาจักรเจนละ และอาจรวมถึงพื้นที่ลุ ่มแม่น้ำมูลด้วย ซึ่งชูเชียงมีความสัมพันธ์อันดีกับ

อาณาจักรเจนละเป็นอย่างมาก (Briggs, 1999, p. 30) 

ทัตซิโอะ โฮชิโนะ เป็นอีกผู้หนึ่งท่ีใช้บันทึกของจีนมาวิเคราะห์ร่วมกับสภาพภูมิศาสตร์ โดยมี

จุดประสงค์เพื่ออธิบายที่ตั ้งและขอบเขตของเวนตัน รวมถึงบรรดาเมืองต่าง ๆ ที่อยู ่ใกล้เคียง ใน

บริเวณอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปว่าเวนตันเป็น

อาณาจักรของกลุ ่มคนที ่ใช ้ภาษาไท (Tai language) ม ีศ ูนย ์กลางอยู ่บร ิเวณตอนกลางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีเมืองหลวงในระบบเมืองคู่คือ เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

และเมืองกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เวนตันมีเมืองขึ้น (vassal state) อีกสองเมืองคือ เมือง 

Doa-Ming ตั ้งอยู่ในที่ราบตอนเหนือเมืองเวียงจันทน์อันอุดมไปด้วยเหล็กและเกลือ และเมือง      

Can-Ban ท่ีควรเป็นเมืองศรีเทพ แต่เนื่องจากไม่ตรงตามตำแหน่งในบันทึกของจีนท่ีระบุว่าอยู่ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือของเวนตัน จึงกำหนดว่า Can-Ban น่าจะอยู่ทางตอนบนของลุ่มแม่น้ำป่าสักและ

เป็นเมืองที ่ควบคุมเส้นทางในท้องถิ ่นเท่านั ้น ไม่ได้มีความสำคัญในด้านการเมืองหรือการค้า 

(Hoshino, 2002, pp. 40-42)  

อย่างไรก็ดีทัตซิโอะ โฮชิโนะเสนอว่าเมืองศรีเทพคือ Qian หรือ Gan Zhi Fu ท่ีถูกกล่าวถึงใน

จดหมายเหตุราชวงศ์ถังฉบับใหม่ว่าเป็นเมืองตอนในแผ่นดินที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับอินเดียใต้ 

แต่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 ความสัมพันธ์นี้ถูกตัดขาดลง จากความพยายามเข้ามามีบทบาท

ของทวารวดีทางด้านตะวันตกและศรีจนาศะปุระทางด้านทิศตะวันออก (Hoshino, 2002, p. 34) 

และยังกล่าวต่อไปอีกว่าศรีเทพในช่ือ Qian/Gan-Zhi-Fu มีความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจเป็นเมืองท่ีอยู่ใน

อิทธิพลของ Zhan-Bo ท่ีท่านวิเคราะห์ว่าคือเมืองนครจำปาศรี ในจังหวัดมหาสารคาม กระท่ังได้เป็น 

1 ใน 4 เมืองภายใต้คณะทูตจาก Zhan-Bo ท่ีนำบรรณาการไปถวายจักรพรรดิเกาจงท่ีเมืองฉางอันใน

พ.ศ. 1200 (Hoshino, 2002, pp. 42, 47) 

ผู้วิจัยคิดเห็นว่าการใช้บันทึกของจีนระบุตำแหน่งบ้านเมืองตอนในแผ่นดินยังมีข้อจำกัดอยู่

บ้าง โดยเฉพาะบ้านเมืองขนาดเล็กท่ีแปลความจากคำพ้องเสียงภาษาจีนได้ยาก และเนื้อหาท่ีบรรยาย

ในบันทึกก็บอกเพียงตำแหน่งท่ีต้ังแบบกว้าง ๆ ไม่ปรากฏรายละเอียดของบ้านเมืองมากนัก ดังนั้นการ
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ใช้บันทึกของจีนมาวิเคราะห์ร่วมกับสภาพภูมิศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว โดยปราศจากการวิเคราะห์

หลักฐานทางโบราณคดีร่วมด้วยนั้น ไม่สามารถสร้างความน่าเช่ือถือต่อข้อสันนิษฐานได้อย่างเต็มท่ี แม้

ข้อเสนอของลอเรนซ์ บริกกส์ และทัตซิโอะ โฮชิโนะอาจเป็นไปได้ตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ก็ตาม 

ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศรีเทพและเวนตันยังคงมีความน่าสนใจอยู่มาก ทำให้

ต่อมา ไฮแรม วูดเวิร์ด ได้หยิบยกขึ้นมาศึกษาอีกครั้งในบทความชื่อ “Dvaravati, Si Thep, and 

Wen Dan” โดยท่ีการศึกษาในครั้งนี้มีเนื้อหาเจาะจงท่ีเมืองศรีเทพโดยตรง และวิธีการศึกษาน่าสนใจ

ตรงท่ีได้ทำการวิพากษ์ข้อเสนอเกี่ยวกับเวนตันของนักวิชาการท่านอื่นและวิเคราะห์หลักฐานเด่นท่ีพบ

ในประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ในช่วงเวลาที่เวนตันดำรงอยู่ราวครึ่งหลัง

ของพุทธศตวรรษที่ 13 ถึงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 14 เชื่อมโยงเข้ากับหลักฐานที่พบจากเมือง   

ศรีเทพท่ีท่านเสนอว่าคือเวนตัน เช่น อาคารจำลองประดับฐานโบราณสถานเขาคลังนอกที่คล้ายกับ

ปราสาทเขมรแบบกำพงพระ ลวดลายดอกไม้บนหมวกทรงกระบอกของเทวรูปกับลายบนทับหลัง

ปราสาทออกยมและบนเสาติดหนังปราสาทกำพงพระ รวมถึงหลักฐานท่ีสัมพันธ์กับจีนท้ังแผนผังของ

ถ้ำบนเขาถมอรัตน์และการพบพระพิมพ์จารึกอักษรจีน ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 

สอดรับกันดีกับช่วงเวลาในบันทึกของจีนที่ระบุว่าที ่เวนตันส่งทูตไปจีนในปี 1296 และ 1314 

(Woodward, 2010, pp. 91-92)  

ไฮแรม วูดเวิร์ดยังตั้งข้อสันนิษฐานชวนให้คิดต่ออีกว่า ถ้าหากศรีเทพคือเวนตันที่มีอิทธิพล

อย่างมากในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 – 14 การปฏิสัมพันธ์กับรัฐทวารวดีทางทิศตะวันตก อาจจะเป็นไป

ด้วยความแข็งกร้าวโดยการแผ่อิทธิพลเข้าควบคุมเมืองทวารวดีเหล่านั้น หรือดำเนินไปอย่างสงบด้วย

แนวทางศาสนา ซึ่งความสัมพันธ์นี้สะท้อนให้เห็นผ่านงานศิลปกรรมแบบทวารวดีที่ปรากฏที่เมืองศรี

เทพในช่วงเวลานี้ ยกตัวอย่างเช่น ความคล้ายคลึงทางศิลปกรรมของโบราณสถานเขาคลังในกับ

โบราณสถานหมายเลข 18 เมืองคูบัว พระพักตร์พระพุทธรูปบางองค์กับปูนปั้นที่เมืองนครปฐมและ

เมืองอู่ทอง (Woodward, 2010, p. 90) 

ยิ่งไปกว่านั้นยังต้ังข้อสังเกตว่าการส้ินสุดของเวนตันอาจเกิดขึ้นจากการท่ีพระเจ้าชัยวรมันท่ี 2 

ทำสงครามต่อต้านเวนตันหรือศรีเทพ โดยมีพันธมิตรเป็นเมืองในลุ่มแม่น้ำชี-มูลที่ไม่พอใจในอำนาจ

ของศรีเทพอยู่ก่อนแล้ว โดยได้ยกเอาใบเสมาที่พบบนเขาพนมกุเลนลักษณะคล้ายกับใบเสมาในลุ่ม

แม่น้ำชี-มูลมาเป็นหลักฐานเช่ือมโยงให้เห็นภาพความสัมพันธ์นี้ (Woodward, 2010, p. 90) 
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ต้องยอมรับว่าวิธีการศึกษาของวูดเวิร์ดทั้งการวิพากษ์ข้อเสนอเก่าและวิเคราะห์หลักฐาน

หลากหลายประเภท เช่น บันทึกของจีน จารึก โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ร่วมสมัยเจนละท่ีพบใน

เมืองศรีเทพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และกัมพูชา ทำให้ข้อสันนิษฐานนี้มีความน่าเชื่อถือ 

รวมถึงวิธีคิดยังก้าวข้ามการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานทางศิลปกรรมส่วนใหญ่ที่มักจะยุติตรงข้อ

สรุปว่า ศิลปกรรมจากที่หนึ่งมีความสัมพันธ์กับอีกที่หนึ่ง หรือรับ-ส่งอิทธิพลระหว่างกันเท่านั้น แต่

พยายามตีความเพิ ่มเติมต่อไปว ่าความสัมพันธ์ทางศิลปกรรมสามารถบอกเล่าเร ื ่องราวทาง

ประวัติศาสตร์ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งผู้วิจัยคิดเห็นว่าเป็นจุดประสงค์สำคัญของการศึกษาโบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร์ 

 แต่ถึงกระนั้นการตีความหลักฐานทางศิลปกรรมให้ออกมาเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์คง

ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะการกำหนดอายุหลักฐานที่เมืองศรีเทพสามารถอยู ่ใน

ช่วงเวลาอื่นได้ โดยเฉพาะโบราณสถานเขาคลังนอกท่ีผู้วิจัยคิดว่าควรจะสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

14 – 15 ในช่วงหลังจากเวนตันมากกว่า ซึ ่งจะส่งผลให้ทิศทางของประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปด้วย

นอกจากนี้ช่วงท่ีเวนตันมีตัวตนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์นั้น ในบริบทของเมืองศรีเทพกลับไม่พบจารึก

ท่ีเกี่ยวข้องกับอาณาจักรเจนละโดยตรงเลย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความหลากหลายของหลักฐานในช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 13 – 14 แสดงให้เห็นว่าเมืองศรีเทพเจริญขึ้นในช่วงเวลานี้ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าใน

ช่วงเวลาแห่งความวุ ่นวายของเจนละเกือบ 100 ปี ใกล้เคียงกับช่วงที ่ทวารวดีหายไปจากหน้า

ประวัติศาสตร์ เมืองศรีเทพจะมีบทบาทอย่างไรบ้างในช่วงเวลานี้ 

 

2.2.4.3 ข้อเสนอ “ศรีเทพ คือ ศรีจนาศะ”  

เมืองศรีเทพยังถูกนำไปเช่ือมโยง “ศรีจนาศะ” บ้านเมืองโบราณท่ีปรากฏช่ือในจารึก

สองหลัก ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่เช่ือว่าอยู่บริเวณท่ีราบสูงโคราชและอาจมีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองโบราณ

เสมา ในเขตอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แต่ต่อมาได้มีการเสนอว่าศูนย์กลางของศรีจนาศะควร

จะอยู่ท่ีเมืองศรีเทพ ในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำป่าสักมากกว่า จึงเกิดเป็นข้อถกเถียงถึงปัญหาของศูนย์กลางของ

อาณาจักรศรีจนาศะท่ีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  

จารึก 2 หลักที่ปรากฏชื่อศรีจนาศะ ได้แก่ จารึกศรีจนาศะ พบใกล้กับเทวสถาน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการสรรเสริญพระศิวะและพระนางปารวตี จากนั้นจึง

กล่าวถึงลำดับกษัตริย์แห่งจนาศะปุระ ได้แก่ ภคทัตต์ สุนทรปรากรม สุนทรวรมัน นรปติสิงหวรมัน 

และมงคลวรมัน ซึ่งโปรดให้สร้างพระรูปพระชนนีเป็นพระเทวี เมื ่อปี 1480 น่าสนใจตรงที่ราย      
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พระนามของพระราชาแห่งศรีจนาศะไม่ตรงกับรายพระนามกษัตริย์กัมพูชาในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน 

(Coedes, 1944, pp. 73-76) ส่วนจารึกอีกหลักหนึ่งคือ จารึกบ่ออีกา ถูกพบในภายหลังบริเวณบ่อ

อีกา เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา มีสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชาแห่งศรีจนาศะถวายโคกระบือ

และทาสชายหญิงให้พระภิกษุสงฆ์ เพื่อมุ่งหวังพระสัมมาสัมโพธิญาณ การสรรเสริญพระอิศวร รวมท้ัง

กล่าวถึงอังศเทพผู้ได้รับดินแดนที่ถูกละท้ิงไป “นอกกัมพุเทศ” ได้สร้างศิวลึงค์ทองขึ้นในพ.ศ. 1411 

(Coedes, 1954, pp. 83-85)  

ยอร์ช เซเดส์ ผู้อ่านและแปลจารึกทั้งสองหลักได้สันนิษฐานว่าศรีจนาศะอาจจะมีศูนย์กลาง

อยู่ที่อยุธยาหรือลพบุรี ในคราวแรกเมื่อพบจารึกศรีจนาศะที่พระนครศรีอยุธยา (Coedes, 1944, p. 

74) แต่เมื่อพบจารึกบ่ออีกาท่ีเมืองเสมาแล้ว ท่านได้เปล่ียนข้อสันนิษฐานใหม่ โดยเสนอว่าศูนย์กลาง

ของศรีจนาศะควรจะตั้งอยู่ในที่ราบสูงโคราชมากกว่า และเพิ่มเติมข้อมูลต่อไปว่าในพ.ศ. 1411 ท่ี

ปรากฏในจารึกบ่ออีกา “ดินแดนที่ถูกทิ้งนอกกัมพุชเทศ” ที่อังศเทพได้รับนั้นคงเป็นส่วนหนึ่งของ   

ศรีจนาศะ แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเขมรโบราณในขณะนั้น (Coedes, 1954, pp. 83-85) 

นอกจากนี้ยังรวมเอาจารึกหินขอนจำนวน 2 หลักท่ีพบใกล้เคียงในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เข้าเป็นส่วนหนึ่งของศรีจนาศะด้วย จารึกหินขอนเป็นจารึกในพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการทำบุญของ

ราชภิกษุหรือเจ้าชายนฤเปนทรธิปติวรมัน ซึ่งกำหนดอายุจากตัวอักษรและภาษาท่ีใช้ให้อยู่ในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 14 (Coedes, 1954, pp. 73-79) 

ต่อมามีการนำข้อเสนอนี้ไปขยายผลต่อในการศึกษาประติมากรรมสำริดในพุทธศาสนาฝ่าย

มหายานจำนวน 3 กลุ่มท่ีพบพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มด้วยการศึกษาช้ินส่วน

พระโพธิสัตว์สำริดพบท่ีบ้านโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี 2504 (ชอง บวสเซอลิเยร์, 

2512, น. 133-168; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2540a, น. 107-108) การศึกษากลุ่มพระโพธิสัตว์

และพระพุทธรูปสำริดจำนวนหนึ่งพบท่ีปราสาทเขาปลายบัดในอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมี

บางส่วนถูกนำออกนอกประเทศในปี 2507 (Le Bonheur, 1972, p. 133; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

, 2540d, น. 196-198) และการศึกษาประติมากรรมพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์สำริดจำนวน 3 

องค์จาก  บ้านฝ้าย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี 2515 (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2540c, 

น. 199-202; อุไรศรี วรศะริน, 2516, น. 43-50) ท้ังนี้การศึกษาท้ังหมดมีข้อสรุปค่อนข้างใกล้เคียงกัน

คือ กำหนดอายุของโบราณวัตถุให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 ลักษณะศิลปกรรมของพระ

โพธิสัตว์มีอิทธิพลของศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร ส่วนพระพุทธรูปมีลักษณะทางประติมาน

วิทยาคล้ายกับศิลปะทวารวดีในภาคกลาง อีกท้ังยังสรุปคล้ายกันว่าประติมากรรมสำริดในพุทธศาสนา



 53 
 
ฝ่ายมหายานเหล่านี ้เป็นผลงานของศรีจนาศะ ซึ ่งน่าจะมีขอบเขตครอบคลุมถึงบริเวณที ่พบ

ประติมากรรมสำริดเหล่านี้ด้วย 

แม้ข้อเสนอของยอร์ช เซเดส์จะเป็นกรอบแนวคิดให้นักวิชาการรุ่นหลังทำการศึกษาขยายผล

มาอย่างยาวนาน แต่ต่อมาได้ปรากฏข้อสันนิษฐานใหม่ของ ธิดา สาระยา ท่ีได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ

แผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพในช่วงปี 2527- 2528 ซึ่งเสนอข้อสันนิษฐานใหม่ว่า

เมืองศรีเทพควรจะเป็นศูนย์กลางของบ้านเมืองที่ชื่อว่าศรีจนาศะ โดยให้เหตุผลสนับสนุนดังนี้  (ธิดา 

สาระยา, 2537c, น. 150-153) 

1. เมืองศรีเทพเป็นชุมชนระดับเมืองมีความโดดเด่นทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด

แห่งหนึ่งในภูมิภาค ตลอดจนมีพัฒนาการต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 – 18 แตกต่างจากเมือง

เสมาและเมืองฝ้ายท่ีแม้จะมีความเจริญทางด้านศิลปกรรม แต่ด้วยความท่ีเป็นเมืองเล็กในบริเวณลำน้ำ

สาขาของแม่น้ำมูล จึงมีข้อจำกัดในการพัฒนาเป็นเมืองขนาดใหญ่เช่นเมืองศรีเทพได้ นอกจากนี้

หลักฐานทางโบราณคดียังช้ีให้เห็นว่าท่ีเมืองศรีเทพปรากฏการนับถือศาสนาพุทธและฮินดูในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 12 – 15 อย่างชัดเจน สอดคล้องกันดีกับเนื้อหาในจารึกกลุ่มศรีจนาศะ 

2. ภาพสลักพระโพธิสัตว์บนผนังถ้ำเขาถมอรัตน์มีความคล้ายคลึงกับศิลปกรรมแห่งศรีจนาศะ

ดังที่ปรากฏประติมากรรมพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกัน ทำให้คิดต่อไปได้ว่าศูนย์กลางที่จะมีบทบาทต่อ

ศิลปกรรมแห่งศรีจนาศะ (บ้านโตนด บ้านฝ้าย และประโคนชัย) ได้นั้น ต้องมีเสถียรภาพทางการเมือง

ค่อนข้างมาก ซึ่งควรจะตรงกับเมืองศรีเทพท่ีปรากฏระบบกษัตริย์ตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 รวมถึง

ภูมิศาสตร์ท่ีต้ังของเมืองยังเป็นจุดควบคุมการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมท่ีสำคัญอีกด้วย 

3. เนื้อหาในจารึกระหว่างจารึกที่เมืองศรีเทพ (จารึกเมืองศรีเทพ) และจารึกกลุ่มศรีจนาศะ 

(จารึกศรีจนาศะ จารึกบ่ออีกา และจารึกหินขอน 2 หลัก) มีความสอดคล้องกัน แสดงให้เห็นถึง

พัฒนาการของศรีจนาศะรัฐอิสระในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 15 ก่อนท่ีอิทธิพลเขมรจะเข้ามาแทนท่ี

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 

อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการหลายท่านท่ีไม่เห็นด้วยกับข้อสันนิษฐานนี้ โดยทนงศักดิ์ หาญวงษ์ 

ได้ใช้ข้อมูลจากการดำเนินการทางโบราณคดีโต้แย้งว่า เมืองเสมาเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีพัฒนาการมาต้ังแต่

สมัยทวารวดีจนถึงสมัยเขมรโบราณ ร่องรอยโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากแสดงให้เห็นว่า

เมืองเสมาสามารถเป็นที่ตั ้งของศรีจนาศะได้ และคงไม่ใช่เป็นเมืองในปริมณฑลอำนาจของศรีเทพ   

แต่อย่างใด แต่กลับกันศรีเทพคือเมืองชายขอบของกษัตริย์ท่ีลงท้ายด้วยคำว่า “วรมัน” ภายใต้กลุ่มชน
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ที่ใช้ภาษาเขมรร่วมสมัยกับรัฐทวารวดี จนถึงกลุ่มชนที่ใช้ภาษาเขมร ไม่มีภาษามอญปนที่รู้จักกันใน

นาม “ลวปุระ” (ทนงศักดิ์ หาญวงษ์, 2534, น. 71-73) 

การโต้แย้งครั้งสำคัญเกิดขึ้นโดยมยุรี วีระประเสริฐ ซึ่งใช้วิธีการประมวลแนวคิดที่ผ่านมา

เกี่ยวกับศรีจนาศะและวิพากษ์หลักฐานทางโบราณคดีระหว่างเมืองศรีเทพและเมืองเสมาในช่วงเวลาท่ี

คาดว่าศรีจนาศะดำรงอยู่ได้อย่างน่าสนใจ สาระสำคัญของข้อโต้แย้งคือ แม้ว่าจากหลักฐานทาง

โบราณคดีที ่พบที่เมืองศรีเทพ จะปฏิเสธไม่ได้ว ่าเมืองโบราณแห่ งนี้คงเป็นเมืองสำคัญในฐานะ

ศูนย์กลางของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสัก แต่ผลจากการดำเนินการทางโบราณคดีที่เมืองเสมาในปี 

2533 และ 2542 ได้พบโบราณสถานจำนวนและชั้นวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นว่าเมืองเสมามีร่องรอย

ของชุมชนโบราณตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 10 – 11 และมีพัฒนาการต่อเนื่องจนถึงพุทธศตวรรษท่ี      

17 – 18 ภายใต้วัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมรเช่นเดียวกับเมืองศรีเทพ (มยุรี วีระประเสริฐ, 

2545b, น. 103-109) 

นอกจากนี้เนื้อหาในจารึกศรีจนาศะทั้งสองหลัก ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ที่สามารถเชื่อมโยงกับเมือง  

ศรีเทพได้ โดยเฉพาะข้อความในจารึกที่กล่าวถึงการนับถือศาสนาฮินดูในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 ยัง

สอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีที ่เมืองเสมามากกว่าเมืองศรีเทพ ดังที่ได้พบโบราณสถานใน

ศาสนาฮินดูศิลปะแบบเกาะแกร์ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 ได้แก่ ปราสาทเมืองแขกและปราสาทโนนกู่ 

รวมถึงจารึกเมืองเสมาที่พบใหม่ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมในศาสนาฮินดู และมีศักราชใกล้เคียงกับ

จารึกศรีจนาศะท้ังสองหลักมาก ตรงกันข้ามกับเมืองศรีเทพท่ีไม่ปรากฏหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา

ฮินดูในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 ที่ชัดเจนเลย  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าควรจะเชื่อถือตามข้อสันนิษฐานเดิม

ต่อไป จนกว่าจะมีการพบหลักฐานใหม่ท่ีชัดเจนกว่านี้ในอนาคต (มยุรี วีระประเสริฐ, 2545b, น. 105-

109) 

ชลิต ชัยครรชิต เป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งท่ีคัดค้านข้อสันนิษฐานใหม่นี้ โดยช้ีให้เห็นว่าเมือง

ศรีเทพแม้จะเป็นศูนย์กลางของลุ่มแม่น้ำป่าสัก แต่ก็ไม่ปรากฏร่องรอยที่เชื่อมโยงศรีจนาศะได้เลย 

ตรงกันข้ามกับเมืองเสมาท่ีพบหลักฐานของศรีจนาศะโดยตรง ตลอดจนมีพัฒนาการท่ีต่อเนื่องยาวนาน

เช่นเดียวกัน และการดำเนินการทางโบราณคดีในระยะหลังยังบ่งช้ีว่าพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำมูลปรากฏร่องรอย

การอยู่อาศัยและโลหกรรมอย่างหนาแน่นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ซึ่งแสดงถึง

ศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นเมืองขนาดใหญ่ได้ ดังเช่นเมืองเสมาและเมืองพิมายในสมัยต่อมา 

นอกจากนี้ยังเสนออีกว่าเมืองเสมาควรเป็นศูนย์กลางของศรีจนาศะ อันมีขอบเขตครอบคลุมพื้นท่ี

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอปักธงชัย อำเภอสูงเนิน อำเภอเมือง และอำเภอโนนสูง 
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จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ได้พบจารึกหินขอนและกลุ่มประติมากรรมสำริดดังที่ได้กล่าวไปแล้วด้วย 

(ชลิต ชัยครรชิต, 2545, น. 132-149) 

อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าศรีศักร วัลลิโภดม จะเป็นนักวิชาการท่านเดียวที่สนับสนุนและขยาย

ผลข้อสันนิษฐานนี้ ถึงแม้ว่าจะเคยเห็นด้วยกับข้อสันนิษฐานเดิมท่ีว่าศรีจนาศะควรต้ังอยู่ตรงท่ีราบสูง

โคราชบริเวณเมืองเสมา (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2533, น. 135-137) แต่การศึกษาในระยะหลังท่านได้

นิยามลักษณะของศรีจนาศะว่าเป็นการรวมกลุ่มของเมืองตอนในกลุ่มหนึ่ง (hinterland state) ที่อยู่

ภายใต้มัณฑละเดียวกัน (mandala)  โดยมัณฑละที่ชื่อว่าศรีจนาศะเป็นการรวมตัวของเมืองศรีเทพ

และเมืองเสมาในระบบเมืองคู่ท่ีมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากความคล้ายคลึงกัน

ในเรื่องแผนผังของเมือง รูปแบบศาสนสถาน และลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรม (ศรีศักร วัลลิโภดม, 

2559, น. 29-30) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันเรื่องราวของศรีจนาศะก็ยังคงคลุมเครืออยู่มาก 

เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานใหม่ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับบ้านเมืองนี้อีกเลย โดยเฉพาะหลักฐานประเภท

จารึกท่ียังคงปรากฏช่ือศรีจนาศะในจารึกเพียงสองหลักดังเดิม ถึงแม้การศึกษาท่ีผ่านมาได้มีการขยาย

ผลไปยังกลุ่มประติมากรรมสำริดที่พบในจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ ตลอดจนจารึกหินขอนท้ัง

สองหลักก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงหลักฐานทางอ้อมท่ีถูกนำมาเช่ือมโยงเพื่อให้เห็นขอบเขตท่ีเป็นไปได้ของ

ศรีจนาศะเท่านั้น  

ในกรณีที่ศรีจนาศะถูกนำมาเชื่อมโยงกับศรีเทพตามข้อสันนิษฐานของธิดา สาระยานั้น ต้อง

ยอมรับว่าหลักฐานท่ีกล่าวถึงท้ังหมดเป็นเพียงการเช่ือมโยงทางอ้อมและดูเบาบางเกินไปท่ีจะกล่าวได้

ว่าศรีเทพคือศรีจนาศะ แต่ท้ังนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าหากตัดกรอบแนวคิดเรื่องศรีจนาศะออกไป แล้วมองแต่

เพียงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองศรีเทพและเมืองเสมา จะเห็นได้ว่าทั้งสองเมืองมีความคล้ายกันใน

หลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและต่อเนื่องยาวนาน แสดงให้เห็นว่าท้ัง

สองเมืองเป็นศูนย์กลางสำคัญในพื้นที่ตั้งของตนเองในช่วงเวลาเดียวกัน น่าสนใจว่าถ้าหากยึดเอา

เทือกเขาพังเหยเป็นแนวกั้นแบ่งระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อาจจะกล่าวได้

ว่าทั้งสองเมืองคือประตูหลักคนละบานที่เชื่อมต่อภูมิภาคทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน ซึ่งถ้าเป็นมัณฑละ

เดียวกันดังที่ศรีศักร วัลลิโภดม (2559, น. 29-30) ได้เสนอไว้  เป็นที่น่าคิดต่อไปว่าเส้นทางข้ามแนว

เขาพังเหยและเส้นทางสำคัญภายในแผ่นดินคงถูกควบคุมโดยส้ินเชิงด้วยมัณฑละท่ีว่านี้ ซึ่งจะส่งผลต่อ

บทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วย หรือในทางตรงกันข้ามหากทั้งสองเมืองต่างเป็น

เอกเทศ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ไกลกันมากนักคงเกิดการทับซ้อนทางด้านอิทธิพลทางการเมืองและ
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เศรษฐกิจ อันจะส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์เป็นไปในเชิงลบดังท่ีไฮแรม วูดเวิร์ด (2010, น. 90) ได้เสนอไว้ได้

หรือไม่ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดก็น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาททางสังคมและ

วัฒนธรรม รวมถึงความสำคัญของเมืองตอนในได้เป็นอย่างดี  

 

2.2.5 เมืองศรีเทพกับแนวคิดเมืองตอนใน 

ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่าเมืองศรีเทพต้ังอยู่ในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนกลาง ระหว่างภาคกลางและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ประเด็นเชิงภูมิศาสตร์ของเมืองศรีเทพส่วนใหญ่ถูกให้ความสำคัญ

กับการเป็นจุดเช่ือมต่อสำคัญทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ ตลอดจนการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม

ของท้ังสองภูมิภาค แต่อย่างไรก็ดีอีกแง่มุมหนึ่งท่ีไม่ถูกกล่าวถึงมากนักคือ การเป็นเมืองท่ีต้ังอยู่ลึกเข้า

มาภายในแผ่นดินอันห่างไกลจากชายฝั่งทะเล ทำให้นักวิชาการบางท่านนิยามลักษณะเช่นนี้ว่าเป็น

รูปแบบหนึ่งของ “เมืองตอนใน” (hinterland-states)  ซึ่งอาจมีลักษณะพัฒนาการทางสังคมและ

วัฒนธรรมบางประการท่ีแตกต่างจาก “เมืองท่าชายฝ่ังทะเล” (coastal states)  

 

 2.2.5.1 เมืองศรีเทพกับแนวคิดชายฝั่งทะเลโบราณสมัยทวารวดี 

เมื่อพิจารณาตำแหน่งของเมืองศรีเทพตามสภาพภูมิศาสตร์ จะเห็นได้ว่าชายฝ่ังทะเล

ใกล้ท่ีสุดท่ีสามารถใช้ติดต่อทางทะเลกับดินแดนภายนอกภูมิภาคอื่น ๆ คือ บริเวณชายฝ่ังอ่าวไทย โดย

มีระยะห่างจากเมืองศรีเทพประมาณ 220 กิโลเมตร นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าชายฝ่ังอ่าวไทย

ในสมัยโบราณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน หากแต่มีขอบเขตเว้าลึกเข้ามาในบริเวณภาคกลางของไทย 

ซึ่งส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในสมัยโบราณด้วย 

ผ่องศรี วนาสินและทิวา ศุภจรรยา ได้แปลความจากภาพถ่ายทางอากาศและภูมิลักษณ์ท่ีถูก

ดัดแปลงโดยมนุษย์ ชี้ให้เห็นว่าเมืองสมัยทวารวดีหลายเมืองตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 3.5 - 4 เมตร

จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เช่น เมืองนครปฐมโบราณ เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองคูบัว 

จังหวัดราชบุรี เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยที่ไม่มีเมืองโบราณสมัยทวารวดีเมืองใดที่อยู่ต่ำ

กว่าระดับความสูงนี้เลย จึงสันนิษฐานว่าในสมัยทวารวดีชายฝ่ังทะเลมีขอบเขตเว้าลึกเป็นอ่าวเข้ามาใน

พื้นท่ีภาคกลางถึงประมาณเส้นช้ันความสูงท่ี 4 เมตรตามแนวตำแหน่งของเมืองโบราณเหล่านี้ ดังนั้น

เมืองโบราณท่ีต้ังใกล้กับชายฝ่ังทะเลจึงมีลักษณะเป็นเมืองท่าชายฝ่ังทะเลตามไปด้วย โดยพื้นท่ีท่ีอยู่ต่ำ

กว่าระดับความสูง 3.5 – 4 เมตร นอกจากจะเป็นพื้นท่ีทะเลท่ีสามารถใช้สัญจรข้ามอ่าวระหว่างเมือง
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ได้แล้ว คงมีสภาพเป็นท่ีลุ่มต่ำใกล้เคียงระดับน้ำทะเลหรือมีลักษณะเป็นหาดทรายบางพื้นท่ีด้วย (ทิวา 

ศุภจรรยา & ผ่องศรี วนาสิน, 2524, น. 30-31) (ภาพท่ี 11) 

 

 

ภาพท่ี 11 ขอบเขตชายทะเลสมัยโบราณเสนอโดยทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน 
ดัดแปลงจาก: แผนท่ีแสดงท่ีต้ังเมืองโบราณและแนวชายฝ่ังทะเลสมัยทวารวดี (ทิวา ศุภจรรยา & ผ่อง

ศรี วนาสิน, 2524) 

 

ข้อสันนิษฐานเรื่องขอบเขตชายฝั่งทะเลโบราณสมัยทวารวดีข้างต้นนี้ ส่งผลต่อการศึกษา

พัฒนาการของบ้านเมืองโบราณในระยะต่อมา เช่น การศึกษาเปรียบเทียบขนาดและคุณลักษณะอื่น ๆ 

ของเมืองโบราณรอบอ่าวบางกอก (Bay of Bangkok) เพื่อตีความในเรื ่องเศรษฐกิจการเมืองและ

ศูนย์กลางของทวารวดีในงานของแคแรน มุดาร์ โดยใช้ขอบเขตชายฝั่งทะเลโบราณข้างต้นเป็น

ขอบเขตของอ่าวบางกอกร่วมสมัยทวารวดี (Mudar, 1999, pp. 3-5) หรือในงานของทัตซิโอะ โฮชิ

โนะ ก็ยกเอาขอบเขตเดียวกันนี้เป็นพื้นที่ทะเลโบราณ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการตีความและกำหนด

ตำแหน่งบ้านเมืองโบราณตอนในแผ่นดินที่กล่าวถึงในเอกสารจีนช่วงพุทธศตวรรษที ่ 12 – 13 

(Hoshino, 2002, pp. 32-34) ตลอดจนงานในระยะหลังของชวลิต ขาวเขียว และทิวา ศุภจรรยาเอง 
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ก็ยังคงใช้ขอบเขตนี้เป็นพื้นที่ทะเลโบราณในสมัยทวารวดี (ชวลิต ขาวเขียว และทิวา ศุภจรรยา, 

2548, น. 59-63) โดยตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าในระยะหลังระดับน้ำทะเลมีการถอยร่นเป็นระยะจน

ใกล้เคียงกับบริเวณชายฝ่ังทะเลปัจจุบัน ทำให้ปรากฏการขุดคลองจากเมืองโบราณสมัยทวารวดีหลาย

แห่งเป็นทางออกสู่ทะเล จนกระท่ังเกิดการย้ายพื้นท่ีต้ังเมืองใหม่ลงมาใกล้กับชายฝ่ังทะเลปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานนี้ก็ถูกโต้แย้งจากนักวิชาการหลายท่านเช่นเดียวกัน ประเด็น

สำคัญคือ ขอบเขตและระยะเวลาในการถอยร่นชายของฝั่งทะเลโบราณที่ไม่ตรงกับข้อสันนิษฐานนี้ 

เช่น สิน สินสกุล เห็นแย้งว่าขอบเขตชายฝ่ังทะเลข้างต้นควรมีอายุเก่าไปถึงช่วงกลางสมัยโฮโลซีน หรือ

มีอายุประมาณ 6,000 – 4,000 ปีมาแล้ว (Sinsakul, 1992, pp. 23-27; 2000, pp. 415-427) หรือ

งานระยะต่อมาของซูสุมุ ทานาเบและคณะ ที่มีการเจาะเก็บตะกอนดินอย่างเป็นระบบและกำหนด

อายุด้วยวิธีเรดิโอคาร์บอนหลายตัวอย่าง ชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่ประมาณ 2,000 ปีลงมา ระดับน้ำทะเลได้

ถอยร่นลงมาไม่ไกลจากชายฝ่ังทะเลในปัจจุบันมากนัก (Tanabe et al., 2003, pp. 802-805) ซึ่งต่ำ

กว่าขอบเขตของข้อสันนิษฐานข้างต้นค่อนข้างมาก  

เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการเสนอการตีความใหม่เรื่องขอบเขตแนวชายฝ่ังทะเลโบราณสมัยทวารวดี

ของตรงใจ หุตางกูร โดยที่การวิเคราะห์ตะกอนดินและละอองเรณู รวมถึงหาค่าอายุด้วยวิธีเรดิโอ

คาร์บอนอย่างเป็นระบบ ข้อเสนอนี้ช้ีให้เห็นว่าชายฝ่ังทะเลโบราณสมัยทวารวดีไม่ได้เป็นอ่าวลึกเข้าไป

ในแผ่นดินตามขอบเขตเดิม หากแต่มีขอบเขตสูงสุดไม่เกินอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ในปัจจุบัน ดังท่ีกำหนดเรียกว่า “อ่าวทวารวดี” ซึ่งปรากฏเรือจมร่วมสมัยทวารวดีท่ีเข้ามาติดสันดอน

ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ในบริเวณที่เป็นส่วนตื้นของอ่าวทวารวดีนี้ด้วย พื้นท่ี ถัดขึ้นไปจากอ่าว   

ทวารวดีเป็นแนวสันดอนป่าชายเลนที่น่าจะเป็นเครื่องกีดขวางการเดินเรือเข้าสู ่เมืองที่เรียกว่า      

“สันดอนทวารวดี” ส่วนท่ีราบกว้างใหญ่หลังแนวสันดอนป่าชายเลนเป็นที่ราบน้ำท่วมถึงตามฤดูกาลท่ี

สามารถใช้เป็นพื้นท่ีสำหรับปลูกข้าวได้ ดังนั้นเมืองโบราณสมัยทวารวดีส่วนใหญ่จึงต้ังอยู่บนลานตะพัก

ท่ีน้ำท่วมไม่ถึงและไม่ติดกับแนวชายฝ่ังทะเล แต่ใช้ลำน้ำหรือคลองขุดในการออกสู่ทะเลเหมือนในสมัย

กรุงศรีอยุธยา (ตรงใจ หุตางกูร, 2557, น. 25-31) (ภาพท่ี 12) 
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ภาพท่ี 12 สภาพภูมิศาสตร์ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 7- 15 ตามข้อเสนอของตรงใจ หุตางกูร 
ท่ีมา: (ตรงใจ หุตางกูร, 2557, น. 40, รูปท่ี 7)  

 

อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดเรื่องขอบเขตชายฝ่ังทะเลโบราณยังไม่สามารถหาข้อสรุปท่ีชัดเจนได้ใน

ปัจจุบัน และคงต้องมีการศึกษาต่อไปอีกมาก การศึกษาในครั้งนี้จึงขอยกเฉพาะข้อสันนิษฐานของทิวา 

ศุภจรรยาและผ่องศรี วนาศิน (รวมถึงการศึกษาของชวลิต ขาวเขียวและทิวา ศุภจรรยาในภายหลงั ) 

และข้อสันนิษฐานของตรงใจ หุตางกูร มากล่าวถึงเท่านั้น เนื่องจากเป็นการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้อง

กับวิชาการโบราณคดีโดยตรง  

จริงอยู่ที ่ผลของการศึกษาของทั้งสองข้อสันนิษฐานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะ

ประเด็นเรื่องขอบเขตและระยะเวลาการถอยร่นของชายฝ่ังทะเลโบราณ แต่ข้อเท็จจริงท่ีว่า ไม่ปรากฏ

เมืองสมัยทวารวดีในพื้นที่ระดับต่ำกว่าเส้นชั้นความสูงที่ 4 เมตรลงมาเลยนั้น แสดงให้เห็นว่าใน

ช่วงเวลานี้พื้นที่ระดับต่ำกว่า 3.5 – 4 เมตร ยังไม่สามารถใช้เป็นที่ตั้งถิ่นฐานถาวรได้ โดยอาจจะเป็น

ทะเลโบราณตามข้อสันนิษฐานแรก หรือเป็นพื้นท่ีน้ำท่วมตามฤดูกาลตามข้อสันนิษฐานท่ีสองก็เป็นได้ 
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แต่กระนั้นข้อเท็จจริงนี้ก็ทำให้เมืองท่ีต้ังอยู่ในระดับ 3.5 - 4 เมตร มีคุณสมบัติท่ีจะเป็นเมืองท่าชายฝ่ัง

ทะเลได้ ด้วยเหตุผลสำคัญคือ เป็นเมืองท่ีต้ังอยู่ใกล้ชายฝ่ังทะเลในปัจจุบันที่สุดและมีเส้นทางติดต่อกับ

ทะเลโดยตรง ดังที่ปรากฏลักษณะเช่นนี้อย่างชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ที ่มี     

เมืองหลวงต้ังอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดิน แต่มีคุณสมบัติเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ด้วยการใช้แม่น้ำเจ้าพระยา

และลำน้ำสายรองเป็นช่องทางติดต่อกับชายฝั่งทะเล ซึ่งทำให้ผู้คนภายนอกสามารถล่องเรือเข้ามา

ปฏิสัมพันธ์ได้โดยตรง 

ธิดา สาระยา ให้คำจำกัดความเมืองท่าชายฝั่งทะเลในภาคกลางของไทยในสมัยทวารวดีว่า 

อาจไม่ใช่ลักษณะของเมืองที่ตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเล ดังที่ปรากฏเป็นปกติในคาบสมุทรภาคใต้ แต่เป็น

เมืองท่ีมีช่องทางติดต่อทะเลได้สะดวก เช่น เมืองลพบุรีท่ีอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำตอนในสามารถใช้ลำน้ำ

ออกสู่ฝั่งทะเลได้ (ธิดา สาระยา, 2537b, น. 173) หรือกรณีเดียวกันกับการขุดคลองถนนขาดจาก

เมืองนครปฐมโบราณไปออกชะวากทะเลที่บริเวณดอนยายหอม เพื่อเชื่อมต่อกับชายฝั่งทะเลที่มีการ

ถอยร่นเป็นระยะ (ชวลิต ขาวเขียว & ทิวา ศุภจรรยา, 2548, น. 63)  

หากใช้คำจำกัดความข้างต้น พิจารณาไปยังเมืองโบราณสมัยทวารวดีอื ่น ๆ ตามสภาพ

ภูมิศาสตร์ที ่ไม่ได้อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเล อาจกล่าวได้ว่าบรรดาเมืองโบราณที่อยู ่ลึกเข้าไปภายใน

แผ่นดินถัดจากเมืองท่าชายฝั่งทะเลเหล่านี้คือ “เมืองตอนใน” ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นเมืองที่อยู่

ห่างไกลชายฝั่งทะเลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการเป็นเมืองที่ไม่สามารถติดต่อโดยตรง

กับชายฝ่ังทะเลได้ ด้วยอุปสรรคด้านการคมนาคมท่ีไม่มีแนวลำน้ำหรือคลองเช่ือมต่อกับทะเล หรือการ

ออกสู่ทะเลต้องผ่านเมืองท่าชายฝ่ังทะเลอื่น อาจเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้คนนอก

ภูมิภาคในระบบการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางทะเลได้ ดังนั้นในเชิงภูมิศาสตร์เมือง

ศรีเทพจึงมีลักษณะเป็นเมืองตอนในรูปแบบหนึ่ง ด้วยเหตุผล ดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่ตั ้งของเมืองอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินค่อนข้างมาก โดยห่างจากชายฝั่งทะเล

โบราณหรือท่ีราบน้ำท่วมตามฤดูกาลอยู่พอสมควร และท่ีสำคัญภูมิประเทศโดยรอบเมืองถูกล้อมรอบ

ด้วยภูเขาและเนินเขาลูกเต้ีย ๆ ท่ีต่อเนื่องมาจากฟากตะวันตกของจังหวัดนครสวรรค์และต่อเนื่องขึ้น

ไปจากแนวดงพญาเย็นในเขตจังหวัดสระบุรี ซึ่งแตกต่างจากเมืองตอนในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 

เช่น เมืองคูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เมืองอู่ตะเภา จังหวัด ชัยนาท เมืองบน จังหวัดนครสวรรค์ ที ่มี

ลักษณะเป็นพื้นท่ีราบกว้างขวางและมีเครือข่ายของลำน้ำเช่ือมต่อถึงกันจำนวนมาก 
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2. ถึงแม้ว่าจะมีแนวแม่น้ำป่าสักเป็นเส้นทางสัญจรที่สามารถติดต่อกับชายฝั่งทะเลโบราณ

หรือพื้นท่ีน้ำท่วมตามฤดูกาลได้ แต่การสัญจรท้ังทางน้ำและทางบกก็ต้องผ่านเมืองโบราณอื่น ๆ ท่ีต้ัง

อยู่บริเวณปลายน้ำหรือปากแม่น้ำป่าสัก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลมากกว่าและน่าจะมีลักษณะเป็น

เมืองท่าชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกด้วย เช่น เมืองลพบุรี เมืองขีดขิน และเมืองอู่ตะเภา จังหวัด

สระบุรี (ภาพท่ี 11) 

  

2.2.5.2 แนวทางการศึกษาเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนใน 

ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองชายฝ่ังทะเลและเมืองตอนในแผ่นดินในเชิงเศรษฐกิจ อาจ

ยกตัวอย่างเพิ่มเติมจากแบบจำลองการแลกเปลี่ยนระหว่างพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำของ เบนเน็ต 

บรอนสัน ท่ีใช้อธิบายระบบการตลาดในคาบสมุทรมาเลย์และเกาะสุมาตรา โดยได้แบ่งเมืองออกเป็น

หลายระดับตามตำแหน่งท่ีต้ังท่ีสัมพันธ์กับทางน้ำแบบกิ่งไม้ (dendritic pattern) และชายฝ่ังทะเล ใน

แบบจำลองนี้บรอนสันเสนอว่าเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณปลายน้ำหรือปากแม่น้ำที่เป็นทางออกสู่ทะเลคือ 

เมืองศูนย์กลางท่ีมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสูงท่ีสุด เนื่องจากสามารถควบคุมการติดต่อ

ระหว่างดินแดนภายในกับภูมิภาคภายนอก ทำให้มีอำนาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจสูง  ส่วนเมืองท่ีอยู่

ลึกเข้าไปบริเวณต้นน้ำและจุดแยกของลำน้ำสาขาต่าง ๆ มีหน้าที่ในการรวบรวมและผลิตทรัพยากร 

เพื่อส่งลงมาค้าขายกับผู้ซื้อนอกภูมิภาคยังเมืองศูนย์กลางที่ตั้งอยู่ปลายน้ำ แต่มีอำนาจต่อรองต่ำกว่า 

ซึ ่งลักษณะเช่นนี้อาจทำให้เกิดการขัดแย้งหรือประนีประนอม โดยมีอำนาจทางการเมืองเข้ามา

เกี่ยวข้องด้วยอย่างมาก (Bronson, 1977, pp. 43-52) 

อย่างไรก็ตามจอห์น มิคสิก โต้แย้งว่าแบบจำลองนี้ใช้ไม่ได้กับเกาะสุมาตรา โดยยกตัวอย่าง

เมืองปาเล็มบังท่ีเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเมืองในสมัยศรีวิชัยก็ตั้งอยู่ห่างจากปากแม่น้ำมุสิ

ถึง 90 กิโลเมตรหรือเมืองมุรา จัมบิท่ีเป็นเมืองหลวงของจัมบิก็ต้ังอยู่เข้ามาในแผ่นดินถึง 75 กิโลเมตร

เช่นกัน และท้ังสองเมืองต้ังอยู่ในตำแหน่งท่ีเหมาะสมต่อการควบคุมการติดต่อภายใน ซึ่งบริเวณปาก

แม่น้ำไม่มีคุณลักษณะเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการตั้งถิ่นฐานในเกาะสุมาตราให้ความสำคัญกับ

การติดต่อภายในมากกว่าภายนอก (Miksic, 1985, p. 437) อีกทั้งบนเกาะสุมาตราได้ปรากฏเมือง 

ตอนในอีกหลายเมืองในเขตพื้นที่สูงและเชิงเขา เช่น เมืองปาดัง ลาวาส และเมืองเมารา ทากุส ซึ่ง

ต้ังอยู่ในพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์และสามารถควบคุมเส้นทางการค้าภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีสำคัญ

คือ เป็นเมืองที ่ควบคุมทรัพยากรธรรมชาติประเภทสินแร่ โดยเฉพาะเหมืองแร่ทองคำที่ยังคง

ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน (Miksic & Goh, 2017, p. 409) 



 62 
 

มุมมองของเบนเน็ต บรอนสันอาจตรงกับแนวคิดของธิดา สาระยา ที่เสนอว่าพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองในช่วงต้นประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป เกิดการ

จากการขยายตัวของบ้านเมืองใกล้ชายฝั่งทะเลเข้าสู่ภูมิภาคภายใน อันเป็นผลให้เกิดการขยายตัว

ภายในภูมิภาค เช่น กรณีของอาณาจักรเจนละน้ำที่รวบรวมแผ่นดินจนเป็นอาณาจักรเขมรที ่มี

ศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองพระนคร หรือเมืองอู่ทองและนครปฐม เมืองท่าชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นศูนย์กลางสำคัญ

ในการเปิดเส้นทางการค้าภายในแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรือง แต่กระนั้นท่านได้ยกตัวอย่างอาณาจักร   

น่านเจ้า ซึ่งเป็นอาณาจักรภายในทางตอนใต้ของจีนว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของอาณาจักรที่รุ่งเรืองจาก

การควบคุมเส้นทางคมนาคมภายในแผ่นดินและพยายามขยายอำนาจทางการเมืองในทิศทางตรงกัน

ข้ามหรือการพยายามหาทางออกสู่ทะเลด้วยเช่นกัน (ธิดา สาระยา, 2553, น. 37-45) 

อย่างไรก็ดีธิดา สาระยาได้เล็งเห็นปัญหาของการศึกษาประวัติศาสตร์ระหว่างเมืองชายฝ่ัง

ทะเลและเมืองตอนในอยู่เช่นกัน ทำให้ต้ังข้อสังเกตว่าการศึกษาเรื่องพัฒนาการของรัฐโบราณท่ีผ่านมา

ให้ความสำคัญกับเมืองตอนในน้อยกว่าเมืองท่าชายฝ่ังทะเล โดยมองว่าเมืองตอนในเป็นส่วนหนึ่งของ

บ้านเมืองใกล้ฝั่งทะเล จึงทำให้ดูเหมือนว่าไม่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เป็นของตนเอง อันเกิด

จากการมองประวัติศาสตร์แบบรวมศูนย์กลางการปกครองเป็นหลัก และการศึกษาเอกสารจีนใน

ระยะแรกที่มักกล่าวถึงบ้านเมืองชายฝั ่งทะเลมากกว่า จนละเลยบ้านเมืองตอนในแผ่นดินที่มี

ความสำคัญเช่นเดียวกัน ท้ังนี้ ธิดาต้ังข้อสังเกตว่าเมืองตอนในน่าจะมีหน้าท่ีสำคัญท่ีแตกต่างจากเมือง

ท่าชายฝั่งทะเล โดยเห็นด้วยกับแนวคิดเบนเน็ต บรอนสัน ที่เสนอว่าบ้านเมืองตอนในมีหน้าที่สำคัญ

อย่างยิ่งในการจัดหาและขนส่งวัตถุดิบ รวมถึงเป็นศูนย์กลางการเช่ือมต่อทรัพยากรภายในแผ่นดินไป

ยังเมืองท่าชายฝั่งทะเลและภูมิภาคภายนอกในระบบเศรษฐกิจสมัยต้นประวัติศาสตร์ของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป (Bronson, 1979, pp. 331-334) 

สำหรับบทบาททางการเมืองและวัฒนธรรมของเมืองท่าชายฝ่ังทะเลและเมืองตอนในอาจเห็น

ได้จากมุมมองของคงเดช ประพัฒน์ทอง ซึ่งได้ต้ังข้อสังเกตว่าในสมัยทวารวดีเมืองท่ีอยู่ใกล้ชายฝ่ังทะเล 

ต่อให้มีขนาดใหญ่และเจริญรุ่งเรืองก็มีหน้าที่เพียงการเป็นเมืองท่าสำหรับพักพิงสินค้าเท่านั้น ไม่

เหมาะกับการปกครอง เนื่องจากต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนต่างถิ่นจำนวนมาก ทำให้ไม่รัดกุมพอที่จะใช้

ปกครอง เมืองท่ีเป็นศูนย์กลางการปกครองควรอยู่ห่างจากฝ่ังทะเล ซึ่งสามารถให้การคุ้มครองเมืองท่า

ชายฝั่งทะเลได้  นอกจากนี้ในมุมมองด้านวัฒนธรรม คงเดชยังคิดเห็นอีกว่าเมืองท่าชายฝ่ังทะเลใน

พื้นท่ีภาคกลางมีการปฏิสัมพันธ์กับอินเดียอยู่ตลอดเวลา ทำให้รูปแบบศิลปกรรมคล้ายคลึงกับอินเดีย

และเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วตามการเข้ามาของระลอกอิทธิพลทางศิลปะ ผิดกับบ้านเมืองในภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็นดินแดนภายในแผ่นดินท่ีแม้จะรับวัฒนธรรมอินเดียเช่นกัน แต่การท่ีไม่ได้

ปฏิสัมพันธ์โดยตรงเป็นผลให้ศิลปกรรมมีความเป็นตัวของตัวเองสูง (คงเดช ประพัฒน์ทอง, 2512, น. 

84-85) 

เท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่ามีข้อสังเกตและแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของเมืองตอนใน

แตกต่างกันออกไป บางประเด็นก็มีความเป็นไปได้ เช่นในกรณีของบทบาทในการเป็นเมืองที่ควบคุม

แหล่งทรัพยากรและเส้นทางการติดต่อภายใน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ บาง

ประเด็นก็ต้องอาศัยข้อพิสูจน์และหลักฐานทางโบราณคดีที่ชัดเจนกว่านี้ เช่น ประเด็นอำนาจทาง

การเมืองและวัฒนธรรม โดยการนำมาปรับใช้กับเมืองศรีเทพนั้นควรต้องอาศัยการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์พัฒนาการทางวัฒนธรรมให้ชัดเจนเป็นอย่างมาก แต่เชื่อว่าน่าจะทำให้เห็นบทบาทของ

เมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนในท่ีแตกต่างออกไปจากมุมมองเท่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

การศึกษาด้านประวัติศาสตร์เมืองศรีเทพทำให้ธิดา สาระยา เสนอว่าเมืองศรีเทพเป็นเมือง

ตอนในที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในช่วงเวลาที่วัฒนธรรม

ทวารวดีเจริญขึ้นในภาคกลาง สะท้อนให้เห็นจากหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมากที่แสดงถึงความ

เจริญทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งทำให้เมืองศรีเทพกลายเป็นเมืองศูนย์กลางของ

ลุ่มแม่น้ำป่าสักหรือภูมิภาคส่วนในท่ีมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเฉพาะของตน และ

ไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจทางการเมืองของรัฐทวารวดีหรือกลุ่มของเมืองท่าชายฝั่งทะเลในที่ราบลุ่ม

แม่น้ำเจ้าพระยาท่ีเจริญขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน (ธิดา สาระยา, 2532, น. 137-147) 

ในขณะเดียวกันความเป็นเมืองตอนในของเมืองศรีเทพก็ตั้งอยู่ในฐานะของจุดร่วมระหว่างการ

แพร่กระจายของวัฒนธรรมสำคัญ 2 รูปแบบคือ วัฒนธรรมทวารวดีที ่สัมพันธ์กับพุทธศาสนาฝ่าย

มหายานทางตะวันตก และวัฒนธรรมเจนละที่สัมพันธ์กับศาสนาฮินดูทางตะวันออกด้วย ซึ่งถือเป็น

ลักษณะสำคัญของเมืองระหว่างภูมิภาคที่น่าสนใจ ซึ่งมีการขยายผลต่อไปว่าศรีเทพเกี่ยวข้องกับ  

“ศรีจนาศะ” บ้านเมืองอิสระท่ีเจริญอยู่ตอนในแผ่นดินในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 15 (ธิดา สาระยา, 

2537c, น. 137-153; ศรีศักร วัลลิโภดม, 2559, น. 29-30) แต่นอกจากการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม

ของทั้งสองภูมิภาคแล้ว เมืองศรีเทพน่าจะใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ในการ

ควบคุมผลประโยชน์ของเส้นทางการค้าตอนในแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย (Jacques & 

Lafond, 2007, pp. 68-69) 
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โรเบิร์ต บราวน์ เป็นอีกท่านหนึ่งที่ตั้งคำถามที่น่าสนใจว่า เหตุใดจึงพบประติมากรรมทาง

ศาสนาท่ีได้รับอิทธิพลของศิลปะอินเดียในช่วงต้นประวัติศาสตร์จำนวนมากในพื้นท่ีเมืองศรีเทพ ท้ัง ๆ 

ท่ีตำแหน่งท่ีต้ังของเมืองศรีเทพอยู่ห่างไกลเข้ามาตอนในแผ่นดิน เสมือนเป็นพื้นท่ีโดดเด่ียวที่ไม่ปรากฏ

ชื่อในเอกสารจีน ซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะพยายามตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะใน

การศึกษาเปรียบเทียบ โดยนำไปสู่ข้อคิดเห็นเรื่องยุคสมัยเมืองศรีเทพของหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 

ในระยะแรกที่ว่า เมืองศรีเทพน่าจะมีความใกล้ชิดกับอินเดียในช่วงแรก หลังจากนั้นจึงรับเอา

วัฒนธรรมทวารวดีและเขมรโบราณในระยะต่อมา แต่บราวน์เองก็ยอมรับว่ายังไม่สามารถตอบคำถาม

ได้กระจ่างชัดเท่าท่ีควรนัก (Brown, 1996, pp. 33-35) 

ดูเหมือนว่ามุมมองและการตั้งคำถามเกี่ยวกับเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนในจะปรากฏใน

งานของนักวิชาการเพียงข้างต้นเท่านั้น ในขณะที่งานร่วมสมัยอื่น ๆ ยังคงเน้นไปที่การศึกษาและ

พรรณนาพัฒนาการของเมืองในแง่มุมของเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมเสียมากกว่า ถึงแม้ว่า

นักวิชาการสมัยหลังของกรมศิลปากรอย่างสถาพร เที่ยงธรรม (2554, น. 26-38) และพงศ์ธันว์   

สำเภาเงิน (2015, pp. 70-78) จะพยายามเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับความเป็นศูนย์กลางของเมือง

ศรีเทพตลอดช่วงพัฒนาการของเมืองก็ตาม แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงบทบาทอื่น ๆ ในฐานะเมืองตอนในอย่าง

ชัดเจนนัก ดังนั้นการศึกษาและขยายผลไปถึงเรื่องบทบาทของเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนใน จึง

เป็นประเด็นที่น่าสนใจและเป็นจุดประสงค์หลักของการศึกษาในครั้งนี ้ โดยเฉพาะคำถามที่ยังไม่

กระจ่างชัดท่ีว่า “เหตุใดเมืองตอนในท่ีต้ังอยู่ห่างชายฝ่ังทะเลอย่างศรีเทพ จึงสามารถพัฒนาเป็นเมือง

ขนาดใหญ่ท่ีสำคัญแห่งหนึ่งในช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 ได้” 



  
 

บทที่ 3  

หลักฐานทางโบราณคดีพบที่เมืองศรีเทพ 

 

 ถึงแม้ว่าในบทท่ี 2 ได้กล่าวถึงการศึกษาและแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับเมืองศรีเทพไปแล้ว แต่ก็

ยังมีข้อสังเกตและแนวคิดท่ีถูกเสนอขึ้นจากการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีประเภทต่าง ๆ โดยตรง 

เช่น จารึก สถาปัตยกรรม งานศิลปกรรมอื่น ๆ จึงควรทำการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีพบท่ี

เมืองศรีเทพใหม่อีกครั้ง โดยการประมวลการศึกษาและแนวคิดต่าง ๆ  รวมถึงเสนอข้อคิดเห็นใหม่ต่อ

หลักฐานบางรายการเพิ่มเติมในการศึกษาครั้งนี้ด้วย เพื่อลำดับอายุสมัยของหลักฐานให้ชัดเจน และใช้

เป็นตัวแทนอธิบายลักษณะสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลา 

 

3.1. หลักฐานประเภทจารึก 

 3.1.1 จารึกภาษาสันสกฤตช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 

 จารึกในกลุ่มนี้เป็นจารึกท่ีอยู่ในสมัยช่วงต้นประวัติศาสตร์ของเมืองศรีเทพ ท้ังหมดจารึกเป็น

อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบกษัตริย์และศาสนาฮินดู มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

  3.1.1.1 จารึกเมืองศรีเทพ (K.499) จารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ทำ

จากหินทรายเนื้อละเอียดสีเทา เป็นจารึกหลักแรกที่พบภายในเมืองศรีเทพโดยสมเด็จฯ กรมพระยา

ดำรงราชานุภาพ คราวที่เสด็จมาสำรวจเมืองโบราณศรีเทพเมื่อปี 2447 ลักษณะจารึกเป็นทรงดอก

บัวตูม หรือตามท่ีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงวินิจฉัยไว้ว่าเป็นทรงตะปูหัวเห็ดท่ีน่าจะ

เป็นลักษณะของหลักเมืองสมัยโบราณด้วย (สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2556, น. 145) มี

เนื้อความดังนี้ (กรมศิลปากร, 2559b, น. 68-70) (ภาพท่ี 13) 

 

1.-----ทรัพย์และธรรมเหล่าใดอันท่านกล่าวแล้ว----- 

2.-----ธิดาของฤษีนั้นไม่กระทำ----- 

3.-----เขาเป็นผู้รู้ความรุ่งเรืองท้ังส้ิน----- 

4.-----อันใดของผู้มี---อันตนปกครองไว้แล้ว----- 

5.-----อันผู้เป็นใหญ่กว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้มีประโยชน์ กระทำอยู่---บุญ (ความดี)----- 

6.-----ผู้เป็นใหญ่ในปาลวะท้ังสอง เป็นผู้ประกอบด้วยคำสัตย์และความกรุณา-----
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ภาพท่ี 13 จารึกเมืองศรีเทพ 
ท่ีมา: (กรมศิลปากร, 2550, น. 132) 

 

ชะเอม แก้วคล้าย ผู้อ่านและแปลได้ให้ความเห็นว่าลักษณะอักษร “ล” ในจารึกหลักนี้มีใช้ใน

จารึกไมย์ซอนของพระเจ้าภัทรวรมันช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 11 และจารึกทัพมวยของพระเจ้า    

คุณวรมันช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 12 ในครั้งแรกจึงกำหนดอายุให้อยู่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 12  

(กรมศิลปากร, 2529b, น. 135-138) แต่เมื่อนำไปเทียบกับจารึกอักษรปัลลวะในประเทศอินเดียช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 11 จึงเช่ือได้ว่าจารึกหลักนี้ควรจัดอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน และอาจมีอายุเก่าถึงช่วงต้น

พุทธศตวรรษท่ี 11 (กรมศิลปากร, 2559b, น. 68-70) 

นักวิชาการหลายท่านได้ตีความคำแปลข้างต้น เพื่ออธิบายพัฒนาการของเมืองศร ีเทพ

แตกต่างกันไป โดยธิดา สาระยา ตีความว่าจารึกหลักนี้ชี้ให้เห็นถึงระบบผู้นำชุมชนผ่านคำว่า “ฤษี” 

และคำว่า “ผู้เป็นใหญ่ในปาลวะทั้งสองนั้น” หมายถึง ผู้มีอำนาจทางการเมืองในช่วงแรกของเมือง   

ศรีเทพ ซึ่งน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับอินเดีย (ธิดา สาระยา, 2532, น. 138) ส่วนผาสุข อินทราวุธ ให้

ความเห็นว่าคำว่า “ธิดาของฤษี” เป็นหลักฐานสำคัญว่ามีพวกฤษีชาวอินเดียเข้ามาอาศัยอยู่ที่เมือง  

ศรีเทพแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 12 (ผาสุข อินทราวุธ, 2542, น. 114)  

ในขณะท่ีพิริยะ ไกรฤกษ์ เห็นต่างออกไปว่าคำว่า “ธิดาของฤษี” ควรแปลว่า “ปราชญ์ผู้เกิด

จากหญิงพรหมจารีย์” อันหมายถึง “ฤษีวยาส” ตามการอ่านและแปลของฉหพรมากกว่า (Chhabra, 

1965, p. 71) โดยฤษีวยาสมีชื ่อแรกว่า “กฤษณไทวปายน” และต่อมาได้ร ับการขนานนามว่า  

“กฤษณไทวปายน เวท วยาส” เช่ือกันว่าเป็นผู้รวบรวมมหากาพย์มหาภารตะ ซึ่งสอดคล้องกับการพบ
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เทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะในนิกายภาควัต ทำให้พิริยะเสนอว่าเมืองศรีเทพเปรียบเสมือนเมือง

ทวารวกาของพระกฤษณะและเป็นเมืองหลวงของทวารวดี (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2562, น. 54) 

 

3.1.1.2 จารึกไวษณพ จารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ทำจากหิน รูปทรง

ของจารึกเป็นทรงดอกบัวตูมคล้ายกับจารึกเมืองศรีเทพ โดยควอริทช์ เวลส์ เป็นผู้พบจารึกหลักนี้

บริเวณปรางค์สองพี่น้อง จากการเข้าสำรวจเมืองศรีเทพเมื่อปี 2479 และได้ส่งให้ผู้เชี ่ยวชาญด้าน

จารึกคือ   ลิโอเนล บาร์เนตต์ และจอห์น อัลเลนส์ แห่งบริติชมิวเซียมเป็นผู้อ่านและแปล แต่เนื่องด้วย

สภาพของจารึกหลุดร่อนไปมาก จึงปรากฏคำสำคัญเพียง 3 คำเท่านั้น คือ “วีรบุรุษแห่งไวษณพ” 

“รามา” และ “ลักษมณ์” กำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 (Wales, 1937, pp. 24-25)  

สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ กังวล คัชชิมา (การสัมภาษณ์, 22 เมษายน 2563) ที่ให้ความเห็นกับ

ผู้วิจัยว่า เมื่อพิจารณาจากตัวอักษรแล้ว น่าจะเก่าไปถึงพุทธศตวรรษที่ 11 ร่วมสมัยกับจารึกเมือง   

ศรีเทพ (ภาพท่ี 14) 

 

 

ภาพท่ี 14 จารึกไวษณพ 
ท่ีมา: (Wales, 1937, Pl. IV, Image 3-6) 
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น่าสนใจตรงท่ีจารึกหลักนี้ไม่ถูกกล่าวถึงมากนัก แม้กระท่ังในปัจจุบันก็มีข้อมูลน้อยมาก ไม่ว่า

จะเป็นข้อมูลจากกรมศิลปากรเองหรือแหล่งอื่น ๆ โดยธิดา สาระยา เคยกล่าวถึงว่าเป็นจารึกท่ีแสดง

ความเช่ือมโยงระหว่างเมืองศรีเทพและอินเดียเท่านั้น (ธิดา สาระยา, 2532, น. 138) หรือการศึกษา

ของเวอร์จิเนีย ดอฟเฟลมเยอร์ (1982, pp. 56-57) และงามพรรณ เทพทา (2552, น. 43-44) ท่ีเรียก

จารึกหลักนี้ว่าจารึกหินฉนวนก็ใช้ข้อมูลของเวลส์เช่นกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดเรียกว่า 

“จารึกไวษณพ” เนื่องจากมีเนื้อหาเกี่ยวกับไวษณพนิกายในศาสนาฮินดู โดยถือเป็นจารึกที่กล่าวถึง

ไวษณพนิกายหลักแรก ๆ ท่ีพบในประเทศไทยก็ว่าได้ 

 

  3.1.1.3 จารึกบ้านวังไผ่ (K.978) จารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ทำจาก

หินบะซอลต์ รูปทรงของจารึกเป็นทรงแท่งเหล่ียม พบบริเวณบ้านวังไผ่ อำเภอวิเชียรบุรี ห่างจากเมือง

ศรีเทพไปทางทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร ยอร์ช เซเดส์ เป็นผู้อ่านและแปลในครั้งแรก ต่อมา

ชะเอม แก้วคล้ายเปน็ผู้อ่านและแปลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้เนื้อความท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ (ภาพท่ี 15) 

 

 คำแปลของ ยอร์ช เซเดส์ (Coedes, 1964, pp. 156-158) 

  ในศักราช---ขึ้น 8 ค่ำ---ในทิศซึ่งดินแดนไม่ได้ถูกแบ่งเป็นสองภาค---โด่งดังในทุกทิศ-

-- (รูป) พระอิศวรได้สร้างขึ้นโดยพระราชาพระองค์นี้ ผู้ทรงเป็นพระราชนัดดาแห่งพระศรีจักรพรรดิ

เป็นพระโอรสแห่งศรีปฤถิวีนทรวรมัน (ทรงพระนามว่า) ศรีภววรมัน คล้ายกับพระอินทร์เมื่อพระองค์

เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ 

  

 คำแปลของ ชะเอม แก้วคล้าย (กรมศิลปากร, 2559b, น. 81-84) 

  ในปีรัชสมัยแห่งศักราช---อันเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดผู้เป็นพระ

ราชนัดดาของพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปฤถิวีนทรวรมัน ผู้เป็นใหญ่เสมอกับ

พระเจ้าศรีภววรมัน พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั ้นเป็นผู้มีคุณธรรมแผ่ไปในทุกทิศ ผู ้มีปัญญาอัน

ฝึกอบรมมาดีแล้ว ผู้มีความยินดี---ผู้มีเกียรติยศแผ่ไปในทุกทิศ ผู้มีอำนาจอันเป็นที่เกรงกลัวของศตัรู 

เมืองใกล้เคียงท้ังหลายได้สร้างศิลาจารึกไว้ในโอกาสท่ีขึ้นครองราชย์ของพระองค์ 
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ภาพท่ี 15 จารึกบ้านวังไผ่ 
ท่ีมา: (กรมศิลปากร, 2550, น. 134) 

 

จากคำแปลทั้งสองแบบข้างต้น ทำให้เกิดข้อถกเถียงในหมู่นักวิชาการ โดยยอร์ช เซเดส์ ได้

กำหนดอายุตามลักษณะตัวอักษรให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 และสรุปว่าพระนามศรีภวรวรมันท่ี

ปรากฏในจารึกคือพระเจ้าภววรมันท่ี 1 แห่งเจนละ โดยต้ังข้อสังเกตว่าพระเจ้าปฤถิวีนทรวรมันน่าจะ

เป็นพระราชบิดาท่ีแท้จริงของพระเจ้าภววรมันท่ี 1 แทนท่ีจะเป็นพระเจ้าวีรวรมันท่ีปรากฏพระนามใน

จารึกของพระเจ้ามเหนทรวรมัน และอาจอนุมานว่าอาณาเขตของอาณาจักรเจนละในสมัยของ

พระองค์ได้แผ่ครอบคลุมมาถึงเมืองศรีเทพด้วย (Coedes, 1964, pp. 156-158) 

อย่างไรก็ตามโคลด ชาคส์ ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปนี้ โดยให้เหตุผลว่าไม่ เคยปรากฏจารึกของ

พระเจ้าภววรมันท่ี 1 ในแถบนี้อีกเลย และจากการอ่าน-แปลจารึกช้ินนี้ใหม่อีกครั้ง (ซึ่งน่าจะเป็นการ

อ่านและแปลของชะเอม แก้วคล้าย) ทำให้สันนิษฐานได้อีกแนวทางหนึ่งว่าพระนามศรีภววรมันท่ี

ปรากฏในจารึกบ้านวังไผ่นั้น อาจเป็นผู้นำท้องถิ่นที่ต้องการยกตนให้เสมอพระเจ้าภววรมันที่ 1 ก็

เป็นได้ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าพระเกียรติของพระองค์นั้นปรากฏเล่ืองลือแล้วในดินแดนนี้ (โคลด ชาคส์, 

2531, น. 39-40) 

 ผู้นำท้องถิ่นที่ยกตัวเสมอพระเจ้าภววรมันท่ี 1 ตามแนวคิดของโคลด ชาคส์นั้น อาจเป็นสาย

ตระกูลเดียวกันในราชวงศ์ฟูนัน ซึ่งในสมัยของพระเจ้าจักรพรรดิหรือศรีเสารวเภามะน่าจะมีการส่ง

เจ้าชายหรือผู้นำท้องถิ่นในสายตระกูลไปปกครองชุมชนโบราณหลายแห่งในบริเวณพื้นที่เทือกเขา  
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พนมดงรักรวมทั้งเมืองศรีเทพด้วย โดยในระยะต่อมาได้เกิดการอ้างสิทธิ์ในอำนาจสูงสุด ทำให้เกิดการ

แสดงอำนาจและการเปรียบเทียบกันขึ้น ท้ังนี้ไมเคิล วิคเกอรี ค่อนข้างเห็นไปในทางเดียวกัน แต่ก็ต้ัง

ข้อสังเกตว่าการศึกษาของชาคส์เกี่ยวกับพระเจ้าภววรมันท่ี 1 ช้ีให้เห็นว่าอำนาจทางการเมืองในสมัย

ของพระเจ้าภววรมันท่ี 1 มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศกัมพูชาทางตอนใต้ของเทือกเขาพนมดงรักเท่านั้น 

และดูจะมีความสำคัญน้อยกว่าพระเจ้ามเหนทรวรมัน เหตุใดจึงเลือกยกเอาพระเจ้าภววรมันที่ 1 มา

เปรียบเทียบแทนท่ีจะเป็นพระเจ้ามเหนทรวรมัน (Vickery, 1998, pp. 77-78) 

 ดูเหมือนว่างานของนักวิชาการในระยะหลังจะกลับมายอมรับคำแปลของเซเดส์มากขึ้น เช่น 

การศึกษาประวัติศาสตร์ของกัมพูชาของมยุรี วีระประเสริฐ (2545a, น. 189) หรือเมื ่อเร็ว ๆ นี้ 

นักวิชาการของกรมศิลปากรสองท่านคือ เทิม มีเต็ม (2560, น. 46-47) และก่องแก้ว วีระประจักษ์ 

(2560, น. 8) ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับจารึกพระเจ้ามเหนทรวรมันและจารึกเขมรท่ีพบในประเทศ

ไทย โดยที่ในเนื้อหาตอนหนึ่งทั้งสองท่านกลับมายอมรับตรงกันว่าจารึกบ้านวังไผ่ควรเป็นจารึกของ

พระเจ้าภววรมันที่ 1 หลักเดียวที่พบในประเทศไทย โดยเทิม มีเต็มได้ขยายความต่อไปอีกว่าตาม

ประวัติศาสตร์พระเจ้าภววรมันที่ 1 ขึ้นครองราชย์เมื่อประมาณพ.ศ. 1093 ดังนั้นจารึกหลักนี้ควร

สร้างขึ้นในปีที่ขึ้นครองราชย์ของพระองค์ ซึ่งทำให้จารึกหลักนี้มีอายุเก่าแก่ที่สุดหลักหนึ่ง ของไทย 

(เทิม มีเต็ม, 2560, น. 46-47) 

 ผู้วิจัยเห็นว่าพระนามศรีภววรมันในจารึกบ้านวังไผ่มีความเป็นไปได้ในหลายกรณี เนื่องจาก

สภาพของจารึกที่เสื่อมสภาพไปค่อนข้างมาก ส่งผลต่อการอ่านและแปลที่ไม่สมบูรณ์ตามไปด้วย ใน

กรณีที่หมายถึงพระเจ้าภววรมันที่ 1 แห่งอาณาจักรเจนละก็มีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากอายุจารึก

สอดคล้องกับช่วงเวลาที่พระองค์ขึ ้นครองราชย์ (พ.ศ. 1093 - 1143) รวมถึงการอ้างนามพระเจ้า

จักรพรรดิ (ศรีเสารวเภามะ) ก็ปรากฏในจารึกหลายหลักของพระเจ้ามเหนทรวรมันผู้เป็นพระอนุชา 

(ตามศักดิ์) เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าจารึกที่กล่าวถึงพระองค์โดยตรงจะพบเพียงไม่กี่หลักและอยู่ใน

ประเทศกัมพูชา แต่ในประเทศไทยก็พบจารึกของพระเจ้ามเหนทรวรมันหลายหลักที่อยู ่ไกลจาก

ศูนย์กลางการปกครองของพระเจ้ามเหนทรวรมันเช่นกัน โดยเฉพาะหลักที่พบที่เมืองดงเมืองแอม 

จังหวัดขอนแก่น (กรมศิลปากร, 2559b, น. 117-118) ก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองศรีเทพและมีช่องทางท่ี

สามารถติดต่อถึงกันได้สะดวก หรือในกรณีท่ีเป็นกษัตริย์องค์อื่นท่ียกตนเสมอพระเจ้าภวรมันท่ี 1 ก็มี

ความเป็นไปได้เช่นเดียวกัน และการอ้างถึงนามพระเจ้าจักรพรรดิ (ศรีเสารวเภามะ) จะสามารถแสดง

ให้เห็นว่าอยู่ในวงศ์เดียวกันกับพระเจ้าภววรมันที่ 1 และพระเจ้ามเหทรวรมันได้หรือไม่ หรือในอีก

กรณีหนึ่งคือ เนื้อหาในจารึกส่ือถึงพระเจ้าภววรมันจริง แต่คนละพระองค์กับพระเจ้าภววรมันท่ี 1 อาจ
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เป็นพระเจ้าภววรมันองค์อื่นของอาณาจักรเจนละหรือภววรมันแห่งเมืองศรีเทพเอง ซึ่งจะวิเคราะห์ถึง

ต่อไปหลังจากพิจารณาร่วมกับหลักฐานอื่นแล้ว 

 

  3.1.1.4 จารึกเมืองศรีเทพ 5 จารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ทำจากหิน

ทรายสีเขียว แต่พบเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งจึงไม่สามารถระบุรูปทรงได้ จารึกหลักนี้พบที่สระแก้ว สระน้ำ

โบราณขนาดใหญ่นอกเมืองศรีเทพทางด้านทิศเหนือ ในชั ้นดินจากการขุดลอกของอุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีเทพเมื่อปี 2555 (ภาพที่ 31) จึงถือเป็นจารึกชิ้นล่าสุดที่พบจนถึงปัจจุบัน จากการ

อ่านและแปลปรากฏคำเพียงไม่กี่คำที่พออ่านได้ที่สำคัญคือคำว่า “ประทาน” และ “โยคิ” หรือ การ

มอบให้และนักพรตหรือนักบวช กำหนดอายุตามรูปอักษรอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 (กรมศิลปากร, 

2559b, น. 228-230) ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐานว่าคงมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มโบราณสถานสระแก้วท่ีอยู่ใน

บริเวณนั้นด้วย (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.2.4.1) 

 นอกจากนี้ ในหนังสือจารึกในประเทศไทย เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมปี 2559 ได้

เผยแพร่การอ่านและแปลจารึกหลักหนึ่ง ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ

นารายณ์ จังหวัดลพบุรี ตามประวัติกล่าวว่าชาวบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ซื้อมามอบให้โดยไม่

ระบุแหล่งที่มา จารึกหลักนี้จารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ทำจากหิน แต่แตกออกเป็นเศษ

เสี้ยวหนึ่ง กำหนดอายุตามตัวอักษรอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 โดยมีคำแปลดังนี้ (กรมศิลปากร, 

2559b, น. 144) 

 

  1. แม้หมู่คนใช้ของพระองค์ก็เสวยสุขอยู่ในแผ่นดิน 

  2. -ด้วยความกล้าหาญท่ีมีมากมายของพระเจ้าแผ่นดิน 

  3. -อันบริสุทธิ์ด้วยการเก็บภาษีจากแหล่งท่ี--- 

  4. -------------------------------------------สฺย II 

 

 เนื ่องด้วยตำแหน่งที่พบจารึกอยู ่ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ อาจอนุมานได้ว่าในช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 12 ชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักได้ปรากฏระบบกษัตริย์และการเก็บภาษี ซึ่งเป็น

ลักษณะสำคัญของสังคมเมือง และอาจเป็นไปได้ว่าจารึกหลักนี้มาจากเมืองศรีเทพ ดังที่เคยปรากฏ

จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นหลายหลัก และเนื้อหาในจารึกก็

สอดคล้องกับท้ังจารึกเมืองศรีเทพและจารึกบ้านวังไผ่ด้วยเช่นกัน 
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 ข้อมูลจากจารึกภาษาสันสันสกฤตในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 สามารถกล่าวได้ว่าตั้งแต่

พุทธศตวรรษท่ี 11 เมืองศรีเทพเริ่มปรากฏหลักฐานประเภทจารึกขึ้นเป็นครั้งแรกคือจารึกเมืองศรีเทพ

และจารึกไวษณพ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบกษัตริย์หรือระบบผู้นำ และร่องรอยของศาสนาฮินดู 

ไวษณพนิกาย สืบเนื่องต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 ก็ได้ปรากฏจารึกบ้านวังไผ่ท่ีแสดงความสัมพันธ์

ทางการเมืองในทางใดทางหนึ่งกับอาณาจักรเจนละ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่ายุคต้นประวัติศาสตร์

ของเมืองศรีเทพควรจะเริ ่มต้นตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 ด้วยการเกิดขึ้นของระบบการบันทึก

ประวัติศาสตร์ โดยมีระบบกษัตริย์และศาสนาฮินดูไวษณพนิกายเกิดข้ึนเป็นครั้งแรกอีกด้วย 

 

 3.1.2 จารึกในพุทธศาสนา  

 เมืองศรีเทพปรากฏจารึกที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาหรือจารึกอยู่บน

วัตถุหลายช้ิน โดยจารึกอักษรปัลลวะและอักษรหลังปัลลวะ ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ท่ีมีอายุอยู่

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 - 15 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

  3.1.2.1 จารึกเยธมฺมา เมืองศรีเทพ จารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี ทำจากหิน

ลักษณะเป็นแผ่นหินสี่เหลี่ยมแตกออกเป็นหลายชิ้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับคาถาเยธมฺมาแบบครบถ้วนทุก

ประโยค กำหนดอายุตามตัวอักษรอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 (กรมศิลปากร, 2559b, น. 209-210)  

 

3.1.2.2 จารึกเยธมฺมา ฐานพระพุทธรูป จารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี ทำจาก

หิน จารึกอยู่ตรงบริเวณส่วนฐานด้านซ้ายขององค์พระพุทธรูป มีเนื้อหาเกี่ยวกับคาถาเยธมฺมาบางส่วน 

กำหนดอายุตามตัวอักษรอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 (กรมศิลปากร, 2559b, น. 201-202) ปัจจุบัน

จัดแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย (ภาพท่ี 16) 
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ภาพท่ี 16 จารึกเยธมฺมา ฐานพระพุทธรูป 
   

3.1.2.3 จารึกปัญจยาการ จารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี ทำจากหิน ลักษณะ

เป็นทรงกลม แต่เหลือเพียงหนึ่งในส่ีของวง มีเนื้อหาเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทบางส่วน กำหนดอายุตาม

ตัวอักษรอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 (กรมศิลปากร, 2559b, น. 223-225) ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ท่ี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย (ภาพท่ี 7) 

 

 

ภาพท่ี 17 จารึกปัญจยาการ 
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3.1.2.4 จารึกโบราณสถานหมายเลข 0996 จารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี ทำ

จากหิน ลักษณะเป็นทรงกลมเหมือนกับจารึกปัญจยาการ แต่เหลือเพียงหนึ่งในสี่ของวง มีเนื้อหา

เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทบางส่วน กำหนดอายุตามตัวอักษรอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ่ 12 พบท่ี

โบราณสถานหมายเลข 0996 ในเขตเมืองใน (กรมศิลปากร, 2550, น. 137)  

ด้วยรูปทรงของจารึกปัญจยาการท่ีเป็นทรงกลมทำให้มีข้อสันนิษฐานการใช้งานแตกต่างกันไป 

โดยที่ในหนังสืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ระบุว่าเป็นแท่นฐานประติมากรรม (กรมศิลปากร, 

2550, น. 136-137) ส่วนในหนังสือจารึกในประเทศไทย เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมปี 2559 

ระบุว่าเป็นวงล้อของธรรมจักร (กรมศิลปากร, 2559b, น. 223) ท้ังนี้ โรเบิร์ต บราวน์ ได้ต้ังข้อสังเกต

ร่วมกับจารึกโบราณสถานหมายเลข 0996 ท่ีมีรูปทรงเหมือนกันอีกชิ้นหนึ่ง โดยกล่าวว่าการท่ีจารึกช้ิน

นี้มีเนื้อหากล่าวถึงปฎิจจสมุปบาท จึงมีความเป็นไปได้สูงที่โบราณวัตถุรูปทรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ

ธรรมจักรได้จริง แต่ด้วยสภาพที่ไม่สมบูรณ์จึงยังไม่อาจระบุได้อย่างชัดเจน (Brown, 1996, p. 105) 

อย่างไรก็ดีเมื่อปี 2555 ผู้วิจัยเคยเก็บกู้โบราณวัตถุรูปทรงนี้ได้จากการขุดลอกคูเมืองด้านทิศตะวันตก 

โดยด้านหนึ่งมีลักษณะลาดเอียงสอบข้ึนไป มีรูตรงกลาง ส่วนอีกด้านหนึ่งเรียบ แม้จะไม่ปรากฏจารึก

แต่มีความเป็นไปได้สูงว่าควรเป็นแท่นฐานประติมากรรมไม่ใช่จักรหรือธรรมจักร 

 

  3.1.2.5 จารึกธรรมจักร ธรรมจักรชิ้นนี้ปัจจุบันอยู่ที ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะนิวอาร์ก 

(Newark Museum of art) รัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา อ้างว่ามาจากเมืองศรีเทพ สภาพ

ธรรมจักรสมบูรณ์เต็มวง จารึกที่อยู่ระหว่างซี่ล้อธรรมจักรทั้งสองด้านเป็นอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี 

ด้านหนึ่งมี 23 แถว และอีกด้านหนึ่งมี 24 แถว มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ปฐมเทศนาและหลัก

อริยสัจ 4 กำหนดอายุตามตัวอักษรอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 (Brown, 1996, pp. 106-107) 
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ภาพท่ี 18 จารึกธรรมจักรและบริเวณท่ีปรากฏจารึกเรียงตามลำดับตัวเลขในภาพลายเส้น 
ท่ีมาภาพ: (Guy, 2014, p. 212, Cat. 122)  

ท่ีมาภาพลายเส้น: ดัดแปลงจาก (Brown, 1996, Figs. 7a-7b) 

 

  3.1.2.6 จารึกหัวเสาพนัสบดี จารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต บริเวณ

ชิ้นส่วนเสาที่ติดกับหัวเสารูปพนัสบดี พบบริเวณคันดินเมืองในด้านทิศตะวันออก (ดูรายละเอียดใน

หัวข้อ 3.2.4.2) สภาพจารึกแตกหักมากจนเหลือเพียงคำเดียว อ่านว่า “ปฺรติ” แปลว่า “ถูก

ประดิษฐานไว้แล้วหรือถูกตั้งไว้แล้ว” กำหนดอายุตามตัวอักษรอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 14 

(สำรวจป้ายคำบรรยายของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 30 กรกฎาคม 2562) (ภาพท่ี 19) 
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ภาพท่ี 19 จารึกหัวเสาพนัสบดี 
 

  3.1.2.7 จารึกพระพิมพ์บ้านหนองสรวง จารึกด้วยอักษรหลังปัลลวะ ภาษา

สันสกฤต บริเวณด้านหลังพระพิมพ์ พบที่บ้านหนองสรวงห่างจากเมืองศรีเทพไปทางทิศใต้ประมาณ 

12 กิโลเมตร มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการทำบุญแต่จับใจความสำคัญไม่ได้ กำหนดอายุตามตัวอักษรอยู่

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 - 15 (กรมศิลปากร, 2550, น. 139) (ภาพท่ี 20) 

รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ได้ต้ังข้อสังเกตว่ารูปแบบของพระพิมพ์ดินเผาบ้านหนองสรวงนี้ แม้จะ

พบแพร่หลายท้ังภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จริง แต่เนื้อหาเกี่ยวกับการทำบุญท่ีปรากฏ

ในจารึกเป็นที่นิยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่า จึงเป็นไปได้ว่าเมืองศรีเทพรับเอาวัฒนธรรม

พุทธศาสนาและศิลปกรรมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานศิลปกรรมของ

ตนเองในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วย (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2552, น. 496-497) 
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ภาพท่ี 20 จารึกพระพิมพ์ดินเผาบ้านหนองสรวง 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

3.1.2.8 จารึกบนพระพิมพ์ 1 จารึกด้วยอักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต สภาพ

ส่วนล่างแตกหัก ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จารึกอยู่บริเวณ

ด้านหน้าและด้านหลังของพระพิมพ์ โดยด้านหน้าจารึกอักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ด้วยคำว่า 

“โลก---สันตติวงศ์” ส่วนด้านหลังจารึกด้วยอักษรจีน ภาษาจีน ยังไม่ได้อ่านและแปล กำหนดอายุตาม

ตัวอักษรอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 - 14 (กรมศิลปากร, 2559b, น. 353-355) (ภาพท่ี 21) 

 

 

ภาพท่ี 21 จารึกบนพระพิมพ์ 1 
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3.1.2.9 จารึกบนพระพิมพ์ 2 จารึกชิ้นนี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮาร์วาร์ด 

(Havard art museum) รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสภาพสมบูรณ์และมีลักษณะ

เหมือนกับจารึกบนพระพิมพ์ 1 เกือบทุกประการ โรเบิร์ต บราวน์ สันนิษฐานว่าเป็นพระพิมพ์ที่พบ

จากเมืองศรีเทพ จึงได้ให้ผู ้เชียวชาญอ่านและแปลจารึกภาษาจีนด้านหลัง ผลการอ่านและแปล

ประกอบไปด้วยคำ 4 คำ สองคำแรกเลียนเสียงภาษาบาลีว่า “ภิกขุ” ส่วนสองคำหลังเป็นช่ือเฉพาะว่า 

“เวิ่นเชียง”” (ภาพท่ี 22) จึงเป็นไปได้ว่าพระจีนรูปนี้คงเข้ามาอยู่ท่ีเมืองศรีเทพในระยะเวลาท่ีมีการใช้

ภาษาบาลีอยู่ โดยสามารถกำหนดอายุจากรูปอักษรและศิลปกรรมของพระพิมพ์ให้อยู่ในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 13 - 14 ถึงแม้ว่าหลักฐานช้ินนี้จะไม่สามารถเช่ือมโยงกับจีนอย่างชัดเจนนัก แต่ก็อาจกล่าว

ได้ว่าเมืองศรีเทพควรจะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนาสากลแห่งหนึ่งในช่วงเดยีวกันนี้ 

(Brown, 1996, p. 37) ท้ังนี้พิริยะ ไกรฤกษ์ ตีความว่าพระพิมพ์องค์นี้เป็นพระอมิตาภะ และการใช้คำ

ว่า “ภิกขุ” เป็นภาษาบาลี แสดงให้เห็นว่านิกายสุขาวดีเป็นท่ีเคารพบูชาของผู้ท่ีนับถือนิกายมหายาน

และศราวกยาน (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2562, น. 76-77) 

ไฮแรม วูดเวิร์ด ได้ใช้พระพิมพ์ชิ้นนี้สนับสนุนข้อเสนอที่ว่าศรีเทพคือเวนตันหรือเจนละบก 

โดยเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าศรีเทพได้มีการติดต่อกับจีนอย่างเป็นทางการแล้วในช่วงพุทธ

ศตวรรษที ่ 13 – 14 ซึ ่งสอดคล้องกันดีกับการส่งทูตไปจีนของเวนตันในปี 1296 และ 1314 

(Woodward, 2010, p. 90) 

    

 

ภาพท่ี 22 จารึกบนพระพิมพ์ 2 
ท่ีมา: (Harvard Art Museum, 2010) 
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 จะเห็นได้ว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ได้ปรากฏจารึกหลักธรรมของพุทธศาสนาฝ่าย

เถรวาทหลายหลัก อันได้แก่ จารึกเยธมฺมา ปฎิจจสมุปบาท และอริยสัจ 4 รวมถึงเหตุการณ์ตอนปฐม

เทศนา อันเป็นแก่นหลักธรรมของพุทธศาสนาทั้งสิ ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าช่วงพุทธศตวรรษที่ 12      

พุทธศาสนาเริ่มเข้ามามีบทบาทท่ีเมืองศรีเทพแล้ว หลังจากช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 ได้พบจารึกเนื่องใน

ศาสนาฮินดูไวษณพนิกายมาก่อน และน่าสังเกตว่าจารึกทั้งหมดใช้ภาษาบาลี ดังนั้นพุทธศาสนาฝ่าย

เถรวาทคงเป็นท่ีนิยมท่ีเมืองศรีเทพในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13  

 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองท่ีเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีหลายแห่งได้พบจารึกหลักธรรม

ภาษาบาลีคล้ายกับที่เมืองศรีเทพด้วยเช่นกัน (Revire, 2014, pp. 263-265) ดังนั้นจารึกหลักธรรม

ของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเหล่านี้คงเป็นที่นิยมและถือเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมทวารวดีที่พบร่วมกัน

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 14 ซึ่งในกรณีของเมืองศรีเทพจารึกหลักธรรมของพุทธศาสนาที่พบนี้ถือ

เป็นหลักฐานสำคัญประเภทหนึ่งของวัฒนธรรมทวารวดีที่เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 

เป็นต้นมา (ภาพท่ี 23) 

 

 

ภาพท่ี 23 จารึกหลักธรรมภาษาบาลีท่ีเมืองศรีเทพเปรียบเทียบกับพื้นท่ีอื่น (ตัวเลขคือจำนวนท่ีพบ) 
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 ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 ได้ปรากฏจารึกภาษาสันสกฤตเนื่องในพุทธ แม้ภาษา

สันสฤตจะเป็นที ่นิยมในพระสูตรของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน แต่จารึกที่พบนี้จำกัดอยู่เฉพาะ

โบราณวัตถุประเภทพระพิมพ์ และทั้งหมดเป็นเพียงคำจารึกสั้น ๆ หรือชื่อบุคคลเท่านั้น ไม่ปรากฏ

จารึกหลักธรรมของฝ่ายมหายาน จึงไม่อาจบอกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการ เข้ามาแทนที่ของฝ่าย

มหายานหรือไม่ แต่ท่ีสำคัญการพบจารึกพระพิมพ์ดินเผาภาษาจีน อาจบ่งบอกถึงการติดต่อด้านพุทธ

ศาสนากับจีนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 – 14 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเจริญรุ่งเรือง

อย่างมากในประเทศจีนสมัยราชวงศ์ถัง และในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็ปรากฏว่ามีพระภิกษุจากจีนนาม

ว่า “มหายานประทีป” เข้ามาอุปสมบทท่ีทวารวดี ก่อนท่ีจะเดินทางไปศรีลังกาและอินเดีย (Skilling, 

2003, p. 105) จึงเป็นไปได้ว่าเวิ่นเชียงอาจเป็นพระภิกษุจากจีนอีกรูปหนึ่งท่ีเข้ามาท่ีเมืองศรีเทพและ

นำพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแบบจีนเข้ามาด้วย แต่ต้องตรวจสอบกับหลักฐานอื่น ๆ ต่อไป  

 

3.1.3 จารึกเขมรโบราณช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 17 

  3.1.3.1 จารึกบ้านหนองไม้สอ จารึกด้วยอักษรเขมรโบราณ ภาษาเขมรโบราณ ทำ

จากหิน ทรงดอกบัวตูมคล้ายกับจารึกเมืองศรีเทพและจารึกไวษณพในสมัยก่อนหน้านี้ พบที่บ้าน  

หนองไม้สอห่างจากเมืองศรีเทพไปทางทิศเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร (ห่างจากบ้านวังไผ่ประมาณ 

4.5 กิโลเมตร) มีเนื้อหากล่าวถึงนามของ “เสตญ” และบริวารหญิง (ไต) จำนวน 3 คน กำหนดอายุ

ตามตัวอักษรอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 – 16 (กรมศิลปากร, 2550, น. 140) (ภาพท่ี 24) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 24 จารึกหนองไม้สอ 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
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3.1.3.2 จารึกปรางค์สองพี่น้อง 1 และ 2 จารึกด้วยอักษรเขมรโบราณ ภาษา

สันสกฤต ทำจากหิน ลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแตกหักเหมือนกันทั้งสองชิ้น  พบจากการขุดศึกษา

ปรางค์สองพี่น้อง ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ กำหนดอายุตามตัวอักษรอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี   

15 – 16 (กรมศิลปากร, 2550, น. 141) 

 

3.1.3.4 จารึกปรางค์ฤษี จารึกด้วยอักษรเขมร ภาษาสันสกฤต ทำจากหิน ลักษณะ

เป็นแท่งสี่เหลี่ยมหรือทับหลังขนาดใหญ่ พบจากการขุดศึกษาปรางค์ฤษี (โบราณสถานหมายเลข 2) 

สภาพค่อนข้างลบเลือนมาก แต่สามารถอ่านและแปลได้คำสำคัญคือ “---เสตงอัญศรี วรปติ---” และ 

“---มรเตง---กมรเตง” โดยท่ี “เสตงอัญ” และ “มรเตง” เป็นตำแหน่งนำหน้าขุนนาง ข้าราชการ ส่วน 

“กมรเตง” ใช้นำหน้าช่ือผู้มียศสูง กำหนดอายุตามตัวอักษรอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 (สำรวจป้าย

คำบรรยายของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 30 กรกฎาคม 2562) (ภาพท่ี 25) 

 

 

ภาพท่ี 25 จารึกปรางค์ฤษี 
 

 จารึกเขมรโบราณทั้งหมดที่เมืองศรีเทพถูกกำหนดอายุให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 17 

ซึ่งตามองค์ความรู้เรื่องพัฒนาการทางวัฒนธรรมในปัจจุบันช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 - 16 เป็นช่วงการ

เปลี่ยนผ่านระหว่างวัฒนธรรมทวารวดีที่เจริญขึ้นก่อนหน้านี้ไปสู่วัฒนธรรมเขมรโบราณ ดังท่ี ได้พบ

หลักฐานทางโบราณคดีในวัฒนธรรมเขมรจำนวนมากในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 อย่างไรก็ดช่ีวง

อายุท่ีอาจเก่าไปถึงพุทธศตวรรษท่ี 15 นั้น ควรต้องวิเคราะห์ร่วมกับหลักฐานประเภทอื่น ๆ ต่อไป 
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 สาระสำคัญในจารึกเขมรโบราณแสดงให้เห็นว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 17 ระบบการ

ปกครองแบบเขมรได้เข้ามามีบทบาทที่เมืองศรีเทพแล้ว ตามที ่ได้ปรากฏตำแหน่งขุนนางหรือ

ข้าราชการแบบเขมรโบราณเรียงลำดับข้ันต้ังแต่ “เสตง” “เสตงอัญ”  “มรเตง” และ “กมรเตง” โดย

คำว่า “กมรเตง” สามารถมีความหมายได้ถึง พราหมณ์ช้ันสูง เทวรูป ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ หรือเป็นคำประกอบ

หน้าพระนามของกษัตริย์ด้วย (จิตร ภูมิศักด์ิ, 2548, น. 322-323) ดังที่ปรากฏในจารึกร่วมสมัยเช่น 

“พระบาทกมรเตงกำตวน อัญศรีสุริยวรรมเทวะ” ที่หมายถึงพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ในจารึกศาลสูง 

(กรมศิลปากร, 2529b, น. 159-163) หรือ “กมรเตงชคตวฺนํรุง” อันหมายถึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้า

แห่งเขาพนมรุ้ง ในจารึกปราสาทพนมรุ้ง 4 (กรมศิลปากร, 2529b, น. 258-263) 

  

3.1.4 ข้อสังเกตจากหลักฐานประเภทจารึก 

 ข้อจำกัดในการศึกษาหลักฐานประเภทจารึกคือ จารึกส่วนหนึ่งยังคงเป็นข้อมูลที่อ่านและ

แปลก่อนหน้าปี 2534 ซึ่งกำหนดอายุสมัยไว้ค่อนข้างกว้าง แต่จะเห็นได้ว่าข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเติมใน

หนังสือจารึกในประเทศไทยปี 2559 ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม สามารถกำหนดอายุจารึกบางหลักได้

แคบลงมาก ดังนั้นหากมีการอ่านและแปลใหม่อีกครั้งคงจะสามารถลำดับอายุสมัยให้ชัดเจนขึ้นได้มาก 

สำหรับหลักฐานประเภทจารึกท่ียกมาศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 

 1. เมืองศรีเทพพบจารึกเป็นครั้งแรกในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 ซึ่งอาจสรุปได้ว่าเป็นการ

เริ่มต้นของระบบผู้นำหรือกษัตริย์ และปรากฏร่องรอยการนับถือศาสนาฮินดูไวษณพนิกาย  

 2. ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 ปรากฏร่องรอยของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ส่วนจารึกบ้าน

วังไผ่ที่เป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับอาณาจักรเจนละ แต่เมืองศรีเทพจะอยู่ภายใต้

อำนาจของเจนละหรือไม่นั้นจะวิเคราะห์ถึงร่วมกับหลักฐานอื่นต่อไป 

 3. ช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 ปรากฏจารึกพุทธศาสนาที่ใช้ภาษาสันสกฤตหลายชิ้น แต่

เกือบทั้งหมดเป็นจารึกบนพระพิมพ์ที่กล่าวถึงการทำบุญหรือเป็นชื่อบุคคล หลักฐานจากจารึกจึงไม่

อาจสรุปได้ว่าพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีบทบาทในช่วงเวลานี้หรือไม่ แต่จารึกบนพระพิมพ์ที่ปรากฏ

ตัวอักษรจีนเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ทางศาสนากับจีน  

 4. จารึกเขมรโบราณปรากฏขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 17 โดยเนื้อหาสำคัญคือระบบ

ตำแหน่งขุนนางและข้าราชการแบบเขมรโบราณ อาจแสดงถึงอิทธิพลทางการเมืองของเขมรโบราณ

สมัยเมืองพระนคร ท่ีอาจจะเข้ามาพร้อมกับวัฒนธรรมและงานศิลปกรรมด้วยในช่วงเวลานี้ 



 83 
 
3.2 หลักฐานประเภทโบราณสถาน 

 หากนับเฉพาะโบราณสถานทุกขนาดท่ียังคงหลงเหลืออยู่รวมกันท้ังหมด อาจกล่าวได้ว่าเมือง

ศรีเทพมีโบราณสถานจำนวนมากที่สุดในบรรดาเมืองโบราณร่วมสมัยเลยก็ว่าได้ โบราณสถานท่ี

หลงเหลืออยู่นี ้ส่วนใหญ่เป็นโบราณสถานเนื่องในศาสนา ปรากฏทั้งศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู 

นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางโบราณคดท่ีี

โดดเด่นของเมืองศรีเทพ โดยสามารถจัดกลุ่มโบราณสถานออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 

 3.2.1 โบราณสถานสำคัญเนื่องในศาสนาพุทธ 

 โบราณสถานสำคัญที่จัดกลุ่มออกมานี้ หมายถึง โบราณสถานขนาดใหญ่ที่สามารถกำหนด

อายุและใช้เป็นตัวแทนในการอธิบายพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพได้อย่างชัดเจน 

แบ่งเป็นโบราณสถานของศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู (ภาพที่ 26) โดยโบราณสถานสำคัญเนื่องใน

ศาสนาพุทธของเมืองศรีเทพประกอบไปด้วยโบราณสถาน 3 แห่ง ดังนี้  

 

 

ภาพท่ี 26 ตำแหน่งโบราณสถานสำคัญในพื้นท่ีเมืองศรีเทพรวมถึงเขาถมอรัตน์ 
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3.2.1.1 โบราณสถานเขาคลังใน 

  โบราณสถานเขาคลังในตั้งอยู ่เกือบกึ ่งกลางพื้นที่เมืองใน ในอาณาบริเวณของ

โบราณสถานประกอบด้วยเจดีย์ประธานและอาคารบริวารหลายหลังที ่ตั ้งอยู่ในเขตกำแพงแก้ว 

ปัจจุบันหลงเหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น สถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์อยู่มากคงเหลือเฉพาะส่วนฐานของเจดีย์

ประธาน ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารผังส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้าง 28 เมตร ยาว 44 เมตร สูงประมาณ 12 เมตร 

มีบันไดทางขึ้นด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว ทำให้โบราณสถานหลังนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก 

ถัดจากบันไดขึ้นไปด้านบนของส่วนฐานอาจเป็นลานกว้างที่สามารถขึ้นไปใช้งานได้ ริมขอบลาน

ด้านขวาพบร่องรอยเจดีย์ขนาดเล็กแต่พังทลายไปมาก (กรมศิลปากร, 2550, น. 83) (ภาพท่ี 27) 

 

 

ภาพท่ี 27 โบราณสถานเขาคลังในด้านทิศตะวันออก 
 

 ส่วนฐานมีลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายกับโบราณสถานหมายเลข 18 วัดโขลงสุวรรณคีรี 

เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี โดยมีการยกเก็จและทำอาคารจำลองประดับผนังตามแต่ละช่วงเสา 

โครงสร้างประดับด้วยปูนปั้นลวดลายต่าง ๆ เป็นแนวยาวตามส่วนฐาน เช่น ลายก้านขด ลายประจำ

ยามก้ามปู ท่ีสำคัญคือการประดับแถวปูนปั้นรูปคนแคระ สิงห์ ลิง ควาย และช้าง ในลักษณะท่าแบก

เป็นแถวตลอดแนวฐาน แต่เหลือท่ีสมบูรณ์เพียงด้านทิศใต้เท่านั้น ท้ังนี้ แม้ว่าจะพบปูนปั้นรูปคน-สัตว์

แบกลักษณะนี้ในศิลปะอินเดียมาก่อนแล้ว แต่ลักษณะท่าทางการนั่งค้ำจุนเป็นลักษณะเฉพาะของ

วัฒนธรรมทวารวดี (วรพงศ์ อภินันทเวช, 2555, น. 146-163) ดังจะเห็นได้จากปูนปั้นที่พบจากการ
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ขุดศึกษาโบราณสถานในเมืองโบราณสมัยทวารวดีหลายแห่ง เช่น เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี เมือง

นครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม เมืองบน จังหวัดนครสวรรค์ โบราณสถานทุ่งเศรษฐี จังหวัดเพชรบุรี 

(Skilling, 2009a, p. 119; กรมศิลปากร, 2550, น. 84)   

การขุดตรวจชั้นทับถมทางโบราณคดีชี้ให้เห็นว่าบริเวณที่สร้างเขาคลังในมีร่องรอยการอยู่

อาศัยมาก่อนหน้าแล้ว จึงมีข้อสรุปว่าเขาคลังในอาจสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งเมืองศรีเทพในช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 11 - 12 และการขุดพบประติมากรรมพระโพธิสัตว์ไมเตรยะสำริดและเงินจำนวนหลาย

องค์ ทำเข้าใจได้ว่าเขาคลังในคงถูกใช้เป็นศาสนสถานของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานในช่วงพุทธ

ศตวรรษที ่ 14 อาจเป็นการเข้ามาแทนที ่พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในเมืองศรีเทพในช่วงเวลานี้       

(กรมศิลปากร, 2550, น. 83-84; สถาพร เท่ียงธรรม, 2554, น. 54)  

อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะทางสถาปัตยกรรมท้ังเขาคลังในท่ีมีความคล้ายคลึงทางด้านแผนผัง

และรูปแบบอาคารกับโบราณสถานที่มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดียในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 14 จึงเป็นไปได้ว่าท้ังเขาคลังใน รวมถึงโบราณสถานหมายเลข 18 วัดโขลงสุวรรณคีรี เมือง

คูบัว จังหวัดราชบุรีนั้น มีต้นแบบมาจากอินเดีย แต่มาปรับสร้างขึ้นภายใต้ศิลปกรรมทวารวดี ซึ่งควร

จะสร้างขึ้นอย่างเร็วที่สุดในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558, น. 58-59) (ภาพท่ี 28)  

 

 

ภาพท่ี 28 แผนผังโบราณสถานเขาคลังใน (ก) และโบราณสถานท่ีนาลันทา (ข) 
ดัดแปลงจาก: (Wikiwand, 2016) 
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ลักษณะของแผนผังยังสอดคล้องกับปูนปั้นลายพันธุ์พฤกษาบริเวณฐานท่ีควรจะมีวิวัฒนาการ

อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 ด้วยเช่นกัน (หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, 2537a, น. 49-51) รวมทั้ง

ยังสอดคล้องกันดีกับการพบกลุ่มพระโพธิสัตว์สำริดและเงินท่ีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 ด้วย

จึงอาจกล่าวได้ว่าเขาคลังในคงเป็นโบราณสถานเนื่องในศาสนาพุทธฝ่ายมหายานมาตั้งแต่แรกสร้าง 

ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าปูนปั้นลายก้านขดบริเวณส่วนฐานบางช่วงเป็นลายก้านขดที่มีไส้กลางและมีลาย

กนกห่ออยู่โดยรอบ รวมถึงบริเวณโคนสลักคล้ายกับว่าถูกมัดอยู่ (ภาพท่ี 29ก) ลักษณะเช่นนี้อาจเทียบ

ได้กับลายก้านขดของศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนครช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 ลงมา ยกตัวอย่าง

เช่นลายก้านขดจากปราสาทบันทายสรี จึงน่าจะมีการซ่อมแซมในสมัยท่ีเขมรโบราณเข้ามามีบทบาทท่ี

เมืองศรีเทพ (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2553, น. 182-185) อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าลายก้านขดลักษณะนี้

และลายก้านขดบริเวณอื่น อาจจะปั้นขึ้นในช่วงการสร้างเขาคลังในก็ได้ เนื่องจากคล้ายกับปูนปั้นลาย   

ก้านขดท่ีปรากฏบนปราสาทพระโคมาก่อนแล้ว (ภาพท่ี 29ข) โดยปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้า    

อินทรวรมันที่ 1 ในพ.ศ. 1422 (Briggs, 1999, p. 99) หรือช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 15 ซึ่งไม่ไกลจาก

อายุสมัยเดิมของเขาคลังในท่ีกำหนดจากลักษณะสถาปัตยกรรมและแผนผังตามท่ีกล่าวไปแล้ว ดังนั้น

ความสัมพันธ์ระหว่างลวดลายของเขาคลังในและปราสาทพระโค จึงอาจเป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่า

เขาคลังในน่าจะสร้างขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 14 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 15 

 

 

ภาพท่ี 29 ปูนปั้นลายก้านขดท่ีโบราณสถานเขาคลังใน (ก) ปูนปั้นลายก้านขดท่ีปราสาทพระโค (ข) 
ท่ีมาภาพ ข: (Freeman & Jacques, 1999, p. 197) 
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การขุดศึกษาเขาคลังในยังได้พบเศษภาชนะดินเผาของตะวันออกกลางแบบเคลือบสีฟ้าหรือ

เขียวอมฟ้าภายในเขตเมืองศรีเทพเป็นครั ้งแรก (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2532, น. 68)          

(มีรายงานการพบอีกครั้งจากการขุดค้นทางโบราณคดีในช่วงปี 2562 – 2563 ซึ่งอยู่ในระหว่างการ

ดำเนินการ) ภาชนะดินเผาประเภทนี้โดยทั่วไปเรียกว่าบาสรา เทอร์ควอยส์ แวร์ (Basra Turquoise 

Ware) เนื ่องจากมีแหล่งผลิตแพร่หลายอยู่แถบเมืองบาสรา ประเทศอิรัก กำหนดอายุราวพุทธ

ศตวรรษที่ 13 – 15 พบตามเมืองท่าในภาคใต้และภาคกลางของไทย เช่น แหลมโพธิ์และเขาศรีวชัิย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ, 2550, น. 107) เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (กรม

ศิลปากร, 2535, น. 117) เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช็อง บัวเซอลีเยร์, 2511, น. 19)  

เขาคลังในคงถูกใช้เป็นศาสนสถานสำคัญมาโดยตลอด แม้กระทั่งในช่วงที่วัฒนธรรมเขมร

โบราณและศาสนาฮินดูไศวนิกาย เข้ามามีบทบาทในช่วงพุทธศตวรรษที ่ 16 – 18 ดังที ่ได้พบ

พระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบบาปวนหรือนครวัดด้วย (กรมศิลปากร, 2550, น. 95)  

 

 3.2.1.2 โบราณสถานเขาคลังนอก 

 โบราณสถานเขาคลังนอกตั้งอยู่นอกเมืองศรีเทพห่างไปทางทิศเหนือประมาณ 2 

กิโลเมตร โดยเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ท่ีเพิ่งขุดค้นพบเมื่อปี 2551 ผลการขุดศึกษาทางโบราณคดี

แสดงให้เห็นว่าโบราณสถานเขาคลังนอกเป็นโบราณสถานที่มีขนาดใหญ่และค่อนข้างสมบูรณ์ในเชิง

ศิลปสถาปัตยกรรม เป็นอาคารในผังส่ีเหล่ียมจัตุรัสยกเก็จ กว้างยาวด้านละ 64 เมตร ความสูงจากฐาน

ถึงยอดประมาณ 20 เมตร ใช้ศิลาแลงก่อเป็นฐานซ้อนกันสองช้ันมีความสูงช้ันละ 5 เมตร ประดับด้วย

อาคารจำลองอย่างเป็นระเบียบ มีบันไดทางขึ้นทั้งส่ีด้านแต่ถูกปิดกั้นโดยสมบูรณ์สามด้าน เหลือไว้แต่

ด้านทิศตะวันตกท่ียังคงขึ้นได้ในปัจจุบัน บริเวณมุมท้ังส่ีปรากฎร่องรอยการต้ังเจดีย์ประจำมุม ส่วนท่ี

อยู่เหนือชั้นฐานศิลาแลงขึ้นไปเป็นลานประทักษิณกว้างที่มีการก่อศิลาแลงยกขึ้นมาเป็นกำแพงแก้ว

ล้อมรอบ ด้านบนสุดเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ในผังสี ่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ 40 เมตร ตั้งเป็น

ประธานอยู่ตรงกลางลานประทักษิณ ลักษณะที่พบเป็นอาคารก่อด้วยอิฐทึบเรียงต่อกัน ด้านบน

เสื่อมสภาพไปมากจนไม่สามารถระบุได้ว่ามีรูปทรงอย่างไร โดยรอบเจดีย์ประธานปรากฏหลุมเสาท่ี

น่าจะเป็นแนวระเบียงคดล้อมรอบ (ภาพท่ี 30) 
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ภาพท่ี 30 เจดีย์ประธานของโบราณสถานเขาคลังนอก 
 

 โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่พบ คือ พระพุทธรูปประทับยืนปางแสดงธรรม (วิตรรกมุทรา) ทั้ง 2 

พระหัตถ์ สูงประมาณ 60 เซนติเมตร พบภายในซุ้มขนาดเล็กด้านทิศตะวันตกของเจดีย์ประธานอิฐ 

ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นเจดีย์ในพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังพบ

โบราณวัตถุอีกหลายประเภท เช่น ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา เครื่องถ้วยแบบเขมร โกลนยอดเจดีย์ศิลา

แลง อิฐมีลาย เครื่องมือเหล็ก (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2552a, น. 233-292) 

 ในปี 2557 – 2558 ได้มีการขุดศึกษาทางโบราณคดีเพิ่มเติมบริเวณเนินโบราณสถานท่ีต้ังอยู่

โดยรอบเขาคลังนอก พบทั้งท่ีเป็นเจดีย์บริวารและอาคารประกอบอื่น ๆ ทำให้ทราบว่าเขาคลังนอก

ประกอบด้วยกลุ่มอาคารหลายหลังคือ เจดีย์ประธานท่ีพบเมื่อปี 2551 เจดีย์บริวารท่ีสัมพันธ์กับเจดีย์

บริวารตามแนวแกนทิศวางตัวต่อออกไปจากเจดีย์ประธานด้านละ 3 หลัง และกลุ่มอาคารประกอบอื่น 

ๆ ท่ีเป็นเจดีย์ อาคารโถง และฐานต้ังธรรมจักร ซึ่งทำให้อาณาบริเวณของโบราณสถานกว้างขวางเป็น

อย่างมาก (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2557, 2558) 

 จากการศึกษาของผู้วิจัยท่ีผ่านมาจัดแบ่งลำดับสมัยของเขาคลังนอกได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

 1. ระยะแรกสร้าง พบว่าเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวารน่าจะก่อสร้างขึ้นพร้อมกันหรือในเวลา

ใกล้เคียงกัน โดยมีการกำหนดตำแหน่งแผนผังโดยรวมให้มีความสัมพันธ์ทางแกนทิศกันมาตั้งแต่ต้น 

ซึ่งเจดีย์ประธานควรจะสามารถขึ้นใช้งานได้ทั ้งสี ่ด้านตามตำแหน่งของบันไดแต่ละด้าน ทำให้ไม่

สามารถระบุทิศทางของโบราณสถานได้ มีข้อสังเกตว่าเจดีย์ประธานอาจจะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ 
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เนื่องจากไม่ปรากฏปูนฉาบหรือปูนปั้น อันเป็นขั้นตอนสุดท้ายขององค์ประกอบสถาปัตยกรรม ดังท่ี

เคยปรากฏที่เขาคลังใน แต่เจดีย์บริวารและอาคารประกอบอื่น ๆ คงจะสร้างเสร็จและมีการใช้งาน

พื้นท่ีโบราณสถานแล้ว (อนุรักษ์ ดีพิมาย, 2557, น. 132-142) (ภาพท่ี 31) 

 

 

ภาพท่ี 31 โบราณสถานเขาคลังนอกระยะท่ี 1 และผังเจดีย์บริวาร 
 

การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะเพื่อกำหนดอายุเจดีย์ประธานของเขาคลังนอก นิยมใช้

รูปแบบของอาคารจำลองมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา โดยสันติ เล็กสุขุม เสนอว่าอาคารจำลองของ

โบราณสถานเขาคลังนอกได้รับอิทธิพลทางรูปแบบศิลปะจากอาคารจำลองท่ีประดับปราสาทในศิลปะ

เขมรสมัยก่อนเมืองพระนครและศิลปะจาม ซึ่งควรจะสร้างขึ้นในช่วงเวลาพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 

(สันติ เล็กสุขุม, 2552, น. 23-32) ส่วนเชษฐ์ ติงสัญชลี เสนอว่ารูปแบบอาคารจำลองเหล่านี้มีความ

คล้ายคลึงกับรูปแบบและระบบการประดับอาคารจำลองหรือบัญชรในศิลปะโจฬะตอนต้น ของอินเดีย

ภาคใต้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 นอกจากนี้ลวดบัวฐานของเขาคลังนอกยังมีความคล้ายคลึงกับ    

ลวดบัวฐานที่พบในโบราณสถานที่นาลันทาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 เขาคลังนอกจึงควรสร้างขึ้น

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2552, น. 118-127) 

ผู้วิจัยเห็นว่าเกณฑ์การกำหนดอายุท่ีสำคัญควรพิจารณาจากการศึกษาของ เชษฐ์ ติงสัญชลี ท่ี

เสนอว่าโบราณสถานสมัยทวารวดีนิยมสร้างอาคารแบบยกเก็จ ท้ังแบบ“ทวิรถะ” และ “ตรีรถะ”1 ซึ่ง

 
1 การยกเก็จ คือ การท าส่วนยื่นออกมาจากผนงัหรือฐานอาคาร ในลกัษณะงานเชิงสญัลกัษณ์ของหอ้ง

ที่เชื่อมต่อออกมาจากอาคารหลัก (สำนักโบราณคดี, 2552, น. 43) โดยแผนผังอาคารสมัยทวารวดีนิยมยกเก็จ
บริเวณมมุทัง้ส่ี ท าใหม้องเห็นดา้นละ 2 เก็จ เรียกว่า “ทวิรถะ” หรือยกเก็จที่มมุทัง้ส่ีและเพ่ิมเก็จตรงกลางของดา้น 
ท าใหส้ามารถมองเห็นดา้นละ 3 เก็จ เรียกว่า “ตรีรถะ” ส่วนการยกเก็จแบบ “ปัญจรถะ” คือ การยกเก็จที่มุมทั้งส่ี 
เก็จตรงกลางของดา้น และเก็จระหว่างเก็จที่มมุและเก็จตรงกลาง ท าใหม้องเห็นเป็นเก็จยืนออกมาดา้นละ 5 เก็จ  
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น่าจะได้รับแรงบันดาลใจหรืออิทธิพลศิลปะคุปตะตอนปลาย-ปาละตอนต้น อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

14 ดังท่ีปรากฏการยกเก็จลักษณะนี้ท่ีนาลันทาและสารนาถในอินเดียภาคเหนือ2  โดยท่ีเขาคลังนอกก็

เป็นอาคารแบบยกเก็จเช่นเดียวกัน หากแต่เป็นอาคารยกเก็จแบบ 5 เก็จท้ังส่ีด้านหรือ “ปัญจรถะ” ท่ี

ไม่เคยปรากฏท่ีใดมาก่อน (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2555, น. 40-67) (ภาพท่ี 32) 

 

 

ภาพท่ี 32 ระบบฐานยกเก็จแบบปัญจรถะที่โบราณสถานเขาคลังนอก 
 

ทั้งนี้ แผนผังแบบ “ปัญจรถะ” เคยปรากฏเป็นครั้งแรกแล้วที่โบราณสถานเขาคลังใน แต่

ปรากฏเพียง 2 ด้าน คือ ด้านยาวในผังส่ีเหล่ียมผืนผ้าเท่านั้น ส่วนด้านส้ันหรือด้านสกัดยังคงเป็นแบบ 

 
2 การยกเก็จของอาคารสมัยทวารวดีอาจมีต้นแบบมาจากฐานชคตี (ฐานรองรับอาคารมีหน้าที่ แบบ

เดียวกับฐานไพที) แบบทวิรถะที่ยกมุมออกมาทั้งสี่มุมของสถูปหมายเลข 3 ที่นาลันทาและสถูปอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
เดียวกัน โดยการยกมุมออกมาน้ี เพ่ือรองรับอาคารแบบปัญจายตนะ หรือกลุ่มอาคารที่ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง
บนฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นวิวัฒนาการเฉพาะตัวของของอาคารที่นาลันทาเอง ดูเพ่ิมเติมใน (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558, น. 
24-62) 
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ตรีรถะ (ภาพท่ี 27ก) ดังนั้นฐานแบบปัญจรถะของเขาคลังนอกจึงแสดงให้ถึงวิวัฒนาการทางแผนผังท่ี

ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งจากสถาปัตยกรรมทวารวดีและเขาคลังใน อย่างไรก็ตามแผนผังแบบตรีรถะก็

ไม่ได้หายไปในช่วงเวลานี้ เนื่องจากเจดีย์บริวารของเขาคลังนอกเป็นแผนผังแบบตรีรถะท้ังหมด แสดง

ให้เห็นว่าอาจมีการเลือกแผนผังให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของอาคาร ถึงแม้ว่าอาคารท่ีสร้างจะอยู่ใน

ขอบเขตพื้นท่ีและช่วงเวลาเดียวกันก็ตาม 

จากการศึกษาท่ีผ่านมามีความเห็นว่าการเพิ่มมุมท่ีเก็จประธานอาจเป็นพัฒนาการของศิลปะ

ทวารวดีเองหรือมีความสัมพันธ์กับศิลปะอินเดีย แบบจาลุกกยะตะวันตกระยะแรก ในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 13 (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2555, น. 66-67) แต่ลักษณะมุมอาคารด้านนอกท่ีแตกออกเป็นหลาย

มุมของเขาคลังนอกกลับไม่เคยปรากฏในสถาปัตยกรรมทวารวดีมาก่อน แม้กระทั่งเขาคลังในก็ยงัไม่

ปรากฏการแตกของเก็จมุมด้านนอกเช่นกัน แต่ลักษณะเช่นนี้คล้ายกับการเพิ่มมุมของปราสาทเขมร

สมัยเมืองพระนครต้ังแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 15 เช่น ปราสาทพระโค ปราสาทบากอง ด้วยเช่นกัน 

หากพิจารณาเฉพาะส่วนของเก็จมุมท่ีต่อเนื่องกันท้ังสองด้านท่ีคล้ายกับอาคารผังส่ีเหล่ียมจัตุรัสเพิ่มมุม

และตัดส่วนประกอบสถาปัตยกรรมแบบทวารวดีออกไป อาจเทียบเคียงได้กับส่วนเรือนธาตุของ

ปราสาทแบบเขมร ซึ่งเคยได้กล่าวไปแล้วว่าปูนปั้นลายก้านขดของเขาคลังในบางช่วงคล้ายกับปูนปั้นท่ี

ปราสาทพระโคอยู่ด้วย ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเขาคลังนอกคือสถาปัตยกรรมที่มีความสัมพันธ์กับท้ัง

ศิลปะทวารวดีและศิลปะเขมรโบราณในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 - 15 (ภาพท่ี 33) 

 

 

ภาพท่ี 33 ลักษณะการแตกมุมอาคารด้านนอกท่ีเก็จมุมของโบราณสถานเขาคลังนอก 
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ส่วนในประเด็นของอาคารจำลองประดับฐานศิลาแลงที่ถูกใช้เป็นตัวกำหนดอายุนั้น ผู้วิจัย

เห็นว่ามีรูปแบบท่ีคล้ายกับอาคารจำลองของปราสาทเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครในช่วงพุทธศตวรรษ

ที่ 12 - 13 แต่ต้องยอมรับว่าการประดับอาคารจำลองที่มีฐานเป็นของตัวเองไม่ใช่การประดับใหเ้ป็น 

“ปราสาทลอย” แบบเขมรก่อนเมืองพระนคร แต่กลับดูคล้ายกับระบบการประดับอาคารจำลองของ

สถาปัตยกรรมอินเดียใต้ (อนุรักษ์ ดีพิมาย, 2557, น. 159-169) หรือกระท่ังยังดูคล้ายกับโบราณสถาน

ในวัฒนธรรมทวารวดีอื่น ๆ เช่น อาคารจำลองของพระประโทนเจดีย์ เมืองนครปฐมโบราณ หรือ

อาคารจำลองของโบราณสถานหมายเลข 18 วัดโขลงสุวรรณคีรี เมืองคูบัว เพียงแต่เขาคลังนอกมีมิติ

ทางสถาปัตยกรรมที่ชัดเจนมากกว่า อย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากการพบชิ้นส่วนแท่นฐานรองรับ

ธรรมจักรที่สลักลวดลายเป็นอาคารจำลอง และการยกเก็จอย่างน้อยสามชิ้นในพื้นที่เมืองศรีเทพ 

โดยเฉพาะบริเวณเขาคลังนอกเอง (ภาพที่ 126-127) ซึ ่งอาจได้รับอิทธิพลจากอาคารจำลองของ

ปราสาทเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 - 13 (Brown, 1981, p. 213) แสดงให้

เห็นว่าช่างของเมืองศรีเทพคงคุ้นเคยกับงานศิลปกรรมท่ีมีการประดับอาคารจำลองอยู่แล้ว จึงสามารถ

พัฒนาและสร้างสถาปัตยกรรมท่ีมีการประดับอาคารจำลองท่ีมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองได้ 

นอกจากนี้ด้วยลักษณะของเขาคลังนอกท่ีเป็นฐานซ้อนช้ันขนาดใหญ่ ชวนให้พิจารณาถึงการ

เกิดขึ้นของศาสนสถานบนฐานเป็นช้ันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มหาสถูปบุโรพุทโธ บนเกาะชวา 

ประเทศอินโดนีเซีย หรือการสร้างปราสาทบนฐานเป็นช้ันของวัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครก็ล้วน

แล้วแต่เกิดขึ้นตั ้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 ซึ ่งไม่เป็นลักษณะที ่ปรากฏอย่างชัดเจนใน

โบราณสถานสมัยทวารวดี จึงเป็นไปได้ว่าการสร้างเขาคลังนอกที่มีลักษณะเป็นศาสนสถานบนฐาน

เป็นชั้นประเภทหนึ่งควรจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ (อนุรักษ์ ดีพิมาย, 2557, น. 169-173) นอกจากนี้ 

ด้วยลักษณะความเป็นศาสนสถานบนฐานเป็นชั้นหรือฐานสูงของเขาคลังนอก อาจสัมพันธ์กับเขา  

ถมอรัตน์ในมิติของการจำลองภูเขาศักดิ์สิทธิ์มาต้ังเป็นศาสนสถานสำคัญของเมืองด้วยเช่นกัน 

สำหรับคติในการก่อสร้างนั้น ผาสุข อินทราวุธ เคยให้ความเห็นว่าเขาคลังนอกน่าจะสร้างขึ้น

เนื่องในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน จากลักษณะการสร้างฐานสูงรูปแบบผังมณฑลจักรวาล น่าจะมี

ความสัมพันธ์และร่วมสมัยกับเขาถมอรัตน์ (ธวัชชัย ช้ันไพศาลศิลป์, 2551, น. 42) ซึ่งการขุดพบเจดีย์

บริวารในปี 2557 ก็น่าจะเป็นหลักฐานท่ีสอดคล้องกับความเห็นนี้ ด้วยลักษณะของผังมณฑลจักรวาล

ท่ีประกอบด้วยอาคารบริวารท่ีมีความสมมาตรกับอาคารประธาน ดังท่ีเคยปรากฏท่ีจันทิเซวู บนเกาะ

ชวา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นลักษณะของผังมณฑลจักรวาลท่ีชัดเจนแห่งหนึ่ง (อนุรักษ์ ดีพิมาย, 

2557, น. 187-188) (ภาพท่ี 31) 
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2. ระยะซ่อมแปลง แม้ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเขาคลังนอกเป็นโบราณสถานที่ยังสร้างไม่เสร็จ

สมบูรณ์ โดยเฉพาะเจดีย์ประธานท่ีเป็นเพียงโครงสร้างภายในท่ียังดำเนินการไปไม่ถึงขั้นตอนของการ

ฉาบและประดับปูนปั้น แต่ก็น่าจะมีการใช้งานเจดีย์ประธานและอาณาบริเวณโดยรอบบ้างแล้ว เมื่อถึง

ช่วงเวลาหนึ่งคงมีการทิ้งร้างทำให้โครงสร้างพังทลายลงมาก ดังจะเห็นได้จากด้านทิศตะวันตกของ

เจดีย์อิฐด้านบนเจดีย์ประฑานปรากฏร่องรอยการพังทลาย ต่อมาได้เสริมซุ ้มและประดิษฐาน

พระพุทธรูปเข้าไปใหม่ รวมถึงการปิดกั้นบันไดทั้ง 3 ด้านยกเว้นด้านทิศตะวันตก ทำให้ทิศทางของ

เจดีย์ประธานหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกโดยปริยาย ซึ่งสาระสำคัญอยู่ท่ีด้านทิศตะวันตกของเขา

คลังนอกเป็นที่ตั้งของเขาถมอรัตน์ที่มีฐานะเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นทิศทางของเจดีย์ประธานที่ถูก

กำหนดในระยะนี้คงมีความสัมพันธ์กับเขาถมอรัตน์เป็นสำคัญ (อนุรักษ์ ดีพิมาย, 2557, น. 143-149) 

การซ่อมแปลงและกำหนดทิศทางเขาคลังนอกในระยะนี้ควรจะเกิดขึ้นในช่วงที่วัฒนธรรม

เขมรสมัยเมืองพระนครเข้ามามีบทบาทที่เมืองศรีเทพแล้วในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 โดย

พิจารณาจากปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้องท่ีหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกัน ถือเป็น

แนวคิดเรื่องทิศทางท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในโบราณสถานสำคัญสมัยก่อนหน้านี้ เช่น ทิศทางของเขา

คลังในหรือปรางค์ฤษีที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก นอกจากนี้การพบเครื่องเคลือบแบบเขมรหลาย

ชิ้นในชั้นทับถมของเจดีย์ประธาน ซึ่งสามารถกำหนดอายุให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 

(ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, 2552, น. 186-190) แสดงให้เห็นว่ายังคงมีการเข้ามาใช้พื้นที่อยู่ และก็มี

ความเป็นไปได้ท่ีการซ่อมแปลงจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกัน (ภาพท่ี 34) 

 

 

ภาพท่ี 34 ความสัมพันธ์กับเขาถมอรัตน์ด้านทิศตะวันตกของโบราณสถานเขาคลังนอก 
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อนึ่ง ดังท่ีแผนผังและลักษณะสถาปัตยกรรมบางประการของเขาคลังนอกวิวัฒนาการมาจาก

เขาคลังใน จึงเป็นไปได้ว่าการสร้างเขาคลังในควรจะเกิดขึ้นก่อนในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 14 ถึงต้น

พุทธศตวรรษท่ี 15 และห้วงเวลาในการก่อสร้างคงห่างกันพอสมควร เนื่องด้วยขนาดท่ีใหญ่โตของศา

สนสถานท้ังสองหลัง ต้องอาศัยทรัพยากรและระยะเวลาในการก่อสร้างมาก การสร้างเขาคลังนอกคง

ล่วงเลยมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 แล้ว ผู้วิจัยเชื่อว่าลำดับสมัยและแนวคิดในการก่อสร้างของเขา

คลังนอกเป็นหลักฐานสำคัญที่สามารถใช้เป็นตัวแทนในการอธิบายพัฒนาการทางวัฒนธรรม ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้นได้ 

 

 3.2.1.3 ถ้ำเขาถมอรัตน์ 

 เขาถมอรัตน์เป็นภูเขาหินปูนที่ต้ังอยู่นอกเมืองศรีเทพ อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตก

ประมาณ 15 กิโลเมตร ด้วยลักษณะที่เป็นภูเขาลูกโดดที่สังเกตเห็นได้ง่ายหากมองจากพื้นที่ราบ

โดยรอบทำให้เขาถมอรัตน์กลายเป็นจุดสังเกตหนึ่งของนักเดินทางในสมัยโบราณท่ีมีจุดมุ่งหมายมายัง

เมืองศรีเทพหรือชุมชนโบราณท่ีอยู่ใกล้เคียง (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2542, น. 27-28) ในขณะท่ีอีกด้าน

หนึ่งเขาถมอรัตน์ก็สามารถเปรียบได้เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองศรีเทพ จากการปรากฏถ้ำศาสนสถาน

ด้านบนยอดเขาท่ีมีภาพสลักของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม

ท่ีสำคัญประการหนึ่ง (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2542, น. 21) (ภาพท่ี 35) 

 

 

ภาพท่ี 35 เขาถมอรัตน์ถ่ายจากพื้นท่ีเมืองนอก เมืองศรีเทพในปัจจุบัน 
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บริเวณยอดเขาถมอรัตน์เป็นที่ตั้งของถ้ำที่ถูกดัดแปลงให้เป็นถ้ำศาสนสถานของพุทธศาสนา

ฝ่ายมหายาน โดยปรากฏภาพสลักนูนต่ำบนโขดหินตรงกลางถ้ำท่ีสามารถวนดูได้รอบ จึงมีข้อสังเกตว่า

ลักษณะเช่นนี้ไม่เคยปรากฏที่ถ้ำศาสนสถานแห่งใดในประเทศไทยเลย แต่คล้ายกับถ้ำศาสนสถานใน

ประเทศจีน อาจเป็นไปได้ว่าเป็นรูปแบบท่ีรับอิทธิพลมาจากจีน (Woodward, 2010, p. 92) แต่ก็อาจ

เป็นเพียงสภาพแวดล้อมด้ังเดิมภายในถ้ำท่ีบังคับให้ต้องสลักในลักษณะนี้ก็ได้ ซึ่งภาพสลักประกอบไป

ด้วยกลุ่มพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ 3 กลุ่ม ดังนี้ (กรมศิลปากร, 2532, น. 4-5) 

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยพระพุทธรูป 3 องค์ หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือที่เป็นปากถ้ำ องค์

ใหญ่สุดน่าจะเป็นพระประธาน ประทับยืนแสดงปรางค์วิตรรกมุทรา ขนาบข้างด้วยพระพุทธรูปยืนท่ีมี

ขนาดเล็กกว่า แต่ปัจจุบันองค์ด้านขวาพังทลายไปเกือบหมดแล้ว  พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ ปรากฏ

ลักษณะของศิลปะทวารวดีอยู่มากทั้งการแสดงวิตรรกมุทราและลักษณะของจีวรที่สวมใส่ (Brown, 

1996, น. 88) แต่กระนั้นปลายจีวรที่บานออกก็มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มพระพุทธรูปในพื้นที่ลุ่มแมน่้ำ

มูลด้วยเช่นกัน (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2552, น. 494-496) (ภาพท่ี 36) 

กลุ่มที่ 2 อยู่ถัดเข้ามาทางซ้ายจากกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยพระโพธิสัตว์ประทับยืนมี 4 กร

พระพุทธรูปประทับนั่งธยานมุทรา และเจดีย์จำลองที่มีดอกบัวรองรับ แต่ปัจจุบันพังทลายไปเกือบ

หมดจึงไม่สามารถสันนิษฐานรูปแบบศิลปกรรมได้ 

 

 

ภาพท่ี 36 กลุ่มพระพุทธรูป 3 องค์หันพระพักตร์ออกไปทางปากถ้ำ (กลุ่มท่ี 1) 
 



 96 
 

กลุ่มที่ 3 อยู่ถัดเข้ามาทางซ้ายจากกลุ่มที่ 2 ประกอบไปด้วยพระโพธิสัตว์ประทับยืนมี 4 กร 

จำนวน 2 องค์ องค์ด้านซ้ายประทับยืน ส่วนองค์ด้านขวาประทับยืน และด้านในสุดเป็นพระพุทธรูป

ประทับนั่งขนาบข้างด้วยธรรมจักรและสถูปตั้งอยู่บนฐานสูง  พระโพธิสัตว์ในกลุ่มนี้มีลักษณะทาง

ศิลปกรรมส่วนพระเศียรคล้ายกับกลุ่มพระโพธิสัตว์สำริดที่พบที่บ้านฝ้ายและอำเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ หรือศิลปะเขมรแบบไพรกเมง-กำพงพระ ซึ่งสามารถกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 14 (กรมศิลปากร, 2555, น. 133-136; พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 81-82) ด้านในสุดยัง

ปรากฏภาพสลักพระพุทธรูปประทับนั่งขนาบข้างด้วยธรรมจักรและสถูปตั้งอยู่บนฐานสูง ซึ ่งเป็น

รูปแบบท่ีปรากฏในพระพิมพ์และแผ่นทองดุนท่ีพบในพื้นท่ีเมืองศรีเทพด้วย อาจแสดงให้เห็นว่าท่ีเมือง

ศรีเทพนิยมรูปแบบการจัดวางลักษณะเช่นนี้อย่างมาก ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงต่อไป (ภาพท่ี 37)  

 

 

ภาพท่ี 37 กลุ่มพระโพธิสัตว์และพระพุทธรูปขนาบข้างด้วยธรรมจักรและสถูป (กลุ่มท่ี 3) 
 

จะเห็นได้ว่าถ้ำเขาถมอรัตน์ถูกดัดแปลงเป็นถ้ำศาสนสถานตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ซึ่ง

อาจถือได้ว่าเป็นโบราณสถานที่ปรากฏหลักฐานโดยตรงของพุทธศาสนามหายานชัดเจนที่สุดในพื้นท่ี

เมืองศรีเทพ ยิ่งไปกว่านั้นการที่เขาถมอรัตน์ตั้งอยู่บนแกนทิศตะวันออก - ตะวันตกเดียวกันกับเมอืง  

ศรีเทพน่าจะส่งอิทธิพลต่อความเชื่อของผู้คนในเมืองศรีเทพด้วย เนื่องจากปรางค์ศรีเทพและปรางค์

สองพี่น้องที่ตั ้งอยู่บนแกนทิศเดียวกันนี้ได้หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกอันเป็นทิศทางของเขา    

ถมอรัตน์ ซึ่งดูผิดแปลกไปจากโบราณสถานอื่น เช่น เขาคลังในและปรางค์ฤษี รวมถึงกิจกรรมการซ่อม
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แปลงเขาคลังนอกในสมัยท่ี 2 ท่ีทำให้เขาคลังนอกหันหน้าไปทิศตะวันตกเช่นกัน ดังนั้นเขาถมอรัตน์จึง

ได้กลายเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ ์ที ่มีความเป็นสากลของทั้งศาสนาพุทธและฮินดูในช่วงพุทธศตวรรษท่ี     

17 - 18 และส่งผลต่อการกำหนดทิศทางของศาสนสถานของทั้งศาสนาพุทธและฮินดูด้วย (สถาพร 

เท่ียงธรรม, 2554, น. 38; อนุรักษ์ ดีพิมาย, 2557, น. 189-192) 

 

3.2.2 โบราณสถานสำคัญเนื่องในศาสนาฮินดู 

  3.2.2.1 โบราณสถานปรางค์ศรีเทพ 

  โบราณสถานปรางค์ศรีเทพตั้งอยู่บนแนวแกนกลางตะวันออก-ตะวันตกของเมือง  

ศรีเทพ โดยต้ังอยู่ด้านหลังโบราณสถานปรางค์สองพี่น้อง ปราสาทประธานก่อฐานช้ันล่างด้วยศิลาแลง

เป็นฐานบัวลูกฟัก ต่อขึ้นไปด้านบนเป็นโครงสร้างอาคารท่ีก่อด้วยอิฐขัดฝนและไม่สอปูน ความสูงเท่าท่ี

เหลืออยู่ในปัจจุบันประมาณ 13 เมตร ด้านหน้าพบหลุมเสากลมขนาดใหญ่จำนวน 5 หลุมเรียงกันเป็น

แถวก่อนถึงบันไดทางขึ้น รวมถึงพบเศษกระเบื้องมุงหลังคาจำนวนมาก ทำให้ทราบว่าคงมีหลังคา

เครื่องไม้ยื่นต่อออกมาด้านหน้า ด้านในห้องครรภคฤหะมีการเจาะช่องทั้งสามด้านของผนัง ซึ่งเป็น

ลักษณะพิเศษท่ีไม่ค่อยพบมากนัก (ภาพท่ี 38) 

 

 

ภาพท่ี 38 โบราณสถานปรางค์ศรีเทพ 
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ถัดออกมาจากปราสาทประธานเป็นพื้นชานชาลารูปกากบาทที่ทอดยาวไปทางทิศตะวันตก 

สอดคล้องกับทิศทางของปราสาทประธานท่ีหันหน้าไปทางทิศเดียวกันนี้ พบโกลนเศียรนาคขนาดเล็ก

ที่คงเป็นชิ้นส่วนของสะพานนาค นอกจากนี้ยังพบฐานอาคารหลายหลังที่มีลักษณะเป็นอาคารโถง

ภายในกำแพงแก้วเดียวกับปราสาทประธานด้วย จากการศึกษาด้านหน้าปราสาทประธานในปี 2544 

(ภาพที่ 39) พบโบราณวัตถุหลายรายการ เช่น ประติมากรรมมกร เทวรูปพระศิวะขนาดเล็ก เทวรูป 

อรรถนารีศวร เทวรูปชัมภละ และยังพบว่าใต้ผิวดินของปรางค์ศรีเทพยังปรากฏแนวโบราณสถานถูก

สร้างซ้อนทับอยู่อย่างน้อย 3 ระยะ และคงร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีที่เจริญขึ้นก่อนหน้านี้ด้วย  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (กรมศิลปากร, 2550, น. 112-116; สถาพร เท่ียงธรรม, 2554, น. 65) 

 

 

ภาพท่ี 39 การขุดค้นด้านหน้าปรางค์ศรีเทพในช่วงปี 2544 
ท่ีมา: (กรมศิลปากร, 2550, น. 113) 

 

1. ระยะที่ 1 มีการก่ออาคารขนาดใหญ่ในตำแหน่งของปรางค์ศรีเทพ และขุดสระน้ำบริเวณ

ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวอาคาร (ขุดลอกปรากฏให้เห็นแล้วในปัจจุบัน) อันเป็นระยะก่อนหน้า

การสร้างปรางค์ศรีเทพ โดยที่ในชั้นวัฒนธรรมพบหลักฐานการอยู่อาศัย เช่น ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา 

ข้าวสารดำ ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ แวดินเผา ซึ่งผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าลักษณะการขุดสระน้ำขนาดเล็ก

ร่วมกับอาคารไม่ค่อยปรากฏมากนัก แต่ก็เคยปรากฏที่กลุ่มโบราณสถานดอนขุมเงิน จังหวัดร้อยเอ็ด 

ซึ่งเป็นสถานที่พบจารึกของพระเจ้ามเหนทรวรมัน และจารึกที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดู
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บริเวณสระน้ำ กำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 (กรมศิลปากร, 2559b, น. 110-116) โดยท่ี

สระมีลักษณะสอบเข้าบริเวณก้นบ่อและกรุขอบขึ้นมาคล้ายกัน (ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรอนันต์ก่อสร้าง, 

2552, น. 161-162) (ภาพท่ี 40) ซึ่งการขุดลอกสระน้ำหน้าปรางค์ศรีเทพก็พบช้ินส่วนประติมากรรม

มกรและอรรถนารีศวรท่ีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 - 14 (จะกล่าวถึงต่อไป) ด้วยเช่นกัน  

 

 

ภาพท่ี 40 สระน้ำก่อนหน้าการสร้างปรางค์ศรีเทพ (ซ้าย) และสระน้ำท่ีดอนขุมเงิน (ขวา) 
 

2. ระยะท่ี 2 ทำการรื้ออาคารใหญ่และสร้างปรางค์ศรีเทพไว้แทนท่ี พร้อมต่อเติมอาคารท่ีอยู่

ด้านหน้าปรางค์ศรีเทพให้กว้างขึ้น และสร้างอาคารบรรณาลัยข้ึน 2 หลัง รวมทั้งปรับพื้นท่ีโดยรอบให้

สูงขึ้นประมาณ 50 เซนติเมตร น่าจะเกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 ตามการกำหนดอายุปราสาท

ประธานของปรางค์ศรีเทพ  

3. ระยะที่ 3 ปรับถมดินขึ้นสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ทำให้กลบทับฐานอาคารที ่อยู่

ด้านหน้าปรางค์ศรีเทพ รวมทั้งสระน้ำทั้งหมดแต่ยังคงเหลืออาคารบรรณาลัยที่ต่อเติมขึ้นมาจาก

ตำแหน่งเดิม สันนิษฐานว่าเป็นการซ่อมแปลงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ท่ีมีการพยายามปรับเปลี่ยน

ปรางค์ศรีเทพให้เป็นศาสนสถานของพุทธศาสนาที่เจริญขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

สอดคล้องกับการพบช้ินส่วนองค์ประกอบสถาปัตยกรรมท่ียังทำไม่เสร็จในระยะนี้ด้วย 

 

3.2.2.2 โบราณสถานปรางค์สองพี่น้อง 

โบราณสถานปรางค์สองพี ่น้องตั้งอยู ่ด้านหน้าปรางค์ศรีเทพบนแนวแกนกลาง

ตะวันออก-ตะวันตกของเมืองศรีเทพเช่นเดียวกัน ลักษณะเป็นปราสาทสองหลังตั้งอยู่ข้างกันหันหน้า

ไปทางทิศตะวันตก ปราสาทหลังใหญ่มีการก่อฐานปัทม์ด้วยศิลาแลงซ้อนกัน 3 ชั้น เรือนธาตุก่อดว้ย

อิฐไม่สอปูน แต่ปรากฏปูนฉาบด้านนอก ด้านหน้ามีมุขออกมาเชื่อมกับมณฑป โครงสร้างหลังคา
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พังทลายลงไปมากแต่คงมีลักษณะคล้ายกับปรางค์ศรีเทพ ด้านในห้องครรภคฤหะมีการเจาะช่องท้ัง

สามด้านของผนัง มณฑปด้านหน้ายาวประมาณ 10 เมตร ก่อด้วยอิฐ จากการขุดค้นพบส่วนประกอบ

สถาปัตยกรรมหินทราย เช่น ลูกกรงลูกมะหวด กรอบหน้าต่าง ท่ีพังทลายลงมาจนหมด (ภาพท่ี 41) 

ด้านหน้าของปราสาทหลังใหญ่มีการต่อชานชาลารูปกากบาทออกมาจากมณฑป รวมทั้งยัง

พบฐานอาคารประกอบอีกหลายหลังที่ตั้งอยู่ในแนวกำแพงแก้วเดียวกัน ส่วนปราสาทหลังเล็กตั้งอยู่

ทางทิศใต้โดยใช้ฐานร่วมกับปราสาทหลังใหญ่ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อปรางค์สองพี่น้อง แต่ยังพอเห็น

ร่องรอยการสร้างทับแนวกำแพงแก้วเดิม ทำให้ทราบว่าเป็นการสร้างต่อขยายออกมาจากปราสาทหลัง

ใหญ่ ไม่ใช่การสร้างขึ้นพร้อมกัน  

 

 

ภาพท่ี 41 โบราณสถานปรางค์สองพี่น้อง 
 

หลักฐานสำคัญที่พบจากการขุดค้นคือ ทับหลังที่อยู่บริเวณด้านทิศใต้ของปราสาทหลังใหญ่ 

ทับหลังช้ินนี้สลักเป็นรูปอุมามเหศวร หรือพระอุมาเทวีและพระศิวะนั่งเคียงคู่กันอยู่บนโคนนทิ ทำให้

ทราบได้ว่าโบราณสถานหลังนี้เป็นของไศวนิกาย อีกท้ังยังพบช้ินส่วนศิวลึงค์ ฐานโยนิ โคนนทิ ถูกฝังไว้

ในพื้นดินใต้ระดับฐานอาคาร จึงมีข้อสันนิษฐานว่าได้มีการซ่อมแปลงปรางค์สองพี่น้องเป็นพุทธสถาน

แทนในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 หรือช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 ในทำนองเดียวกันกับปรางค์ศรีเทพ 

นอกจากนี้ยังขุดค้นพบเทวรูปพระสุริยะชิ้นหนึ่งบริเวณกำแพงแก้วของปรางค์สองพี่น้องด้วย แต่
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สันนิษฐานว่าคงเป็นการเคลื่อนย้ายมาในสมัยหลัง เพราะมีอายุเก่าแก่กว่าโบราณสถาน เช่นเดียวกับ

อัฒจันทร์ศิลาสลักลายกลีบบัวด้านข้างที่ตั ้งอยู่หน้าทางเข้าปราสาทหลังใหญ่ (สถาพร เที่ยงธรรม, 

2554, น. 66-68) 

ปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้องมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างคล้ายกัน ซึ่งชอง 

บวสเซอลิเยร์ เสนอว่าปราสาททั้งสองหลังน่าจะสร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลของช่างพื้นเมืองที่ไม่รู ้ จัก

องค์ประกอบของปราสาทเขมรดีนัก แต่องค์ประกอบสถาปัตยกรรม เช่น ทับหลัง เสาประดับกรอบ

ประตู อาจจะสร้างหรือควบคุมโดยช่างเขมรโดยตรง กำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 (ชอง 

บวสเซอลิเยร์, 2531, น. 15) เช่นเดียวกับอนุวิทย์ เจริญศุภกุล ท่ีเสนอเพิ่มเติมว่าควรสร้างขึ้นในช่วง

พุทธศตวรรษที่ 17 ตามศิลปกรรมเขมรโบราณแบบนครวัด โดยได้รูปแบบมาจากสายสกุลช่างของ

กลุ่มปราสาทอิฐในเขตลุ่มแม่น้ำมูล โดยมีลักษณะเด่นคือการเพิ่มมุมของอาคารหลายมุมตามแบบท่ี

วิวัฒนาการต่อเนื่องกันมา และการทำซุ้มหน้าบันซ้อนกันท่ีปรากฏขึ้นเฉพาะปราสาทหินพิมาย แสดง

ให้เห็นว่ารับเอาคุณลักษณะของสายสกุลช่างปราสาทหินมาปรับใช้ด้วย ลักษณะบางประการของ

ปราสาทท่ีศรีเทพนี้น่าจะมีความสัมพันธ์กับปรางค์ท่ีเมืองสุโขทัยและลพบุรีในสมัยต่อมาด้วย (อนุวิทย์ 

เจริญศุภกุล, 2522, น. 85-101) แนวคิดนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตของ ไฮแรม วูดเวิร์ด ที่กล่าวว่า

มุมมองด้านมิติของอาคารและความสูงชะลูดของปรางค์ศรีเทพได้รับรูปแบบมาจากปราสาทหินพิมาย 

และยังถ่ายทอดลวดลายสลักบนทับหลังให้กับปรางค์ประธานที่วัดมหาธาตุ จังหวัดลพบุร ีด้ วย 

(Woodward, 2005, น. 162-163) 

ผู้วิจัยเห็นว่าลักษณะทางสถาปัตยกรรมของปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้องมีความ

คล้ายคลึงกับปราสาทเขมรในลุ่มแม่น้ำมูลมากกว่าพื้นที่อื ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใน

กัมพูชา โดยเฉพาะการทำซุ้มหน้าบันซ้อนกันบริเวณมุขแต่ละด้านดังที่ได้มีการกล่าวถึงไปแล้ว และ

การลดหล่ันระดับของลวดบัวเชิงประดับส่วนฐานระหว่างอาคารประธานกับซุ้มหน้าบันที่ต่อยื่นออกมา 

อันเป็นจุดเด่นท่ีคล้ายกันท้ังปราสาทพิมายและปราสาทพนมรุ้ง รวมถึงทับหลังอุมามเหศวรของปรางค์

สองพี่น้องและทับหลังของปรางค์ศรีเทพที่สลักลายใบไม้ม้วนต่อกันใต้ท่อนพวงมาลัยก็ยังคล้ายกั บ  

ทับหลังของปราสาทหินพิมาย (ภาพท่ี 42 - 43) ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของสามท่านข้างต้น ทำให้

สามารถกำหนดอายุปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้องให้อยู่ในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 17 อัน

เป็นช่วงเวลาท่ีส่วนโครงสร้างหลักและปราสาทประธานของปราสาทหินพิมายสร้างขึ้นแล้วเสร็จ และ

สถาปนารูปเคารพในพ.ศ. 1651 (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2547a, น. 22) 
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ภาพท่ี 42 การลดหล่ันระดับลวดบัวเชิงส่วนฐานและหน้าบันซ้อนช้ันท่ีมีความคล้ายกันของปรางค์สอง
พี่น้อง (ซ้าย) และปราสาทประธานของปราสาทหินพิมาย (ขวา) 
 

 

ภาพที่ 43 ลักษณะลายใบไม้ม้วนต่อกันใต้ท่อนพวงมาลัยของทับหลังปรางค์สองพี่น้อง (บน) และทับ
หลังปราสาทประธานปราสาทหินพิมาย (ล่าง) 
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ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ ข้อสันนิษฐานว่ามีการซ่อมแปลงปรางค์ศรีเทพและ

ปรางค์สองพี่น้องให้เป็นพุทธสถานในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 ก็มีความเป็นไปได้ เนื่องจากพบรูปเคารพ

ของศาสนาฮินดูถูกฝังไว้ใต้ระดับฐานของโบราณสถาน รวมทั้งการพบประติมากรรมเทพชัมภละและ

ทวารบาลศิลปะบายนในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ซึ่งสะท้อนให้เห็นการยุคสมัยย่อยหนึ่งในช่วง

ท่ีอิทธิพลเขมรสมัยเมืองพระนครเข้ามามีบทบาทท่ีเมืองศรีเทพ แต่ก็ต้องพิจารณาร่วมกับหลักฐานอื่น 

ๆ อีกครั้งหนึ่ง ก่อนท่ีจะสรุปว่ามีกิจกรรมดังกล่าวเกิดข้ึนจริงหรือไม่ 

 

 3.2.2.3 ปรางค์ฤษี  

 ปรางค์ฤษีต้ังอยู่นอกเมืองศรีเทพห่างออกไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ในปี 

2551 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้ทำการขุดศึกษาจนพบแนวอาคารเพิ่มเติม โดยสามารถแบ่งเป็น

ปราสาท 2 หลัง ดังนี้ (สถาพร เท่ียงธรรม, 2554, น. 70-72) 

ปราสาทหมายเลข 1 เป็นปราสาทที่พบเมื่อนานมาแล้ว ตั้งแต่สมัยของการเข้าสำรวจเมือง  

ศรีเทพระยะแรก ๆ ปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงที่เตี ้ยกว่าปรางค์    

ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้อง ตัวปราสาทก่อด้วยอิฐ แผนผังส่ีเหล่ียมเพิ่มมุมกว้างยาวด้านละประมาณ 

4.6 เมตร ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างเล็กกว่าปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้อง เหนือกรอบประตูท้ังส่ีด้าน

มีกรอบหน้าบันลักษณะเป็นวงโค้งสูง ส่วนเสาประดับกรอบประตูมีลักษณะเป็นแปดเหล่ียมไม่ปรากฏ

ลวดลาย ส่วนต่อขึ้นไปเป็นชั้นบัวรัดเกล้า บัวหงาย และเรือนชั้นลดตามลำดับ ส่วนเหนือขึ้นไปถูก

ดัดแปลงหรือพังทลายไปมากแล้ว 

ด้านหน้ายังประกอบไปด้วยฐานอาคารเตี้ย ๆ บรรณาลัย และโคปุระสร้างด้วยศิลาแลง 

ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว พบโบราณวัตถุจากการขุดศึกษาหลายช้ิน เช่น ฐานโยนิ ศิวลึงค์และช้ินส่วน 

โคนนทิ ทำให้ทราบได้ว่าเป็นเทวาลัยเนื่องในศาสนาฮินดูไศวนิกาย 

ปราสาทหมายเลข 2 ตั้งอยู่ถัดลงมาทางทิศใต้ของปราสาทหมายเลข 1 แต่มีกำแพงแก้ว

ล้อมรอบเป็นสัดส่วนแยกออกมาอย่างชัดเจน พบลักษณะที่แตกต่างของการเตรียมฐานรากจาก

ปราสาทหมายเลข 1 น่าเสียดายที่พังทลายไปมากจนไม่สามารถสันนิษฐานรูปทรงที่ชัดเจนได้ แต่

สถาปัตยกรรมโดยรวมคงคล้ายกับปราสาทหมายเลข 1 ทำให้สันนิษฐานได้ว่าปรางค์ฤษีน่าจะสร้างขึ้น

ศิลปะเขมรแบบแปรรูปถึงเกลียงระหว่างช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 15 ถึงช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 16 

(อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, 2530, น. 11) (ภาพท่ี 44) 
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ภาพท่ี 44 ปรางค์ฤษี ปราสาทหมายเลข 1 (ซ้าย) ปราสาทหมายเลข 2 (ขวา) 
 

ผู้วิจัยเห็นด้วยกับการกำหนดอายุข้างต้นบางส่วน เนื่องด้วยลักษณะลวดบัวเชิงท่ีประดับส่วน

ฐานของปรางค์ฤษีไม่ได้ลดหล่ันกันและไม่ปรากฏซุ้มหน้าบันซ้อนกันท่ีชัดเจนเหมือนกับปรางค์ศรีเทพ

และปรางค์สองพี่น้อง ซึ ่งเป็นลักษณะเด่นในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 17 เหตุผลประการหนึ่ง

อาจจะเป็นเพราะขนาดท่ีเล็กกว่ามากทำให้คุณลักษณะข้อนี้หายไป แต่จากทิศทางการหันหน้าไปทาง

ทิศตะวันออกของปรางค์ฤษีทั้งสองหลัง ทำให้พิจารณาได้ว่าในช่วงเวลานี้แนวคิดการนับถือเขาถมอ

รัตน์น่าจะยังไม่ส่งอิทธิพลต่อทิศทางของศาสนสถาน จึงน่าจะสร้างขึ้นก่อนปรางค์ศรีเทพและปรางค์

สองพี่น้องท่ีหันหน้าไปทางทิศตะวันตกแล้ว  

 อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าการทำหน้าบันเป็นซุ้มโค้งว่างเปล่าไม่มีลวดลายสลักที่ปรางค์ฤษี 

จ ัดเป ็นล ักษณะที ่ ไม ่ค ่อยปรากฏมากน ัก แต ่ก ็พบในปราสาทเขมรศ ิลปะบาปวนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังเช่นที่ปราสาทบ้านไพล จังหวัดสุรินทร์ กำหนดอายุอยู่ในช่วงปลายพุทธ

ศตวรรษที่ 16 (ศิวพงษ์ สีเสียดงาม, 2556, น. 190-194) ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับจารึกปรางค์ฤษีที่มี

อายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 ทำให้สันนิษฐานว่าปรางค์ฤษีคงไม่เก่าไปจนถึงช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

15 แต่ด้วยความเป็นปราสาทขนาดเล็กที ่ลดรายละเอียดลงไปมาก รวมทั ้งไม่พบทับหลังหรือ

ประติมากรรมอื่นที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ดังนั้นคงจะกำหนดอายุอย่างกว้าง ๆ  ว่าอยู่

ในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษท่ี 16 - ครึ่งแรกพุทธศตวรรษท่ี 17 

 ปรางค์ฤษีเป็นโบราณสถานนอกเมืองเพียงแห่งเดียวที่ได้มีการขุดตรวจและพบร่องรอยช้ัน

วัฒนธรรมชัดเจน สามารถสรุปได้ว่าก่อนหน้าที่จะมีการสร้างโบราณสถานทั้งสองหลังนั้น ปรากฏ

ร่องรอยการอยู่อาศัยอยู่อย่างเบาบาง แต่ปริมาณหลักฐานกลับเพิ่มข้ึนอย่างมากในช่วงท่ีมีการก่อสร้าง
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และใช้งานศาสนสถาน แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ ้นของจำนวนประชากรในช่วงเวลาร่วมสมัยกับ

โบราณสถานกระทั่งทิ้งร้างไป (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2551) จึงเป็นไปได้ว่าในช่วงครึ่งหลัง

พุทธศตวรรษท่ี 16 อิทธิพลเขมรสมัยเมืองพระนครท่ีเริ่มเข้ามามีบทบาทในเมืองศรีเทพได้บุกเบิกพื้น

ที่ตั้งชุมชนนอกเมืองเป็นครั้งแรก ถึงแม้ว่าจะเคยปรากฏเขาคลังนอกที่เป็นโบราณสถานในสมัยกอ่น

หน้าแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่พบร่องรอยชุมชนที่ชัดเจนเลย ทั้งนี้ เหตุผลสำคัญนอกเหนือจากการตั้งศาสน

สถานและการตั้งชุมชนใหม่แล้ว อาจเกี่ยวข้องกับการควบคุมโครงสร้างระบบจัดการน้ำท่ีอยู่ใกล้เคียง

กับปรางค์ฤษีด้วย  

 

3.2.3 โบราณสถานขนาดเล็ก 

 นอกจากโบราณสถานสำคัญจำนวน 6 แห่งที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังปรากฏโบราณสถาน

ขนาดเล็กท่ีขุดศึกษาและบูรณะแล้ว รวมทั้งเนินโบราณสถานท่ียังไม่ได้ขุดศึกษาอีกจำนวนมาก จำนวน

โดยประมาณอาจมีถึง 150 กว่าแห่งที่สำรวจพบแล้วในปัจจุบัน ในหัวข้อนี้จึงเป็นการรวบรวมข้อมูล

โบราณสถานขนาดเล็กที่ดำเนินการขุดศึกษาแล้วเฉพาะพื้นที่เมืองในและเมืองนอกเท่านั้น ส่วนพื้นท่ี

นอกเมืองมีการขุดศึกษาเฉพาะเนินโบราณสถานรอบโบราณสถานเขาคลังนอก ซึ่งได้รับทราบไปแล้ว

ว่าท้ังหมดเป็นอาคารบริวารท่ีเกี่ยวข้องกับเขาคลังนอก จึงไม่ขอกล่าวถึงในท่ีนี้ โดยโบราณสถานขนาด

เล็กของเมืองในและเมืองนอกมีคุณลักษณะท่ีสำคัญ ดังตารางสรุปนี้ (Wales, 1969; กฤษณ์ วันอินทร์, 

2560; นิชา คำสิงห์, 2561; อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2534c, 2535, 2537b, 2537c, 2538b, 

2539, 2541, 2549) (ภาพท่ี 45 - 46, ตารางท่ี 1 - 5)  
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ภาพท่ี 45 ตำแหน่งโบราณสถานขนาดเล็กในพื้นท่ีเมืองใน 
 

 

ภาพท่ี 46 ตำแหน่งโบราณสถานขนาดเล็กในพื้นท่ีเมืองนอก 
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7 

 

No
. 

ช่ือ
 

ผัง
 

ขน
าด

 (ม
.) 

วัส
ดุ 

ตัว
อา

คา
ร 

ทิศ
ทา

ง 
หล

ักฐ
าน

สำ
คัญ

 

1 
บน

.12
 

สี่เ
หล

ี่ยม
ผืน

ผ้า
 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

ศิล
าแ

ลง
+อ

ิฐ 
ส่ว

นฐ
าน

 
ระ

บุไ
ม่ไ

ด้ 
1.ช

ิ้นส
่วน

พร
ะพิ

มพ์
ดิน

เผ
า 

2 
02

83
 

สี่เ
หล

ี่ยม
จัตุ

รัส
 

7x
7x

1.2
  

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
นเ

จา
ะช

่อง
 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

- 

3 
บน

.9 
สี่เ

หล
ี่ยม

ผืน
ผ้า

 
8.3

x9
.2x

0.3
 

ศิล
าแ

ลง
+อ

ิฐ 
ฐา

น 
ระ

บุไ
ม่ไ

ด้ 
- 

4 
บน

.6/
1 

สี่เ
หล

ี่ยม
จัตุ

รัส
 

9.5
x9

.5x
0.5

 
ศิล

าแ
ลง

+อ
ิฐ 

ฐา
น+

เส
า+

เส
มา

 (2
) 

ตะ
วัน

ออ
ก 

- 
 

บน
.6/

2 
สี่เ

หล
ี่ยม

จัตุ
รัส

 
6x

6x
1.7

 
ศิล

าแ
ลง

+อ
ิฐ 

ฐา
นเ

จา
ะช

่อง
+เ

สม
า (

7)
 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

- 
 

บน
.6/

3 
สี่เ

หล
ี่ยม

จัตุ
รัส

 
5.5

x5
.5x

1.6
 

ศิล
าแ

ลง
+อ

ิฐ 
ฐา

นเ
จา

ะช
่อง

+เ
สม

า (
7)

 
ระ

บุไ
ม่ไ

ด้ 
- 

5 
บน

.11
 

สี่เ
หล

ี่ยม
ผืน

ผ้า
 

8.5
x1

3x
1.2

 
ศิล

าแ
ลง

+อ
ิฐ 

ฐา
นเ

จา
ะช

่อง
+เ

สม
า (

4)
 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

1.พ
ระ

พิม
พ์ 

 
2.พ

ระ
พุท

ธร
ูปดิ

นเ
ผา

  
3.พ

ระ
โพ

ธิส
ัตว์

ดิน
เผ

า 
6 

บน
.10

 
สี่เ

หล
ี่ยม

ผืน
ผ้า

 
8.9

x2
0.6

x0
.8 

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
น+

อา
คา

รโ
ถง

บน
ฐา

น 
ตะ

วัน
ออ

ก 
1.พ

ระ
พิม

พ์ 
 

2.เ
ศีย

รพ
ระ

พุท
ธร

ูป 

7 
บน

.7/
1 

สี่เ
หล

ี่ยม
ผืน

ผ้า
 

3.8
x1

2.7
5x

0.9
 

ศิล
าแ

ลง
+อ

ิฐ+
กร

ะเ
บื้อ

ง 
ฐา

นเ
จา

ะช
่อง

+อ
าค

าร
โถ

ง 
ตะ

วัน
ออ

ก 
- 

8 
บน

.7/
2 

สี่เ
หล

ี่ยม
ผืน

ผ้า
 

11
x1

5.5
x0

.6
 

ศิล
าแ

ลง
+อ

ิฐ+
กร

ะเ
บื้อ

ง 
ฐา

น+
อา

คา
รโ

ถง
บน

ฐา
น 

ตะ
วัน

ออ
ก 

1.พ
ระ

กร
ขว

าก
ำก

้อน
ธร

ณี 
(วิษ

ณุ)
 

9 
บน

.8 
สี่เ

หล
ี่ยม

ผืน
ผ้า

 
9x

11
.5x

3.2
 

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
น+

ผัง
กล

ม 
ตะ

วัน
ออ

ก 
- 

10
 

บน
.31

 
แป

ดเ
หล

ี่ยม
 

8.4
 

ศิล
าแ

ลง
+อ

ิฐ 
ฐา

นก
ลม

+แ
ปด

เห
ลี่ย

ม 
ระ

บุไ
ม่ไ

ด้ 
- 

11
 

บน
.32

 
กา

กบ
าท

 
22

.2x
38

.3x
0.5

 
ศิล

าแ
ลง

+อ
ิฐ+

กร
ะเ

บื้อ
ง 

ฐา
น 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

- 
12

 
บน

.33
 

สี่เ
หล

ี่ยม
ผืน

ผ้า
 

4.9
x1

.7x
0.5

 
ศิล

าแ
ลง

+อ
ิฐ 

ฐา
น 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

1.พ
ระ

พุท
ธร

ูปป
ระ

ทับ
ยืน

เห
นือ

คร
ุฑ 

 
2.ร

่อง
รอ

ยโ
ลห

กร
รม

 

ตา
รา

งท่ี
 1

 คุ
ณลั

กษ
ณะ

ขอ
งโบ

รา
ณส

ถา
นท่ี

พบ
ใน

พื้น
ท่ีเ

มือ
งใน

 



 10
8 

 No
. 

ช่ือ
 

ผัง
 

ขน
าด

 (ม
.) 

วัส
ดุ 

ตัว
อา

คา
ร 

ทิศ
ทา

ง 
หล

ักฐ
าน

สำ
คัญ

 

13
 

17
26

 
สี่เ

หล
ี่ยม

ผืน
ผ้า

 
6x

12
.5x

0.5
 

ศิล
าแ

ลง
+อ

ิฐ 
ฐา

น 
ตะ

วัน
ตก

 
- 

14
 

บน
.13

 
สี่เ

หล
ี่ยม

จัตุ
รัส

 
6.5

x6
.5x

1.1
 

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
นเ

จา
ะช

่อง
 

ตะ
วัน

ออ
ก 

- 

15
 

08
57

 
สี่เ

หล
ี่ยม

จัตุ
รัส

 
7.2

x7
.2x

1.3
5 

อิฐ
 

ฐา
นเ

จา
ะช

่อง
 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

- 
16

 
บน

.15
 

สี่เ
หล

ี่ยม
ผืน

ผ้า
 

10
.2x

17
.5x

60
 

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
น+

อา
คา

รโ
ถง

บน
ฐา

น+
แท

่น 
ตะ

วัน
ออ

ก 
1. 

ใบ
เส

มา
ทร

งก
ลีบ

บัว
 

17
 

บน
.16

 
สี่เ

หล
ี่ยม

จัตุ
รัส

 
11

x1
1x

0.8
 

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
น 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

- 

18
 

บน
.14

 
สี่เ

หล
ี่ยม

จัตุ
รัส

 
8.4

x8
.4x

1.6
 

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
นเ

จา
ะช

่อง
 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

- 
19

 
บน

.23
 

สี่เ
หล

ี่ยม
จัตุ

รัส
 

4.4
x4

.4x
0.9

 
ศิล

าแ
ลง

+ก
ระ

เบ
ื้อง

 
ฐา

นเ
จา

ะช
่อง

 
ตะ

วัน
ออ

ก 
- 

20
 

บน
.21

 
สี่เ

หล
ี่ยม

ผืน
ผ้า

 
16

.4x
17

.5x
1.3

 
ศิล

าแ
ลง

+ก
ระ

เบ
ื้อง

 
ฐา

นเ
จา

ะช
่อง

 
เห

นือ
 

- 

21
 

บน
.22

-1
  

สี่เ
หล

ี่ยม
ผืน

ผ้า
 

19
.2x

26
.1x

1.7
 

ศิล
าแ

ลง
+อ

ิฐ+
ปูน

 
ฐา

นเ
จา

ะช
่อง

+เ
สม

า (
11

) 
เห

นือ
 

1.พ
ระ

พิม
พ์ 

 
2.พ

ระ
บา

ทพ
ระ

พุท
ธร

ูป 
 

บน
.22

-2
 

สี่เ
หล

ี่ยม
ผืน

ผ้า
 

10
.4x

6.5
x0

.2 
ศิล

าแ
ลง

 
ฐา

น 
ใต้

 
- 

 
บน

.22
-3

 
สี่เ

หล
ี่ยม

จัตุ
รัส

 
5.5

x5
.5x

1 
ศิล

าแ
ลง

 
ฐา

นเ
จา

ะช
่อง

 
ระ

บุไ
ม่ไ

ด้ 
- 

 
บน

.22
-4

 
สี่เ

หล
ี่ยม

จัตุ
รัส

 
5x

5x
1.2

 
ศิล

าแ
ลง

 
ฐา

นเ
จา

ะช
่อง

 
ตะ

วัน
ตก

 
- 

22
 

บน
.25

 
ระ

บุไ
ม่ไ

ด้ 
ระ

บุไ
ม่ไ

ด้ 
อิฐ

 
ระ

บุไ
ม่ไ

ด้ 
ระ

บุไ
ม่ไ

ด้ 
1.เ

ศีย
รพ

ระ
พุท

ธร
ูป 

23
 

บน
.5 

สี่เ
หล

ี่ยม
ผืน

ผ้า
 

6.3
x1

3.8
x0

.2 
ศิล

าแ
ลง

+อ
ิฐ 

ฐา
น 

ตะ
วัน

ตก
 

- 

24
 

บน
.4 

สี่เ
หล

ี่ยม
จัตุ

รัส
 

4.3
x4

.3x
1.5

 
ศิล

าแ
ลง

 
ฐา

นเ
จา

ะช
่อง

 
ระ

บุไ
ม่ไ

ด้ 
- 

25
 

บน
.29

 
สี่เ

หล
ี่ยม

ผืน
ผ้า

 
8.3

x1
0x

1.2
 

ศิล
าแ

ลง
+อ

ิฐ 
ฐา

นเ
จา

ะช
่อง

 
ตะ

วัน
ออ

ก 
1.ฐ

าน
ปร

ะติ
มา

กร
รม

  

26
 

บน
.28

 
สี่เ

หล
ี่ยม

จัตุ
รัส

 
4.3

x4
.3x

1.1
 

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
นเ

จา
ะช

่อง
 

ตะ
วัน

ออ
ก 

- 

ตา
รา

งท่ี
 2

 คุ
ณลั

กษ
ณะ

ขอ
งโบ

รา
ณส

ถา
นท่ี

พบ
ใน

พื้น
ท่ีเ

มือ
งใน

 (ต่
อ)
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9 

 No
. 

ช่ือ
 

ผัง
 

ขน
าด

 (ม
.) 

วัส
ดุ 

ตัว
อา

คา
ร 

ทิศ
ทา

ง 
หล

ักฐ
าน

สำ
คัญ

 

27
 

บน
.26

 
สี่เ

หล
ี่ยม

ผืน
ผ้า

 
11

.4x
17

.1x
1.1

 
ศิล

าแ
ลง

+อ
ิฐ 

ฐา
นเ

จา
ะช

่อง
 

ตะ
วัน

ออ
ก 

- 

28
 

บน
.24

-1
 

สี่เ
หล

ี่ยม
ผืน

ผ้า
 

5.4
x3

4.5
x0

.5 
ศิล

าแ
ลง

 
ฐา

น+
หล

ุมเ
สา

 
ระ

บุไ
ม่ไ

ด้ 
- 

 
บน

.24
-2

 
สี่เ

หล
ี่ยม

ผืน
ผ้า

 
8.9

x3
1.9

x0
.5 

ศิล
าแ

ลง
+อ

ิฐ 
ฐา

น+
หล

ุมเ
สา

+พ้ื
นอ

ิฐ 
ระ

บุไ
ม่ไ

ด้ 
- 

29
 

บน
.18

 
สี่เ

หล
ี่ยม

ผืน
ผ้า

 
10

.5x
15

.7x
0.5

 
ศิล

าแ
ลง

 
ฐา

น+
เส

มา
 (9

) 
เห

นือ
 

- 

30
 

บน
.17

-1
 

สี่เ
หล

ี่ยม
ผืน

ผ้า
 

8.4
x6

.8x
1 

ศิล
าแ

ลง
+อ

ิฐ 
ฐา

น+
กำ

แพ
งแ

ก้ว
 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

1.ฐ
าน

ปร
ะติ

มา
กร

รม
 

 
บน

.17
-2

 
สี่เ

หล
ี่ยม

จัตุ
รัส

 
10

.5x
9.6

x0
.5 

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
น 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

- 
31

 
09

72
 

สี่เ
หล

ี่ยม
จัตุ

รัส
 

2.6
x2

.6x
1.1

5 
ศิล

าแ
ลง

 
ฐา

นเ
จา

ะช
่อง

 
ระ

บุไ
ม่ไ

ด้ 
- 

 

32
 

09
53

-1
 

สี่เ
หล

ี่ยม
ผืน

ผ้า
 

5x
9.5

x0
.5 

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
น 

ตะ
วัน

ออ
ก 

- 
 

09
53

-2
 

สี่เ
หล

ี่ยม
จัตุ

รัส
 

5.5
x5

.5x
1.2

 
ศิล

าแ
ลง

 
ฐา

นเ
จา

ะช
่อง

 
ระ

บุไ
ม่ไ

ด้ 
- 

 
09

53
-3

 
สี่เ

หล
ี่ยม

จัตุ
รัส

 
5.1

x5
.1x

0.8
 

ศิล
าแ

ลง
+อ

ิฐ 
ฐา

นเ
จา

ะช
่อง

 
ตะ

วัน
ตก

 
- 

33
 

บน
.19

-1
 

สี่เ
หล

ี่ยม
ผืน

ผ้า
 

9x
7x

0.5
 

ศิล
าแ

ลง
+อ

ิฐ+
ปูน

 
ฐา

น+
กำ

แพ
งแ

ก้ว
 

ใต้
 

- 
 

บน
.19

-2
 

สี่เ
หล

ี่ยม
ผืน

ผ้า
 

3.1
x4

.5x
0.5

 
ศิล

าแ
ลง

 
ฐา

น 
ใต้

 
- 

 
บน

.19
-3

 
สี่เ

หล
ี่ยม

จัตุ
รัส

 
3.3

x3
.3x

0.3
 

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
น 

ตะ
วัน

ออ
ก 

- 
 

บน
.19

-4
 

กา
กบ

าท
 

13
.5x

10
.6x

0.2
 

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
น 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

- 

34
 

บน
.30

 
สี่เ

หล
ี่ยม

ผืน
ผ้า

 
13

.8x
44

.3x
0.4

 
ศิล

าแ
ลง

+อ
ิฐ 

ฐา
น+

เส
มา

 
ตะ

วัน
ออ

ก 
- 

35
 

09
95

 
สี่เ

หล
ี่ยม

ผืน
ผ้า

 
7.3

x6
.9x

0.4
5 

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
น 

ใต้
 

1. 
เท

วร
ูปพ

ระ
คเ

ณศ
 

36
 

16
27

 
สี่เ

หล
ี่ยม

จัตุ
รัส

 
6x

6x
1.4

 
ศิล

าแ
ลง

 
ฐา

นเ
จา

ะช
่อง

 
ระ

บุไ
ม่ไ

ด้ 
- 

37
 

บน
.27

 
รูป

ตัว
 T

 
8.8

x1
.1x

1.3
 

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
น+

เส
า 

เห
นือ

 
- 

ตา
รา

งท่ี
 3

 คุ
ณลั

กษ
ณะ

ขอ
งโบ

รา
ณส

ถา
นท่ี

พบ
ใน

พื้น
ท่ีเ

มือ
งใน

 (ต่
อ)

 
 

 



 11
0 

 No
. 

ช่ือ
 

ผัง
 

ขน
าด

 (ม
.) 

วัส
ดุ 

ตัว
อา

คา
ร 

ทิศ
ทา

ง 
หล

ักฐ
าน

สำ
คัญ

 

38
 

16
02

 
สี่เ

หล
ี่ยม

ผืน
ผ้า

 
3.3

x2
.3x

0.5
 

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
น 

เห
นือ

 
- 

39
 

30
52

/1
-1

 
สี่เ

หล
ี่ยม

ผืน
ผ้า

 
13

x1
5 

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
น+

โส
มส

ูตร
 

ตะ
วัน

ออ
ก 

1.พ
ระ

พุท
ธร

ูปดิ
นเ

ผา
 

 
30

52
/1

-2
 

สี่เ
หล

ี่ยม
จัตุ

รัส
 

0.4
 

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
น 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

- 
 

30
52

/1
-3

 
สี่เ

หล
ี่ยม

ผืน
ผ้า

 
3.7

x3
 

ศิล
าแ

ลง
 

ฐา
น 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

- 
 

30
52

/1
-4

 
สี่เ

หล
ี่ยม

ผืน
ผ้า

 
11

 
ศิล

าแ
ลง

 
ฐา

น 
ระ

บุไ
ม่ไ

ด้ 
- 

40
 

30
52

/2
 

สี่เ
หล

ี่ยม
จัตุ

รัส
 

2.5
x2

.5 
ศิล

าแ
ลง

 
ฐา

น 
ระ

บุไ
ม่ไ

ด้ 
- 

ตา
รา

งท่ี
 4

 คุ
ณลั

กษ
ณะ

ขอ
งโบ

รา
ณส

ถา
นท่ี

พบ
ใน

พื้น
ท่ีเ

มือ
งใน

 (ต่
อ)

 
           



 11
1 

 
No

. 
ช่ือ

 
แผ

นผ
ัง 

ขน
าด

 (ม
.) 

วัส
ดุ 

ตัว
อา

คา
ร 

ทิศ
ทา

ง 
โบ

รา
ณ

วัต
ถุส

ำค
ัญ

 

1 
10

10
 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

ศิล
าแ

ลง
 

พัง
ทล

าย
 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

- 

2 
11

01
 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

ศิล
าแ

ลง
 

พัง
ทล

าย
 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

- 

3 
12

75
 

สี่เ
หล

ี่ยม
ผืน

ผ้า
 

1x
4.3

x0
.5 

ศิล
าแ

ลง
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จากข้อมูลตามตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าพื้นท่ีเมืองในปรากฏโบราณสถานท้ังส้ิน 55 หลัง ซึ่ง

บางหลังประกอบด้วยอาคารหลายหลังในพื้นที่เดี ่ยวกัน จากการศึกษาของนิชา คำสิงห์ สามารถ

จัดรูปแบบได้ถึง 11 รูปแบบ (นิชา คำสิงห์, 2561, น. 124-125) แต่ผู้วิจัยเห็นว่าบางรูปแบบมีลักษณะ

ย่อยท่ีสามารถรวมกลุ่มกันได้ จึงสามารถจัดรูปแบบแผนผังได้เป็น 4 รูปแบบใหญ่ ได้แก่ (ภาพท่ี 47) 

 

 

ภาพท่ี 47 รูปแบบอาคารโบราณสถานขนาดเล็กในพื้นท่ีเมืองใน 
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 รูปแบบท่ี 1 อาคารในผังส่ีเหล่ียมจัตุรัส พบจำนวน 21 หลัง โดยสามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ

ย่อย ได้แก่ 1.1 อาคารทึบตันไม่สามารถเข้าไปใช้พื้นท่ีได้ อาจเป็นเจดีย์หรือฐานอาคารอื่น ๆ และ 1.2 

อาคารท่ีมีช่องทางเข้าไปใช้พื้นท่ีด้านในได้ อาจเป็นมณฑปหรือฐานอาคารโถงอื่น ๆ ซึ่งสามารถกำหนด

ทิศทางของโบราณสถานได้ 

 รูปแบบท่ี 2 อาคารในผังส่ีเหล่ียมผืนผ้า พบมากท่ีสุดจำนวน 30 หลัง โดยสามารถแบ่งเป็น 2 

รูปแบบย่อย ได้แก่ 2.1 อาคารทึบตันไม่สามารถเข้าไปใช้พื้นท่ีได้หรือเหลือเพียงแค่ส่วนฐาน และ 2.2 

อาคารที่มีช่องทางเข้าไปใช้พื้นที่ด้านในได้ โดยที่ฐานอาคารบางหลังยังมีอาคารโถงตั้งอยู่ด้านบนอีก

ช้ันหนึ่งอาจเป็นมณฑปหรือฐานอาคารโถงอื่น ๆ ซึ่งสามารถกำหนดทิศทางของโบราณสถานได้  

 รูปแบบที่ 3 อาคารในผังแปดเหลี่ยมตั้งอยู่บนผังกลม พบเพียงหลังเดียวเป็นฐานเจดีย์ที่เคย

พบบริเวณโบราณสถานเขาคลังในและเขาคลังนอกมาก่อนแล้ว (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2558, 

น. 151-154) รวมถึงพบท่ีเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี ด้วยเช่นกัน แต่

เป็นโบราณสถานในผังแปดเหลี่ยมที่มีการยกเก็จซับซ้อนกว่ามาก (ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, 2545, น. 55; 

สมศักดิ์ รัตนกุล, 2535, น. 55)  

 รูปแบบท่ี 4 อาคารในผังกากบาท พบจำนวน 3 หลัง ปรากฏเป็นผังกากบาทตามรูปแบบย่อย

ท่ี 4.1 และแบบรูปตัว T ในอักษรโรมัน ตามรูปแบบย่อยท่ี 4.2 อาคารประเภทนี้คงเป็นชานชาลาท่ีต่อ

ยื่นออกมาจากจากอาคารอื่น คล้ายกับชานชาลาของปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้อง แต่คงไม่

สามารถกล่าวได้อย่างชัดเจนว่ามีอายุร่วมสมัยกัน 

 ฐานอาคารบางหลังมีการเว้นช่องว่างเล็ก ๆ เรียงไปตามแนวท้องไม้ หรือเป็นลักษณะของการ

เจาะช่องท่ีพบมากในโบราณสถานสมัยทวารวดี เพื่อประดับประติมากรรมดินเผาหรือปูนปั้น (ศักด์ิชัย 

สายสิงห์, 2547, น. 112) แต่น่าสังเกตว่าแผนผังของโบราณสถานขนาดเล็กของเมืองในไม่ปรากฏผัง 

ยกเก็จที่ชัดเจนเลย แม้ว่าจะมีร ่องรอยการยกเก็จที ่โบราณสถานบน.22 แต่ก็เป็นเพี ยงการยก

ส่วนกลางของผนังแต่ละด้านออกมาเท่านั้น หรือการยกเก็จเป็นซุ้มเล็กจำนวน 3 ซุ้มของโบราณสถาน

บน.10 ก็เป็นร่องรอยที่ไม่ชัดเจนเช่นกัน ดังนั้นผังยกเก็จจึงพบแค่โบราณสถานสำคัญคือ เขาคลังใน

และเขาคลังนอก รวมถึงเจดีย์บริวารของโบราณสถานเขาคลังนอก จึงอาจกล่าวในเบื้องต้นได้เพียงว่า

มีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่คงไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดอายุสมัยได้ เนื่องจากสภาพของ

โบราณสถานขนาดเล็กพังทลายไปมากหรือบูรณะจนไม่อาจระบุเค้าโครงเดิมได้ชัดเจนนัก 
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 เมื่อพิจารณาในเรื่องทิศทางพบว่ามีโบราณสถานขนาดเล็กท่ีสามารถกำหนดทิศทางได้ท้ังส้ิน 

28 หลัง โดยแบ่งเป็นทิศตะวันออกจำนวน 15 หลัง ทิศตะวันตกจำนวน 4 หลัง ทิศเหนือจำนวน 5 

หลัง และทิศใต้จำนวน 4 หลัง แต่กระนั้นก็ไม่สามารถใช้ทิศทางเป็นเกณฑ์ในการกำหนดอายุหรือ

กำหนดว่าเป็นอาคารของศาสนาใดได้ (ในกรณีที่เป็นศาสนสถาน) ดังที่พบความแตกต่างของทิศทาง

อย่างชัดเจนในโบราณสถานสำคัญ เนื่องจากสภาพอาคารท่ีพังทลายไปมาก ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์

และตีความจากโบราณสถานได้โดยตรง 

แม้กระนั้นหากพิจารณาจากโบราณวัตถุท่ีพบร่วมกับโบราณสถาน ระบุได้ว่ามีเพียง 12 หลัง

เท่านั้นที่เป็นศาสนสถาน โดยพบหลักฐานของพุทธศาสนาจากโบราณสถานจำนวน 8 หลัง เช่น    

พระพิมพ์ดินเผา ช้ินส่วนพระพุทธรูป ใบเสมา ส่วนอีก 2 หลังพบหลักฐานของศาสนาฮินดูคือ ช้ินส่วน

พระกรของเทวรูปและประติมากรรมพระคเณศ และอีก 2 หลังพบเพียงฐานประติมากรรมเท่านั้น จึง

ไม่สามารถระบุศาสนาท่ีชัดเจนได้  

นอกจากนี้ยังปรากฏการปักหลักหินบะซอลต์ล้อมรอบโบราณสถานด้วยจำนวนท่ีแตกต่างกัน 

หลักหินเหล่านี้คงทำหน้าที่เป็นเสมาหรือหลักเขตที่ปักล้อมรอบพุทธสถาน แม้ว่าจะไม่ใช่รูปทรงตาม

แบบแผนของใบเสมาก็ตาม รวมถึงโบราณสถานอีกหลังหนึ่งที่มีผังเป็นรูปแปดเหลี่ยมคล้ายกับเจดีย์

บริวารของเขาคลังในและเขาคลังนอก จึงอาจอนุมานได้ด้วยว่าเป็นของพุทธศาสนา ดังนั้นสามารถ

สรุปได้ว่าโบราณสถานขนาดเล็กในพื้นท่ีเมืองในเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนาจำนวน 14 หลัง (บาง

หลังปรากฏทั้งหลักหินเสมาและโบราณวัตถุเนื ่องในพุทธศาสนา) และศาสนาฮินดูจำนวน 1 หลัง  

(ภาพท่ี 48) 
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ภาพท่ี 48 ทิศทางและประเภทของศาสนสถานพื้นท่ีเมืองใน (เท่าท่ีสามารถจัดจำแนกได้) 
 

 ข้อมูลท่ีน่าสนใจจากโบราณสถานหลังหนึ่งคือ โบราณสถาน 0352/1 (ภาพท่ี 47) ซึ่งเป็นกลุ่ม

อาคาร 4 หลัง จากการขุดศึกษาสันนิษฐานว่ามีการสร้าง 2 ระยะ ในสมัยแรกสร้างเป็นศาสนสถาน

เนื่องในพุทธศาสนา ประกอยด้วยอาคารมณฑปและแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป ต่อมาจึงสร้าง

อาคารเพิ่มเติม และดัดแปลงมณฑปให้มีรางโสมสูตรท้ัง 3 ด้านยกเว้นด้านทิศตะวันออกที่เป็นทางเข้า 

สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนจากอาคารของพุทธศาสนาในสมัยทวารวดีไปเป็นอาคารของ

ศาสนาฮินดูในสมัยเขมรโบราณ (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2539, น. 12-13) ซึ่งหากเป็นไปตาม

ข้อสันนิษฐานนี้จริง แสดงให้เห็นว่าอาคารศาสนสถานขนาดเล็กบางหลังอาจมีการปรับเปล่ียนศาสนา

ตามแต่ละช่วงเวลาด้วยเช่นกัน  

 ควรต้องกล่าวด้วยว่าผลจากการขุดศึกษาโบราณสถานบน.33 นอกจากจะพบชิ ้นส่วน

พระพุทธรูป ยังได้พบร่องรอยโลหกรรมที่ชัดเจนมากที่สุดที่เคยพบในพื้นที่เมืองศรีเทพ โดยพบท้ัง

ร่องรอยเตาถลุงที่ขุดตัดช้ันศิลาแลงเป็นหลุมเตาและหลุมดักตะกรัน รวมทั้งพบตะกรันโลหะเป็น
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น้ำหนักรวมกว่า 15 กิโลกรัม จากคุณลักษณะของตะกรันที่พบคงมีการถลุงทั้งทองแดงและเหล็ก 

นอกจากนี้ยังพบเบ้าดินเผาจำนวนมากท่ีมีร่องรอยถูกความร้อนสูงท่ีก้น แสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการ

หลอมโลหะหรือหล่อก้อนโลหะขนาดเล็กด้วย (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2537c, น. 34-52) 

ดังนั้นโบราณสถานขนาดเล็กบางหลังนอกจากจะเป็นศาสนสถานแล้ว ในอาณาบริเวณยังปรากฏ

กิจกรรมอื่น ๆ ด้วย เช่น กิจกรรมการอยู่อาศัย ดังที่ได้พบเศษภาชนะดินเผา ลูกปัด ขวานหินขัด 

เครื่องมือเหล็ก อันเป็นวัตถุสามัญในการดำรงชีวิตประจำวัน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหกรรม 

ตามท่ีได้กล่าวไปแล้ว 

สำหรับพื้นท่ีเมืองนอกนั้น ผลจากการขุดศึกษาเนินโบราณสถานจำนวน 13 เนิน พบร่องรอย

โบราณสถานจำนวน 12 หลัง แต่เกือบท้ังหมดเป็นโบราณสถานท่ีถูกขุดทำลายไปมาก ทำให้ไม่ปรากฏ

ลักษณะอาคารที่ชัดเจนเลย น่าสังเกตว่าพบโบราณวัตถุของศาสนาฮินดูคือ ชิ ้นส่วนศิ วลึงค์ จาก

โบราณสถานจำนวน 2 หลัง และไม่ปรากฏหลักฐานของพุทธศาสนา แต่ก็ยังไม่อาจระบุได้อย่างชัดเจน

ว่าศาสนาฮินดูเข้ามาใช้เฉพาะพื้นที่เมืองนอกหรือไม่ นอกจากนี้ข้อมูลสำคัญที่ได้จากการขุดศึกษา

โบราณสถานเมืองนอกหมายเลข 1907 เมื่อปี 2560 แสดงให้เห็นว่าแม้ผลการขุดศึกษาจะพบเพียง

แนวอาคารที่ถูกทำลายไปเกือบหมด แต่เมื่อนำตัวอย่างตะกอนดินไปหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ดว้ย

วิธีเรืองแสงความร้อน (Thermo luminescence Dating) สามารถสรุปได้ว่าโบราณสถานหลังนี้สร้าง

ขึ้นเมื่อราว 1,357 ±88 ปีมาแล้ว (กฤษณ์ วันอินทร์, 2560, น. 17) หรืออยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี    

12 –  13 ถือเป็นการกำหนดอายุโบราณสถานขนาดเล็กของเมืองศรีเทพเพียงแห่งเดียวในปัจจุบัน 

 อย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าข้อมูลจากโบราณสถานขนาดเล็กของเมืองศรีเทพยังมีค่อนข้างจำกัด

แม้ว่าจะดำเนินการขุดศึกษาไปมากแล้วก็ตาม แต่โบราณสถานบางส่วนกลับไม่มีข้อมูลโบราณวัตถุหรือ

การวิเคราะห์ในแง่มุมอื่น ๆ ทำให้การแปลความโดยใช้โบราณสถานขนาดเล็กจำต้องใช้ความ

ระมัดระวังอย่างมาก แต่กระนั้นผู้วิจัยคิดเห็นว่าตำแหน่งการกระจายตัวของโบราณสถานขนาดเล็กนั้น

เป็นข้อมูลท่ีเท่ียงตรงในตัวเองอยู่แล้ว เนื่องจากยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมต้ังแต่อดีต หากนำมาวิเคราะห์

ร่วมกับคุณลักษณะอื่น ๆ อาจทำให้สามารถเห็นรูปแบบบางประการได้ 

 จากแผนผังที่ 6 และ 7 จะเห็นได้ว่าตำแหน่งการกระจายตัวของโบราณสถานขนาดเล็ก

ระหว่างเมืองในและเมืองนอกค่อนข้างแตกต่างกัน กล่าวคือโบราณสถานขนาดเล็กในพื้นท่ีเมืองในจะ

กระจายตัวอย่างอิสระครอบคลุมพื้นท่ีเกือบท่ัวท้ังเมือง ในขณะท่ีโบราณสถานขนาดเล็กในพื้นท่ีเมือง

นอกกลับกระจุกตัวเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ จำนวน 3 กลุ่ม เมื่อพิจารณาร่วมกับตำแหน่งของสระน้ำก็จะเห็น

อีกว่าการกระจายตัวเป็นไปในรูปแบบท่ีคล้ายกัน ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าท้ังโบราณสถานขนาดเล็กและ
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สระน้ำในพื้นท่ีเมืองในสร้างขึ้นเพื่อรองรับชุมชนท่ีกระจายตัวอยู่ท่ัวทั้งเมืองในและน่าจะมีการอยู่อาศัย

อย่างหนาแน่น อาจอนุมานได้ว่าตำแหน่งของโบราณสถานขนาดเล็กเป็นตำแหน่งของกลุ่มบ้านเรอืน

ในพื้นท่ีเมืองในได้ด้วย ในขณะท่ีการกระจายตัวของโบราณสถานขนาดเล็กและสระน้ำของพื้นท่ีเมือง

นอกดูเหมือนว่าจะไม่สอดคล้องกันเท่าใดนัก อาจเป็นเพราะว่าพื้นที่เมืองนอกไม่ได้มีการอยู่อาศัย

หนาแน่นเหมือนพื้นท่ีเมืองในและกำหนดให้เป็นพื้นท่ีสร้างโบราณสถานโดยเฉพาะก็เป็นได้ อย่างไรก็ดี

ในประเด็นนี้ จะวิเคราะห์ร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดีและผลการขุดค้นพื้นท่ีเมืองนอกอีกครั้งหนึ่ง  

 

 3.2.4 โบราณสถานเก่ียวกับการจัดการน้ำ 

 ด้วยเหตุที่พื ้นที่เมืองศรีเทพทั้งภายในเมืองและนอกเมืองได้รับการสงวนรักษาไว้อย่าง

ทันท่วงทีโดยกรมศิลปากรและการท่ีกลุ่มประชากรในพื้นท่ีเพิ่งจะเคล่ือนย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐานใหม่ ทำ

ให้ในปัจจุบันโบราณสถานเกี่ยวกับจัดการน้ำของเมืองศรีเทพยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์และเหลือ

ร่องรอยให้สามารถศึกษาอีกมาก โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 

  3.2.4.1 สระน้ำ 

  พื้นที่เมืองในพบสระน้ำขนาดเล็กกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งเมืองประมาณ 50 สระ โดยมี

สระปรางค์เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ต้ังอยู่กลางเมืองหนึ่งสระ ส่วนพื้นท่ีเมืองนอกปรากฏสระน้ำขนาดเล็ก

ประมาณ 20 สระ และสระขวัญเป็นสระขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางเมืองอีกหนึ่งสระ นอกเมืองก็ปรากฏ

สระน้ำขนาดใหญ่อีก 2 สระ คือ สระแก้วที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสระขวัญ และสระปรือที่ตั้งอยู่บริเวณ

โบราณสถานเขาคลังนอก น่าสังเกตว่าสระน้ำขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดยกเว้นสระปรางค์ในพื้นที่เมอืง

ใน สร้างโดยการขุดสระและนำมูลดินมายกเป็นคันขอบสระ ซึ่งแตกต่างจากสระน้ำขนาดเล็กที่ไม่

ปรากฏลักษณะเช่นนี้เลย (ภาพท่ี 26) 

สระน้ำขนาดเล็กคงเป็นระบบกักเก็บน้ำแบบแรกในพื้นที่เมืองศรีเทพ เนื่องจากไม่ต้องใช้

แรงงานในการก่อสร้างจำนวนมากนัก จึงสามารถขุดขึ้นได้โดยง่ายในชุมชนหรือพื้นที่ศาสนสถาน 

ต่อมาเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงต้องขุดสระน้ำขนาดใหญ่เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ประชากร ดังนั้นระบบการจัดการน้ำด้วยสระน้ำน่าจะเป็นไปในลักษณะของการขุดสระน้ำขนาดใหญ่

ไว้บริเวณกลางพื้นท่ีเพื่อการจัดสรรน้ำได้สะดวกครอบคลุมพื้นเป็นบริเวณกว้าง และขุดสระขนาดเล็ก

กระจายไปตามพื้นท่ีชุมชน ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กับการกระจายตัวของโบราณสถานขนาดเล็กตามท่ีได้ต้ัง

ข้อสังเกตไว้แล้วข้างต้น 
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 เมื่อเร็ว ๆ นี้ผลจากโครงการขุดลอกสระแก้วของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพในปี 2555 ได้

เผยให้เห็นแนวบันไดศิลาแลงทางลงสระทั้ง 4 ด้าน และพบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนหนึ่ง เช่น 

ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา เครื่องเคลือบแบบเขมรและสุโขทัย แท่นหินบด แท่งหินบะซอลต์ขนาดใหญ่ 

(ข้อมูลจากการสำรวจและจัดจำแนกโบราณวัตถุเบ้ืองต้นโดยผู้วิจัยในช่วงดำเนินการเมื่อปี 2555) แต่ท่ี

สำคัญคือการพบชิ้นส่วนจารึกเมืองศรีเทพ 5 ที่กล่าวถึง “โยคิ” หรือนักบวช (กรมศิลปากร, 2559b, 

น. 228-230) จึงเป็นไปได้ว่าสระแก้วขุดขึ้นเพื่อใช้เป็นสระน้ำประจำศาสนสถานท่ีต้ังอยู่ใกล้เคียง คือ 

กลุ่มโบราณสถานเขาคลังสระแก้ว (ยังไม่ได้ขุดค้นทางโบราณคดี) หรืออาจเป็นสระน้ำท่ีมีฐานะสูงกว่า

สระอื่นที่ไม่ปรากฏแนวบันไดหรือโครงสร้างลักษณะนี้ ดังที่ในปัจจุบันยังคงถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งใน

สระท่ีใช้ตักน้ำในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของทางราชการด้วย (ภาพท่ี 49) 

 

 

ภาพท่ี 49 สระแก้วหลังการขุดลอกเมื่อปี 2555 (บน) ปรากฏแนวบันไดศิลาแลง (ซ้ายล่าง) และจารึก
เมืองศรีเทพ 5 (ขวาล่าง) 
 

 การขุดลอกสระแก้วและสระขวัญเมื่อปี 2555 ไม่ปรากฏช่องทางน้ำเข้า - ออกจากสระเลย 

โดยแนวขอบสระทั้งสี่ด้านยกขึ้นมาปิดล้อมโดยสมบูรณ์ (แต่หลังการขุดลอกได้กำหนดให้ทำช่องทาง

น้ำเข้า - ออกด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ) ดังนั้นระบบสระน้ำท้ังขนาดเล็กและขนาด

ใหญ่ในพื้นที่เมืองศรีเทพ จึงเป็นระบบการกักเก็บน้ำผิวดินจากน้ำฝนโดยตรง แต่ก็พบสระน้ำที่ไม่

ปรากฏแนวคันขอบสระหลายแห่งท่ีสามารถกักเก็บน้ำไหลบ่าบนผิวดินได้ด้วยเช่นกัน  
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  3.2.4.2 คูน้ำคันดิน 

  ในปัจจุบันคูน้ำคันดินของเมืองศรีเทพยังคงมีความสมบูรณ์อยู่มาก เนื่องจากยังคงใช้

เป็นแหล่งน้ำหลักในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนการทำเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่ จึงมีการ

สงวนรักษาเป็นอย่างดี คูน้ำของเมืองศรีเทพผ่านการขุดลอกมาแล้วหลายครั้ง โดยครั้งสำคัญคือการ

ขุดลอกในปี 2543 แสดงให้เห็นว่าคูน้ำของเมืองในและเมืองนอกมีโครงสร้างแตกต่างกัน โดยคูน้ำของ

เมืองในจะขุดตัดชั ้นศิลาแลงธรรมชาติออกจนหมด แต่คูน้ำของเมืองนอกจะเหลือชั้นศิลาแลง

ธรรมชาติไว้เป็นขอบของคูน้ำเกือบตลอดท้ังแนว (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2543, น. 35) ซึ่งเป็น

ความแตกต่างทางคุณลักษณะท่ีน่าสนใจว่าจะเกี่ยวข้องกับลำดับการเกิดขึ้นของเมืองในและเมืองนอก

หรือไม่ อย่างไรก็ตามการขุดตรวจคันดินของเมืองในเมื่อปี 2559 ก็บอกได้แต่เพียงว่าบริเวณคนัดินมี

ร่องรอยการอยู่อาศัยอย่างเบาบาง ก่อนที่คูน้ำคันดินจะสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีเท่านั้น (สุริยา 

สุดสวาท, 2561, น. 52)  

 การจัดการน้ำด้วยคูน้ำคันดินของเมืองศรีเทพค่อนข้างมีความพิเศษตรงท่ีนอกจากจะสร้างขึ้น

เพื่อกักเก็บน้ำแล้ว ยังต้องแก้ปัญหาความลาดเอียงของพื้นที่อีกด้วย ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าตัวเมือง

ตั้งอยู่บนที่ราบที่มีความลาดเอียงจากแนวภูเขาสูงทางด้านทิศตะวันออกไปสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสัก

ทางด้านทิศตะวันตก (ภาพท่ี 50) ความลาดเอียงของพื้นท่ีจึงน่าจะเป็นปัญหาสำคัญของการกักเก็บน้ำ 

จึงได้มีการแก้ปัญหาด้วยการสร้างแนวคันดินบังคับน้ำส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งคือการดัดแปลงคูน้ำคัน

ดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 

 จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าเมืองศรีเทพได้มีการแก้ปัญหาความลาดเอียงของพื้นที่ด้วยการ

แบ่งคูน้ำคันดินออกเป็นช่วง ๆ ไม่เช่ือมต่อกันท้ังตลอดแนว จริงอยู่ท่ีจุดประสงค์ของการแบ่งช่วงคูน้ำ

คันดินคงเพราะใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้า-ออกเมือง แต่อีกหน้าท่ีหนึ่งคือ การเก็บสะสมน้ำไว้ตามคูน้ำท่ี

ขาดเป็นช่วงนี้ด้วยเช่นกัน โดยมีการยกคันดินท่ีเป็นทางเข้า-ออกกั้นน้ำแต่ละช่วงและใช้ระบบน้ำล้นใน

การผันน้ำจากช่วงที่สูงไปยังช่วงที่อยู่ต่ำกว่า ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำไหลเร็วไปยังพื้นที่ต่ำกว่า

ได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้ สุรพล นาถะพินธุ (การสัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2556) เคยให้ข้อคิดเห็นกับผู้วิจัย

ว่า ผลพลอยได้จากระบบน้ำล้นของคูน้ำทำให้สามารถกรองของเสีย เช่น วัชพืช ฝุ่น โคลน ในขั้นต้นได้

เป็นอย่างดี ส่งผลให้น้ำท่ีไหลพัดพาตะกอนดินจากท่ีสูงกว่ามายังคูน้ำค่อย ๆ สะอาดขึ้นตามระดับคูน้ำ

ท่ีลดหล่ันกัน จนสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ในช่วงท่ีเหมาะสม ซึ่งควรจะเป็นช่วงคูน้ำท่ีอยู่ทางด้านทิศ

ตะวันตกของเมืองใน อันเป็นช่วงคูน้ำท่ีอยู่ในระดับต่ำท่ีสุดของเมืองศรีเทพ (ภาพท่ี 51)  
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ภาพท่ี 50 ระดับความลาดเอียงของพื้นท่ีเมืองศรีเทพ 
 

 

ภาพท่ี 51 แบบจำลองระบบจัดการน้ำของคูน้ำคันดิน บริเวณด้านทิศตะวันตกของเมืองใน 
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จากภาพที่ 50 จะเห็นได้ว่าระดับน้ำในแต่ละช่วงคูน้ำมีความแตกต่างกันประมาณ 2 – 3 

เมตร ถ้าหากไม่มีการแบ่งช่วงคูน้ำจะทำให้น้ำไหลลงไปรวมอยู่ที่บริเวณคูน้ำด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

อย่างรวดเร็ว และล้นออกไปจากคูน้ำจนไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้การแบ่งช่วงคูน้ำยังเป็นการปรับระดับน้ำในแต่ละช่วงมีความใกล้เคียงกันมากขึ้น ทำให้

สะดวกต่อการผันน้ำไปใช้งานด้านอื่น ๆ  ต่อไป 

 ลักษณะคูน้ำท่ีขาดเป็นช่วงนี้ อาจเทียบได้กับคูน้ำของเมืองนครจำปาศรี จังหวัดมหาสารคาม 

ซึ่งบรูโน ดาแชงส์ ศึกษาแล้วว่าเป็นคูน้ำท่ีไม่ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน กล่าวคือ มีลักษณะเป็นสระน้ำหลาย

สระที่ต่อเนื่องกันตามแนวยาว โดยมีคันดินตัดขวางเป็นระยะ ทำให้สามารถส่งน้ำไปตามแนวสระน้ำ 

เพื่อกักเก็บและแจกจ่ายน้ำไปยังชุมชนและพื้นเกษตรรอบเมืองได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้การที่เมือง

นครจำปาศรีมีความลาดเอียงจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ คูน้ำทางด้านทิศเหนือจึงเป็นจุดรับน้ำที่ไหล

หลากจากท่ีราบตอนเหนือของเมือง และกระจายไปตามแนวคูน้ำลงสู่ทิศใต้ ในช่วงเวลาท่ีคูน้ำด้านทิศ

เหนือแห้งลงจากระดับที่อยู่สูงกว่า คูน้ำด้านทิศใต้ยังคงมีน้ำกักเก็บไว้อยู่ และยังสามารถทำนาน้ำลด

ในพื้นที่คูน้ำด้านทิศเหนือได้อีกด้วย ทั้งนี ้ คูน้ำของเมืองนครจำปาศรีคงใช้ประโยชน์ในด้านการ

ชลประทานเป็นหลักมากกว่าการใช้เพื่อป้องกันเมือง (บรูโน ดาแชงส์, 2538, น. 48-49) (ภาพท่ี 52) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 52 แผนผังเมืองนครจำปาศรี
และบริเวณใกล้เคียง 
ด ัดแปลงจาก : (บร ู โน ดาแชง ส์ , 

2538, น. 56, รูปท่ี 2) 
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 ที่ผ่านมาเคยมีการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการสร้างคูน้ำคันดินโดยยึดแบบจำลองการบริโภค

และผลผลิตข้าวในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำชีตอนกลางท่ีอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเมืองศรีเทพ โดยสรุปว่าพื้นท่ี

เพาะปลูกและปริมาณข้าวของเมืองศรีเทพสามารถรองรับประชากรในเขตเมืองในได้ 2,687 คน (ไม่

นับรวมพื้นที่เมืองนอก เนื่องจากปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยเบาบางมาก) ถ้าหากใช้ประชากร

จำนวนนี้ขุดคูน้ำคันดินของเมืองในอย่างต่อเนื่องจะใช้เวลาประมาณ 531 วัน ส่วนเมืองนอกใช้เวลา

ประมาณ 413 วันจึงแล้วเสร็จ (กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ, 2532, น. 27-28) อย่างไรก็

ตามสมมติฐานนี้คงต้องพิจารณาให้ถ้วนถี่อีกครั้ง เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ท่ีแรงงานจากประชากรท้ังหมด

จะทำงานเต็มเวลาโดยไม่มีปัจจัยอื่นมาแทรกแซง จึงน่าจะส่งผลให้เวลาในการก่อสร้างถูกขยายออกไป 

แต่ท้ังนี้ข้อมูลประชากรในปัจจุบันระบุว่าชุมชนบ้านบึงนาจานท่ีต้ังอยู่ใกล้เคียงเมืองศรีเทพมี

ประชากรทั้งสิ้นประมาณ 2,528 คน (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ, 2557) และใช้น้ำเพื่อการ

อุปโภคบริโภคจากคูน้ำของเมืองใน จากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยพบว่าในช่วงต้ังแต่ปี 2555 – 2563 

ชุมชนเหล่านี้จะเริ่มขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพต้องออก

ข้อบังคับห้ามใช้น้ำเพื่อการเกษตรนอกฤดูกาลทุกปี) โดยในปี 2563 เป็นปีที่ขาดแคลนน้ำอย่างหนัก

จนคูน้ำบางส่วนแห้งขอด (ภาพที่ 53) อาจแสดงให้เห็นว่าจำนวนประชากรที่คูน้ำเมืองในสามารถ

จัดสรรได้อย่างเหมาะสมต่อปีไม่ควรเกิน 2,500 คนดังที่ปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งใกล้เคียงกับจำนวน

ประชากรของสมมติฐานข้างต้นอยู่บ้าง แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบกับแบบจำลองอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน  

 

 

ภาพท่ี 53 การขุดลอกทางน้ำในคูน้ำด้านทิศตะวันตกท่ีแห้งขอด ช่วงเดือนมิถุนายนปี 2563 
ท่ีมา: เกรียงไกร ปานสีทอง 
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เคยมีข้อมูลว่าสภาพพื้นที่รอบเมืองศรีเทพในอดีตประสบปัญหาจากน้ำท่วมขังเป็นประจำ  

ทุกปีในฤดูฝน (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2538a, น. 20) สอดคล้องกับการสัมภาษณ์นางเอียน    

อินยันญะ อายุ 79 ปี (การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2563) ราษฎรที่เกิดและต้ังบ้านเรือนอยู่ใกล้กับ

คูน้ำของเมืองในด้านทิศตะวันตก ผู้ให้ข้อมูลว่าเมื่อ 30 – 40 ปีมาแล้วก่อนที่จะมีการสร้างระบบ

ระบายน้ำท่ีได้มาตรฐานและถมบ้านเรือนให้สูงเหมือนในปัจจุบัน เมื่อถึงช่วงฤดูฝนน้ำท่ีมาจากภูเขาสูง

ด้านทิศตะวันออกจะไหลหลากอย่างรวดเร็วผ่านเมืองศรีเทพไปสมทบกับน้ำท่ีเอ่อล้นจากแม่น้ำป่าสัก 

ทำให้เกิดน้ำท่วมขังด้านนอกเมืองศรีเทพเป็นระยะเวลา 1 – 2 เดือน จนต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการ

ติดต่อสัญจรกับตัวอำเภอที่อยู ่ไกลออกไป ตลอดจนสามารถพบสัตว์น้ำบางประเภท เช่น จระเข้ งู

ขนาดใหญ่ ท่ีไม่เคยพบเป็นปกติในแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่พื้นท่ีในเขตคูน้ำคันดินกลับไม่ประสบปัญหา

น้ำท่วม เนื่องจากเป็นพื้นท่ีสูงกว่าบริเวณนอกเมือง อีกท้ังคูน้ำคันดินได้ระบายและป้องกันน้ำไม่ให้เข้า

ท่วมขังภายในเมือง ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าคูน้ำคันดินของเมืองศรีเทพทำหน้าที่ทั ้งกักเก็บน้ำ และ

ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนไปพร้อมกันด้วย 

ควรกล่าวด้วยว่าบนคันดินด้านทิศตะวันออกของเมืองในปรากฏแนวกำแพงศิลาแลงและอิฐ

วางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ความยาวประมาณ 140 เมตร ความกว้างประมาณ 1- 1.2 เมตร โดยพบ

โบราณวัตถุร่วมด้วย ได้แก่ หัวเสาต้ังธรรมจักรมีจารึก (จารึกหัวเสาพนัสบดี) และช้ินส่วนธรรมจักร ใน

เบื้องต้นสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีตามโบราณวัตถุที่พบ (สถาพร เที่ยงธรรม, 2540, น. 

123-125) ท้ังนี้ การก่อกำแพงอย่างมั่นคงขึ้นบนคันดินเป็นลักษณะท่ียังไม่เคยพบอย่างชัดเจนท่ีใดมา

ก่อนในเมืองคูน้ำคันดินช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 แม้ว่าอาจจะเคยมีการกล่าวถึงป้อมปราการศิลา

แลงที่คันดินเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2556, น. 305) 

แต่อาจเป็นเพียงข้อสันนิษฐานหรือไม่ก็พังทลายจนไม่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน 

   

3.2.4.3 คันดินบังคับน้ำ 

  นอกจากสระน้ำและคูน้ำคันดินที่เป็นระบบชลประทานหลักของเมืองศรีเทพแล้ว 

บริเวณพื้นท่ีนอกเมืองยังปรากฏร่องรอยของคันดินบังคับน้ำอีกหลายแห่ง อันท่ีจริงแล้วคันดินเหล่านี้

ปรากฏร่องรอยให้เห็นน้อยมากหรือเปลี่ยนสภาพไปเป็นถนนแล้วในปัจจุบัน แต่หากวิเคราะห์จาก

ภาพถ่ายทางอากาศเก่าราวปี 2496 จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานั้นคันดินเหล่านี้ยังคงสมบูรณ์อยู่มาก โดย

มีลักษณะเป็นคันดินทอดตัวยาวไปในทิศทางต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองศรีเทพ ซึ่ง
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เป็นพื้นท่ีราบกว้างขวางและมีลำน้ำสายเล็กไหลผ่านหลายสาย โดยคันดินบังคับน้ำของเมืองศรีเทพพบ

ท้ังส้ิน 10 แนว สามารถแบ่งตามลักษณะหน้าท่ีได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ (ภาพท่ี 54) 

 

 

ภาพท่ี 54 ตำแหน่งคันดินบังคับน้ำในพื้นท่ีเมืองศรีเทพ 
 

 1. คันกักเก็บน้ำ ได้แก่ คันดินหมายเลข 1, 6 และ 8 ปัจจุบันยังปรากฏให้เห็นร่องรอยท้ังหมด 

แต่เปลี่ยนสภาพไปเป็นคันถนนแล้ว ลักษณะคันกักเก็บน้ำจะประกอบด้วยคันดิน 2 – 3 ทิศทาง

เช่ือมต่อกันให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ โดยจะสังเกตว่าคันกักเก็บน้ำจะเปิดด้านทิศตะวันออกไว้เพื่อให้

น้ำไหลเข้ามา ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการไหลของน้ำตามความลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปยังทิศ

ตะวันตกของสภาพภูมิศาสตร์ของเมืองศรีเทพดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว 
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 คันกักเก็บน้ำจะมีแนวทางน้ำเดิมเช่ือมต่อกับคันดินอื่น ๆ หรือคันกักเก็บน้ำด้วยกัน ดังจะเห็น

ได้จากคันดินหมายเลข 5 - 8 ที่ปรากฏแนวทางน้ำเชื่อมต่อกัน นอกจากนี้บริเวณคันดินหมายเลข 1 

ยังมีข้อมูลว่าเคยมีทางน้ำขนาดเล็กเชื ่อมต่อกับคูน้ำด้านทิศตะวันตกด้วย (การสัมภาษณ์, เอียน 

อินยัณญะ, 26 พฤษภาคม 2563) ดังนั้นคันกักเก็บน้ำจึงน่าจะเป็นพื้นที่สำรองหรือระบายน้ำออก

สำหรับคูน้ำคันดินรอบเมืองศรีเทพด้วยเช่นกัน 

 2. คันบังคับน้ำ ได้แก่ คันดินหมายเลข 2, 3, 4, 5, 7, 9 และ 10 ปัจจุบันปรากฏให้เห็น

ร่องรอยบางส่วนเท่านั้น แต่เปล่ียนสภาพไปเป็นคันถนนแล้วทั้งหมด คันบังคับน้ำมีลักษณะเป็นคันดิน

ทอดยาวเพียงทิศทางเดียว จุดประสงค์เพื่อบังคับน้ำจากลำน้ำธรรมชาติหรือบังคับน้ำท่ีไหลหลากจาก

ทางทิศตะวันออกไปยังทิศทางท่ีต้องการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- คันดินหมายเลข 2 บังคับน้ำจากห้วยบาและคลองตารอดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมาสู่

บริเวณด้านทิศเหนือของเมือง และบางส่วนบังคับน้ำให้ลงสู่คูน้ำคันดินด้านทิศเหนือ 

- คันดินหมายเลข 3 และ 4 บังคับน้ำจากห้วยบาลงสู่คลองตารอดที่เป็นแนวทางน้ำเดิม ซึ่ง

สามารถเชื่อมต่อกับคันกักเก็บน้ำและคันบังคับน้ำอื่น ๆ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ

เมืองศรีเทพได้ 

- คันดินหมายเลข 5 บังคับน้ำจากห้วยตะขบลงสู่แนวทางน้ำเดิมที่เชื่อมต่อกับคันกักเก็บน้ำ

และคันบังคับน้ำอื่น ๆ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

- คันดินหมายเลข 7 บังคับน้ำท่ีไหลหลากจากทิศตะวันออกเข้าสู่คันกักเก็บน้ำและคันบังคับ

น้ำอื่น ๆ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

- คันดินหมายเลข 9 บังคับน้ำจากห้วยศรีเทพทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและน้ำท่ีไหลหลาก

จากทางทิศตะวันออกมาสู่บริเวณด้านทิศเหนือของเมือง และบางส่วนบังคับน้ำให้ลงสู่คูน้ำ

คันดินด้านทิศเหนือ 

- คันดินหมายเลข 10 บังคับน้ำท่ีไหลหลากจากทางทิศตะวันออกเข้าสู่ห้วยศรีเทพ 

 จะสังเกตได้ว่าคันดินหมายเลข 3 - 8 มีการเช่ือมต่อกันด้วยแนวทางน้ำเดิม ทำให้ดูเหมือนว่า

เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ท่ีประกอบไปด้วยคันกักเก็บน้ำและคันบังคับน้ำหลายแนวท่ีเช่ือมต่อกันด้วย

แนวทางน้ำ โดยการที่โครงสร้างนี้ตั ้งอยู่ระหว่างลำน้ำธรรมชาติสำคัญ 2 สาย ได้แก่ ห้วยตะขบ

ทางด้านทิศเหนือ และห้วยศรีเทพทางด้านทิศใต้ ทำให้สามารถผันน้ำจากแนวลำน้ำธรรมชาติท้ังสอง

สายเข้ามากักเก็บไว้ในคันกักเก็บน้ำหมายเลข 6 และ 8 ในขณะเดียวกันก็เป็นระบบคันดินบังคับน้ำท่ี

ป้องกันน้ำท่ีไหลหลากจากทางทิศตะวันออกไม่ให้เข้ามาสู่พื้นท่ีเมืองศรีเทพมากเกินไปเช่นกัน  
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ผู้วิจัยมีข้อสังเกตใน 2 ประเด็นคือ ศาสนสถานนอกเมืองศรีเทพอาจมีหน้าที่ควบคุมคันดิน

บังคับน้ำเหล่านี้ด้วย นอกเหนือจากการเป็นศาสนสถานนอกเมือง โดยเฉพาะปรางค์ฤษีท่ีต้ังอยู่ใกล้กับ

คันดินหมายเลข 3 - 8 อันเป็นโครงสร้างคันดินบังคับน้ำขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมต่อกันดังท่ีกล่าวไปแล้ว อีก

ท้ังคันดินหมายเลข 6 ยังมีลักษณะเป็นคันกักเก็บน้ำรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดประมาณ 400x900 เมตร 

รูปร่างคล้ายกับบารายในวัฒนธรรมเขมร ซึ่งสอดคล้องกับอายุสมัยของปรางค์ฤษี จึงอาจเป็นไปได้ว่า

คันดินบังคับน้ำบางส่วนอาจสร้างขึ้นในช่วงท่ีอิทธิพลเขมรสมัยเมืองพระนครเข้ามามีบทบาทที่เมือง 

ศรีเทพประมาณพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 ก็เป็นได้ 

อีกประเด็นหนึ่งจะเห็นได้ว่าชุมชนเริ ่มแรกของเมืองศรีเทพในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอน

ปลายที่เริ่มต้นขึ้นในเขตพื้นที่เมืองใน ตั้งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดคือ ลำกำเหียงและ

คลองตารอดเป็นระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร ซึ่งดูผิดแปลกไปจากชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอน

ปลายรอบเมืองศรีเทพท่ีเลือกตั้งชุมชนอยู่ติดกับลำน้ำธรรมชาติ ท้ังนี้ การเลือกทำเลท่ีต้ังออกห่างจาก

ลำน้ำธรรมชาติมากนั้น ในแง่ดีคือสามารถหลีกเล่ียงน้ำท่วมท่ีเอ่อล้นจากลำกำเหียงและแม่น้ำป่าสักได้ 

ซึ่งอาจเป็นปัญหาหลักของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายอื่น ๆ  แต่อย่างไรก็ดีทำเลที่ต้ัง

บริเวณเมืองศรีเทพอาจต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำหรือความไม่สะดวกจากระยะทางที่ไกล 

ดังนั้นการตั้งชุมชนในเขตพื้นท่ีเมืองในต้องขุดสระน้ำท่ีเป็นระบบการจัดการน้ำท่ีง่ายท่ีสุดขึ้นพร้อมกัน

ด้วยตั้งแต่เริ่มแรก แสดงให้เห็นข้อแตกต่างจากชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายอื่น ๆ ที่ต้อง

พึ่งพาแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลักและไม่ปรากฏระบบการจัดการน้ำใด ๆ ในพื้นท่ีชุมชนท่ีชัดเจนเลย  

 เท่าที่กล่าวมานี้สามารถสรุปได้ว่าโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำของเมืองศรีเทพ

ประกอบไปด้วย สระน้ำ คูน้ำคันดิน และคันดินบังคับน้ำ ทำให้ระบบการจัดการน้ำของเมืองศรีเทพ

เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้ทรัพยากร เช่น แรงงาน ทุนทรัพย์ รวมถึงภูมิปัญญาและการ

บริหารจัดการขั้นสูงในการก่อสร้างระบบท่ีซับซ้อนและเอื้อสัมพันธ์กันได้ โดยโครงการก่อสร้างนี้คงเริ่ม

ขึ้นในช่วงเวลาท่ีเมืองศรีเทพมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ท้ังทางด้านเศรษฐกิจท่ีเจริญรุ่งเรือง การเมือง

ท่ีมีเสถียรภาพ จำนวนประชากรท่ีเหมาะสม ดังนั้นระบบการจัดการน้ำท่ีเมืองศรีเทพจึงเป็นหลักฐาน

สำคัญท่ีสามารถสะท้อนถึงพัฒนาการของเมืองศรีเทพได้ 
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 3.2.5 ข้อสังเกตจากหลักฐานประเภทโบราณสถาน 

 1. โบราณสถานสำคัญในพุทธศาสนา ปรากฏขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 - 15 ภายใต้พุทธ

ศาสนานิกายมหายานท่ีเจริญขึ้นอย่างมากในช่วงเวลานี้ ด้วยการผสมผสานทางวัฒนธรรมท้ังทวารวดี

และเขมรโบราณ แต่ที่สำคัญคือ สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนาของเมืองศรีเทพพัฒนาเอกลักษณ์เป็น

ของตนเองอย่างโดดเด่นด้วยเช่นกัน 

 2. โบราณสถานสำคัญในศาสนาฮินดู ปรากฏขึ้นอย่างเร็วที่สุดคือปรางค์ฤษีในช่วงครึ่งหลัง

พุทธศตวรรษที่ 16  และปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้องในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 17 อัน

เป็นช่วงท่ีวัฒนธรรมเขมรเข้ามามีบทบาทอย่างมาก แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมน่าจะได้รับอิทธิพลจาก

วัฒนธรรมเขมรในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลมากกว่าวัฒนธรรมเขมรจากเมืองพระนครโดยตรง ส่วนในช่วง

พุทธศตวรรษที ่ 18 พบร่องรอยการซ่อมแปลงโบราณสถาน อาจถือเป็นอีกสมัยย่อยของการ

เปลี่ยนแปลงในสมัย  เขมรโบราณ อย่างไรก็ดีร่องรอยการเปลี่ยนศาสนาฮินดูเป็นศาสนาพุทธในช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 18 นั้น ถึงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ แต่ก็ควรพิจารณาด้วยว่าไม่ปรากฏประติมากรรม

พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ในช่วงเวลานี้เลย ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่อื่นที่พุทธศาสนานิกายวัชรยาน 

ของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 แผ่ขยายขอบเขตไปถึง  

3. โบราณสถานขนาดเล็กมีข้อมูลที่ค่อนข้างจำกัด แต่ลักษณะการกระจายตัวที่แตกต่างกัน

ระหว่างโบราณสถานขนาดเล็กพื้นที่เมืองในและเมืองนอก น่าจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างบาง

ประการระหว่างทั้งสองพื้นที่ นอกจากนี้โบราณสถานขนาดเล็กบางหลังยังปรากฏหลักฐานอย่าง

ชัดเจนว่าเป็นศาสนสถานเนื่องในศาสนาพุทธหรือฮินดู รวมถึงปรากฏร่องรอยการเปล่ียนแปลงศาสนา

ของโบราณสถานขนาดเล็กบางหลังด้วย ตลอดจนมีร่องรอยการอยู่อาศัยและโลหกรรมในพื้นท่ีโบราณ

สถานท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโบราณสถานได้เป็นอย่างดี 

 4. โบราณสถานท่ีเกี่ยวกับการจัดการน้ำของเมืองศรีเทพมีความโดดเด่น สามารถกล่าวได้ว่า

โบราณสถานประเภทสระน้ำขนาดเล็ก ควรเป็นโครงสร้างกักเก็บน้ำแรก ๆ ท่ีเริ่มต้นสร้างขึ้นตั้งแต่การ

ต้ังชุมชนเริ่มแรกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ซึ่งเป็นระบบคิดใหม่ท่ีแตกต่างจากชุมชนยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ตอนปลายใกล้เคียงเมืองศรีเทพ และในช่วงเวลาต่อมาได้พัฒนาเป็นระบบโครงสร้าง

ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและสัมพันธ์กันทั้งระบบ อันได้แก่ สระน้ำขนาดใหญ่ คูน้ำคันดิน และคัน

ดินบงัคับน้ำ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและความเจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีเทพเป็นอย่างดี  
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3.3 หลักฐานประเภทโบราณวัตถุ 

 การสำรวจและขุดศึกษาโบราณสถานภายในพื้นท่ีเมืองศรีเทพนำมาซึ่งการค้นพบโบราณวัตถุ

จำนวนมาก โบราณวัตถุส่วนใหญ่ยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมในพื้นเมืองศรีเทพและหรือถูกเก็บรักษาไว้ใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหลายแห่ง แต่ก็มีท่ีถูกลักลอบนำออกจากพื้นท่ีและไปปรากฏตามพิพิธภัณฑ์

ในต่างประเทศจำนวนหลายชิ้นด้วยเช่นกัน ในจำนวนนี้โบราณวัตถุเนื่องในศาสนาเป็นโบราณวัตถท่ีุ

พบมากที่สุด ซึ ่งสามารถใช้กำหนดอายุและอธิบายพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพได้

ค่อนข้างชัดเจน ดังมีรายละเอียด ดังนี้  

 

 3.3.1 โบราณวัตถุเนื่องในศาสนาฮินดู 

  3.3.1.1 พระวิษณุ - กฤษณะ 

  เทวรูปพระวิษณุที่สลักขึ้นจากหินพบในพื้นที่เมืองศรีเทพจำนวน 2 องค์ มีลักษณะ

ทางศิลปะคล้ายกัน โดยเป็นเทวรูปประทับยืนตริภังค์ (ยืนเอียงกายเล็กน้อยท้ิงพระโสณีไปทางด้านใด

ด้านหนึ่ง) สวมกิรีฏมุกุฏกลมทับพระเกศาหยิกเป็นลอนปรกพระปฤษฎางค์ มีร่องรอยของพระกร 4 

กร ทรงผ้านุ่งส้ันบางแนบเนื้อเหนือพระอุรุ แต่มีข้อแตกต่างกันท่ีความสมบูรณ์ของประติมากรรม โดย

พระวิษณุองค์ที่ 1 (ภาพที่ 55) สภาพสมบูรณ์ค่อนข้างมาก มีเพียงส่วนพระกรเท่านั้นที่หักหายไปไม่

สามารถระบุได้ว่าทรงถือส่ิงใดในพระหัตถ์ทั้งสี่บ้าง แตกต่างจากพระวิษณุองค์ที ่ 2 (ภาพที่ 56) ท่ี

สภาพชำรุดมาก โดยเฉพาะส่วนพระองค์ฝ่ังด้านซ้าย ส่วนพระกร และส่วนพระชงฆ์ท่ีหักหายไปเกือบ

หมด ปัจจุบันเทวรูปพระวิษณุท้ังสององค์เก็บรักษาและจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
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ภาพท่ี 55 เทวรูปพระวิษณุองค์ท่ี 1 พบท่ีเมืองศรีเทพ 
 

 

ภาพท่ี 56 เทวรูปพระวิษณุองค์ท่ี 2 พบท่ีเมืองศรีเทพ 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
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สำหรับเทวรูปพระกฤษณะพบที่เมืองศรีเทพจำนวน 3 องค์ สลักขึ้นจากหินทั้งหมด  โดยมี

ลักษณะร่วมที่คล้ายกันคือ ประทับยืนแบบตริภังค์ทิ้งพระโสณีไปทางด้านขวา ทรงผ้านุ่งสั้นบางแนบ

เนื้อเหนือพระอุรุ ส่วนพระกรและพระชงฆ์หักหายไปทั้งหมด แต่ยังปรากฏร่องรอยสำคัญคือ การยก

พระอังสาซ้ายข้ึนชิดกับพระเศียรหรือเป็นท่าทางท่ีเรียกว่า “กฤษณะโควรรธนะ” อันเป็นลักษณะทาง

ประติมานวิทยาของพระกฤษณะ ตอนที่ทรงยกภูเขาโควรรธนะขึ้นกำบังพายุฝนให้แก่บรรดาโคและ  

ผู้เลี้ยงโค แต่ยังมีลักษณะที่ต่างกันคือ เทวรูปพระกฤษณะองค์ที่ 1 (ภาพที่ 57) ปล่อยพระเกศาที่มี

ลักษณะหยิกเป็นลอนลงมาปรกพระปฤษฎางค์ และเทวรูปพระกฤษณะองค์ท่ี 2 (ภาพท่ี 58) สวมกิรีฏ

มุกุฏแปดเปลี่ยมยอดสูงเป็นชั้นทับพระเกศาหยิกเป็นลอนปรกพระปฤษฎางค์คล้ายกับพระวิษณุ ท้ัง

สององค์จัดแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ส่วนเทวรูปพระกฤษณะองค์ท่ี 3 (ภาพท่ี 59) 

จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ แม้พระเศียรหักหายไปเหลือเพียงส่วน

พระวรกาย แต่มีลักษณะท่าทางและการทรงผ้านุ่งส้ันคล้ายกับท้ังสององค์ก่อนหน้า 

 

 

ภาพท่ี 57 เทวรูปพระกฤษณะองค์ท่ี 1 พบท่ีเมืองศรีเทพ 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
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ภาพท่ี 58 เทวรูปพระกฤษณะองค์ท่ี 2 พบท่ีเมืองศรีเทพ 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

 

ภาพท่ี 59 เทวรูปพระกฤษณะองค์ท่ี 3 พบท่ีเมืองศรีเทพ 
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 ด้วยลักษณะร่วมทางศิลปะบางประการที่คล้ายกัน เช่น การสวมกิรีฏมุกุฏ การยืนตริภังค์ 

รวมถึงความเกี่ยวข้องกันทางประติมานวิทยาของเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะพบที่เมืองศรเีทพ 

ทำให้นักวิชาการนิยมจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่ก็มีข้อคิดเห็นท่ีแตกต่างกันออกไปอย่างมากท้ังเรื่อง

การกำหนดอายุและรูปแบบของศิลปะ โดยท่ีนักวิชาการในระยะแรกอย่างยอร์ช เซเดส์  พยายามจัด

ให้เทวรูปกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มประติมากรรมแบบฟูนันท่ีพบแพร่หลายในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง กำหนด

อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 (Coedes, 1964, pp. 156-158) แนวคิดนี้ส่งอิทธิพลให้ควอริทช์ 

เวลส์ ผู้ท่ีสำรวจเมืองศรีเทพเป็นครั้งแรกในปี 2479 ตีความว่าเมืองศรีเทพได้รับอิทธิพลทางศิลปกรรม

และมีความสัมพันธ์กับฟูนันอย่างใกล้ชิด (Wales, 1937, pp. 13-24) อย่างไรก็ตามแนวคิดนี ้ก็ถูก

คัดค้านโดยลอเรนซ์ บริกกส์ ที่ชี้ให้เห็นว่าเมืองศรีเทพไม่เคยปรากฏศิลปกรรมแบบฟูนันเลย  แต่ท้ัง

เทวรูปพระวิษณุจากเมืองศรีเทพและประติมากรรมแบบฟูนันควรได้รับอิทธิพลจากศิลปะคุปตะทั้งคู่ 

อีกทั้งยังจัดเรียงลำดับวิวัฒนาการจากความอ่อนช้อยของรูปร่าง (การยืนตริภังค์) ไปสู่ความสมมาตร

และแข็งกร้าวของประติมากรรม โดยให้เทวรูปพระวิษณุจากเมืองศรีเทพ (องค์ท่ี 1) ควรมีอายุเก่าแก่

ที่สุดในบรรดาประติมากรรมลอยตัวแบบฟูนันและเจนละบางองค์ อันได้แก่ ประติมากรรมสตรีจาก 

สมโบร์ พระพุทธรูปจากอังกอร์ โบเรย พระหริหระจากปราสาทอันเดต และกลุ่มพระวิษณุสวม         

กิรีฏมุกุฏศิลปะกุเลนตามลำดับ ซึ่งเทวรูปพระวิษณุควรมีอายุไม่หลังไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 13 (Briggs, 

1999, pp. 30, 36) 

 ชอง บวสเซอลิเยร์ ได้ให้คำนิยามสำคัญเกี่ยวกับสกุลช่างศรีเทพจากการศึกษาเทวรูปกลุ่มนี้ว่า

เป็นการผสมผสานหรือสังเคราะห์มาจากศิลปะทวารวดี ศรีวิชัย และเขมรโบราณ จนเกิดเป็นสกุลช่าง

ท่ีมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยเทวรูปในศาสนาฮินดูท่ีพบส่วนใหญ่มีรูปแบบและเทคนิคในการสร้าง

ที่แสดงให้เห็นว่าไม่ควรเก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 รวมทั้งยังไม่มีความเกี่ยวข้องกับจารึกรุ่น

แรกที่พบภายในเขตเมืองศรีเทพด้วย (Boisselier, 1975, p. 104) ท้ังนี้ ช่วงอายุดังกล่าวสอดคล้องกับ

การกำหนดอายุของหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ที่จัดให้อยู่ในกลุ่มเทวรูปรุ่นเก่าและชี้ให้เห็นมีความ

คล้ายคลึงกับประติมากรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครคือ ลักษณะของการนุ่งโจงกระเบนสั้น แต่มี

ส่วนแตกต่างที่สำคัญตรงที่การไม่ปรากฏหินยึดเชื่อมต่อมือกับกิรีฏมุกุฏ และการสวมกิรีฏมุกุฏแปด

เหล่ียมยอดสูงแทนท่ีหมวกกิรีฏมุกุฏกลม ซึ่งสามารถกำหนดอายุให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 

หรือก่อนหน้านั้นเล็กน้อย (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2522, น. 41; 2539, น. 75-76) 
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 โรเบิร์ต บราวน์ ค่อนข้างเห็นด้วยกับท้ังชอง บวสเซอลิเยร์ และหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล แต่

ขยายความต่อว่าลักษณะบางประการของเทวรูปพระวิษณุ อันได้แก่ การยืนตริภังค์ การสลักลอยตัว 

และลักษณะกายวิภาคที่เป็นธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่ามีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปยืนของเมอืง 

ศรีเทพบางองค์ที่อยู ่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 (ภาพที่ 91) จึงสามารถสรุปได้ว่าเทวรูปของ

ศาสนาฮินดูนั้นส่งอิทธิพลต่อการสร้างพระพุทธรูปในระยะแรกด้วย (Brown, 1996, p. 35) 

 ขณะเดียวกันก็ยังมีความเห็นทางด้านรูปแบบศิลปะท่ีแตกต่างออกไป อาทิ ศักดิ์ชัย สายสิงห์ 

เสนอว่าเทวรูปพระวิษณุจากเมืองศรีเทพน่าจะมีความสัมพันธ์กับเทวรูปพระวิษณุจากเขาพระเหนอ 

อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ภาพที่ 60ก) โดยพระกรล่างยกขึ้นไม่ติดกับพระโสณีคล้ายกัน แต่ก็

ยอมรับว่ามีความแตกต่างกับเทวรูปพระวิษณุในภาคใต้และภาคตะวันออกอย่างชัดเจน ตรงลักษณะ

การยืนตริภังค์ และการนุ่งโจงกระเบนส้ันอย่างมาก อันเป็นลักษณะของศิลปะเขมรในช่วงหลังแล้ว จึง

กำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2547, น. 167) อีกท่านหนึ่งคือ ไฮแรม 

วูดเวิร์ด มีความเห็นว่าเทวรูปพระวิษณุจากเมืองศรีเทพควรสืบต่อรูปแบบทางศิลปะมาจากเทวรูปพระ

วิษณุจากเมืองศรีมโหสถ  (ภาพท่ี 60ข) โดยยกเอาลักษณะทางกายวิภาคท่ีคล้ายกันคือ ความแบนของ

ช่วงหน้าอกและลักษณะการแยกออกของหัวไหล่ ซึ่งสามารถกำหนดอายุได้ไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษ

ที่ 13 (Woodward, 2005, pp. 89-90) ส่วนพิริยะ ไกรฤกษ์  เห็นต่างออกไปอีกว่าการทรงผ้านุ่งส้ัน

และการยืนตริภังค์ รวมทั้งการสวมหมวกกิรีฏมุกุฏทับพระเกศาท่ีสลักเป็นลอนของเทวรูปพระวิษณะ

ท้ังสององค์และพระกฤษณะองค์ท่ี 2 เป็นลักษณะแบบพื้นเมืองท่ีแตกต่างไปจากเทวรูปพระวิษณุท่ีพบ

บริเวณอ่าวไทยและกัมพูชา และคงมีอายุประมาณครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 13 ส่วนเทวรูป

พระกฤษณะองค์ท่ี 1 สามารถเทียบได้กับพระกฤษณะศิลปะพนมดารุ่นแรกของฟูนัน ในช่วงครึ่งแรก

ของพุทธศตวรรษท่ี 12 (พิริยะ ไกรฤกษ,์ 2555, น. 105-109) (ภาพท่ี 60ก) 

 เท่าที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการศึกษาเกือบทั้งหมดกำหนดอายุเทวรูปพระวิษณุและ

พระกฤษณะให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 แต่ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าแบบศิลปะของเทวรูปท้ัง

สองกลุ่มไม่สามารถจัดกลุ่มรวมกับเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะจากพื้นที่อื ่นได้ ดังที่ปรากฏ

ข้อเสนอเรื่องท่ีมาของศิลปะแตกต่างไปหลายแนวทาง ดังนั้นหากพิจารณาจากรูปแบบศิลปะอีกครั้งจะ

เห็นได้ว่าเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะจากเมืองศรีเทพมีลักษณะเฉพาะ 4 ประการ ดังนี้ 

 

 



 134 
 

การเป็นประติมากรรมลอยตัวอย่างแท้จริง โดยปรากฏจุดยึดกับส่วนฐานขนาดเล็กท่ีบริเวณ

พระบาทเพียง 2 จุด และบริเวณพระกรยังยกขึ ้นอย่างอิสระ ในขณะที ่เทวรูปพระวิษณุและ

พระกฤษณะช่วงต้นประวัติศาสตร์ในพื้นที่อื่นปรากฏจุดยึดหลายจุด เช่น เทวรูปในกลุ่มคาบสมุทร

ภาคใต้และเมืองศรีมโหสถที่ปรากฏจุดยึดบริเวณพระบาท ชายผ้านุ่ง และอาวุธทั้งสองข้าง (ภาพท่ี 

60) หรือเทวรูปในกัมพูชาท่ีเป็นประติมากรรมนูนสูงหรือสลักหินขึ้นเป็นกรอบยึดหลายจุด แม้ว่าจะมี

ความใกล้เคียงกับเทวรูปพระหริหระจากปราสาทอันเดต (Jessup & Zephir, 1997, pp. 182-183) 

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 ที่เป็นประติมากรรมลอยตัวอย่างแท้จริงก็ตาม แต่กระนั้นลักษณะการยืน

และการทรงผ้านุ่งก็แตกต่างกันพอสมควร อย่างไรก็ตามเทคนิคการสร้างก็อาจเป็นลักษณะเฉพาะของ

แต่ละพื้นท่ีท่ีแตกต่างกันก็เป็นได้ แต่นั่นก็แสดงให้เห็นว่าสกุลช่างศรีเทพมีเอกลักษณ์ท่ีเป็นของตนเอง 

ซึ่งไม่สามารถจัดรวมกับศิลปะอื่น ๆ ในช่วงต้นประวัติศาสตร์ได้ 

 

 

ภาพท่ี 60 เทวรูปพระวิษณุจากเขาพระเหนอ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ก) และเทวรูปพระวิษณุ
จากเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ข) 
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การยืนตริภังค์ ในกรณีของเทวรูปพระกฤษณะนั้น ด้วยเหตุท่ีต้องยกพระกรขึ้นข้างหนึ่งตาม

ลักษณะทางประติมานวิทยาทำให้เกิดท่าตริภังค์โดยธรรมชาติ คล้ายกันกับพระกฤษณะศิลปะพนมดา 

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ที่พบในเขตจังหวัดตาแก้ว ประเทศกัมพูชาจำนวน 3 องค์ (Guy, 2014, pp. 

146-149) (ภาพที่ 61) ด้วยท่ายืนตริภังค์นี้เองทำให้ความสมดุลระหว่างพระบาททั้งสองข้างต้องเปิด

กว้างออกไม่สมมาตรกัน ดังที ่ปรากฏในเทวรูปพระวิษณุองค์ที ่ 1 ลักษณะเช่นนี ้เทียบได้กับ

ประติมากรรมในศิลปะพนมดาอื่น ๆ นอกเหนือจากพระกฤษณะได้ด้วยเช่นกัน  อาทิ ประติมากรรม

พระรามและพระพลราม (Jessup & Zephir, 1997, pp. 143-145) (ภาพที่ 62) และเทวรูปพระ

วิษณุจากตวลไดบวน (Jessup & Zephir, 1997, pp. 163-164) เป็นต้น  

แต่กระนั้นท่ายืนตริภังค์ของเทวรูปที่เมืองศรีเทพคงมีพื้นฐานมาจากศิลปะคุปตะที่ปรากฏ

ประติมากรรมยืนตริภังค์ของทั้งศาสนาฮินดูและพุทธมาก่อนแล้ว (Huntington, 1985, pp. 187-

205) ดังที่ปรากฏในพระพุทธรูปประทับยืนระยะแรก หรือพระพุทธรูปจากเมืองศรีเทพในช่วงพุทธ

ศตวรรษที ่  12 – 13 เองก็พบเช่นกัน (ภาพที ่  91) ซ ึ ่งแสดงให้เห ็นถึงความสัมพันธ ์ระหว่าง

ประติมากรรมต่างศาสนาภายใต้สกุลช่างเดียวกัน  

 

 

ภาพท่ี 61 พระกฤษณะศิลปะพนมดา จังหวัดตาแก้ว ประเทศกัมพูชา 
ท่ีมาภาพ ข: (Guy, 2014, p. 146, Cat.72) 
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ภาพที่ 62 ประติมากรรมพระราม (ก) และพระพลราม (ข) ศิลปะพนมดา จังหวัดตาแก้ว ประเทศ
กัมพูชา 
 

การทรงผ้านุ ่งสั ้นและสวมกิรีฏมุกุฏหลายรูปแบบ การทรงผ้านุ ่งสั ้นและไม่ปรากฏ

เครื ่องประดับอื่นนอกจากกิรีฏมุกุฏ (ยกเว้นพระกฤษณะองค์ที ่ 1) ถือเป็นเอกลักษณ์ที ่สำคัญ

เช่นเดียวกับการยืนตริภังค์ แม้จะมีข้อคิดเห็นว่าอาจมีการประดับตกแต่งเทวรูปด้วยวัสดุอื ่นใน

ภายหลัง ซึ่งจะทำให้รูปลักษณ์ของเทวรูปเปล่ียนไปบ้าง (ชอง บวสเซอลิเยร์, 2531, น. 17) แต่กระนั้น

การเปรียบเทียบจากแผ่นทองดุนรูปพระวิษณุที่พบจากเขาถมอรัตน์ (ภาพที่ 63) แสดงให้เห็นว่าการ

ทรงผ้านุ่งส้ันและกิรีฏมุกุฏเป็นเครื่องแต่งกายพื้นฐานของเทวรูปเมืองศรีเทพ  
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ภาพท่ี 63 แผ่นทองดุนรูปพระวิษณุ พบท่ีเขาถมอรัตน์ 
ท่ีมา: (Pal, 2004, p. 117, Fig.84) 

 

แผ่นทองดุนรูปพระวิษณุช้ินนี้ยังมีรูปแบบศิลปะและท่าทางใกล้เคียงกับกลุ่มเทวรูปพระวิษณุ

และพระกฤษณะ และอาจทำให้ทราบได้ว่าสิ่งของที่ถืออยู่ในพระหัตถ์ที่หักหายไปประกอบด้วยจักร 

สังข์ ก้อนธรณี และคฑา อันเป็นลักษณะที่พบได้มากในภูมิภาคอินโดจีน (ชอง บวสเซอลิเยร์, 2531, 

น. 17) ส่วนบุคคลที่ยืนด้านข้างถือดอกบัวมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น ปัทมบุรุษ อันเป็นตั วแทน

สัญลักษณ์ของดอกบัว ซึ่งการวางตำแหน่งคล้ายกับแผ่นทองดุนรูปพระวิษณุท่ีพบในชวาภาคกลาง แต่

ปรากฏเป็นครุฑถือดอกบัวแทน (Pal, 2004, p. 116) ด้วยลักษณะท่ีคล้ายกันกับกลุ่มเทวรูปพระวิษณุ

และพระกฤษณะทำให้สามารถสรุปได้ว่าคงมีอายุอยู่ร่วมสมัยกัน 

ในกรณีของการทรงผ้านุ่งส้ันเป็นท่ีแน่นอนว่าคล้ายกับประติมากรรมส่วนใหญ่ของศิลปะเขมร

สมัยก่อนเมืองพระนครช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 โดยเฉพาะการทรงผ้านุ่งส้ันในศิลปะพนมดาท่ียัง

ไม่ปรากฏชายผ้าตกลงด้านหน้ามากนัก (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2515, น. 11-12) (ภาพที่ 61ข, 

62) แต่แตกต่างกันตรงท่ีเทวรูปท่ีเมืองศรีเทพทรงผ้านุ่งส้ันกว่าจนขึ้นไปถึงโคนพระอุรุและเป็นผ้าเรียบ

แนบเนื้อ ส่วนการสวมกิรีฏมุกุฏนั้นได้ปรากฏทั้งในคาบสมุทรภาคใต้และกัมพูชา และเป็นลักษณะท่ี

เคยปรากฏมาแล้วในศิลปะอินเดียท้ังศิลปะคุปตะและปัลลวะ แต่ดูเหมือนว่าการสวมกิรีฏมุกุฏทับพระ

เกศาหยิกเป็นลอนของเมืองศรีเทพจะพบในเทวรูปพระวิษณุศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร 

(Jessup & Zephir, 1997, p. 164) (ภาพที่ 64) อีกทั้งเทวรูปที่เมืองศรีเทพได้ปรากฏกิรีฏมุกุฏแปด

เหลี่ยม (รวมถึงเทวรูปพระสุริยะ) ซึ่งปรากฏในเทวรูปพระสุริยะศิลปะแบบไพรกเมง จากพนมบาเถ 
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บริเวณปากแม่น้ำโขง ประเทศเวียดนาม ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ด้วย (Dupont, 1955, p. 

135) (ภาพท่ี 74) ท้ังนี้มีข้อเสนอท่ีน่าสนใจว่ารูปแบบกิรีฏมุกุฏกลมของเทวรูปท่ีเมืองศรีเทพมีต้นแบบ

มาจากกิร ีฏมุกุฏทรงแบนของศิลปะคุปตะน่าจะอยู ่ในช่วงพุทธศตวรรษที ่ 11 – 12 จากนั ้นจึง

วิวัฒนาการไปเป็นกิรีฏมุกุฏแปดเหล่ียมในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 (จิตรปรีดี อุณหะสุวรรณ์, 2524, น. 

23-24) 

สุนทรียภาพของพระวรกายที่เพรียวบางและอ่อนช้อยได้สัดส่วน ความชัดเจนด้านกาย

วิภาคของเทวรูปเป็นลักษณะร่วมที่พบในเทวรูปพระวิษณุช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ทั้งพื ้นท่ี

คาบสมุทรภาคใต้และในประเทศกัมพูชา แต่เทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะจากเมืองศรีเทพมีความ

แตกต่างออกไปเล็กน้อย ตรงความเพรียวบางของพระวรกาย (หรือความแบนตามข้อสังเกตของไฮแรม 

วูดเวิร์ดข้างต้น) และความอ้อนช้อยไม่แข็งกระด้าง รวมถึงลักษณะของกล้ามเนื้อที่ไม่ชัดเจนเกินไปแต่

ได้สัดส่วน ซึ่งคล้ายกับศิลปะพนมดามากกว่า ยกตัวอย่างจากเทวรูปพระวิษณุ (ภาพที่ 64) พระราม

และพระพลรามในศิลปะพนมดา (ภาพท่ี 62) ถ้าหากตัดเรื่องกรอบวงโค้งยึดเทวรูปท่ีอาจเป็นเทคนิค

เฉพาะของสกุลช่างออกไป จะเห็นได้ว่ามีสุนทรียภาพคล้ายกับเทวรูปท่ีเมืองศรีเทพมาก 

 

 

ภาพท่ี 64 เทวรูปพระวิษณุศิลปะพนมดา จังหวัดตาแก้ว ประเทศกัมพูชา 
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จากลักษณะเฉพาะข้างต้นทำให้สรุปได้ว่าเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะ รวมถึงแผ่นทอง

ดุนรูปพระวิษณุเป็นศิลปกรรมเฉพาะตัวของสกุลช่างศรีเทพ โดยมีรากฐานมาจากศิลปะคุปตะของ

อินเดียตามข้อเสนอของบริกส์ข้างต้น แต่เพิ่มลักษณะเฉพาะอันได้แก่ การสลักลอยตัวและรูปร่างท่ี

เพรียวบางได้สัดส่วน อันถือเป็นลักษณะสำคัญประการหนึ่งในช่วงต้นประวัติศาสตร์ของสกุลช่าง      

ศรีเทพ อย่างไรก็ตามคุณลักษณะบางประการอันได้แก่ การยืนตริภังค์ รูปแบบการทรงผ้านุ่งส้ัน และ

การสวมกิรีฏมุกุฏดูจะใกล้เคียงกับศิลปะพนมดามากกว่าพื้นท่ีอื่น จึงเป็นไปได้ว่าสกุลช่างศรีเทพมีการ

แลกเปล่ียนทางศิลปะกับอาณาจักรเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครมาต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 - 12  

ผู้วิจัยเห็นต่างจากชอง บวสเซลิเยส์ที่กล่าวว่าไม่สามารถเชื่อมโยงประติมากรรมของศาสนา

ฮินดูกับจารึกต้นประวัติศาสตร์ของเมืองศรีเทพได้ เนื่องจากการพบจารึกไวษณพอันเป็นหลักฐาน

สำคัญที่แสดงถึงร่องรอยของไวษณพนิกายในพื้นที่เมืองศรีเทพช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 หากนำจารึก

หลักนี้มาวิเคราะห์ร่วมด้วยแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะมีอายุเก่าไปถึงช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 11 หรืออย่างช้าท่ีสุดคือร่วมสมัยกับศิลปะพนมดาในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 12 โดยใน

กลุ่มเทวรูปน่าจะมีวิวัฒนาการของกีรีฏมุกุฏกลมไปสู่กีรีฏมุกุฏแปดเหล่ียม ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ

เมืองศรีเทพอย่างแท้จริง ดังนั้นกลุ่มเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะ รวมถึงแผ่นทองดุนรูปพระวิษณุ

ควรกำหนดอายุให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 ในศิลปะสกุลช่างศรีเทพที่มีความสัมพันธ์กับ

ศิลปะพนมดา 

การพบเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะจำนวนหลายองค์ในช่วงต้นประวัติศาสตร์ทำให้

นักวิชาการบางท่านตีความในแง่อื่นนอกเหนือไปจากรูปแบบศิลปะและอายุสมัย โดยพิริยะ ไกรฤกษ์ 

เสนอว่าเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะท่ีเมืองศรีเทพสะท้อนให้เห็นถึงการนับถือนิกายภาควัต อันมี

พระกฤษณะเป็นเทพองค์สำคัญของนิกาย ซึ่งสอดคล้องกันดีกับการพบจารึกเมืองศรีเทพท่ีปรากฏการ

กล่าวถึงฤษีวยาส  (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2562, น. 56) ในขณะท่ีเวอร์จิเนีย ดอฟเฟลมเยอร์  กลับมองว่า

เมืองศรีเทพเป็นส่วนหนึ่งในขอบเขตอิทธิพลนิกายปาญจราตระที่รุ ่งเรืองอยู่ในอาณาจักรฟูนันและ 

เจนละในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 13 และสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างศรีเทพกับ

ฟูนันและเจนละได้ด้วยเช่นกัน ตลอดจนพระกฤษณะอาจถูกยึดเป็นตัวแทนกษัตริย์ในอุดมคติของชน

ช้ันปกครองท่ีต้องช่วยเหลือและปกป้องประชาชน โดยพยายามเช่ือมโยงกับจารึกไวษณพท่ีปรากฏคำ

ว่า “วีรบุรุษแห่งไวษณพ” ท่ีอาจหมายถึงพระกฤษณะ พระราม หรือแทนตัวเองของกษัตริย์ศรีเทพเอง 

(Dofflemyer, 1982, pp. 90-95) 
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นอกจากกลุ่มเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะที่กล่าวไปแล้ว ยังพบเทวรูปสำริดขนาดเล็ก

ของพระวิษณุและพระลักษณมีอีกด้วย (ภาพท่ี 65) โดยพบคู่กันจากการขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลัง

ในเมื่อปี 2534 (กรมศิลปากร, 2550, น. 154) ลักษณะเทวรูปมีลักษณะร่วมที่เหมือนกันคือ ประทับ

ยืนสมภังค์ (ยืนตรง) บนฐานขนาดเล็ก สวมกระบังหน้าแบบมงกุฎทรงกรวยแหลม สวมกรองศอ และ

ทรงผ้านุ่งแบบมีริ้ว ทั้งนี้ การสวมมงกุฎและการชักชายผ้าเป็นรูปสมอเรือ 2 ชั้นของเทวรูปพระวิษณุ 

สามารถเทียบได้กับเทวรูปศิลปะนครวัด ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 17 (Jessup & Zephir, 1997, pp. 

70-71) 

 

 

ภาพท่ี 65 เทวรูปสำริดขนาดเล็ก พระวิษณุและพระลักษณมี พบท่ีเขาคลังใน เมืองศรีเทพ 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

  

 เทวรูปสำริดพระวิษณุและพระลักษณมีที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ที่พบจาก

เขาคลังในนี้ คงไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะในช่วงก่อนพุทธศตวรรษ

ที่ 13  เนื่องจากมีอายุห่างกันมากและรูปแบบศิลปะต่างกัน แสดงให้เห็นว่าการนับถือไวษณพนิกาย

ช่วงต้นประวัติศาสตร์อาจลดบทบาทลงตั้งแต่หลังพุทธศตวรรษที่ 13 เป็นต้นไป ก่อนจะกลับมา

ปรากฏร่องรอยอีกครั้งในช่วงท่ีวัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครเข้ามามีบทบาทในพื้นท่ีเมืองศรีเทพ 

แต่ก็คงอยู่ภายใต้ร่มเงาของไศวนิกายท่ีเฟื่องฟูอย่างมากในช่วงเวลานั้น 
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  3.3.1.2 พระสุริยะ 

ในพื้นที่เมืองศรีเทพพบเทวรูปพระสุริยะสลักขึ้นจากหินจำนวนหลายองค์ โดย

สามารถจัดกลุ่มในเบ้ืองต้นจำนวน 3 กลุ่ม เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 เทวรูปพระสุริยะกลุ่มที่ 1 จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีลักษณะร่วม

ท่ีสำคัญคือ ประทับยืนแบบสมภังค์ สวมกีรีฏมุกุฏประดับด้วยตาบลายผักกูดจำนวน 3 ตาบ หลังพระ

เศียรมีแผ่นประภามณฑลวงกลมขนาดใหญ่ ทรงกุณฑลกลมแบน แต่ก็ปรากฏข้อแตกต่างทางด้าน

ความสมบูรณ์และการตกแต่ง อันได้แก่ เทวรูปพระสุริยะองค์ที่ 1 (ภาพที่ 66) สวมกิรีฏมุกุฏแปด

เหลี่ยม ด้านหลังปรากฏประภามณฑลและปลายพระเกศาหยิกปรกพระปฤษฎางค์ สวมกรองศอลาย

พันธุ์พฤกษา ทรงฉลองพระองค์คลุมยาว บางส่วนของพระกรและพระชงฆ์หักหายไปจนไม่สามารถ

ทราบได้ว่าทรงฉลองรองพระบาทแบบใด เทวรูปพระสุริยะองค์ที ่ 2 (ภาพที่ 67) สวมหมวกกลม      

ไม่ปรากฏกรองศอและพระวรกายส่วนล่างหักหายไปจนหมด เทวรูปพระสุริยะองค์ที่ 3 (ภาพที่ 68) 

ตำแหน่งดั้งเดิมขุดพบบริเวณปรางค์สองพี่น้องเมื่อปี 2535 (กรมศิลปากร, 2550, น. 153) ลักษณะ

สวมกิรีฏมุกุฏกลม พระพักตร์ปรากฏพระมัสสุและพระทาฒิกะหนาตลอดพระปรางค์ สวมกรองศอ

ลายพันธุ์พฤกษา ทรงฉลองพระองค์คลุมยาว มีเส้นเชือกห้อยเป็นรูปตัว U ในอักษรโรมัน บริเวณพระ

อุระ ส่วนพระกรขวาหักหายเหลือเพียงพระกรซ้ายท่ีงอยื่นไปข้างหน้า พระชงฆ์ส่วนล่างหักหายเช่นกัน 

 

 

ภาพท่ี 66 เทวรูปพระสุริยะองค์ท่ี 1 พบท่ีเมืองศรีเทพ 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
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ภาพท่ี 67 เทวรูปพระสุริยะองค์ท่ี 2 พบท่ีเมืองศรีเทพ 

ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

 

ภาพท่ี 68 เทวรูปพระสุริยะองค์ท่ี 3 พบท่ีเมืองศรีเทพ 
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 เทวรูปพระสุริยะในกลุ่มที่ 1 ข้างต้นได้รับการยืนยันว่าสถานที่พบดั้งเดิมมาจากเมืองศรีเทพ 

และด้วยความสำคัญเช่นเดียวกับเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะ ทำให้นักวิชาการหลายท่าน

กำหนดอายุและรูปแบบศิลปะแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่กำหนดอายุให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  

12 - 13 อาทิ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ได้จัดอยู่ในเทวรูปรุ ่นเก่าที่มีพระพักตร์ไม่คล้ายกับศิลปะ

ทวารวดี (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2522, น. 41; 2539, น. 12) หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ 

เสนอว่าควรมีลักษณะร่วมแบบกับศิลปะไพรกเมงของเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร (หม่อมราชวงศ์สุริย

วุฒิ สุขสวัสด์ิ, 2537b, น. 60-61) และพิร ิยะ ไกรฤกษ์ ชี ้ให้เห็นว่าประภามณฑลด้านหลังคือ        

“ศิรจักร” และขยายความว่าเดิมพระสุริยะเป็นเทพของชาวอิหร่าน โดยนักบวช “มัจ” ท่ีอาศัยอยู่ใน

ศกทวีปหรือดินแดนของชาวซิเถียนเป็นพวกนำเข้ามาในอินเดีย ดังนั้นพระสุริยะจึงทรงฉลองพระองค์

ยาวจรดพระชานุและทรงฉลองรองพระบาทบู๊ท หรือแต่งองค์แบบชาวซิเถียนนั่นเอง (พิริยะ ไกรฤกษ์, 

2555, น. 109) 

 อย่างไรก็ตามศักดิ์ชัย สายสิงห์ เห็นต่างออกไปว่าลักษณะของพระพักตร์ท่ีกลมป้อม และการ

สลักพระมัสสุและพระทาฒิกะเป็นลักษณะพื้นเมืองอย่างชัดเจน หรืออาจจะสัมพันธ์กับศิลปะบาแค็ง

ของเขมรสมัยเมืองพระนครช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 ที่นิยมสลักพระมัสสุและพระทาฒิกะของเทวรูป 

แต่ด้วยการสวมกุณฑลท่ียังใกล้เคียงกับศิลปะทวารวดีภาคกลาง ดังนั้นประติมากรรมกลุ่มนี้ควรสร้าง

โดยช่างพื้นเมืองช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 - 14 และจากการพบเทวรูปพระสุริยะหลายองค์ อาจแสดงว่า

เมืองศรีเทพมีลัทธิบูชาพระสุริยะโดยเฉพาะ (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2547, น. 167-169) 

 นอกจากนี้ ปีเตอร์ สกิลลิ่ง ให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจว่า เทวรูปพระสุริยะที่เมืองศรีเทพมักถูก

เชื ่อมโยงทางศิลปะกับเทวรูปพระสุริยะจากพื้นที่อื ่น โดยเฉพาะเทวรูปพระสุริยะจากพนมบาเถ 

จังหวัดอันเกียง ประเทศเวียดนาม (ภาพท่ี 74) แต่การเช่ือมโยงนี้มักเป็นไปในลักษณะของการรับเอา

รูปแบบศิลปะจากภายนอกมาเป็นต้นแบบเพื่อสร้างศิลปะของตน ซึ่งสกิลลิ่งไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

เนื่องจากขนาดและลักษณะเฉพาะของเทวรูปพระสุริยะแสดงให้เห็นว่าเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้

รสนิยมและจุดประสงค์ด้านพิธีกรรมของสกุลช่างศรีเทพเอง สะท้อนให้เห็นว่าเมืองศรีเทพเป็น เมอืง

สำคัญแห่งหนึ่งในช่วงต้นประวัติศาสตร์ (Skilling, 2009b, pp. 459-460) 

 เทวรูปพระสุริยะกลุ่มที่ 2 เป็นเทวรูปพระสุริยะในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศที่อ้างว่ามาจาก

เมืองศรีเทพจำนวน 2 องค์ เทวรูปพระสุริยะองค์ที่ 4 (ภาพที่ 68) จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์นอร์ตัน  

ไซม่อน (Norton Simon museum) รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะเทวรูปประทับ

ยืนแบบตริภังค์ สวมกิรีฏมุกุฏแปดเหล่ียมยอดสูงเป็นช้ันคล้ายเทวรูปพระกฤษณะองค์ท่ี 2 (ภาพท่ี 69) 
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ประดับด้วยตาบลายผักกูดจำนวน 3 ตาบ สวมทับพระเกศาท่ีสยายปรกพระอังสา ด้านหลังพระเศียรมี

ประภามณฑลขนาดใหญ่ ทรงกุณฑลกลมแบนและทรงผ้านุ่งส้ันบางแนบเนื้อเหนือพระอุรุ ส่วนพระกร

และพระชงฆ์หักหายไป นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่าบริเวณพระเนตรลึกเป็นหลุมเพื่อใช้อัญมณีประดับ

เป็นพระจักษุแทนการสลักหิน (Pal, 2004, p. 112) 

 

 

ภาพท่ี 69 เทวรูปพระสุริยะองค์ท่ี 4 จากพิพิธภัณฑ์นอร์ตัน ไซม่อน  
ท่ีมา: (Pal, 2004, p. 113, Fig.82) 

 

 เทวรูปองค์นี้ เชอร์มัน ลี (Lee, 1969, p. 101) อ้างว่าเป็นสมบัติส่วนบุคคลท่ีได้มาจากเมือง

ศรีเทพ โดยกล่าวอีกว่าเป็นประติมากรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองมากที่สุดชิ้นหนึ่งในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 - 12 ซึ่งหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 

ค่อนข้างเห็นด้วยว่าน่าจะมาจากเมืองศรีเทพ และเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายกับเทวรูปพระสุริยะ

และพระวิษณุจากเมืองศรีเทพ (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2522, น. 43-44) สอดคล้องกับแนวคิด

ของประตาปทิตย์ ปัล ที่ว่าลักษณะโดยรวมใกล้เคียงกับงานประติมากรรมของสกุลช่างศรีเทพ และ

ควรเป็นพระสุริยะ เนื่องจากประติมากรรมพระวิษณุและพระกฤษณะสลักขึ้นจากหินของเมืองศรีเทพ

และเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครไม่ปรากฏประภามณฑล (Pal, 2004, p. 112) 
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 แม้จะเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าเทวรูปองค์นี้มาจากเมืองศรีเทพ แต่ปีเตอร์ สกิลลิ่ง ได้ต้ัง

คำถามว่าเทวรูปองค์นี้เป็นพระสุริยะจริงหรือไม่ จากลักษณะของพระเกศาท่ีสยายปรกพระอังสาท่ีไม่

ปรากฏในเทวรูปอื่นจากเมืองศรีเทพ (ส่วนใหญ่พระเกศาจะสยายปรกพระปฤษฎางค์ใต้ประภามณฑล) 

และฉลองพระองค์ของพระสุริยะจากเมืองศรีเทพมีความชัดเจนว่าทรงฉลองพระองค์คลุมยาวตาม

แบบอินเดียเหนือ แต่ลักษณะท่ีปรากฏกับเทวรูปองค์นี้กลับเป็นการทรงผ้านุ่งส้ัน ซึ่งดูไม่เหมาะสมกับ

ฐานะของพระสุริยะ แต่กระนั้นก็ได้อนุโลมตามข้อคิดเห็นของประตาปทิตย์ ปัล ท่ีว่าลักษณะโดยรวม

คล้ายกับงานประติมากรรมของสกุลช่างศรีเทพมาก สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสกุลช่างศรี เทพ

ได้เป็นอย่างดี (Pal, 2004, p. 112; Skilling, 2009b, pp. 458-459) 

ส่วนเทวรูปพระสุริยะองค์ที่ 5 จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลินเดน (Linden museum) เมือง 

สตุ๊ดการ์ด ประเทศเยอรมนี (ภาพที่ 70) เวอร์จิเนียร์ ดอล์ฟเฟลมเยอร์ เสนอว่ามาจากเมืองศรีเทพ 

โดยเหลือเพียงส่วนพระเศียรสวมกิรีฏมุกุฏแปดเหลี่ยมมียอดบนคล้ายดอกบัวตูมเรียวแหลม ประดับ

ด้วยตาบลายผักกูดจำนวน 3 ตาบ (Dofflemyer, 1982, p. 39) 

 

 

ภาพท่ี 70 เศียรพระสุริยะองค์ท่ี 5 หรือพระวิษณุ (?) จากพิพิธภัณฑ์ลินเดน 
ท่ีมา: (Dofflemyer, 1982, p. 279, Pl. 39)  
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 กลุ่มที่ 3 เป็นชิ้นส่วนประติมากรรมในคลังของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่สันนิษฐานว่า

เป็นพระสุริยะจำนวน 2 องค์ เทวรูปพระสุริยะองค์ที่ 6 (ภาพที่ 71) โบราณวัตถุหมายเลขทะเบียน 

ศท.170/2547 ส่วนพระเศียรด้านหน้าจนถึงพระศอหักหายไป แต่ยังคงหลงเหลือด้านหลังบางส่วน

ปรากฏแผ่นประภามณฑลและปลายพระเกศาเป็นลอนปรกพระปฤษฎางค์คล้ายกับเทวรูปพระสุริยะ

องค์ที่ 1 พระกรทั้งสองข้างและพระวรกายส่วนล่างหักหายไป จึงไม่สามารถทราบได้ว่าทรงฉลอง

พระองค์แบบใด  

ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ ผู้ท่ีสำรวจพบเป็นท่านแรกสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเทวรูปพระสุริยะ จาก

การที ่ด ้านหลังปรากฏประภามณฑลอันเป็นลักษณะเฉพาะที ่ไม่พบในเทวรูปพระวิษณุและ

พระกฤษณะที่เมืองศรีเทพ พร้อมทั้งเสนอว่าเทวรูปองค์นี้น่าจะมี 4 กรตามลักษณะของพระสุริยะท่ี

ปรากฏในคัมภีร์มัตสยปุราณะ คัมภีร์วิษณุธรรมโมตตรัม และคัมภีร์วิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากพบร่อง

ขนาดเล็กที่พระพาหาทั้งสองข้าง (ศรัณย์ มะกรูดอินทร์, 2553, น. 389-390) แต่ในข้อสันนิษฐานนี้

ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นร่องรอยท่ีไม่ชัดเจนพอจะบอกได้ว่ามี 4 กร และไม่เคยปรากฏในเทวรูปพระสุริยะจาก

เมืองศรีเทพองค์อื่น 

 

 

ภาพท่ี 71 เทวรูปพระสุริยะองค์ท่ี 6 เก็บรักษาอยู่ในคลังของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
ท่ีมา: (ศรัณย์ มะกรูดอินทร์, 2553, น. 390, ภาพท่ี 267) 
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ส่วนเทวรูปพระสุริยะองค์ที่ 7 (ภาพที่ 72) เหลือเพียงส่วนพระเศียรที่สวมกิรีฏมุกุฏกลม

ประดับด้วยตาบลายผักกูดจำนวน 3 ตาบ และปรากฏร่องรอยเศษหินยึดพระเศียรที่พบมากใน

ประติมากรรมศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครด้วย เศียรเทวรูปช้ินนี้ ศรัณย์ มะกรูดอินทร์  เสนอว่า

เป็นเทวรูปพระสุริยะจากลักษณะของกิรีฏมุกุฏกลมประดับตาบลายผักกูด 3 ตาบท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ

สกุลช่างศรีเทพ ซึ่งไม่ปรากฏในเทวรูปพระวิษณุหรือพระเทวีในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครมา

ก่อน (ศรัณย์ มะกรูดอินทร์, 2553, น. 391) ทั้งนี ้ พิริยะ ไกรฤกษ์ ก็เห็นว่าเป็นพระเศียรของ       

เทวรูปพระสุริยะเช่นกัน (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2562, น. 61-62) 

 

 

ภาพท่ี 72 เทวรูปพระสุริยะองค์ท่ี 7 หรือพระวิษณุ (?) ในคลังของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

 การจัดกลุ่มข้างต้นเป็นเพียงการแบ่งกลุ่มให้เห็นว่าเทวรูปพระสุริยะแต่ละองค์มีท่ีมาแตกต่าง

กัน บางองค์ยังคงมีปัญหาว่าเป็นเทวรูปพระสุริยะหรือไม่หรือมาจากเมืองศรีเทพหรือไม่ โดยการตอบ

คำถามนี้คงต้องพิจารณาจากคุณลักษณะเฉพาะของเทวรูปพระสุริยะและเทวรูปจากเมืองศรีเทพเป็น

หลัก เนื ่องจากสกุลช่างศรีเทพค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างที ่กล่าวไปแล้ว ทำให้กำหนด

คุณลักษณะบางประการได้ค่อนข้างชัดเจน 
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 ลักษณะร่วมของเทวรูปพระสุริยะหากยึดตามเทวรูปกลุ่มท่ี 1 ซึ่งเป็นท่ีชัดเจนว่าพบจากเมือง

ศรีเทพและเป็นพระสุริยะจริง จะเห็นได้ว่าท้ัง 3 องค์สวมกิรีฏมุกุฏท่ีประดับด้วยตาบลายผักกูด 3 ด้าน 

ด้านหลังพระเศียรปรากฏประภามณฑลขนาดใหญ่เสมอ และอาจจะทรงฉลองพระองค์คลุมยาว 

(ปรากฏไม่ชัดเจนในเทวรูปพระสุริยะองค์ท่ี 2) ลักษณะเช่นนี้ปรากฏในเทวรูปพระสุริยะองค์ท่ี 4 จาก

พิพิธภัณฑ์นอร์ตัน ไซม่อน แม้จะไม่ปรากฏว่าทรงฉลองพระองค์คลุมยาว แต่การทรงผ้านุ่งสั้นก็เป็น

ลักษณะท่ีพบเป็นปกติในเทวรูปสกุลช่างศรีเทพ ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าเทวรูปพระสุริยะองค์ท่ี 4 เป็นพระ

สุริยะที่สร้างขึ้นโดยสกุลช่างศรีเทพจริง และยังเห็นด้วยกับประตาปทิตย์ ปัล ที่ว่าประภามณฑลเป็น

ลักษณะเฉพาะของเทวรูปพระสุริยะ (Pal, 2004, p. 112) ดังนั้นเทวรูปพระสุริยะองค์ที่ 6 ที่ปรากฏ

ประภามณฑลจึงควรจะเป็นเทวรูปพระสุริยะด้วย 

 ในทางตรงกันข้ามกับเศียรเทวรูปพระสุริยะองค์ที่ 5 และ 7 แม้ว่าจะสวมกีรีฏมุกุฏประดับ

ด้วยตาบลายผักกูด 3 ด้าน แต่ไม่ปรากฏประภามณฑลอันเป็นลักษณะเฉพาะสำคัญของเทวรูป     

พระสุริยะ จะเห็นได้ชัดเจนจากเศียรเทวรูปพระสุริยะองค์ท่ี 7 ท่ีปรากฏเศษหินยึดพระเศียรด้านหลัง

โดยไม่มีร่องรอยของประภามณฑลเลย และยังพิจารณาต่อไปได้อีกว่าหากเป็นเทวรูปพระสุริยะท่ีนิยม

ทำพระกรยื่นไปด้านหน้าเพื่อถือดอกบัวแล้ว การมีเศษหินยึดโครงสร้างประติมากรรมด้านบนดูจะไม่

จำเป็น แต่หากเป็นเทวรูปพระวิษณุที่มักจะมีพระกรหลังยกขึ้นตั้งฉาก (ภาพที่ 54 - 55) การปรากฏ

เศษหินยึดเช่นนี้ดูจะสมเหตุสมผลกว่า ส่วนเศียรเทวรูปพระสุริยะองค์ที่ 5 กีรีฏมุกุฏที่มีจุกเป็นยอด

คล้ายดอกบัวไม่เคยปรากฏในเทวรูปลอยตัวเลย แต่อาจเทียบได้กับแผ่นทองดุนรูปพระวิษณุท่ีบริเวณ

ยอดกีรีฏมุกุฏเป็นรูปดอกบัวเช่นกัน (ภาพท่ี 63) ดังนั้นลักษณะการสวมกีรีฏมุกุฏของเศียรเทวรูปพระ

สุริยะองค์ท่ี 5 และ 7 เช่นนี้อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าเป็นพระวิษณุ แต่ก็มีผู้คิดเห็นว่าอาจเป็นเศียรของเทวดา

ในศิลปะทวารวดีก็ได้ (ศิวพงษ์ สีเสียดงาม, 2556, น. 23-24) 

  ข้อพิจารณาข้างต้นทำให้ผู้วิจัยสรุปในการศึกษาครั้งนี้ว่า เทวรูปพระสุริยะจากเมืองศรีเทพมี

จำนวน 5 องค์ คือเทวรูปพระสุริยะองค์ท่ี 1, 2, 3, 4 และ 6 ส่วนเศียรเทวรูปองค์ท่ี 5 และ 7 มีความ

เป็นไปได้ที ่จะเป็นเทวรูปพระวิษณุมากกว่า แต่ก็มีความเป็นไปได้ที ่จะเป็นเทวรูปองค์อื ่นเช่นกัน 

เนื่องจากสภาพของโบราณวัตถุปรากฏเฉพาะส่วนเศียรท่ีให้ข้อมูลในการวิเคราะห์น้อยมาก ในอนาคต

อาจมีการขุดค้นพบช่วงพระวรกายของเทวรูปองค์ท่ี 7 เพิ่มเติม ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องสมบูรณ์มาก

ยิ่งขึ้น ส่วนเศียรเทวรูปองค์ที่ 5 ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามาจากเมืองศรีเทพจริงหรือไม่ ด้วยเหตุที่มี

ข้อมูลน้อยเช่นกัน 
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 สำหรับประเด็นทางด้านรูปแบบศิลปะและการกำหนดอายุนั้น คงสามารถพิจารณาได้จาก

เทวรูปพระสุริยะองค์ท่ี 1 – 3 และ แยกพิจารณาองค์ท่ี 4 เป็นพิเศษ ส่วนองค์ท่ี 6 มีสภาพเสียหายไป

มาก แต่ก็สามารถอนุโลมให้อยู่ในสกุลช่างศรีเทพและช่วงเวลาเดียวกันได้ โดยลักษณะของเทวรูปพระ

สุริยะองค์ที่ 1 – 3 ที่ประกอบไปด้วยการยืนสมภังค์ การยื่นพระกรออกมาด้านหน้าเพื่อถือดอกบัว 

และทรงฉลองพระองค์คลุมยาว สามารถสรุปได้ว่าเป็นลักษณะที่พบในเทวรูปพระสุริยะศิลปะคุปตะ

ของอินเดียภาคเหนือ (Sing, 1983, p. 82) ยกตัวอย่างเทวรูปพระสุริยะจากเมืองพาราณสี รัฐพิหาร 

กำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 (Biswas & Jha, 1985, p. 52) (ภาพที่ 73) ที่มีลักษณะ

โดยรวมและเป็นประติมากรรมลอยตัวคล้ายกับเทวรูปพระสุริยะจากเมืองศรีเทพองค์ท่ี 1 – 3  

 

 

ภาพท่ี 73 เทวรูปพระสุริยะศิลปะคุปตะ จากเมืองพาราณสี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย  
ท่ีมา: (Biswas & Jha, 1985, Pl.38) 

 

 เมืองศรีเทพน่าจะรับเอาวัฒนธรรมการนับถือพระสุริยะเข้ามาจากอินเดียในสมัยคุปตะ

โดยตรง ทำให้เข้าใจลักษณะทางประติมานวิทยาของพระสุริยะเป็นอย่างดี จึงคงรูปแบบการทรงฉลอง

พระองค์คลุมยาวแบบอินเดียเหนือและการปรับพระกรยื่นมาข้างหน้าเพื่อถือดอกบัวไว้ แต่ก็ได้

ปรับปรุงเทวรูปให้เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของสกุลช่างศรีเทพ อันได้แก่ การสวมกีรีฏมุกุฏกลมและ
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แปดเหลี่ยมประดับตาบลายผักกูด 3 ด้านที่ชัดเจนขึ้น การทรงกุณฑลและกรองศอที่มีลวดลายเป็น

เอกลักษณ์ การทรงฉลองพระองค์เรียบแนบเนื้ออันเป็นสุนทรียภาพท่ีโดดเด่นของสกุลช่างศรีเทพ  

 ในช่วงเวลาท่ีการนับถือพระสุริยะเข้ามาท่ีเมืองศรีเทพได้ปรากฏเทวรูปพระสุริยะในพื้นท่ีอื่น

ด้วยเช่นกัน แต่ที่ดูเหมือนว่ามีความใกล้เคียงกับเทวรูปพระสุริยะของเมืองศรีเทพมากที่สุดคือ กลุ่ม

เทวรูปพระสุริยะท่ีพบบริเวณปากแม่น้ำโขง ซึ่งปรากฏลักษณะเด่น ได้แก่ การสวมกิรีฏมุกุฏ ด้านหลัง

พระเศียรปรากฏประภามณฑล ทรงกุณฑลและกรองศอ ทรงฉลองพระองค์คลุมยาวแบบชาวซิเถยีน 

ดังจะเห็นได้จากเทวรูปพระสุริยะจากพนมบาเถ ประเทศเวียดนาม กำหนดอายุอยู่ในช่วง พุทธ

ศตวรรษท่ี 12 – 13 ในศิลปะแบบไพรกเมง (Dupont, 1955, pp. 63-64; Tingley, 2009, pp. 172-

173) (ภาพที่ 74) ที ่มักถูกนำมาเปรียบเทียบกับพระสุริยะจากเมืองศรีเทพ หรือพระสุริยะจาก   

เทียนถวน ประเทศเวียดนาม กำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 (Dupont, 1955, p. 55) (ภาพ

ท่ี 75) ท่ีฉลองพระองค์มีความบางแนบเนื้อคล้ายกับเมืองศรีเทพ 

 

 

ภาพท่ี 74 เทวรูปพระสุริยะจากพนมบาเถ จังหวัดอันเกียง ประเทศเวียดนาม 
ท่ีมา: (Guy, 2014, p. 141, Cat.68) 
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ภาพท่ี 75 เทวรูปพระสุริยะจากเทียนถวน ประเทศเวียดนาม 
ท่ีมา: (Dupont, 1955, Pl.14A) 

 

 อย่างไรก็ดีเทวรูปพระสุริยะที่ยกมาข้างต้นยังมีรายละเอียดด้านเครื่องประดับท่ีแตกต่างจาก

เมืองศรีเทพอยู่บ้าง ได้แก่ ลักษณะตาบลายผักกูด กุณฑล และกรองศอ แต่ลักษณะของเครื่องประดับ

นี้ก็พบในประติมากรรมอื่นที่มีอายุอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วย เช่น ประติมากรรมพระโพธิสัตว์     

อวโลกิเตศวรจากทานลอง (ราชเคีย) ประเทศเวียดนาม (Jessup & Zephir, 1997, pp. 152-153) 

(ภาพท่ี 76ก) ประติมากรรมพระโพธิสัตว์จากจังหวัดตาแก้ว ประเทศกัมพูชา (Giteau, 1965, p. 17) 

(ภาพที่ 76ข) แม้ป้ายบรรยายระบุว่าเป็นพระโพธิสัตว์ แต่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเปน็พระ

สุริยะ เนื่องจากมีองค์ประกอบคล้ายกับเทวรูปพระสุริยะจากเมืองศรีเทพ หรือประติมากรรมปูนปั้น

ท้าวกุเวรศิลปะทวารวดีที่เจดีย์จุลประโทน เมืองนครปฐมโบราณ (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 57) 

(ภาพท่ี 76ค) ดังนั้นลักษณะของเครื่องประดับท่ีคล้ายกันนี้คงเป็นท่ีแพร่หลายในประติมากรรมต่าง ๆ 

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 - 13  
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ภาพท่ี 76 ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจากทานลอง ประเทศเวียดนาม (ก) ประติมากรรม
พระโพธิสัตว์ (พระสุริยะ ?) จากจังหวัดตาแก้ว ประเทศกัมพูชา (ข) และประติมากรรมท้าวกุเวรจาก
เจดีย์จุลประโทน เมืองนครปฐมโบราณ (ค) 
ที่มา: ภาพ ก (Jessup & Zephir, 1997, pp. 152-153, Fig. 7) ภาพ ข (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 

57, ภาพท่ี 1.28) 

 

อาจกล่าวอีกครั ้งว่ากิรีฏมุกุฏแปดเหลี ่ยมควรเป็นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างศรีเทพ 

เนื่องจากปรากฏเทวรูปถึง 3 องค์ (เทวรูปกฤษณะองค์ที่ 2, เทวรูปพระสุริยะองค์ที่ 1 และ 4) สวม    

กีรีฏมุกุฏลักษณะนี้ จึงเป็นได้ว่าการทำกิรีฏมุกุฏแปดเหลี่ยมเกิดขึ้นที่สกุลช่างศรีเทพก่อนและส่ง

รูปแบบไปยังเทวรูปพระสุริยะจากพนมบาเถ ซึ่งเป็นมุมมองกลับกันจากท่ีเคยสันนิษฐานว่าเทวรูปพระ

สุริยะจากพนมบาเถเป็นต้นแบบของเทวรูปพระสุริยะจากเมืองศรีเทพ แต่หากตัดความพยายามในการ

ค้นหาต้นตอของศิลปะออกไป อย่างน้อยท่ีสุดก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองศรีเทพและบริเวณ

ปากแม่น้ำโขงของอาณาจักรฟูนันและเจนละในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13  

ด้วยลักษณะการยืนแบบสมภังค์ของเทวรูปพระสุริยะ ทำให้มีข้อสังเกตว่าสกุลช่างศรีเทพคง

ปรากฏสายประติมากรรมคู่ขนานกันไประหว่างประติมากรรมยืนตริภังค์ (กลุ่มเทวรูปพระวิษณุและ

พระกฤษณะ) และประติมากรรมยืนสมภังค์ (กลุ่มเทวรูปพระสุริยะ) แม้จะมีลักษณะแตกต่างกัน

ทางด้านเครื่องประดับเล็กน้อยก็ตาม (ชอง บวสเซอลิเยร์, 2531, น. 16-17) ข้อสังเกตนี้พิจารณาได้
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จากเทวรูปพระสุริยะองค์ที่ 4 ที่ปรากฏการผสมผสานจากทั้งสองสายประติมากรรม จนกลายเป็น

เทวรูปพระสุริยะสวมกิรีฏมุกุฏแปดเหลี่ยม แต่ยืนตริภังค์คล้ายกับเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่าท้ังสองกลุ่มน่าจะสร้างขึ้นร่วมสมัยกันในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 - 13 

การนับถือพระสุริยะหรือเสาระยังคงเป็นคำถามสำคัญว่าเกิดขึ ้นที่เมืองศรีเทพหรือไม่ 

นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าปรากฏนิกายเสาระที่เมืองศรีเทพจริงจากการพบเทวรูปพระสุริยะ

หลายองค์ (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 109) หรือรับเอาการนับถือพระสุริยะเข้ามาจากอินเดีย (พิกุล 

สมัครไทย, 2543, น. 48) หรือเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร (กนกวลี สุริยธรรม, 2541, น. 44) ท่ี

ปรากฏหลักฐานการนับถือพระสุริยะเช่นกัน แต่บางท่านก็ชี้ให้เห็นว่าร่องรอยการนับถือพระสุริยะ

ปรากฏเพียงประติมากรรม แตกต่างจากพื้นท่ีอื่นท้ังในกัมพูชาและอินโดนีเซียท่ีปรากฏจารึกกล่าวถึง

การนับถือพระสุริยะอย่างชัดเจน ดังนั้นจากหลักฐานประติมากรรมเพียงอย่างเดียว จึงไม่สามารถบอก

ได้ว่าที่เมืองศรีเทพมีการลัทธิเสาระหรือไม่ และจากลักษณะการสวมกีรีฏมุกุฏและยืนตริภังค์คล้าย

พระวิษณุก็อาจเป็นนัยหนึ่งของการรวมพระสุริยะเข้ากับพระวิษณุ หรือการนับถือพระสุริยะเป็นส่วน

หนึ่งของไวษณพนิกายก็เป็นได้ (ศิวพงษ์ สีเสียดงาม, 2556, น. 223-226) 

 

3.3.1.3 ประติมากรรมในไศวนิกาย 

  3.3.1.3.1 ศิวลึงค์และฐานประติมากรรม 

  ศิวลึงค์เป็นโบราณวัตถุสำคัญของศาสนาฮินดูไศวนิกายที่พบมากที ่สุดใน

พื้นท่ีเมืองศรีเทพ จากการสำรวจของผู้วิจัยพบว่ามีศิวลึงค์และช้ินส่วนศิวลึงค์ท่ีแตกหักขนาดลดหล่ัน

กันประมาณ 10 ชิ้น (ภาพที่ 76) ทั้งที่เก็บรักษาไว้ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและที่เก็บไว้ใน

พิพิธภัณฑสถานอื่น ๆ โดยเกือบทั้งหมดเป็นศิวลึงค์แบบ 3 ส่วน รูปทรงเรขาคณิตที่มีขนาดใกล้เคยีง

กัน ประกอบด้วยส่วนพรหมภาค วิษณุภาค และรุทรภาค ปรากฏเส้นพรหมสูตรและปวารสูตรบริเวณ

รุทรภาคท่ีชัดเจน ศิวลึงค์รูปแบบนี้พบมากในศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร ต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

15 – 17 (Pal, 2004, pp. 172-173) แต่ในกรณีศิวลึงค์ของเมืองศรีเทพคงไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 16 – 17 (Dofflemyer, 1982, pp. 107-108) ซึ่งสอดคล้องกันดีกับการพบศิวลึงค์บาง

องค์จากการขุดศึกษาโบราณสถานในศาสนาฮินดูที ่เมืองศรีเทพที่มีอายุอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ 

นอกจากนี้ยังพบว่าศิวลึงค์บางช้ินถูกดัดแปลงโดยการขุดให้เป็นรางโสมสูตรด้วย  
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ภาพที่ 77 ศิวลึงค์และฐานโยนิที ่ขุดพบจากปรางสองพี่น้อง (ก) และศิวลึงค์ในคลังของอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ (ข) 
 

ส่วนฐานประติมากรรมพบมีมากกว่า 10 ชิ้น (ภาพท่ี 78) บางชิ้นแตกหักมาก ปรากฏด้าน

หนึ่งเป็นปลายรางน้ำยื่นออกมา สามารถจัดรูปแบบในเบื้องต้นได้เป็นแบบฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐาน

ส่ีเหล่ียมผืนผ้า และฐานกลม ส่วนใหญ่เป็นฐานแบบเต้ียท่ีไม่มีการซ้อนช้ันสูงขึ้นไป พบเพียงช้ินเดียวท่ี

เป็นฐานซ้อนสูง (ภาพที่ 77ก) ฐานประติมากรรมที่พบส่วนใหญ่คงเป็นฐานโยนิหรือสนานธรณีที่ใช้

รองรับศิวลึงค์ ซึ่งสัมพันธ์กับการพบศิวลึงค์จำนวนหลายช้ินในพื้นท่ีเมืองศรีเทพและคงมีอายุร่วมสมัย

กัน แต่อีกส่วนหนึ ่งอาจเป็นแท่นรองรับประติมากรรมบุคคลก็ได้ เนื ่องด้วยบางชิ ้นมีช่องต้ัง

ประติมากรรมเป็นทรงกลมคล้ายกับทรงเดือยของประติมากรรมบุคคล แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่พบ

ประติมากรรมบุคคลร่วมกับฐานประติมากรรมเหล่านี้เลย  
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ภาพท่ี 78 ฐานประติมากรรมหรือฐานโยนิ ในคลังของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
 

  3.3.1.3.2 พระศิวะ 

  เทวรูปพระศิวะพบเพียง 2 ชิ้น ชิ้นแรกเป็นเพียงชิ้นส่วนพระนลาฏสำริดท่ี

ปรากฏพระเนตรท่ี 3 เท่านั้น จึงไม่สามารถศึกษาต่อไปได้ (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2535) ส่วน

อีกชิ้นหนึ่งเป็นเทวรูปพระศิวะศิลาขนาดเล็ก (ภาพท่ี 79) ขุดค้นพบบริเวณด้านหน้าปรางค์ศรีเทพเมื่อ

ปี 2544 (กรมศิลปากร, 2550, น. 117) ลักษณะประทับยืนสมภังค์ สวมกระบังหน้าแบบมงกุฎทรง

กรวยแหลม ปรากฏพระเนตรท่ีสามท่ีพระนลาฏ มีส่ีกร ทรงผ้านุ่งแบบมีริ้วชักชายผ้าเป็นรูปสมอเรือ 2 

ชั้นคล้ายกับเทวรูปพระวิษณุสำริดพบที่เขาคลังใน ซึ่งเป็นลักษณะศิลปะนครวัด ในช่วงปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี 17 

 ถึงแม้พระศิวะจะเป็นเทพสูงสุดที่มีความสำคัญมากของศาสนาฮินดูไศวนิกาย แต่ก็

ไม่เคยปรากฏรูปเคารพท่ีเมืองศรีเทพเลยในช่วงก่อนหน้าพุทธศตวรรษท่ี 17 แม้ว่าจะปรากฏหลักฐาน

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 แต่ก็พบเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น จึงดูเหมือนว่าไศวนิกายที่เมืองศรีเทพให้

ความสำคัญกับศิวลึงค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะมากกว่า 
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ภาพท่ี 79 เทวรูปพระศิวะส่ีกรขนาดเล็ก พบท่ีปรางค์ศรีเทพ 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

3.3.1.3.3 อรรถนารีศวร 

จากการขุดค้นหน้าปรางค์ศรีเทพเมื่อปี 2544 พบเทวรูปอรรถนารีศวรศิลา

ขนาดเล็กชิ้นหนึ่งในสระน้ำด้านหน้าที่ถูกถม (ภาพที่ 80) ซึ่งเป็นชั้นกิจกรรมการปรับปรุงปรางค์      

ศรีเทพในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 (กองพล สุพรรณโรจน์, 2545, น. 62-65) ลักษณะเทวรูปประทับยืน

ตริภังค์ ส่วนพระเศียรหักหายไป พระวรกายท่อนบนแสดงเพศอย่างชัดเจน โดยซีกขวาเป็นเพศชาย

พระอุระแบน ส่วนซีกซ้ายพระถันนูนขึ้นแสดงความเป็นเพศหญิง บริเวณบั้นพระองค์คาดด้วยงู พระ

วรกายท่อนล่างซีกขวาทรงผ้านุ่งส้ันมีลายหัวเสือ ซีกซ้ายทรงผ้านุ่งยาวแบบมีริ้วปรากฏชายผ้าตกลงมา

ด้านหน้า  

การกำหนดอายุสามารถพิจารณาได้จากผ้านุ่งสตรี แม้ว่าการทรงผ้านุ่งสั้นมีลายหัวเสือของ

บุรุษจะเคยปรากฏมาแล้วในเทวรูปพระหริหระจากอาศรมมหาฤษี จังหวัดตาแก้ว ประเทศกัมพูชา 

(Jessup & Zephir, 1997, pp. 164-165, Fig. 16) แต่ลักษณะการทรงผ้านุ่งแบบมีริ ้วของสตรีที่มี

ชายผ้าตกลงมาด้านหน้าเล็กน้อยสามารถเทียบได้กับผ้านุ่งสตรีในศิลปะไพรกเมง ดังจะเห็นได้จาก

เทวรูปทุรคา-มหิษาสุรมรรทินี จากกำปงสปือ ประเทศกัมพูชา (Bunker & Latchford, 2004, pp. 

70-71) (ภาพท่ี 81) เมื่อรวมกับลักษณะการยืนตริภังค์อันเป็นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างศรีเทพแล้ว 

จึงควรกำหนดให้เทวรูปอรรถนารีศวรอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 เช่นเดียวกัน  
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ภาพท่ี 80 เทวรูปอรรถนารีศวร พบท่ีปรางค์ศรีเทพ 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

 

ภาพท่ี 81 เทวรูปทุรคา-มหิสาสุรมรรทินี จากกำปงสปือ ประเทศกัมพูชา 
ท่ีมา: (Bunker & Latchford, 2004, p. 80, Fig. 15) 
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 ประติมากรรมอีกชิ้นหนึ่งที่ถูกเสนอว่าเป็นอรรถนารีศวรคือ ประติมากรรมบุคคลขนาบข้าง

ด้วยนนทิ (ภาพที่ 82) ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยควอริทช์ เวลส์

เป็นผู้ค้นพบจากการสำรวจเมื่อปี 2479 และตั้งข้อสังเกตว่าเป็นบุรุษขนาบข้างด้วยม้า และมีส่วนท่ี

เน้นหนักอยู่บริเวณพระโสณีด้านซ้าย (Wales, 1937, pp. 22-23) ซึ่งอาจต้ังใจสลักให้ประติมากรรม

เอียงตนไปทางซ้ายหรือถือส่ิงของติดพระโสณีด้านซ้าย 

ต่อมาเวอร์จิเนีย ดอล์ฟเฟลมเยอร์ เป็นผู้หยิบยกเอามาวิเคราะห์อีกครั้ง โดยช้ีให้เห็นว่าสัตว์ท่ี

ยืนอยู่ด้านข้างมีกระพรวนห้อยคอควรเป็นโคมากกว่าม้า และลักษณะสะโพกซ้ายท่ีเด่นชัดเป็นลักษณะ

ของสะโพกสตรีเพียงด้านเดียว จึงน่าจะเป็นรูปอรรถนารีศวรขาบข้างด้วยโคนนทิ อีกท้ังองค์ประกอบ

ของนนทิท่ีอยู่ด้านขวาก็ใกล้เคียงกับท่ีปรากฏในศิลปะปัลลวะและโจฬะ ดังนั้นเทวรูปองค์นี้น่าจะได้รับ

อิทธิพลจากศิลปะอินเดียใต้ แต่คงร่วมสมัยกับเทวรูปอรรถนารีศวรพบท่ีอุบลราชธานีท่ีกำหนดอายุอยู่

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 - 14 (ในขณะท่ีเวอร์จิเนีย ดอล์ฟเฟลมเยอร์ศึกษายังไม่พบเทวรูปอรรถนารี

ศวรองค์ด้านบน) พร้อมทั้งสันนิษฐานว่าการนับถืออรรถนารีศวรคง ไม่ได้รับความนิยมมากนัก 

เนื่องจากมีร่องรอยปรากฏเพียงเมืองศรีเทพและภาคอีสานตอนล่างเท่านั้น (Dofflemyer, 1982, pp. 

109-113) 

 

 

ภาพท่ี 82 ประติมากรรมไศวนิกาย พบท่ีเมืองศรีเทพ 
ท่ีมาภาพลายเส้น: ดัดแปลงจาก (Wales, 1937, p. 22, Fig.6) 
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ผู้วิจัยเห็นว่าด้วยสภาพของเทวรูปที่ผุกร่อนไปมากทำให้การศึกษาเทวรูปชิ้นนี้เป็นไปได้ยาก 

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏคือ สัตว์ด้านขวาควรเป็นนนทิจริงจากร่องรอยของกระพรวนห้อยคอ ส่วนบุคคล

ตรงกลางไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นพระศิวะหรืออรรถนาร ีศวร แต่ก็บ่งชี ้ว ่าเป็น

ประติมากรรมของไศวนิกาย ที่น่าสนใจคือประติมากรรมชิ้นนี้เป็นแบบนูนสูงไม่ใช่ประติมากรรม

ลอยตัว ซึ่งไม่เคยปรากฏในบรรดาประติมากรรมของเมืองศรีเทพเลย และลักษณะเด่นตรงพระโสณี

ด้านซ้ายกับผ้าห้อยโค้งรูปตัว U ในอักษรโรมัน ด้านหน้าช่วงขาด้านบน ชวนให้พิจารณาถึง

ประติมากรรมนูนสูงพระวิษณุท่ีพบในภาคกลางของไทย เช่น เทวรูปพระวิษณุจากเมืองอู่ทอง (เจ้าพ่อ

พระยาจักร) จังหวัดสุพรรณบุรี (สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, 2559, น. 77-79) เทวรูปพระวิษณุจากศาล    

พระกาฬ จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร, 2561, น. 133) (ภาพท่ี 83) โดยเฉพาะองค์หลังท่ีผู้วิจัยเห็นว่า

มีขนาด (ประมาณ 80 เซนติเมตร) และเค้าโครงใกล้เคียงกันมาก  อาจตั ้งข้อสังเกตได้ว ่าหาก

ประติมากรรมจากเมืองศรีเทพตัดโคนนทิออกไป ลักษณะโดยรวมจะเป็นเทวรูปพระวิษณุถือสังข์ติด

พระโสณีด้านซ้ายแบบเดียวกับเทวรูปพระวิษณุจากศาลพระกาฬ แต่ในการศึกษาครั้งนี้คงสรุปได้ว่า

เป็นเทวรูปในไศวนิกายที่มีรูปแบบคล้ายกับเทวรูปพระวิษณุจากศาลพระกาฬ และคงอยู่ร่วมสมัยกัน

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13  

 

 

ภาพท่ี 83 เทวรูปพระวิษณุจากศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี 
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3.3.1.3.4 มหิษาสุรมรรทินี 

จากการขุดค้นใต้ฐานอาคารด้านหน้าปรางค์สองพี่น้องเมื่อปี 2535 ได้พบ

ประติมากรรมรูปหน้าโคช้ินหนึ่งมีพระบาทสองข้างเหยียบอยู่ด้านบน (ภาพท่ี 84) ในขั้นต้นได้ตีความ

ว่าเป็นเทวรูปพระศิวะประทับยืนบนโคนนทิ (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2535, น. 12) แต่ต่อมาได้

ตีความใหม่เป็นชิ้นส่วนประติมากรรมมหิษาสุรมรรทินี เนื่องจากเค้าโครงควรเป็นหัวของควายมากกว่า 

และในประติมานวิทยามีเพียงนางทุรคาท่ีเหยียบอยู่บนหัวมหิษาสูร (อสูรควาย) เท่านั้น ไม่เคยปรากฏ

ว่าพระศิวะประยืนบนนนทิเช่นนี้ (ศุภวรรณ นงนุช, 2546, น. 14) 

 ช้ินส่วนเทวรูปมหิษาสุรมรรทินีท่ีคล้ายกันนี้เป็นประติมากรรมลอยตัวท่ีพบมากในศิลปะเขมร

สมัยก่อนเมืองพระนคร เช่น เทวรูปทุรคา - มหิษาสุรมรรทินีศิลปะสมโบร์ไพรกุก จากกำปงธม 

(Jessup & Zephir, 1997, pp. 168-169) เทวรูปทุรคา - มหิษาสุรมรรทินีศิลปะไพรกเมง จาก     กำ

ปงสปือ (Bunker & Latchford, 2004, pp. 70-71) (ภาพที่ 80) และดูเหมือนว่าในศิลปะเขมรสมัย

เมืองพระนครจะเป็นภาพสลักนูนต่ำเสียมากกว่า (งามพรรณ เทพทา, 2552, น. 199) ดังนั้นชิ้นส่วน

เทวรูปมหิษาสุรมรรทินีชิ ้นนี้คงอยู่ร่วมสมัยศิลปะเขมรก่อนเมืองพระนครในช่วงพุทธศตวรรษท่ี       

12 – 14 แต่น่าเสียดายท่ีประติมากรรมช้ินนี้ไม่ปรากฏส่วนพระวรกายนอกจากพระบาท จึงไม่สามารถ

กำหนดอายุอย่างชัดเจนได้ 

 

 

ภาพท่ี 84 ช้ินส่วนมหิษาสุรมรรทินี พบท่ีเมืองศรีเทพ 
ท่ีมา: (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2538a, น. 48) 
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  3.3.1.3.5 นนทิ 

  ประติมากรรมนนทิพบจำนวนหลายชิ้นในพื้นที่เมืองศรีเทพ แต่ส่วนใหญ่มี

สภาพแตกหักออกเป็นหลายส่วน (ภาพท่ี 85) การขุดค้นใต้ฐานอาคารด้านหน้าปรางค์สองพี่น้องเมื่อปี 

2535 พบชิ้นส่วนนนทิชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งดั้งเดิมคงใช้งานอยู่บริเวณปรางค์สองพี่น้อง 

ซึ่งเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูไศวนิกาย (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2535, น. 12) อาจกล่าว

ได้ว่าประติมากรรมนนทิท่ีพบมีรูปแบบเดียวกันท้ังหมดคือ อยู่ในท่านอนคว่ำงอขาหน้า ปรากฏหนอก

หลังชัดเจน บางชิ้นพบว่ามีตาที่สามสลักอยู่กลางหน้าผากด้วย ลักษณะเช่นนี้สามารถเทียบได้กับ

ประติมากรรมนนทิท่ีปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17 

 

 

ภาพท่ี 85 ประติมากรรมนนทิ ในคลังของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
 

3.3.1.4 เทพอื่น ๆ 

  3.3.1.4.1 พระคเณศ 

  ควอริทช์ เวลส์ ได้เผยแพร่ภาพประติมากรรมชิ้นหนึ่งจากการสำรวจเมือง

ศรีเทพเมื่อปี 2479 โดยเป็นประติมากรรมที่ส่วนพระเศียรหักหายไป เหลือเพียงส่วนพระวรกายใน

อิริยาบถนั่ง (ภาพท่ี 86ก) พบบริเวณโบราณสถานคน. 0955 (วิเคราะห์จากตำแหน่ง Temple III ใน

รายงานการสำรวจของเวลส์) ซึ่งเวลส์สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าเป็นเทวรูปพระคเณศ (Wales, 1937, 

p. 38, Pl. 8, No. 2) ต่อมาเวอร์จิเนีย ดอล์ฟเฟลมเยอร์ เสนอเพิ่มเติมอีกว่าได้ปรากฏชิ้นส่วนพระ



 162 
 
หัตถ์ถือถ้วยโมทกะของพระคเณศอีก 2 ช้ิน ช้ินหนึ่งเป็นสมบัติส่วนบุคคล และอีกชิ้นหนึ่งเก็บรักษาอยู่

ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง (ภาพที่ 86ข) พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าประติมากรรมที่เวลส์พบ

เป็นเทวรูปพระคเณศในอิริยาบถนั่ง ทรงผ้านุ่งสั้น มีสองกร น่าจะถือถ้วยโมทกะในพระหัตถ์ซ้ายและ

งวงอยู่ทางด้านขวา ซึ่งมีเค้าโครงเปรียบเทียบได้กับเทวรูปพระคเณศในเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร  

เทวรูปพระคเณศจากเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และเทวรูปพระคเณศจากปราสาทพนมรุ้ง 

จังหวัดบุรีรัมย์ แต่พระหัตถ์ทั้งสองชิ้นถือถ้วยโมทกะทรงกลมสูงมีความใกล้เคียงกับถ้วยโมทกะของ

เทวรูปพระคเณศจากอินเดียภาคเหนือมากกว่า (Dofflemyer, 1982, pp. 118-122) 

ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการยากท่ีจะพยายามอธิบายรูปแบบศิลปะและกำหนดอายุเทวรูปพระคเณศ

และชิ้นส่วนพระหัตถ์ดังกล่าวนี้ ด้วยเหตุที่สภาพของประติมากรรมที่ผุกร่อนไปมากหรือเหลือเพียง

ส่วนพระหัตถ์ ซึ่งอาจเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองศรีเทพก็ได้ ซึ่งเวอร์จิเนีย ดอล์ฟเฟลมเยอร์เองก็

ยอมรับว่ายากที่จะศึกษาเปรียบเทียบได้โดยตรง ดังนั้นคงบอกได้แต่เพียงว่ามีการนับถือพระคเณศท่ี

เมืองศรีเทพด้วยเท่านั้น  

 

 

ภาพท่ี 86 เทวรูปพระคเณศ (ก) ช้ินส่วนพระหัตถ์พระคเณศ (ข) 
ท่ีมา: ภาพ ก (Wales, 1937, Pl.8, No.2), ภาพ ข (Dofflemyer, 1982, p. 304, Pl. 80) 
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3.3.1.4.2 พระจันทร์ 

แผ่นทองดุนอ้างว่ามาจากเมืองศรีเทพชิ้นหนึ่ง (ภาพที่ 87) จัดแสดงอยู่ท่ี

พิพิธภัณฑ์นอร์ตัน ไซมอน (Norton Simon museum) รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ลักษณะประทับยืนตริภังค์ สวมกิรีฏมุกุฏกลมมียอดแหลมประดับตาบลายผักกูดด้านหน้า ด้านหลัง

พระเศียรมีประภามณฑลทรงกลมขนาดใหญ่ด้านในเป็นรูปกระต่าย พระกรทั้งสองยกขึ้นเสมอพระ

อุระ พระหัตถ์ซ้ายแสดงวิตรรกมุทรา พระหัตถ์ขวาไม่ชัดเจน ทรงผ้านุ่งส้ันบางแนบเนื้อ 

 

 

ภาพท่ี 87 แผ่นทองดุนรูปพระจันทร์ 
ท่ีมา: (Pal, 2004, p. 115, Fig. 83) 

 

 ลักษณะของประภามณฑลท่ีมีรูปกระต่ายอยู่ด้านในเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับพระโสมะหรือ

พระจันทร์ที่ปรากฏทั้งในอินเดียยุคพระเวทและในจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นมาก่อนแล้ว หรือเกี่ยวข้องกับ

ชาดกบางตอนของพุทธศาสนาด้วย (Pal, 2004, p. 114) แต่การปรากฏประภามณฑลและตาบลาย

ผักกูดคล้ายกับพระสุริยะของเมืองศรีเทพ อาจเป็นลักษณะของเทพแห่งแสงท่ีสัมพันธ์กัน แสดงให้เห็น

ว่าแผ่นทองดุนช้ินนี้ควรเป็นรูปพระจันทร์ (Dofflemyer, 1982, p. 130)  

เนื่องจากแผ่นทองดุนรูปพระจันทร์มีรูปแบบศิลปะที่คล้ายกับแผ่นทองดุนและเทวรูปพระ

วิษณุจากเมืองศรีเทพ ทั้งการสวมกิรีฏมุกุฏ การยืนตริภังค์ และการทรงผ้านุ่งสั้น จึงสามารถกำหนด

อายุให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 แต่น่าสังเกตว่าการยกพระหัตถ์ขึ้นทำวิตรรกมุทราข้างหนึ่ง

นั้น อาจเป็นลักษณะท่ีรับมาจากพระพุทธรูปท่ีร่วมสมัยกัน หรือเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับแสงก็เป็นได้ 
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3.3.1.4.3 พระอัยนาร์  

เทวรูปพระอัยนาร์ชิ้นหนึ่ง ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทร   

โพลิทัน (The Metropolitan museum of art) รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา อ้างว่าได้มาจาก

เมืองศรีเทพ (ภาพท่ี 88ก) โดยลักษณะของเทวรูปประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาสนะ (นั่งชันเข่าขึ้นข้าง

หนึ่ง) พระเกศาถักเป็นลอนรวบสยายไปด้านหลังพระเศียร สวมกุณฑลกลม ทรงผ้านุ่งส้ันบางแนบเนื้อ 

ปรากฏสายโยคปัฏรัดลำพระองค์และบริเวณพระชงฆ์เข้าด้วยกัน  

 

 

ภาพท่ี 88 เทวรูปพระอัยนาร์จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน (ก) และช้ินส่วนเทวรูปพระอัยนาร์ ? 
พบท่ีเมืองศรีเทพ 
ท่ีมาภาพ ก: (Guy, 2014, p. 184, Cat. 103) 

 

 พระอัยนาร์เป็นที่นับถือของชาวทมิฬในอินเดียใต้และศรีลังกา ในฐานะของเทพผู้รักษา

หมู่บ้านและสระน้ำ อีกท้ังยังเสมือนเป็นวีรบุรุษท้องถิ่นของชาวทมิฬด้วย และการท่ีพระอัยนาร์ได้รับ

การนับถือเป็นอย่างมากในหมู่ชาวทมิฬนั้น จึงทำให้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของไศวนิกาย โดยให้พระองค์

เป็นบุตรของพระศิวะและนางโมหินี (พระวิษณุร่างสตรี) เพื่อดึงดูดผู้นับถือจากทั้งสองนิกาย อีกนัย

หนึ่งพระองค์อาจเปรียบได้กับพระอรรถนารีศวรเช่นกัน ซึ่งการพบพระอัยนาร์จากศรีเทพอาจแสดงถึง

ความสัมพันธ์กับพระอรรถนารีศวรจากศรีเทพและอุบลราชธานีด้วย (Guy, 2014, pp. 184-185) 
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 ไฮแรม วูดเวิร์ด กล่าวว่าเทวรูปองค์นี ้มาจากสระน้ำแห่งหนึ่งของเมืองศรีเทพ และเป็น

หลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างอินเดียใต้หรือศรีลังกากับเมืองศรีเทพ โดยเฉพาะ

ร่องรอยการเข้ามาของชาวศรีลังกาท่ีเคยปรากฏช่ือ “อนุราธปุระ” ในจารึกถ้ำนารายณ์ จังหวัดสระบุรี 

และในศรีลังกาก็ปรากฏภาพสลักพระอัยนาร์ท่ีสระน้ำของวัดอิสุรุมุณิยะ เมืองอนุราธปุระ (ภาพท่ี 89) 

ซึ่งกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 เช่นเดียวกัน (Woodward, 2005, p. 55) 

 

 

ภาพท่ี 89 ภาพสลักพระอัยนาร์ท่ีวัดอิสุรุมุณิยะ เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา 
ท่ีมา: (Wikipedia, 2014) 

 

 แม้จะสามารถกล่าวได้ว่าประติมากรรมชิ้นนี้เป็นพระอัยนาร์ เนื่องจากสามารถเทียบได้กับ

ภาพสลักพระอัยนาร์ที่วัดอิสุรุมุณิยะ เมืองอนุราธปุระ (Guy, 2014, p. 184, Fig. 155) (ภาพที่ 88) 

และการปรากฏสายโยคปัฏรัดรอบลำพระองค์และพระชงฆ์ข้างหนึ่งก็เป็นลักษณะท่ีมักจะพบในเทวรูป

พระอัยนาร์ (Dofflemyer, 1982, p. 147) แต่ผู้วิจัยก็ยังมีข้อสงสัยว่าประติมากรรมช้ินนี้มาจากเมือง

ศรีเทพจริงหรือไม่ เนื่องจากไม่เคยปรากฏเทวรูปประทับนั่งที่เมืองศรีเทพเลย และลักษณะของพระ

เกศาถักเป็นลอนก็ดูแตกต่างไปจากพระเกศาของเทวรูปอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ดีการสำรวจพบชิ้นส่วน

ประติมากรรมนั่งชันเข่าชิ้นหนึ่งที่คล้ายกับท่านั่งมหาราชลีลาสนะของพระอัยนาร์ ทำให้ต้องกลับมา

พิจารณาใหม่อีกครั้ง  

ชิ้นส่วนประติมากรรมนั่งชันเข่าชิ้นนี้เหลือเพียงส่วนด้านในของขาทั้งสองข้างและบางส่วน

ของลำตัว สวมผ้านุ่งส้ัน บริเวณเข่าข้างขวาปรากฏมือหรือเครื่องประดับเป็นพู่ห้อย (ภาพท่ี 88ข) พบ

โดยนายจุน แตงโสภา (การสัมภาษณ์, 3 กันยายน 2561) ราษฏรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ติดคูเมืองด้านทิศ
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ตะวันตกของเมืองศรีเทพ ระบุว่าช้ินส่วนประติมากรรมพบรวมอยู่ในดินถมบ้านท่ีถูกขุดมาจากสระน้ำ

นาเกาะ อยู่ห่างจากเมืองศรีเทพไปทางทิศใต้ประมาณ 600 เมตร บริเวณสระน้ำยังพบก้อนศิลาแลง

กระจายอยู่ท่ัวไปด้วย ปัจจุบันประติมากรรมช้ินนี้เก็บรักษาไว้ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 ในขั้นต้นผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเป็นช้ินส่วนประติมากรรมท้าวกุเวร เพราะมีท่านั่งแบบมหาราช   

ลีลาสนะคล้ายกัน ดังที่เคยปรากฏในประติมากรรมปูนปั้นท้าวกุเวรที่เจดีย์ จุลประโทน จังหวัด

นครปฐม (ภาพที่ 76ค) แต่เมื่อกลับมาพิจารณาใหม่พบว่าลักษณะพระอุทรที่ค่อนข้างพลุ้ยกลมของ

ท้าวกุเวรที่ถือเป็นลักษณะเด่นนั้น ไม่ปรากฏในชิ้นส่วนประติมากรรมที่พบใหม่นี้เลย รวมทั้งความสูง

จากฐานจนถึงเข่าขวาวัดได้ประมาณ 39 เซนติเมตร ใกล้เคียงกับเทวรูปพระอัยนาร์จากพิพิธภัณฑ์

ศิลปะเมโทรโพลิทันที่มีความสูงถึงพระชานุขวาประมาณ 38 เซนติเมตร (Guy, 2014, p. 184) มี

ความเป็นไปได้ว่าประติมากรรมนั่งชันเข่าชิ ้นนี้ไม่ใช่ท้าวกุเวรแต่เป็นพระอัยนาร์ และสามารถ

ตรวจสอบย้อนกลับไปถึงเทวรูปพระอัยนาร์จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันได้ว่าอาจมาจากเมอืง 

ศรีเทพ แต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าท่านั่งชันเข่าเป็นท่าทางท่ีพบได้ในประติมากรรมอื่นด้วยเช่นกัน 

 ในกรณีที่ข้อสันนิษฐานของผู้วิจัยมีความเป็นไปได้ การพบเทวรูปพระอัยนาร์อย่างน้อย 2 

องค์ แสดงให้เห็นว่าเมืองศรีเทพมีการติดต่อกับอินเดียใต้หรือศรีลังกา เนื่องจากไม่พบเทวรูปพระ     

อัยนาร์ในพื้นท่ีอื่น จึงมีความเป็นไปได้ว่าชาวทมิฬจากอินเดียใต้หรือศรีลังกาได้เข้ามาต้ังถิ่นฐานท่ีเมือง

ศรีเทพและเอาความเชื่อของเทพท้องถิ่นเข้ามาด้วยตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 อาจสอดคล้องกับ

จารึกเมืองศรีเทพตอนหนึ่งที ่กล่าวถึง “ผู้เป็นใหญ่แห่งปาลวะทั้งสอง” ซึ่งนันทนา ชุติวงศ์ (การ

สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2563) ให้ความเห็นกับผู้วิจัยว่าเป็นคำท่ีหมายถึงราชวงศ์ปัลลวะแห่งอินเดีย

ใต้ท่ีเจริญอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ และถ้าหากพิจารณาร่วมกับคำว่า “อนุราธปุระ” ท่ีปรากฏในจารึก

ถ้ำนารายณ์ จังหวัดสระบุรีด้วยแล้ว อาจทำให้เห็นร่องรอยการเข้ามาของชาวอินเดียใต้และศรีลังกาใน

พื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 สะท้อนถึงการติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่มชนโพ้น

ทะเลกับดินแดนตอนในแผ่นดินต้ังแต่ช่วงต้นประวัติศาสตร์  
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3.3.2 โบราณวัตถุเนื่องศาสนาพุทธ 

 3.3.2.1 พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ศิลา 

 ในพื้นที่เมืองศรีเทพได้พบพระพุทธรูปเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นประติมากรรมศิลา

สลักลอยตัวและประติมากรรมนูนสูง รวมถึงประติมากรรมสำริดขนาดเล็ก ที่ควรจะกล่าวถึงก่อนคือ 

พระพุทธรูปประทับนั่งในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง (ภาพท่ี 90) แม้ว่าจะเหลือเฉพาะพระ

วรกายซีกซ้ายที่ทราบได้แต่เพียงว่าประทับนั่งขัดสมาธิราบและครองจีวรห่มคลุม แต่การที่ส่วนฐาน

ปรากฏจารึกเยธมฺมา อักษรปัลลวะ ภาษาบาลี ทำให้สามารถกำหนดอายุได้แน่ชัดว่าอยู่ในช่วง     

พุทธศตวรรษท่ี 12 สอดคล้องกับลักษณะของพระพุทธรูปท่ีได้รับอิทธิพลของศิลปะทวารวดี (Diskul, 

1986, pp. 64-65) หรืออาจเปรียบเทียบกับพระพุทธรูปประทับนั่งศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร

รุ่นแรกได้เช่นกัน (Woodward, 2005, p. 90; พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 76, ภาพท่ี 1.55) 

 

 

ภาพท่ี 90 พระพุทธรูปประทับนั่งในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง พบท่ีเมืองศรีเทพ 
 

 พระพุทธรูปท่ีปรากฏในช่วงต้นประวัติศาสตร์ยังสามารถพิจารณาได้จากพระพุทธรูปประทับ

ยืน 2 องค์ท่ีโรเบิร์ต บราวน์ เสนอว่ามาจากเมืองศรีเทพ องค์แรกอยู่ในงานครอบครองของฌอง มิเชล 

เบอร์เดเล (Jean-Michel Beurdeley collection) (ภาพที ่ 91ก) และองค์ที ่สองจัดแสดงอยู ่ใน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Cleveland museum of art) (ภาพท่ี 

91ข) ท้ังสององค์มีลักษณะร่วมที่คล้ายกันคือ การสลักลอยตัว ประทับยืนตริภังค์ ลักษณะกายวิภาคท่ี
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เป็นธรรมชาติ หน้าแข้งและหัวเข่าคม คุณลักษณะที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ทาง

ศิลปะกับเทวรูปยืนตริภังค์ของเมืองศรีเทพ แต่ที่แตกต่างคือส่วนพระพักตร์ที่แสดงถึงศิลปะทวารวดี  

(Brown, 1996, น. 35) 

 สแตนิสลอว์ ซูม่า ให้ความเห็นว่าพระพุทธรูปจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะคลีฟแลนด์ได้รับอิทธิพล

จากศิลปะคุปตะ สกุลช่างสารนาถ และมีความสัมพันธ์กับเทวรูปยืนตริภังค์จากเมืองศรีเทพด้วย 

(Czuma, 1980, pp. 228-237) ขณะท่ีโรเบิร์ต บราวน์ ไม่เห็นด้วยนักท่ีจะกล่าวว่าพระพุทธรูปท้ังสอง

องค์ได้รับอิทธิพลจากศิลปะคุปตะ สกุลช่างสารนาถ เนื่องจากปรากฏความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อย

เท่านั้น เช่น ลักษณะจีวรแบบเปียกน้ำและบางแนบเนื้อ แต่การลงรายละเอียดส่วนด้านหลังของ

ประติมากรรมท่ีชัดเจนนั้น กลับไม่เป็นท่ีรู้จักในสกุลช่างสารนาถหรือกระท่ังในอินเดีย (Brown, 1996, 

p. 35) อย่างไรก็ตามทั้งสองท่านก็กำหนดอายุพระพุทธรูปทั้งสององค์ให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี        

12 – 13  

 

 

ภาพที่ 91 พระพุทธรูปประทับยืนในครอบครองของฌอง มิเชล เบอร์เดเล (ก) และพระพุทธรูป
ประทับยืนพิพิธภัณฑ์ศิลปะคลีฟแลนด์ (ข) 
ท่ีมา: (Brown, 1996, Figs. 49-50) 
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ผู้วิจัยยังคงคิดว่าศิลปะคุปตะเป็นพื้นฐานของพระพุทธรูปทั้งสององค์ ดังจะเห็นได้จาก

ลักษณะการยืนตริภังค์และการครองจีวรที่คล้ายกับพระพุทธรูปศิลปะคุปตะ สกุลช่างสารนาถ ช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 11 (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 50-51) (ภาพท่ี 92ก) แต่รายละเอียดท่ีแตกต่างออกไป 

เช่น การเป็นประติมากรรมลอยตัว และพระวรกายที่ดูเพรียวบางและอ่อนช้อย คงเป็นวิวัฒนาการ

ต่อมาของสกุลช่างศรีเทพเอง และลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในประติมากรรมยืนตริภังค์ของท้ังศาสนาพุทธ

และศาสนาฮินดูด้วย ในขณะเดียวกันหากพิจารณาจากความสัมพันธ์นี ้ก็เป็นไปได้ว่าพระพุทธรูป

ประทับยืนก็มีความเกี่ยวข้องทางศิลปะกับกลุ่มพระพุทธรูปประทับยืนบริเวณดินแดนปากแม่น้ำโขง

ของเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครด้วยเช่นกัน เปรียบเทียบได้จากลักษณะการยืนตริภังค์และการครอง

จีวรท่ีคล้ายกับพระพุทธรูปประทับยืนจากวัดโรมโลก เมือง อังกอร์ โบเรย ประเทศกัมพูชา (Jessup & 

Zephir, 1997, pp. 146-148) (ภาพท่ี 92ข) แต่ก็ต้องยอมรับว่าพระพักตร์มีอิทธิพลของศิลปะทวาร

วดี ดังนั้นพระพุทธรูปในสกุลช่างศรีเทพช่วงแรกคงมีวิวัฒนาการขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 12 ซึ่งมี

ความสัมพันธ์กับท้ังศิลปะทวารดีตอนต้นและศิลปะพนมดาของเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร 

 

 

ภาพที่ 92 พระพุทธรูปยืนศิลปะคุปตะ สกุลช่างสารนาถในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ก) 
และพระพุทธรูปประทับยืนศิลปะพนมดา จากอังกอร์ โบเรย ประเทศกัมพูชา (ข) 
ท่ีมาภาพ ก: (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 51, ภาพท่ี 1.18) 
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 นอกจากนี้ในพื้นท่ีเมืองศรีเทพยังพบพระพุทธรูปประทับยืนขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในพื้นท่ีด้ังเดิมอีก

องค์หนึ่งคือ พระพุทธรูปยืนที่สลักเป็นประติมากรรมนูนสูงในถ้ำเขาถมอรัตน์ ซึ่งในอดีตประกอบไป

ด้วยพระพุทธรูปประทับยืน 3 องค์ แต่ปัจจุบันเหลือที่ชัดเจนเพียงพระพุทธรูปประธานองค์ใหญ่

เท่านั้น (ภาพที่ 93) ลักษณะของพระพุทธรูปประทับยืนสมภังค์ ส่วนพระเศียรถูกลักลอบนำออกไป 

(แต่สามารถตามกลับมาและจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) (นิคม มุสิกะคามะ, 

2511, น. 55-72) พระหัตถ์ทั้งสองข้างแสดงวิตรรกมุทรา สวมจีวรห่มคลุมชายจีวรตกลงมาเป็นเส้น

โค้งพริ้วไหว ปลายจีวรบานออกด้านข้าง สามารถกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะโดยรวมของพระพุทธรูปใน

ศิลปะทวารวดีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 - 14 (Brown, 1996, น. 88; ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2554, น. 

54-56) 

 

 

ภาพท่ี 93 ประติมากรรมนูนสูงพระพุทธรูปประทับยืนในถ้ำเขาถมอรัตน์ เมืองศรีเทพ 
 

มีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจว่าลักษณะชายจีวรข้างซ้ายที่พลิ้วไหวเป็นเส้นโค้ง ไม่ตกลงมาเป็น

เส้นตรงนั้น เป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปสมัยทวารวดีในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำลพบุรี- ป่าสักโดยเฉพาะ 

เนื่องจากไม่ปรากฏลักษณะเช่นนี้ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา-แม่กลอง เช่น พระพุทธรูปประทับยืน

จากวัดมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี (ภาพท่ี 94ข) พระพุทธรูปประทับยืนจากลพบุรี ในระเบียงวิหาร      

วัดเบญจมบพิตร (พงษ์ศักดิ์ นิลวร, 2553, น. 208-210)  
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 ขณะเดียวกันลักษณะของปลายจีวรที่ผายออกด้านข้างก็เป็นลักษณะที่ปรากฏมากใน

พระพุทธรูปประทับยืนที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 267) โดยเฉพาะ

พระพุทธรูปสำริดประทับยืนจากบ้านฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาพที่ 94ก) และ

พระพุทธรูปสำริดในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำมูลตอนต้น ซึ่งคงมีความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบศิลปะระหว่างกัน 

เนื่องจากประติมากรรมนูนสูงพระโพธิสัตว์ท่ีพบร่วมกันในถ้ำเขาถมอรัตน์นั้น มีรูปแบบทางศิลปกรรม

ที่สัมพันธ์กับพระโพธิสัตว์สำริดในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำมูลตอนต้นอยู่มาก (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2545, น. 

494-495) อย่างไรก็ตามลักษณะจีวรผายออกก็ปรากฏในพระพุทธรูปประทับยืนจากเมืองลพบุรี

เช่นกัน (ภาพที่ 94ข) ความสัมพันธ์นี้คงเป็นเรื่องยากที่จะชี้ชัดถึงต้นตอของศิลปะว่าเกิดขึ้นที่ใดกอ่น 

แต่ทำให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างลุ่มแม่น้ำลพบุรี–ป่าสักและลุ่มแม่น้ำมูลตอนต้นได้ชัดเจนขึ้น

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 

 

 

ภาพที่ 94 พระพุทธรูปสำริดประทับยืนจากบ้านฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ก) และ
พระพุทธรูปประทับยืนจากเมืองลพบุรี (ข) 
 

 ด้านในสุดของถ้ำเขาถมอรัตน์ยังปรากฏภาพสลักพระพุทธรูปประทับนั่งอีกองค์หนึ่ง ลักษณะ

เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งธยานมุทรา ขนาบข้างด้วยธรรมจักรทางด้านขวาและสถูปทางด้านซ้าย 

และอาจมีร่องรอยของฉัตรอยู่ด้านบน (ภาพที่ 95) รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบเช่นนี้คล้ายกับท่ี
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พบบนพระพิมพ์จากเมืองโบราณในภาคกลาง เช่น พระพิมพ์จากเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี (ศักดิ์ชัย 

สายสิงห์, 2547, น. 234) (ภาพที่ 96) พระพิมพ์ปางยมกปาฏิหาริย์จากวัดพระเมรุ เมืองนครปฐม

โบราณ (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 334-335, ภาพที่ 2.340) รวมทั้งพระพิมพ์ดินดิบจากแหล่ง

โบราณคดีหลายแห่งในภาคใต้ เช่น พระพิมพ์จากจังหวัดนครศรีธรรมราช (Chirapravati, 2012, น. 

103, Fig8) ถ้ำเขาอกทะลุ จังหวัดพัทลุง (หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสด์ิ, 2528, น. 44) ถ้ำคูหาภิมุข 

จังหวัดยะลา เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์, 2544, น. 335, 387) ถ้ำเขานุ้ย 

จังหวัดตรัง (ภานุวัฒน์ เอื้อสามาลย์, 2557, น. 164) นอกจากนี้มีข้อคิดเห็นว่าลักษณะธรรมจักรยัง

คล้ายกับเมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี และท่ีคูเมืองอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีด้วย (Brown, 1996, 

น. 87) 

 

 

ภาพที่ 95 ประติมากรรมนูนสูงพระพุทธรูปประทับนั่งขนาบข้างด้วยธรรมจักรและสถูปในถ้ำเขา   
ถมอรัตน์  
 

 ดูเหมือนว่าลักษณะของธรรมจักรท่ีหันวงล้อออกเต็มวงจะคล้ายกับธรรมจักรในพระพิมพ์จาก

เมืองโบราณคูบัวมากกว่า (ภาพที่ 96) เนื ่องจากธรรมจักรในพระพิมพ์จากพื้นที่อื ่น ๆ ล้วนเป็น

ธรรมจักรท่ีหันด้านข้าง ดังนั้นลักษณะท่ีคล้ายกันนี้อาจช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคูบัวและ

เมืองศรีเทพได้ชัดเจนขึ้นไปอีกในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 จากที่เคยกล่าวถึงโบราณสถานที่มีรูปแบบ

คล้ายกันไปแล้วคือ โบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรีและโบราณสถานเขาคลังใน แต่ก็ไม่ควรปฏิเสธ
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ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองศรีเทพและพื้นที่ภาคใต้อย่างสิ้นเชิง เพราะต้องยอมรับว่ าการจัดวาง

องค์ประกอบลักษณะนี้เป็นท่ีนิยมในพระพิมพ์ดินดิบของภาคใต้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 (ภานุวัฒน์ 

เอื้อสามาลย์, 2557, น. 164) และท่ีเมืองศรีเทพก็พบพระพิมพ์ดินเผาท่ีคล้ายกับพระพิมพ์ดินดิบบาง

พิมพ์ในพื้นท่ีภาคใต้ด้วยเช่นกัน 

 

 

ภาพท่ี 96 พระพิมพ์พระพุทธเจ้าขนาบข้างด้วยธรรมจักรและสถูปจากเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี 
ท่ีมา: (กรมศิลปากร, 2561, น. 85) 

 

อนึ่ง ในพื้นที่เมืองศรีเทพยังปรากฏการจัดวางธรรมจักรและสถูปในโบราณวัตถุอีก 3 ช้ิน 

ได้แก่ แผ่นทองดุนรูปพระพุทธรูปขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ (ภาพที่ 110) แผ่นทองดุนรูปพระ

โพธิสัตว์ไมเตรยะ (ภาพท่ี 111) ท้ังสองช้ินมาจากถ้ำเขาถมอรัตน์เช่นเดียวกัน และพระพิมพ์ดินเผาท่ี

พบภายในเขตเมืองศรีเทพ (ภาพที่ 117ก) แสดงให้เห็นว่าที่เมืองศรีเทพค่อนข้างนิยมการจัดวาง

องค์ประกอบลักษณะนี้ 

โรเบิร์ต บราวน์ ให้ข้อคิดเห็นว่าท้ังพระพุทธรูป ธรรมจักรและสถูปเป็นสัญลักษณ์ท่ีสำคัญของ

พุทธศาสนาในวัฒนธรรมทวารวดี และจัดองค์ประกอบเช่นนี้อาจหมายถึง “ตรีรัตนะ” ของพุทธ

ศาสนา หรือ “พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์”  (Brown, 1996, pp. 72, 90-93) ในขณะท่ี

หม่อมหลวงภัทราธร จิระประวัติ ต้ังข้อสังเกตว่าอาจส่ือถึงพระพุทธเจ้าไมเตรยะก็ได้ ยกตัวอย่างจาก

แผ่นทองดุนรูปพระโพธิสัตว์ไมเตรยะพบที่ถ้ำเขาถมอรัตน์ก็จัดองค์ประกอบลักษณะนี้ (ภาพที่ 111) 

โดยสถูปถือเป็นสัญลักษณ์โดยตรงของโพธิสัตว์ไมเตรยะ และเมื่อพระองค์เสด็จลงมาเป็นพระพุทธเจ้า



 174 
 
ไมเตรยะก็ทรงทำหน้าที่เดียวกันกับพระพุทธเจ้าศากยมุนีคือ การหมุนกงล้อแห่งพระธรรมหรือ

ธรรมจักร แต่กระนั้นรูปแบบพระพุทธเจ้าขนาบข้างด้วยธรรมจักรและสถูปก็สามารถถูกใช้แทน

พระพุทธเจ้าศากยมุนีเช่นกัน (Chirapravati, 2012, pp. 104-105) และรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง เสนอ

ว่าการสร้างภาพพระพุทธเจ้า ธรรมจักร และสถูปอยู่ในพระพิมพ์เดียวกัน แสดงให้เห็นว่าสัญลักษณ์ท้ัง

สามในพุทธศาสนามีความสำคัญเท่าเทียมกัน และเป็นปูชนียวัตถุท่ีพุทธศาสนิกชนนับถือเช่นเดียวกัน 

(รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2549, น. 80-81) 

ดังท่ีได้กล่าวไปบ้างแล้วว่าในถ้ำเขาถมอรัตน์เป็นศาสนสถานของพุทธศาสนานิกายมหายานท่ี

ชัดเจนท่ีสุดในพื้นท่ีเมืองศรีเทพ เนื่องจากพบภาพสลักพระโพธิสัตว์หลายองค์รวมอยู่ในองค์ประกอบ

ของโบราณสถานด้วย แต่ที่หลงเหลือชัดเจนที่สุดเป็นพระโพธิสัตว์ประทับยืนมี 4 กร สภาพสึกกร่อน

ไปค่อนข้างมากจนไม่สามารถทราบได้แน่ชัดว่าทรงถืออะไรในพระหัตถ์ รวมทั้งรายละเอียดในส่วนอื่น

ก็ลบเลือนไปมาก (ภาพท่ี 97ก) ลักษณะของพระโพธิสัตว์มี 4 กรนั้นไม่ค่อยปรากฏมากนักในพื้นท่ีภาค

กลาง แต่อาจเทียบได้กับกลุ่มพระโพธิสัตว์สำริดในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำมูลท่ีปรากฏพระโพธิสัตว์ประทับยืนมี 

4 กรหลายองค์ด้วยเช่นกัน (ภาพท่ี 97ข) 

 

 

ภาพที่ 97 ประติมากรรมนูนสูงพระโพธิสัตว์สี่กรประทับยืนในถ้ำเขาถมอรัตน์ (ก) และพระโพธิสัตว์
สำริดจากบ้านฝ้าย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (ข) 
ท่ีมาภาพ ข: (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 82, ภาพท่ี 1.65) 
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พระเศียรพระโพธิสัตว์ที่ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครจำนวน 3 

เศียร (ถูกลักลอบนำออกไปในคราวเดียวกับพระพุทธรูป) สามารถใช้เปรียบเทียบรูปแบบศิลปะและ

ประติมานวิทยาได้ชัดเจนท่ีสุดในขณะนี้ เนื่องจากยังมีสภาพท่ีค่อนข้างสมบูรณ์อยู่มาก พระเศียรหนึ่ง

ปรากฏสถูปกลางชฎามุกุฏอันเป็นสัญลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ไมเตรยะ (ภาพที่ 98ก) โดยที่ชฎามกุุฏ

สลักพระเกศารวบข้ึนไปเป็นทรงกระบอกสูงและมีพระเกศาขนาดเล็กห้อยตกเป็นวงรูปตัว U ในอักษร

โรมัน ซ้อนทับกันหลายชั้นเต็มพื้นที่ ซึ่งคล้ายกับรูปทรงพระเกศาของพระโพธิสัตว์สำริดในพื้ นที่ลุ่ม

แม่น้ำมูลตอนต้น โดยเฉพาะพระโพธิสัตว์สำริดจากบ้านโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

(ภาพที่ 98ข) นักวิชาการบางท่านเสนอว่าลักษณะพระเกศาที่ห้อยซ้อนทับกันของโพธิสัตว์สำริดจาก

บ้านโตนดคล้ายกับประติมากรรมในศิลปะกำพงพระของเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร จึงกำหนดอายุ

ให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 80-81) ทั้งนี ้ ประติมากรรมของพุทธ

ศาสนาภายในถ้ำเขาถมอรัตน์ ถือเป็นตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่าในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 เมืองศรีเทพ

มีความสัมพันธ์ทางศิลปะกับท้ังบ้านเมืองในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

ภาพที่ 98 พระเศียรพระโพธิสัตว์ไมเตรยะจากถ้ำเขาถมอรัตน์ (ก) และพระเศียรพระโพธิสัตว์สำริด
จากบ้านโตนด จังหวัดนครราชสีมา 
ที่มา: ภาพ ก (ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ), ภาพ ข (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 81, 

ภาพท่ี 1.64) 
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ในบรรดาโบราณวัตถุที ่อ้างว่ามาจากเมืองศรีเทพในพิพิธภัณฑ์นอร์ตัน ไซม่อน (Norton 

Simon museum) รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปรากฏพระพุทธรูปประทับยืนองค์หนึ่งท่ีมี

ลักษณะโดยรวมคล้ายพระพุทธรูปประทับยืนศิลปะทวารวดี (ภาพท่ี 99) น่าเสียดายสภาพพระวรกาย

ส่วนล่างและพระกรบางส่วนเสียหายไปมาก จึงไม่สามารถใช้คุณลักษณะเด่นในการเปรียบเทียบทาง

ศิลปะได้ชัดเจนนัก ถึงกระนั้นความโดดเด่นของพระพักตร์ที่มีการเจาะเป็นช่องบริเวณอุณาโลมบน

พระนลาฏ พระเนตร และพระขนง ทำให้นักวิชาการบางท่านเช่ือว่าเป็นการเจาะเพื่อใช้ฝังอัญมณีหรือ

โลหะ สามารถเทียบได้กับประติมากรรมในศิลปะบาปวนของเขมรสมัยเมืองพระนครในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 16 – 17 และกำหนดอายุให้อยู่ในช่วงเวลานี้ อันเป็นศิลปกรรมช่วงปลายของสมัยทวารวดี 

(Czuma, 1980, pp. 237-238; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2522, น. 43-44) นักวิชาการบางท่านก็

เสนอว่าลักษณะพระเศียรมีส่วนคล้ายกับพระโพธิสัตว์สำริดจากที่ราบสูงโคราชมากกว่า  และคงจะ

เป็นผลิตผลจากสกุลช่างเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเมืองศรีเทพและท่ีราบสูงโคราช

ได้อย่างชัดเจน (Dofflemyer, 1982, pp. 183-184; Pal, 2004, p. 140) 

 

 

ภาพท่ี 99 พระพุทธรูปประทับยืนจากพิพิธภัณฑ์นอร์ตัน ไซม่อน 
ท่ีมา: (Pal, 2004, p. 141, Fig. 104) 
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 ผู้วิจัยค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อเสนอหลังท่ีว่าพระพุทธรูปประทับยืนพิพิธภัณฑ์นอร์ตัน ไซม่อน

มีความสัมพันธ์กับกลุ่มพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์จากที่ราบสูงโคราชหรือในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูล

มากกว่า นอกเหนือไปจากเหตุผลที่ยกมาว่าพระพักตร์มีความคล้ายกันมากแล้ว ประติมากรรมพระ

โพธิสัตว์บางองค์จากที่ราบสูงโคราชก็ยังปรากฏการเจาะช่องบริเวณพระเนตรและพระขนงคล้ายกัน

อย่างชัดเจน (ภาพท่ี 97ข และ98ข) อีกท้ังการทำอุณาโลมและลักษณะปลายจีวรท่ียังเห็นร่องรอยว่า

บานออกด้านข้างก็คล้ายกับพระพุทธรูปประทับยืนจากเมืองฝ้ายเช่นกัน (ภาพที่ 94ก) ดังนั้น

พระพุทธรูปประทับยืนองค์นี้น่าจะมีอายุร่วมสมัยกับกลุ่มพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์จากพื้นที่ลุ่ม

แม่น้ำมูลในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 และสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งสองพื้นที่ในช่วงเวลานี้ได้

ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกเหนือไปจากกลุ่มพระโพธิสัตว์ในถ้ำเขาถมอรัตน์ตามท่ีได้กล่าวถึงไปแล้ว 

 การขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลังนอกได้พบพระพุทธรูปประทับยืนขนาดย่อมองค์หนึ่ง (ภาพ

ที่ 100ก) ซึ่งถูกนำมาประดิษฐานไว้บนเจดีย์อิฐในระยะซ่อมแปลง (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.2.1.2) 

ลักษณะสำคัญคือ ประทับยืนแบบสมภังค์ พระพักตร์เป็นแบบพื้นเมือง เม็ดพระศกขมวดเป็นก้นหอย

ขนาดใหญ่กลืนไปกับส่วนอุษณีษะ และมีประภามณฑลกลมด้านหลัง แสดงวิตรรกมุทราทั้งสองพระ

หัตถ์ สวมจีวรห่มคลุม อันเป็นลักษณะโดยรวมของพระพุทธรูปยืนศิลปะทวารวดีในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

13 – 14 (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2554, น. 54-56) นอกจากนี้ยังพบพระเศียรที่มีลักษณะและขนาด

ใกล้เคียงกันอีกอย่างน้อย 2 เศียรจากการขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลังใน (กรมศิลปากร, 2550, น. 

162) (ภาพท่ี 100ข-ค) แสดงให้เห็นว่าพระพุทธรูปประทับยืนมีประภามณฑลลักษณะนี้คงเป็นท่ีนิยม

ท่ีเมืองศรีเทพ ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 - 15 ร่วมสมัยกับโบราณสถานเขาคลังในและเขาคลังนอกอัน

เป็นสถานท่ีพบหลักฐาน 
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ภาพที่ 100 พระพุทธรูปประทับยืนมีประภามณฑลพบที่เขาคลังนอก (ก) พระเศียรพระพุทธรูปมี
ประภามณฑลพบท่ีเขาคลังใน (ข - ค) 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

 ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจโบราณวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของภาคกลาง พบว่า

พระพุทธรูปท่ีมีประภามณฑลปรากฏท่ีเมืองโบราณอื่นด้วยเช่นกัน ได้แก่ พระพุทธรูปดินเผาจากเมือง

นครปฐมโบราณ เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี และเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพท่ี 101) แต่เหลือ

เพียงส่วนพระเศียรและประภามณฑล จึงไม่สามารถทราบได้ว่าลักษณะโดยรวมเหมือนกับเมืองศรีเทพ

หรือไม่ นอกจากนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังปรากฏภาพสลักพระพุทธรูปท่ีมีประภามณฑลคล้าย

กับเมืองศรีเทพในใบเสมาหลายหลัก รวมทั้งพระพุทธรูปสำริดขนาดเล็กจากเมืองเสมา จังห วัด

นครราชสีมา (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2549, น. 359-362) 

 



 179 
 

 

ภาพท่ี 101 พระพุทธรูปดินเผามีประภามณฑลจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 
  

 สามารถกล่าวได้ว่าการเพิ่มประภามณฑลลงในรายละเอียดของพระพุทธรูปปรากฏท้ังในภาค

กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย แต่ด้วยคุณลักษณะบางประการที ่แตกต่างกันของ

พระพุทธรูปมีประภามณฑลในพื้นที่อื่น ได้แก่ การเป็นประติมากรรมดินเผาที่ใช้ประดับศาสนสถาน 

การสลักเป็นประติมากรรมนูนต่ำบนใบเสมา และการหล่อเป็นวัตถุสำริดขนาดเล็กที่มีรายละเอียด

แตกต่างกันมาก ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงกับพระพุทธรูปมีประภามณฑลจากเมืองศรีเทพได้อย่าง

ชัดเจนนัก รวมถึงเศียรพระพุทธรูปดินเผาจากเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีท่ียกมานี้ (ภาพท่ี 101) ได้

ปรากฏลูกแก้วบนอุษณีษะที่น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะปาละของอินเดียในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

16 (Woodward, 2005, น. 94-95; พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 264-266) อันเป็นลักษณะท่ีไม่ปรากฏ

ท่ีเมืองศรีเทพ ดังนั้นพระพุทธรูปมีประภามณฑลน่าจะเป็นลักษณะท่ีช่างศรีเทพเพิ่มเติมเข้าไปเอง ซึ่ง

การทำประภามณฑลด้านหลังพระเศียรพระพุทธรูปชวนให้พิจารณาถึงพระสุริยะของเมืองศรีเทพท่ี

ปรากฏประภามณฑลเป็นเอกลักษณ์เช่นกัน (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2552, น. 360) 

 แม้พระพุทธรูปศิลาที่เมืองศรีเทพส่วนใหญ่จะเป็นประติมากรรมลอยตัวเพียงองค์เดียว แต่ก็

ยังปรากฏพระพุทธรูปศิลาอีกประเภทหนึ่งท่ีมีองค์ประกอบอื่น ๆ เพิ่มขึ้นในประติมากรรมช้ินเดียวคือ 

พระพุทธรูปประทับยืนเหนือครุฑ พบจำนวน 3 องค์ เก็บรักษาไว้ในคลังของอุทยานประวัติศาสตร์   

ศรีเทพองค์หนึ่ง (ศรัณย์ มะกรูดอินทร์, 2553, น. 407-409) (ภาพท่ี 102ก) และอยู่ในครอบครองของ

เอกชนองค์หนึ่ง (สนอง วัฒนวรางกูร, 2518, รูปที่ 22) (ภาพที่ 102ข) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเคย

พบจากการขุดศึกษาโบราณสถาน บน.33 อีกองค์หนึ่ง (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2537c, น. 27)  
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ประติมากรรมทั้ง 3 องค์มีรูปแบบเดียวกัน โดยปรากฏพระพุทธรูปประทับยืนแสดงวิตรรก

มุทราเป็นประธาน ขนาบข้างด้วยบุคคลทั้งสองข้างที่ถือสิ่งของในมือ ด้านล่างพระบาทรองรับด้วย

ดอกบัวหรือแท่นกลมท่ีต่อออกมาจากศีรษะและมือท้ังสองข้างของบุคคลมีปีกในลักษณะของพาหนะ 

สันนิษฐานว่าเป็นครุฑในรูปมนุษย์ (ธนิต อยู่โพธิ์, 2509, น. 16) ซึ่งอาจคลี่คลายมาจากเทวรูปพระ

วิษณุทรงครุฑของอินเดียสมัยคุปตะ (เผ่าทอง ทองเจือ, 2521, น. 90-91) หรือเป็นครุฑที่มีความ

เกี่ยวข้องกับพระสุริยะ (การถือดอกบัวสองข้าง) และแสดงฐานะอันสูงส่ง (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 

2545, น. 21-25) 

 

 

ภาพท่ี 102 พระพุทธรูปประทับยืนเหนือบุคคลมีปีกในคลังของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ (ก) และ
พระพุทธรูปประทับยืนเหนือบุคคลมีปีกท่ีอ้างว่ามาจากเมืองศรีเทพในครอบครองของเอกชน (ข) 
ท่ีมา: ภาพ ก (ศรัณย์ มะกรูดอินทร์, 2553, น. 409, ภาพท่ี 283), ภาพ ข (สนอง วัฒนวรางกูร, 2518, 

รูปท่ี 22) 

 

  พระพุทธรูปประทับยืนเหนือครุฑท่ีกล่าวถึงนี้มีองค์ประกอบคล้ายกันกับพระพุทธรูปประทับ

เหนือพนัสบดีหรือสัตว์ผสมท่ีพบแพร่หลายในพื้นท่ีภาคกลางของไทย ซึ่งพบท้ังแบบประทับยืนและนั่ง

และมีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง ดังนั้นการศึกษาที่ผ่านมาจึงจัดรวมให้เป็นโบราณวัตถุประเภท

เดียวกันคือ “พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี” แต่ก็มีการจัดรูปแบบให้พาหนะท่ีเป็นครุฑอยู่ในช่วง
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ต้น ต่อมาจึงวิวัฒนาการกลายเป็นพนัสบดีและมีลวดลายซับซ้อนมากขึ้น (Chutiwongs, 1984, น. 

301-302; เผ่าทอง ทองเจือ, 2521, น. 84-89)  

 สำหรับความหมายของพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีได้ถูกตีความไปอย่างหลากหลาย  

นักวิชาการบางท่านเสนอว่าส่ือถึงเหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์พร้อมกับ

พระพรหมและพระอินทร์ที่ยืนขนาบด้านข้าง (มานิต วัลลิโภดม, 2496, น. 112-113; หม่อมเจ้าสุ

ภัทรดิศ ดิศกุล, 2539, น. 6) หรือบางท่านเสนอว่าเป็นพระพุทธรูปที ่แสดงวิตรรกมุทราคือ

พระพุทธเจ้าอมิตาภะในนิกายสุขาวดีจากจีน และสื่อถึงเหตุการณ์ตอนเสด็จลงมารับดวงวิญญาณ

พร้อมกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระโพธิสัตว์มหาสถามปราบต์ ส่วนการใช้ครุฑที ่ เป็น

สัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์และแสงสว่างเป็นพาหนะนั้น สอดคล้องกันดีกับพระนามของพระพุทธเจ้า 

อมิตาภะท่ีแปลว่า “ผู้มีแสงสว่างเป็นนิรันดร” (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2528, น. 31-33; 2555, น. 91)  

อย่างไรก็ดีการศึกษาของรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง แสดงให้เห็นว่าพระพุทธรูปประทับเหนือ

พนัสบดีไม่ได้ส่ือความหมายถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นรูปแบบของพระพุทธรูป

ที่แสดงถึงการเชิดชูฐานันดรอันสูงส่งของพระพุทธเจ้า ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มองค์ประกอบท้ัง

พาหนะท่ีเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่าง และบุคคลขนาบข้างท่ีถือเครื่องสูงแสดงฐานันดร โดยอาจเป็น

การผสมผสานคติความเช่ือระหว่างพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทและมหายาน รวมทั้งคติความเช่ือพื้นเมือง

เข้าไปด้วย (รุ ่งโรจน์ ธรรมรุ ่งเร ือง , 2545, น. 74-76) แต่ก็ได้ตั ้งข้อสังเกตว่าบุคคลขนาบข้าง

พระพุทธรูปประทับเหนือครุฑจากเมืองศรีเทพมีความเป็นไปได้ว่าบุคคลที ่อยู ่ทางด้านขวาของ

พระพุทธรูปจะเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เนื่องจากนิยมถือดอกบัวและหม้อน้ำพร้อมกัน และ

ด้านซ้ายก็ควรจะเป็นพระโพธิสัตว์ไมเตรยะท่ีมักพบว่ายืนขนาบข้างคู่กันกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 

(Chutiwongs, 1984, pp. 225-226; รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2545, น. 62-63) (ภาพท่ี 102ข) 

 ผู้วิจัยเห็นด้วยกับข้อสังเกตข้างต้น เนื่องจากประติมากรรมบุคคลท่ีเกล้าผมเป็นชฎามุกุฏและ

แต่งกายนักบวชที่พบในพระพุทธรูปประทับเหนือครุฑก็ปรากฏในประติมากรรมพระโพธิสัตว์ที่เมอืง

ศร ีเทพทั ้งในถ้ำเขาถมอรัตน์และกลุ ่มพระโพธิส ัตว์สำริดด้วย และยังไม่ปรากฏเทวรูปหรือ 

ประติมากรรมอื่นใดท่ีมีลักษณะเช่นนี้ ดังนั้นพระพุทธรูปประทับเหนือครุฑน่าจะมีความเป็นไปว่าสร้าง

ขึ้นภายใต้พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งนักวิชาการบางท่านกำหนดอายุให้พระพุทธรูปประทับเหนือ

ครุฑอยู่ในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 13 (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 93) ก็สอดคล้องกันดีกับ

ช่วงเวลาท่ีพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเริ่มเจริญขึ้นในพื้นท่ีเมืองศรีเทพ  
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ในพื้นที่เมืองศรีเทพเคยพบพนัสบดีสลักอยู่บนหัวเสาที่ปรากฏจารึกชิ้นหนึ่งด้วยเช่นกัน 

กำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 12 - 14 (จารึกหัวเสาพนัสบดี) แต่กลับไม่ปรากฏพระพุทธรูป

ประทับเหนือพนัสบดีเลยเท่าท่ีพบในขณะนี้ จึงเป็นไปได้หรือไม่ว่าการเลือกใช้ครุฑเป็นพาหนะอาจจะ

เกี่ยวข้องกับคติการนับถือพระสุริยะท่ีเจริญขึ้นมาต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 - 13 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์

ของดวงอาทิตย์และแสงสว่างเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงปรากฏแต่พาหนะท่ีเป็นครุฑเพียงอย่างเดียว  

น่าสนใจที่ในบรรดาพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีมีเพียง 6 องค์เท่านั้นท่ีปรากฏเป็น

พระพุทธรูปประทับยืนเหนือครุฑ โดย 3 องค์พบท่ีเมืองศรีเทพดังท่ีกล่าวไปแล้ว ส่วนอีก 2 องค์พบท่ี

เมืองนครปฐมโบราณ แต่ก็มีรายละเอียดแตกต่างกันตรงการสวมกีรีฏมุกุฏ (เผ่าทอง ทองเจือ, 2521, 

น. 32-37) (ภาพท่ี 103ก) และอีกองค์หนึ่งพบท่ีเมืองโบราณสิงห์คูยาง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

แม้ว่าตัวครุฑจะหายไปแล้ว แต่ยังมีเค้าโครงคล้ายกับที่เมืองศรีเทพ (ภูธร ภูมะธน, 2542, น. 76) 

(ภาพท่ี 103ข) ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบและคติในการสร้าง โดยเฉพาะเมืองสิงห์คูยาง

ท่ีอยู่ไม่ไกลจากเมืองศรีเทพมากนัก 

 

 

ภาพที่ 103 พระพุทธรูปประทับเหนือครุฑจากเมืองนครปฐมโบราณ (ก) และพระพุทธรูปประทับ
เหนือครุฑจากเมืองสิงห์คูยาง จังหวัดลพบุรี 
ท่ีมา: ภาพ ก (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2557), ภาพ ข (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 93, ภาพท่ี 1.89) 
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ถ้าหากพิจารณารวมกับพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีท่ีสามารถระบุท่ีมาด้ังเดิมได้ท้ังหมด

จำนวน 20 องค์ แต่ยังมีพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีบางองค์ไม่ทราบที่มาหรือพบเพียงชิ้นส่วน

ขนาดเล็กอีกหลายช้ินท่ีไม่ยกมากล่าวถึงในท่ีนี้ (เรียบเรียงข้อมูลจาก เผ่าทอง ทองเจือ, 2521, น. 27-

82; พงษ์ศักดิ์ นิลวร, 2553, น. 106-109; รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2545, น. 83-122) จะเห็นว่าการ

กระจายตัวของพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีพบอยู่ในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำลพบุรี - ป่าสักถึง 11 องค์ อยู่

ที่เมืองนครปฐมโบราณ 5 องค์ และกระจายอยู่ในพื้นที่อื่นอีก 4 องค์ (ภาพที่ 104) แสดงให้เห็นว่า

บ้านเมืองในลุ่มแม่น้ำลพบุรี-ป่าสักคงนิยมสร้างพระพุทธรูปประเภทนี้มาก และคงมีความสัมพันธ์กับ

เมืองนครปฐมโบราณที่พบจำนวนมากเช่นกัน (เมืองนครปฐมโบราณพบชิ้นส่วนพนัสบดีที่อาจเป็น

พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีอีกจำนวน 5 ช้ิน)  

 

 

ภาพท่ี 104 ตำแหน่งท่ีพบพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี (ตัวเลขคือจำนวนท่ีพบ) 
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  3.3.2.2 พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์โลหะ 

  นอกจากพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ที่สลักขึ้นจากศิลาแล้ว ในพื้นท่ีเมืองศรีเทพยัง

ได้พบพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ขนาดเล็กที ่หล่อขึ ้นจากโลหะกลุ ่มหนึ ่งจากการขุดศึกษา

โบราณสถานเขาคลังใน (กรมศิลปากร, 2550, น. 162-164) ประกอบไปด้วยพระพุทธรูปสำริด

ประทับยืนแสดงวิตรรกมุทราจำนวน 2 องค์ (105) และพระพุทธรูปสำริดประทับนั่งธยานมุทราที่มี

รูปแบบคล้ายกันจำนวน 6 องค์ (ภาพที่ 106) พระโพธิสัตว์ไมเตรยะสำริดประทับนั่งธยานมุทรา

จำนวน 2 องค์ (ภาพที่ 107ก) และพระโพธิสัตว์ไมเตรยะเงินประทับนั่งพระหัตถ์ขวาถือกระดิ่งและ

พระหัตถ์ซ้ายถือหม้อน้ำจำนวน 1 องค์ (ภาพท่ี 107ข) 

 

 

ภาพท่ี 105 พระพุทธรูปสำริดประทับยืนแสดงวิตรรกมุทรา พบท่ีเขาคลังใน 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
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ภาพท่ี 106 พระพุทธรูปสำริดประทับนั่งธยานมุทรา พบท่ีเขาคลังใน 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

 

ภาพที่ 107 พระโพธิสัตว์ไมเตรยะสำริดประทับนั่งธยานมุทรา (ก) และพระโพธิสัตว์ไมเตรยะเงิน
ประทับนั่ง (ข) พบท่ีเขาคลังใน 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

 กลุ่มพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์โลหะที่พบทั้งหมดมีขนาดประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร 

จัดเป็นโบราณวัตถุขนาดเล็กที่สามารถเทียบได้กับกลุ่มพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

สำริดที่พบจากการขุดศึกษาบริเวณพระนอนวัดธรรมจักรเสมาราม ในพื้นที่เมืองเสมา จังหวัด

นครราชสีมา (ทนงศักด์ิ หาญวงษ์, 2534, น. 65) (ภาพที่ 108) โดยมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน และมี

ลักษณะบางประการท่ีคล้ายกันด้วย เช่น ลักษณะปลายจีวรท่ีบานออกของพระพุทธรูปประทับยืนอัน

เป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธรูปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพที่ 105 และภาพที่ 108ก) และ

พระพุทธรูปประทับนั่งบางองค์ปรากฏชายสังฆาฏิพาดลงคล้ายกัน ซึ่งนักวิชาการบางท่านกำหนดอายุ
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พระพุทธรูปที่มีชายสังฆาฏิลักษณะนี้ให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 ตามที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะ  

ปาละของอินเดีย (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 262-263) (ภาพที่ 106 องค์ที่ 3 จากซ้าย และภาพท่ี 

109ข) 

 

 

ภาพท่ี 108 กลุ่มพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์สำริดขนาดเล็ก พบท่ีเมืองเสมา 
 

 

ภาพท่ี 109 พระพุทธรูปสำริดขนาดเล็กของเมืองเสมาท่ีมีลักษณะบางประการคล้ายกับเมืองศรีเทพ 
 

 สำหรับพระโพธิสัตว์ไมเตรยะสำริดและเงินประทับนั่งมีเอกลักษณ์ที่สำคัญคือ ชฎามุกุฏสลัก

พระเกศารวบขึ้นไปเป็นทรงกระบอกสูงและมีพระเกศาขนาดเล็กห้อยตกลงซ้อนทับกันหลายชั้นเต็ม

พื้นท่ี ซึ่งเป็นลักษณะท่ีเหมือนกับพระเศียรของพระโพธิสัตว์ไมเตรยะบนถ้ำเขาถมอรัตน์ (ภาพท่ี 98ก) 
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และคล้ายกับกลุ่มพระโพธิสัตว์สำริดในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำมูล (ภาพท่ี 98ข) ดังท่ีได้เคยวิเคราะห์ถึงไปแล้ว 

ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าพระโพธิสัตว์สำริดและเงินคงมีอายุร่วมสมัยกับภาพสลักบนถ้ำเขา      

ถมอรัตน์ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 และกลุ่มพระพุทธรูปสำริดก็คงมีอายุอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้หรือ

บางองค์อาจจะมีอายุล่วงเข้าพุทธศตวรรษท่ี 15 ด้วย แต่ก็ยังสอดคล้องกับอายุของโบราณสถาน    

เขาคลังในท่ีได้กำหนดอายุอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 14 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 15 

จากรูปแบบที่คล้ายกันของพระพุทธรูปสำริดและพระโพธิสัตว์สำริดประทับนั่ง แสดงว่าคง

หล่อขึ้นพร้อมกันคราวละหลายองค์ สะท้อนให้ถึงเห็นความชำนาญด้านโลหะกรรมในงานศิลปกรรม

ของช่างท่ีเมืองศรีเทพในระดับหนึ่ง แม้ว่าจะมีพุทธลักษณะท่ีไม่สวยงามเท่างานสำริดในพื้นท่ีลุ่มแม่มูล

ก็ตาม แต่ด้วยรูปแบบศิลปะที่คล้ายกันแสดงให้เห็นว่าคงมีความสัมพันธ์กัน ในกรณีของเมืองศรีเทพ

และเมืองเสมาที ่พบขนาดใกล้เคียงกันและสามารถพกพาได้สะดวก อาจมีการแลกเปลี่ยนและ

เคล่ือนย้ายโบราณวัตถุประเภทนี้ระหว่างกันก็เป็นได้  

 

  3.3.2.3 แผ่นทองดุนรูปพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ 

  ภายในถ้ำเขาถมอรัตน์ได้พบแผ่นทองดุนรูปพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์จำนวน

หนึ่งบรรจุไว้ในภาชนะดินเผาต้ังไว้บนโขดหินเหนือปากทางเข้าถ้ำ (Chutiwongs, 1984, p. 221) โดย

แผ่นทองดุนชิ้นแรกเป็นรูปพระพุทธรูปขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์

นอร์ตัน ไซม่อน (Norton Simon museum) รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะเป็น

พระพุทธรูปประทับนั่งแสดงวิตรรกมุทรา ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ มีดอกบัวรองรับ บริเวณช่องว่าง

ระหว่างพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์แทรกด้วยรูปสถูปและธรรมจักร (ภาพท่ี 110)  

 

 

ภาพท่ี 110 แผ่นทองดุนรูปพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นอร์ตัน ไซม่อน 
ท่ีมา: (Pal, 2004, p. 119, Fig.87) 
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ประตาปทิตย์ ปัล ตั ้งข้อสังเกตว่าลักษณะศิราภรณ์ของพระโพธิสัตว์ในแผ่นทองดุนชิ้นนี้ 

คล้ายกับศิราภรณ์ของพระโพธิสัตว์ในแผ่นศิลาจำหลักตอนมหาปาฏิหาริย์ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม   

ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร และกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 - 14 อีกท้ังยังเสนอ

ต่อไปอีกว่าแผ่นทองดุนชิ้นนี้มีความสัมพันธ์กับศิลปะทวารวดีอย่างชัดเจน ด้วยความเป็นวัตถุขนาด

เล็กที่เคลื่อนย้ายง่าย จึงมีความเป็นไปได้ที ่จะถูกนำขึ้นมาจากจากเมืองทวารวดีทางใต้ก็ได้  (Pal, 

2004, p. 119) 

ดังที่กล่าวไปแล้วว่าการจัดองค์ประกอบพระพุทธรูปขนาบข้างด้วยธรรมจักรและสถูปเปน็ท่ี

นิยมที่เมืองศรีเทพมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากแผ่นทองดุนชิ้นข้างต้น  นอกจากนี้แผ่นทองดุนรูป     

พระโพธิสัตว์ไมเตรยะอีกแผ่นหนึ่งก็ปรากฏธรรมจักรและสถูปด้วยเช่นกัน ลักษณะของพระโพธิสัตว์

ประทับนั่งขัดสมาธิอย่างหลวม ๆ เหนือดอกบัวที่ชูขึ ้นมารองรับ บนพระเกศาปรากฏรอยดุนรูป

สามเหล่ียมท่ีน่าจะส่ือถึงสถูปของพระโพธิสัตว์ไมเตรยะ พระพักตร์มีลักษณะของศิลปะทวารวดีอย่าง

เห็นได้ชัด (ภาพท่ี 111) แผ่นทองดุนช้ินนี้ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลของนายจิม ทอมสัน 

รูปพระโพธิสัตว์ที่ประทับนั่งตรงกลางขนาบข้างด้วยธรรมจักรและสถูปยังไม่เคยปรากฏจาก

หลักฐานอื่นใดมาก่อนในขณะนี้ (Brown, 1996, p. 90) แสดงให้เห็นว่าแม้ธรรมจักรและสถูปจะเป็น

สัญลักษณ์สำคัญของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท แต่ฝ่ายมหายานท่ีเมืองศรีเทพก็ได้เลือกเอามาใช้ในงาน

ศิลปกรรมด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้อีกในภาพสลักบนถ้ำเขาถมอรัตน์ (ภาพท่ี 94) หรือธรรมจักรท่ีพบ

ในอาณาบริเวณของโบราณสถานเขาคลังนอก (ภาพท่ี 123)  

 

 

ภาพท่ี 111 แผ่นทองดุนรูปพระโพธิสัตว์ขนาบข้างด้วยธรรมจักรและสถูป ในพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลของ
นายจิม ทอมสัน 
ท่ีมา: (Chirapravati, 2012, p. 105, Fig. 10) 
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 แผ่นทองดุนรูปพระโพธิสัตว์ไมเตรยะยังปรากฏอีก 2 แผ่น ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์

นอร์ตัน ไซม่อน (Norton Simon museum) รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีลักษณะ

โดยรวมคล้ายกับแผ่นทองดุนพระโพธิสัตว์ไมเตรยะท่ีกล่าวถึงไปแล้ว แต่ไม่ปรากฏธรรมจักรและสถูป 

ในพระหัตถ์ซ้ายเห็นได้ชัดว่าถือหม้อน้ำ ส่วนพระหัตถ์ขวาแผ่นหนึ่งถือดอกบัวตูม ขณะท่ีอีกแผ่นหนึ่ง

ไม่ปรากฏส่ิงของในพระหัตถ์ขวา (ภาพท่ี 112) 

 

 

ภาพท่ี 112 แผ่นทองดุนรูปพระโพธิสัตว์ไมเตรยะ จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นอร์ตัน ไซม่อน 
ท่ีมา: (Pal, 2004, pp. 118-119, Figs. 85-86) 

 

นักวิชาการบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าการประทับนั่งขัดสมาธิแบบหลวม ๆ คล้ายกับภาพสลัก

พระพุทธเจ้าบนใบเสมาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น แต่ลักษณะท่าทางการกำพระหัตถ์กลับเหมือน

พระพุทธรูปในแผ่นศิลาจำหลักตอนมหาปาฏิหาริย์ที ่ว ัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาว ิหาร 

กรุงเทพมหานคร รวมทั้งส่วนพระพักตร์ก็คล้ายกับศิลปกรรมในพื้นที่เมืองนครปฐมโบราณมากกว่า

ศิลปกรรมอื่น ๆ ในพื้นท่ีเมืองศรีเทพ (Pal, 2004, p.118) 

นอกเหนือไปจากแผ่นทองดุนรูปพระโพธิสัตว์ไมเตรยะยังพบแผ่นทองดุนรูปพระโพธิสัตว์   

อวโลกิเตศวรอีกหนึ่งแผ่น ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลของนายจิม ทอมสัน ลักษณะโดยรวม

คล้ายกับแผ่นทองดุนรูปพระโพธิสัตว์ไมเตรยะที่ถือดอกบัวในพระหัตถ์ขวา แต่ไม่ปรากฏดอกบัว

รองรับ (ภาพที่ 113) ถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่พบในพื้นที่เมอืง  
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ศรีเทพ เนื่องจากยังไม่เคยปรากฏศิลปกรรมอื่นที่มีพระธยานิพุทธอมิตาภะบนพระเกศา อันเป็น

สัญลักษณ์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในพื้นท่ีเมืองศรีเทพเลย  

 

 

ภาพท่ี 113 แผ่นทองดุนรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ในพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลของนายจิม ทอมสัน 
ท่ีมา: (Warren, 1978, Fig. 32) 

  

 แผ่นทองดุนลักษณะนี้ไม่ปรากฏหลักฐานมากนัก แต่ก็ควรกล่าวไว้ด้วยว่าเคยมีการพบแผ่น

เงินดุนจำนวน 66 แผ่น จากโบราณสถานอุ่มญาคู เมืองกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งปรากฏ

รูปแบบที่หลากหลาย ทั้งที่ดุนเป็นรูปพระพุทธรูป สถูป ธรรมจักร และเทวดา (ภาพที่ 114) แต่ไม่

ปรากฏรูปพระโพธิสัตว์รวมอยู่ด้วยเลย จึงน่าจะจัดเป็นโบราณวัตถุของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท และ

รูปแบบศิลปะของแผ่นดุนเงินค่อนข้างคล้ายกับศิลปกรรมทวารวดีในภาคกลาง แต่ก็ปรากฏอิทธิพล

ของศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนครเข้ามาปะปนบ้างแล้ว จึงสามารถกำหนดอายุให้อยู่ในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 15 – 16 (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2540e, น. 224-228) 
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ภาพท่ี 114 แผ่นเงินดุนจากโบราณสถานอุ่มญาคู จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น 
 

 อย่างไรก็ตามแผ่นทองดุนของเมืองศรีเทพมีรูปแบบศิลปะท่ีแตกต่างจากแผ่นเงินดุนจากเมือง

กันธรวิชัยอยู่มาก ซึ่งคงเป็นลักษณะของท้องถิ่นที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ แต่กระนั้นก็ยังมีความแตกตา่ง

จากแผ่นทองดุนรูปพระวิษณุและพระจันทร์อยู่เช่นกัน โดยเฉพาะสุนทรียภาพโดยรวมที่มีความแข็ง

กระด้างมากขึ้น จึงเป็นไปได้ว่าแผ่นทองดุนในพุทธศาสนาสร้างขึ้นในระยะหลังแล้ว นันทนา ชุติวงศ์ 

เสนอว่าแผ่นทองดุนรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรมีความใกล้เคียงกับศิลปกรรมทวารวดีมาก จึง

กำหนดอายุให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 - 14 ดังนั้นด้วยรูปแบบที่คล้ายกันของแผ่นทองดุนและ

การพบรวมอยู่ในภาชนะใบเดียวกัน จึงน่าจะสามารถกำหนดอายุให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันได้  

(Chutiwongs, 1984, p. 259) 

 เท่าท่ีกล่าวมานี้สามารถสรุปได้ว่าแผ่นทองดุนรูปพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ท่ีพบในถ้ำเขา

ถมอรัตน์สร้างขึ้นในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เนื่องจากพบรูปพระโพธิสัตว์ในองค์ประกอบของงาน

ศิลปกรรมด้วย ซึ่งสอดคล้องกันดีกับสถานที่พบที่เป็นศาสนสถานของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานท่ี

ชัดเจนท่ีสุดในพื้นที่เมืองศรีเทพดังที่เคยกล่าวไปแล้ว ส่วนจุดประสงค์ในการสร้างก็คงเพื่ออุทิศถวาย

ให้แก่ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำเขาถมอรัตน์ (Chutiwongs, 1984, p. 221) และน่าจะเป็นคติเดียวกันกับการ

ฝังแผ่นเงินดุนท่ีเมืองกันทรวิชัย 

 ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าการท่ีไม่ปรากฏแผ่นทองดุนลักษณะนี้ในพื้นท่ีอื่น มีความเป็นไปได้ว่าแผ่น

ทองดุนเหล่านี้สร้างขึ้นในพื้นที่เมืองศรีเทพเอง ไม่ได้นำมาจากพื้นที่อื่น แม้ว่าจะมีขนาดเล็กสามารถ

เคล่ือนย้ายได้สะดวกก็ตาม แต่ด้วยความท่ีทองเป็นโลหะมีค่า ผู้ท่ีสร้างและอุทิศถวายคงต้องเป็นกลุ่ม
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คนที่มีสถานะทางสังคมและทุนทรัพย์สูง จึงเป็นไปได้หรือไม่ว่าแผ่นทองดุนนี้สร้างขึ ้นโดย  ชนช้ัน

ปกครองหรือกษัตริย์ และการอุทิศถวายไว้ด้านหน้าปากถ้ำก็น่าจะเป็นพิธีกรรมท่ีจัดขึ้นเนื่องในโอกาส

พิเศษบางโอกาส  

นอกจากนี้การพบแผ่นทองดุนในพุทธศาสนาหลายแผ่นท่ีมีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตรขึ้น

ไป หรือแผ่นทองดุนรูปพระวิษณุที่มีขนาดถึง 30 เซนติเมตร ยังสะท้อนให้เห็นว่าเมืองศรีเทพคงมี

ความสามารถในการจัดหาทองคำได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเคยได้กล่าวไปแล้วว่าในหุบเพชรบูรณ์และพื้นท่ี

ใกล้เคียงปรากฏแหล่งทองคำท้ังในเขตจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ ดังนั้นเมืองศรีเทพอาจเป็นแหล่งท่ี

สามารถการจัดหาทองคำต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 - 14 ด้วยก็เป็นได้  

 

3.3.2.4 พระพิมพ์ดินเผารูปพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ 

การขุดศึกษาโบราณสถานหลายแห่งในพื้นที่เมืองในได้ค้นพบพระพิมพ์ดินเผา

จำนวนหนึ่ง โดยพบทั้งรูปพระพุทธรูปหรือพระโพธิสัตว์ ตลอดจนแม่พิมพ์ก็พบด้วยเช่นกัน สามารถ

จัดรูปแบบพระพิมพ์พบท่ีเมืองศรีเทพได้ 7 รูปแบบ ดังนี้ 

 รูปแบบที่ 1 พระพิมพ์รูปพระพุทธรูปประทับนั่งเหนือฐานดอกบัวมีประภามณฑลเปลวไฟ 

พระพิมพ์รูปแบบนี้พบท้ังท่ีเกือบสมบูรณ์เต็มองค์และท่ีเป็นช้ินส่วนรวมกันจำนวน 5 ช้ิน ลักษณะเป็น

พระพุทธรูปประทับนั่งธยานมุทราเหนือฐานดอกบัวซ้อนช้ัน พระพักตร์เรียวยาว อุษณีษะแหลม   พระ

กรรณยาว ปรากฏประภามณฑลหรือรัศมีที่มีขอบนอกเป็นเปลวไฟล้อไปตามสัดส่วนของพระวรกาย 

(ภาพท่ี 115)  

พระพิมพ์รูปแบบนี้พบแพร่หลายในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรืออาจจะระบุ

ให้ละเอียดไปอีกได้ว่าพบในพื้นที่ลุ ่มแม่น้ำแม่กลอง  - ท่าจีน ได้แก่ เมืองนครปฐมโบราณ แหล่ง

โบราณคดีพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี (ธนกฤต ลออสุวรรณ, 2546, น. 38) (ภาพที่ 116ก) และเมือง

กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (นิติพันธ์ ศิริทรัพย์, 2524, รูปที่ 65) พื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสัก เช่น เขา    

หินกลิ้งและเมืองซับจำปา จังหวัดลพบุรี (ภูธร ภูมะธน, 2558, น. 46) (ภาพที่ 116ข) และพื้นที่ลุ่ม

แม่น้ำชี ได้แก่ เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ และเมืองกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (ภาพท่ี 

116ค) โดยเฉพาะเมืองฟ้าแดดสงยางที่พบเป็นจำนวนมากและอาจแพร่หลายไปยังเมืองกันทรวิชัยท่ี

อยู่ใกล้กัน (วิริยา อุทธิเสน, 2546, น. 61) 
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ภาพท่ี 115 พระพิมพ์ดินเผารูปแบบท่ี 1 (พระพิมพ์ดินเผาบ้านหนองสรวง) 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

 

ภาพที่ 116 พระพิมพ์ดินเผาจากเมืองนครปฐมโบราณ (ก), พระพิมพ์ดินเผาจากเมืองซับจำปา (ข) 
และพระพิมพ์ดินเผาจากเมืองกันทรวิชัย (ค) 
ท่ีมา: ภาพ ก (ธนกฤต ลออสุวรรณ, 2546, น. 97, ภาพท่ี 1), ภาพ ข (ภูธร ภูมะธน, 2558, น. 46) 

 

ลักษณะของประภามณฑลที่มีขอบนอกเป็นเปลวไฟและฐานที่เป็นกลีบบัวซ้อนชั้นได้ปรากฏ

ในพระพุทธรูปประทับนั่งศิลปะปาละตอนกลางของอินเดียที่มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 - 15 

มาก่อนแล้ว (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558, น. 135-141) อย่างไรก็ดีประภามณฑลของพระพิมพ์ในพื้นท่ีลุ่ม

แม่น้ำชีก็ไม่ได้อยู่ในรูปเปลวเพลิงเสียท้ังหมด แม้ว่าพระพิมพ์รูปแบบนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ
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มีความสัมพันธ์กับพระพิมพ์จากภาคกลาง แต่ก็มีพัฒนาการที่แตกต่างไปจากภาคกลางเช่นกัน 

(รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2552) จึงอาจสรุปได้ว่าพระพิมพ์รูปแบบนี้ได้รับอิทธิพลจากศิลปะปาละ โดย

ผ่านเข้ามาทางพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำแม่กลอง - ท่าจีน ซึ่งพบศิลปกรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะปาละอื่น ๆ 

ด้วย และส่งผ่านไปยังพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชีผ่านทางพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักที่พบพระพิมพ์รูปแบบนี้เช่นกัน 

และคงเป็นรูปแบบท่ีนิยมสร้างกันมากในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำชี จนมีพัฒนาการทางศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของ

ตนเอง 

การกำหนดอายุให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 - 15 สามารถพิจารณาได้จากจารึกที่พบบน

พระพิมพ์บ้านหนองสรวงที่กำหนดจากตัวอักษรให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ข้อความบนจารึกที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับการทำบุญกลับเป็นที่นิยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าภาคกลาง (รุ่งโรจน์ 

ธรรมรุ่งเรือง, 2552, น. 496-497) จึงเป็นไปได้ว่าทิศทางของการส่งผ่านพระพิมพ์รูปแบบนี้ อาจ

ย้อนกลับจากพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำชีมายังเมืองศรีเทพหรือลุ่มแม่น้ำป่าสักได้เช่นกัน 

รูปแบบที่ 2 พระพิมพ์รูปพระพุทธรูปประทับนั่งเหนือฐานดอกบัว พระพิมพ์รูปแบบนี้พบ

ท้ังท่ีเกือบสมบูรณ์เต็มองค์ 2 ช้ิน พระพุทธรูปมีลักษณะคล้ายกับพระพิมพ์รูปแบบท่ี 1 แต่ประทับนั่ง

บนฐานดอกบัวไม่ซ้อนชั้น และปรากฏเพียงประภามณฑลเป็นเส้นล้อมรอบพระเศียรเท่านั้น มีจารึก

อักษรหลังปัลลวะขนาบข้างพระพุทธรูป และอักษรจีนด้านหลังพระพิมพ์ ซึ่งเคยได้กล่าวถึงไปแล้วว่า

สามารถกำหนดอายุจากตัวอักษรได้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 - 14  (ดูในหัวข้อ 3.1.2.8 และ 3.1.2.9, 

ภาพท่ี 22 - 23) สอดคล้องกับลักษณะประภามณฑลท่ียังไม่ปรากฏเปลวไฟและฐานดอกบัวไม่ซ้อนช้ัน

ท่ีเกิดขึ้นในศิลปะหลังคุปตะ-ปาละตอนต้นมาแล้ว (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558, น. 135-141) 

แต่อาจพิจารณาด้วยว่าพระพิมพ์รูปแบบนี้ถูกขนาบข้างด้วยตัวอักษรเกือบเต็มพื้นที่ด้านข้าง 

อาจเป็นสาเหตุให้ต้องตัดประภามณฑลล้อมรอบพระวรกายออกไป เหลือไว้เพียงบริเวณ พระเศียรก็

เป็นได้ ดังนั้นพระพิมพ์รูปแบบท่ี 1 และ 2 จึงน่าจะสร้างขึ้นในเวลาท่ีไม่ไกลกันนัก ดังท่ีสะท้อนให้เห็น

ผ่านทางลักษณะพระพักตร์และสัดส่วนพระวรกายท่ีเหมือนกันด้วยอีกประการหนึ่ง 

 รูปแบบที่ 3 พระพิมพ์รูปพระพุทธรูปล้อมรอบด้วยบุคคล พบเพียงช้ินเดียวและเหลือเพียง

ส่วนบนของพระพิมพ์เท่านั้น ลักษณะพระพุทธรูปที่เป็นประธานมีพระพักตร์แบบพื้นเมือง ปรากฏ

ประภามณฑลล้อมรอบพระวรกาย ด้านข้างขนาบด้วยบุคคลนั่งขัดสมาธิประนมมือหันหน้าเข้าหา

พระพุทธรูปประธาน รวมถึงด้านบนเป็นบุคคลนั่งขัดสมาธิขนาบข้างด้วยธรรมจักรและสถูป (ภาพท่ี 

117ก)  
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 จากการตรวจสอบของผู้วิจัยไม่พบว่ามีพระพิมพ์รูปแบบเดียวกันนี้ปรากฏในพื้นท่ีอื่นเลย แต่

กระนั้นองค์ประกอบโดยรวมก็อาจเทียบได้กับพระพิมพ์ดินดิบรูปอัษฏมหาโพธิสัตว์ที ่เคยพบจาก

ภาคใต้ เช่น เขาขรม อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และถ้ำวิหาร อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

(หม่อมหลวงสุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ, 2528, น. 50-51) (ภาพท่ี 117ข) ลักษณะของพระพิมพ์รูปอัษฏมหา

โพธิสัตว์ประกอบด้วยพระพุทธรูปประธานหรือพระพระธยานิพุทธไวโรจนะประทับนั่งบนพนักบัลลังก์

แสดงวิตรรกมุทรา ล้อมรอบด้วยประภามณฑลรูปเปลวไฟ ขนาบข้างด้วยสถูปขนาดเล็กทั้งสองข้าง 

ห้อมล้อมด้วยพระโพธิสัตว์ 8 องค์หรืออัษฏมหาโพธิสัตว์อันเป็นสัญลักษณ์ของจักรวาล (Chutiwongs, 

1984, น. 227)  

 น่าเสียดายท่ีพระพิมพ์ของเมืองศรีเทพชำรุดไปมากจนไม่สามารถทราบจำนวนและลักษณะท่ี

ชัดเจนของพระพุทธรูปประธานและบุคคลท่ีขนาบข้างได้ แต่ลักษณะของการประนมมือและพระเกศา

ที่แตกต่างจากพระพุทธรูปประธานแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ขนาบข้างน่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ รวมท้ัง

ตำแหน่งและระยะการวางองค์ประกอบก็มีความใกล้เคียงกับพระพิมพ์จากภาคใต้เช่นกัน ดังนั้น   

พระพิมพ์รูปแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นพระพิมพ์รูปอัษฏมหาโพธิสัตว์ แต่ต้องยอมรับว่ามี

รายละเอียดท่ีแตกต่างออกไปจากพระพิมพ์ภาคใต้อยู่บ้าง โดยเฉพาะการเพิ่มธรรมจักรและสถูปเข้าไป

ในองค์ประกอบ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท่ีพบในประติมากรรมของพุทธศาสนาของเมืองศรีเทพหลายช้ิน แต่

กระนั้นการเพิ่มธรรมจักรและสถูปในพระพิมพ์ก็เป็นองค์ประกอบท่ีนิยมในพระพิมพ์ภาคใต้เช่นกัน  

 

 

ภาพท่ี 117 พระพิมพ์รูปพระพุทธรูปล้อมรอบด้วยบุคคล พบท่ีเมืองศรีเทพ (ก) และตัวอย่างพระพิมพ์
รูปอัษฐมหาโพธิสัตว์จากภาคใต้ จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช 
ท่ีมาภาพ ก: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
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 พระพิมพ์ที่พบจากเขาขรมปรากฏจารึกคาถาเยธมฺมา อักษรเทวนาครี ภาษาสันสกฤต ซึ่ง

กำหนดอายุได้ชัดเจนว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 และสร้างขึ้นในคติของพุทธศาสนาฝ่าย

มหายานอย่างชัดเจน (หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสด์ิ, 2528, น. 118-119) ในกรณีของเมืองศรีเทพ

หากเชื่อว่าเป็นพระพิมพ์รูปอัษฏมหาโพธิสัตว์จริง คงสามารถบอกได้ว่าสร้างขึ้นในพุทธศาสนาฝ่าย

มหายาน และเป็นหลักฐานท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์กับพื้นท่ีคาบสมุทรภาคใต้  

 รูปแบบที่ 4 พระพิมพ์รูปพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทแสดงวิตรรกมุทรา พบเพียงช้ินเดียว

และส่วนล่างหักหายไป แต่ยังพอเห็นองค์ประกอบว่ามีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระ

บาทแสดงวิตรรกมุทราอยู่ในซุ้มวงโค้ง ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ประทับยืน เหนือขึ้นไปด้านบนเป็น

พระพุทธรูปประทับนั่งธยานมุทราเรียงกัน 3 องค์ โดยลักษณะพิมพ์เหมือนการกดประทับลงไปบนดิน

เหนียว ทำให้ส่วนภาพอยู่ลึกลงไปมากกว่าส่วนขอบท่ีนูนหนาขึ้นมา (ภาพท่ี 118ก) 

 

 

ภาพที่ 118 พระพิมพ์รูปพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทแสดงวิตรรกมุทรา พบที่เมืองศรีเทพ  (ก) และ
ตัวอย่างพระพิมพ์รูปพระพิมพ์รูปพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทแสดงวิตรรกมุทราในภาคใต้ จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช (ข) 
ท่ีมาภาพ ก: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

 พระพิมพ์รูปแบบนี้พบในภาคกลางที่เมืองนครปฐมโบราณ (ธนกฤต ลออสุวรรณ, 2546, น. 

45) แต่ก็พบการจัดองค์ประกอบคล้ายกันในพระพิมพ์จากเมืองคูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างท่ี

พระพุทธรูปด้านบนทั้ง 3 องค์ประทับนั่งห้อยพระบาท (สินชัย กระบวนแสง, 2522, น. 3) และพระ
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พิมพ์จากเมืองอู่ทองที่มีองค์ประกอบคล้ายกันมาก แตกต่างกันเพียงพระพุทธรูปประธานประทับ

นั่งขัดสมาธิ (ธนกฤต ลออสุวรรณ, 2546, น. 45-46) ส่วนในภาคใต้พบแพร่หลายอย่างมาก โดยพบท่ี

เขาอกทะลุ และวัดรัง จังหวัดพัทลุง ถ้ำเขาขนาบน้ำ จังหวัดกระบี่ ถ้ำคูหาภิมุข ถ้ำพระนอน ถ้ำศิลป์ 

และถ้ำกำปั ่น จังหวัดยะลา โบราณสถานเขาศรีว ิชัย จังหวัดสุราษฏร์ธานี และในเขตจังหวัด

นครศรีธรรมราช (หม่อมหลวงสุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ, 2528, น. 47) สามารถกล่าวได้ว่าพระพิมพ์รูปแบบ

นี้แพร่หลายมากท่ีสุดในคาบสมุทรภาคใต้ (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2523, น. 44) (ภาพท่ี 118ข) 

 นักวิชาการบางท่านเสนอว่าพระพิมพ์รูปแบบนี้ส่ือถึงตอนพระพุทธองค์แสดงมหาปาฏิหาริย์ท่ี

เมืองสาวัตถี (Coedes, 1926, น. 8-10) แต่บางท่านก็ตีความว่าเป็นตอนท่ีพระพุทธองค์แสดงสัทธรรม

ปุณฑริกสูตรบนยอดเขาคิชกูฏตามคติของฝ่ายมหายาน (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2523, น. 45) ซึ่งดูเหมือนว่า

ความเห็นหลังจะสอดคล้องกับองค์ประกอบของพระพิมพ์ท่ีคล้ายกับภาพสลักแสดงเหตุการณ์เดียวกัน

นี้ท่ีปรากฏบนผนังถ้ำหลายแห่งในประเทศอินเดีย (ผาสุข อินทราวุธ, 2542, น. 164-165) พระพุทธรูป

ประทับนั่งธยานมุทรา 3 องค์ด้านบนนั้น มีผู้ตีความว่าเป็นพระธยานิพุทธที่ประทับอยู่บนสวรรค์ อัน

เป็นรูปแบบประติมานวิทยาที่พบได้เสมอในศิลปะอินเดีย (Chirapravati, 1994, น. 122) จึงเป็นท่ี

ชัดเจนว่าพระพิมพ์รูปแบบนี้สร้างขึ้นในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน และคงได้รับต้นแบบมาจากศิลปะ

หลังคุปตะ ดังท่ีปรากฏว่าองค์ประกอบคล้ายกับภาพสลักในถ้ำการ์ลีและถ้ำกันเหรี ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง

พุทธศตวรรษที่ 11 – 12 ดังนั้นพระพิมพ์รูปแบบนี้น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 

(หม่อมหลวงสุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ, 2528, น. 109) 

 ด้วยเหตุท่ีพบพระพิมพ์รูปแบบนี้ในคาบสมุทรภาคใต้เป็นจำนวนมาก จึงเป็นไปได้ท่ีบ้านเมือง

ทวารวดีในภาคกลางคงจะรับผ่านมาทางคาบสมุทรภาคใต้ (ธนกฤต ลออสุวรรณ, 2546, น. 71) ใน

กรณีของเมืองศรีเทพที่พบเพียงชิ้นเดียวก็คงรับรูปแบบขึ้นมาจากบ้านเมืองในภาคกลางอีกทอดหนึ่ง

หรือรับจากภาคใต้โดยตรง แต่ก็ไม่ควรตัดความน่าจะเป็นที่อาจมีผู้คนจากทางใต้นำติดตัวขึ้นมากไ็ด้ 

เนื่องจากเป็นวัตถุขนาดเล็กท่ีสามารถพกติดตัวได้สะดวก ซึ่งน่าสนใจท่ีจะต้ังคำถามว่าการพบท้ังพระ

พิมพ์รูปแบบท่ี 3 และ 4 ท่ีแสดงความสัมพันธ์กับคาบสมุทรภาคใต้นั้นเพียงพอท่ีจะใช้เป็นหลักฐานว่า

พุทธศาสนาฝ่ายมหายานจากคาบสมุทรภาคใต้เข้ามามีบทบาทท่ีเมืองศรีเทพได้หรือไม่  

 รูปแบบที่ 5 แม่พิมพ์รูปพระพุทธรูปขนาบข้างด้วยสถูป พบเพียงชิ้นส่วนแม่พิมพ์เพียงช้ิน

เดียวที่ส่วนล่างชำรุด แต่ไม่พบองค์พระพิมพ์ ลักษณะเป็นรูปพระพุทธรูปประทับนั่งขนาบข้างด้วย

สถูปท้ังสองข้าง ด้านบนมีเส้นโค้งท่ีอาจเป็นซุ้มหรือประภามณฑล เหนือขึ้นไปมีฉัตรกางกั้น และอาจมี

ร่องรอยของเครื่องสูงบางอย่างท่ีลบเลือนไปมากแล้ว (ภาพท่ี 119)  
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ภาพท่ี 119 แม่พิมพ์รูปพระพุทธรูปขนาบข้างด้วยสถูป พบท่ีเมืองศรีเทพ  
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

 แม่พิมพ์ท่ีมีองค์ประกอบคล้ายกันนี้เคยพบท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค จังหวัดลพบุรี โดยมี

ลักษณะเป็นรูปพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทแสดงวิตรรกมุทราขนาบข้างด้วยสถูป ด้านบนมีฉัตรกาง

กั้นเช่นเดียวกัน (เมธี สุขสำเร็จ, 2544, น. 118) (ภาพท่ี 120ก) แต่ถ้าเปรียบเทียบกับพระพิมพ์ก็อาจ

เทียบได้กับพระพิมพ์ที่มีองค์ประกอบคล้ายกันคือ พระพิมพ์รูปพระพุทธรูปประทับนั่งในซุ้มวงโค้ง

ขนาบข้างด้วยสถูปและมีฉัตรกางกั้น ซึ่งเคยพบท่ีวัดพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพท่ี 119ข) 

หรือพระพิมพ์รูปพระพุทธรูปประทับนั่งขนาบข้างด้วยสถูปและด้านบนเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ พบท้ัง

ในภาคกลางท่ีเมืองนครปฐมโบราณ (ธนกฤต ลออสุวรรณ, 2546, น. 42-43) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่เมืองนครจำปาศรี จังหวัดมหาสารคาม (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2552, น. 107) และภาคใต้ที่จัด

แสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา (หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสด์ิ, 

2528, น. 45-46) (ภาพท่ี 120ค) 

น่าเสียดายที่ส่วนล่างของแม่พิมพ์ชิ ้นนี้ชำรุดหายไป จึงไม่ทราบว่าพระพุทธรูปประธานมี

ท่าทางการประทับนั่งหรือการแสดงมุทราอย่างไร ส่งผลให้ไม่สามารถแปลความคติในการสร้างได้

อย่างชัดเจนนัก แต่ก็คงบอกได้ว่าพระพิมพ์รูปแบบนี้ทำขึ้นในพื้นที่เมืองศรีเทพเอง โดยมีรูปแบบท่ี

สัมพันธ์กับพระพิมพ์ท่ีมีสถูปขนาบข้างท่ีพบแพร่หลายในภาคกลาง โดยเฉพาะพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำแม่กลอง 

-  ท่าจีน ตลอดจนยังพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้อีกด้วย นักวิชาการบางท่านเชื่อว่า

พระพิมพ์รูปพระพุทธรูปประทับนั่งในซุ้มวงโค้งขนาบข้างด้วยสถูปและมีฉัตรกางกั้นนั้นมีรูปแบบท่ี

คล้ายกับพระพิมพ์ในซุ้มพุทธคยาที่ปรากฏสถูปขนาบข้างเช่นกัน โดยได้รับอิทธิพลจากศิลปะปาละ
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ผ่านทางประเทศพม่า สามารถกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 – 16 (ธนกฤต ลออสุวรรณ, 

2546, น. 61-62, 83) 

 

 

ภาพท่ี 120 แม่พิมพ์จากแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค (ก) พระพิมพ์รูปพระพุทธรูปในซุ้มวงโค้งประกอบ
ฉัตรจากวัดพระแท่นดงรัง (ข) และพระพิมพ์รูปพระพุทธรูปขนาบข้างด้วยสถูปจากพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ วัดมัชฌิมาวาส (ค) 
ท่ีมา: ภาพ ก (พงษ์ศักดิ์ นิลวร, 2553, น. 146, ภาพท่ี 116), ภาพ ข (ธนกฤต ลออสุวรรณ, 2546, น. 

111, ภาพท่ี 15), ภาพ ค (หม่อมหลวงสุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ, 2528, น. 224, ภาพท่ี 37) 

 

 รูปแบบที่ 6 พระพิมพ์รูปพระโพธิสัตว์ 4 กร พบเพียงช้ินเดียว ลักษณะเป็นรูปพระโพธิสัตว์

ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร เกล้าพระเกศาเป็นขฎามุกุฎ มีประภามณฑลล้อมรอบพระเศียร ถือดอกบัว

ในพระหัตถ์ขวาล่าง ถือหม้อน้ำในพระหัตถ์ซ้ายล่าง พระหัตถ์บนท้ังสองข้างยกขึ้นแต่ไม่ทราบลักษณะ

มุทราหรือของที่ถือในพระหัตถ์ (ภาพท่ี 121) แต่ก็มีผู้ตีความว่าพระหัตถ์ขวาหลังถือคัมภีร์ พระหัตถ์

ซ้ายหลังถือแส้ อันเป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (พงษ์ศักดิ์ นิลวร, 2553, น. 283) 

 ผู้วิจัยเห็นว่าส่ิงของท่ีถือในพระหัตถ์บนท้ังสองข้างยังไม่ชัดเจน ดังนั้นการตีความอย่างแน่ชัด

ว่าเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรด้วยลักษณะส่ิงของท่ีถือดูจะไม่ค่อยมีน้ำหนักมากนัก อีกท้ังไม่ปรากฏ

รูปพระธยานิพุทธอมิตาภะที ่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของพระโพธิสัตว์อวโลกเตศวรด้ วย แต่หาก

เปรียบเทียบลักษณะโดยรวมกับแผ่นทองดุนรูปพระโพธิสัตว์ จะเห็นได้ว่ามีรูปแบบท่ีคล้ายกัน (ภาพท่ี 

111 – 113) ดังนั ้นพระพิมพ์รูปแบบนี้ก็อาจเป็นได้ทั ้งพระโพธิสัตว์ไมเตรยะและพระโพธิสัตว์             

อวโลกิเตศวร และสามารถสรุปได้ว่าสร้างขึ้นในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเช่นเดียวกับแผ่นทองดุน 
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ภาพท่ี 121 พระพิมพ์รูปพระโพธิสัตว์ 4 กร พบท่ีเมืองศรีเทพ 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

  

 จากลักษณะของพระพิมพ์ข้างต้นเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับพระพิมพ์รูปพระโพธิสัตว์ท่ีพบใน

พื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าไม่มีรูปแบบที่คล้ายกันเลย ถึงแม้ว่าในคาบสมุทร

ภาคใต้จะพบพระพิมพ์รูปพระโพธิสัตว์จำนวนหลายช้ิน แต่ส่วนใหญ่เป็นรูปพระโพธิสัตว์ประทับนั่งชัน

พระชานุหรือห้อยพระบาทลงข้างหนึ่ง ถ้าหากประทับนั่งขัดสมาธิก็มีข้อแตกต่างตรงที่พระหัตถ์ล่าง

มักจะวางอยู่บนพระชานุหรือทอดลงข้างพระวรกาย รวมถึงลักษณะเค้าโครงของพระพิมพ์ก็มีขอบ

หนาและยอดแหลมแตกต่างจากเมืองศรีเทพอย่างเห็นได้ชัด (หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสด์ิ, 2528, 

น. 52-56) ส่วนพระพิมพ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบที่เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ

เมืองนครจำปาศรี จังหวัดมหาสารคามนั้น ล้วนเป็นพระพิมพ์รูปพระโพธิสัตว์ประทับยืนที่มีรูปแบบ

แตกต่างออกไป (วิริยา อุทธิเสน, 2546, น. 55) 

 ดังนั้นพระพิมพ์รูปแบบนี้น่าจะสะท้อนงานศิลปกรรมพระโพธิสัตว์ของเมืองศรีเทพได้ชัดเจน

ยิ่งขึ้นว่านิยมทำเป็นประติมากรรมประทับนั่งขัดสมาธิท่ีมีรายละเอียดเฉพาะตัวที่คล้ายกัน ดังท่ีปรากฏ

ลักษณะร่วมทั้งในแผ่นทองดุนและประติมากรรมสำริดขนาดเล็ก และคงมีอายุอยู่ร่วมสมัยกันในช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 13 – 14 

 รูปแบบที่ 7 พระพิมพ์รูปพระโพธิสัตว์ไมเตรยะ พบเพียงชิ้นเดียวแต่แตกออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ ส่วนพระเศียรเกล้าพระเกศาเป็นชฏามุกุฏและปรากฏสถูปอันเป็นสัญลักษณ์ของพระโพธสัิตว์ 

ไมเตรยะอยู่ด้วย อีกทั้งยังปรากฏประภามณฑลล้อมรอบพระเศียร และส่วนพระวรกายช่วงล่างท่ี

หลงเหลือให้เห็นว่าประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานดอกบัวซ้อนชั้น พระหัตถ์ทั้งสองข้างน่าจะยกขึ้น 
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ด้านล่างฐานดอกบัวมีจารึก ซึ่งกรรณิการ์ วิมลเกษมให้ความเห็นว่าคล้ายอักษรหลังปัลลวะ ในช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 13 – 14 (พงษ์ศักดิ์ นิลวร, 2553, น. 150) (ภาพท่ี 122) 

 

 

ภาพท่ี 122 พระพิมพ์รูปพระโพธิสัตว์ไมเตรยะ พบท่ีเมืองศรีเทพ 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

 ดังที่กล่าวไปแล้วว่าลักษณะการประทับนั่งขัดสมาธิคงเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปกรรม  

พระโพธิสัตว์ที่เมืองศรีเทพ ซึ่งรายละเอียดพระโพธิสัตว์ของพระพิมพ์รูปแบบนี้ก็คงคล้ายกับพระพิมพ์

รูปแบบท่ี 6 แต่ไม่สามารถทราบได้ว่ามี 4 กรเหมือนกันหรือไม่ อย่างไรก็ดีพบข้อแตกต่างท่ีชัดเจนคือ 

การประทับนั่งอยู่บนฐานบัวซ้อนชั้นที่คล้ายกับพระพิมพ์รูปแบบที่ 1 ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะปาละ

ของอินเดีย (ภาพท่ี 115) จึงเป็นไปได้ว่าพระพิมพ์รูปแบบนี้กับพระพิมพ์รูปแบบท่ี 1 สร้างขึ้นร่วมสมัย

กันในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 ซึ่งสอดคล้องกับอายุจารึกด้านล่างฐานดอกบัว 

 เท่าท่ีทำการศึกษาเปรียบเทียบกับพระพิมพ์รูปพระโพธิสัตว์ท่ีพบในพื้นท่ีอื่น ๆ ยังไม่ปรากฏ

พระพิมพ์รูปพระโพธิสัตว์ไมเตรยะท่ีชัดเจนเช่นนี้ในพื้นท่ีใดเลย ดังนั้นการพบพระพิมพ์รูปพระโพธิสัตว์

ไมเตรยะจำนวนหลายองค์ อีกทั้งการปรากฏรูปพระโพธิสัตว์ไมเตรยะในงานศิลปกรรมประเภทอื่น

ด้วย เช่น ภาพสลักในถ้ำเขาถมอรัตน์ แผ่นทองดุน ประติมากรรมสำริด จึงอาจเป็นหลักฐานประการ

หนึ่งว่าพระโพธิสัตว์ไมเตรยะคงได้รับความนิยมและเคารพนับถือในพื้นท่ีเมืองศรีเทพ 

 อนึ่ง อาจจะต้องกล่าวไว้ด้วยว่าการขุดศึกษาโบราณสถานหมายเลข 11 เมืองอู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี เคยพบพระพิมพ์ท่ีมีจารึก “เมตฺเตยฺยโก” ท่ีมีผู้ศึกษาไว้แล้วว่าน่าจะหมายถึงพระศรีอาริย

เมตไตรย พระอนาคตพุทธเจ้าท่ีจะมาตรัสรู้ในภายภาคหน้า (จิรัสสา คชาชีวะ, 2546, น. 34) แต่ด้วย

รูปแบบของพระพิมพ์ที่ทำเป็นพระภิกษุ ไม่ใช่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ รวมถึงการพบพระพิมพ์
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อื ่น ๆ ในภายหลังที ่เป็นชื่อพระสาวกสำคัญหลายองค์ จึงมีการแปลความใหม่ควรจะหมายถึง      

“พระติสฺสเมตฺเตยฺโย” หนึ่งในพระอสีติมหาสาวกมากกว่า (ธนกฤต ลออสุวรรณ, 2546, น. 78) 

อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบและการแปลความพระพิมพ์จากเมืองอู่ทองชิ้นนี้ คงจะไม่เกี่ยวข้องกับพระ

พิมพ์รูปพระโพธิสัตว์ไมเตรยะท่ีเมืองศรีเทพแต่อย่างใด 

 

  3.3.2.5 ธรรมจักร เสาและแท่นฐานรองรับธรรมจักร 

  ธรรมจักรศิลาเป็นโบราณวัตถุท่ีพบในพื้นท่ีเมืองศรีเทพจำนวนหลายช้ิน น่าเสียดาย

ที ่ เก ือบทั ้งหมดแตกหักออกเป็นชิ ้นส่วนขนาดเล็ก ปัจจุบ ันเก ็บรักษาไว ้ในคลังของอุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีเทพอย่างน้อย 4 ช้ิน แต่บางช้ินก็ได้รับการบูรณะด้วยวัสดุสมัยใหม่ให้สมบูรณ์เต็มวง

ตามรูปแบบเดิม เช่น ธรรมจักรจากโบราณสถานเขาคลังนอกที่ปัจจุบันตั้งอยู่หน้ าโบราณสถาน      

เขาคลังใน (ภาพที่ 123) และธรรมจักรที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัด

สุโขทัย นอกจากนี้ยังพบธรรมจักรในสภาพสมบูรณ์ที่อ้างว่ามาจากเมืองศรีเทพอีก 2 วง วงหนึ่งจัด

แสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะนิวอาร์ก (Newark museum of art) รัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วว่าปรากฏจารึกอักษรปัลลวะบนธรรมจักรช้ินนี้ด้วย (Guy, 2014, p. 212) (ภาพท่ี 

19) และอีกวงหนึ่งเป็นธรรมจักรในครอบครองของพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร (Brown, 1996, 

p. 33, Fig. 8) 

สามารถกล่าวได้ว่าธรรมจักรพบที่เมืองศรีเทพทั้งที่สมบูรณ์เต็มวงและที่แตกหักเป็นชิ้นสว่น

ขนาดเล็กมีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด กล่าวคือ เป็นธรรมจักรที่ลอยตัวอย่างสมบูรณ์ ดุมล้อมีลายกลีบ

บัวล้อมรอบ ถัดออกมาเป็นลายพันธุ์พฤกษาและลายใบไม้ ซี่กงล้อสลักเป็นรูปเสาไอโอนิค วงล้อสลัก

เป็นหรือลายประจำยามก้ามปู ขนาบข้างด้วยลายลูกประคำ ขอบล้อด้านนอกสลักลายเปลวไฟตลอด

แนว (ภาพท่ี 124) 
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ภาพที่ 123 ธรรมจักรจากโบราณสถานเขาคลังนอก ปัจจุบันตั้งอยู่ด้านหน้าโบราณสถานเขาคลังใน 
ส่วนล่างท่ีมีสีออกส้มคือช้ินด้ังเดิม ส่วนท่ีเหนือรอยปูนขึ้นไปคืองานบูรณะใหม่ 
 

 

 

ภาพท่ี 124 ตัวอย่างลวดลายบนธรรมจักรจากเมืองศรีเทพท่ีมีรูปแบบเหมือนกันท้ังหมด 
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 ควอริทช์ เวลส์ ได้ใช้ลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนสลับดอกกลมเป็นเกณฑ์สำคัญในการแบ่งกลุ่ม

และจัดลำดับอายุสมัยของธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดี โดยเสนอว่าเป็นลายท่ีเก่าแก่และสืบทอดมา

จากศิลปะคุปตะของอินเดีย ดังนั้นธรรมจักรจากเมืองศรีเทพและธรรมจักรอื่น ๆ ที่ปรากฏลายนี้  

จัดเป็นธรรมจักรรุ่นแรกในช่วงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 12 (Wales, 1969, pp. 134-142) อย่างไรก็

ดีแม้ว่าโรเบิร์ต บราวน์ จะยอมรับว่าลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสลับดอกกลมเป็นลายที่ปรากฏใน

ธรรมจักรรุ่นแรกจริง แต่ก็พยายามช้ีให้เห็นว่ามีข้อท่ีแตกต่างไปจากศิลปะอินเดียอยู่บ้าง และน่าจะมี

ท่ีมาจากศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร โดยเฉพาะลายดอกกลมของเมืองศรีเทพท่ีคล้ายกับศิลปะ

เขมรมากกว่าศิลปะอินเดีย (Brown, 1996, pp. 135-136, 143-147)  

ท้ังนี้ลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนสลับดอกกลมได้ปรากฏในศิลปะเขมรแบบสมโบร์ไพรกุกและ

ไพรกเมง และศิลปะจามแบบมิเซิน E1 ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 (Benisti, 2003, pp. 91-98; 

Zephir, 2009, p. 79) รวมทั้งปรากฏในธรรมจักรหลายชิ ้นจากเมืองโบราณสมัยทวารวดี  เช่น 

ธรรมจักรจากเมืองนครปฐมโบราณ เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองลพบุรี เมืองซับจำปา จังหวัด

ลพบุรี เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา วัดไทยใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ และบางพื้นท่ีในจังหวัดเพชรบุรี 

(Indolf, 2014, pp. 290-299) ดังนั้นหากจะกำหนดอายุธรรมจักรศิลาของเมืองศรีเทพท้ังหมดให้อยู่

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ตามการวิเคราะห์ลวดลายที่กล่าวไปข้างต้นก็ดูจะสมเหตุสมผลอยู่ 

และยังสอดคล้องกับจารึกหลักธรรมอักษรปัลลวะบนธรรมจักรจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะนิวอาร์ก ซึ่งมีอายุ

อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วย 

 นอกจากธรรมจักรแล้วยังพบหัวเสารองรับธรรมจักรที่น่าสนใจอีกหลายรูปแบบ หัวเสา

รูปแบบแรกเป็นทรงกลมหรือทรงระฆัง (ภาพท่ี 125ก) ลักษณะโดยรวมคล้ายกับหัวเสาแบบผ้าโพกหัว

แขกที่พบในถ้ำศาสนสถานสมัยหลังคุปตะของอินเดียหลายแห่ง โดยหัวเสาที่สลักลวดลายชิ ้นหนึ่ง 

(ภาพที่ 125ข) มีรูปทรงคล้ายกับหัวเสาของถ้ำนาสิก รัฐมหาราษฏระ (ภาพที่ 125ค)  ซึ่งมีอายุอยู่

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 - 12 (Wauchop, 1933, pp. 65-71) ทั้งนี้ ยังไม่เคยปรากฏหัวเสารองรับ

ธรรมจักรทรงกลมลักษณะนี้ท่ีเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีอื่น ๆ อาจแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับ

รูปแบบจากศิลปะคุปตะ-หลังคุปตะของอินเดีย แต่ก็คงมาปรับเปลี่ยนโดยการเพิ่มลวดลายบาง

ประการให้เป็นลักษณะของตนเองมากขึ้น 
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ภาพที่ 125 หัวเสาทรงกลมหรือทรงระฆัง (ก) หัวเสาทรงระฆังที่คล้ายกับหัวเสาของถ้ำนาสิก (ข)     
หัวเสาถ้ำหมายเลข 10 ในกลุ่มถ้ำนาสิก รัฐมหาราษฏระ (ค) 
ท่ีมาภาพ ค: ดัดแปลงจาก (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.ป.ป.) 

 

 

ภาพท่ี 126 หัวเสาแปดเหล่ียมสลักลายพวงมาลัย-พวงอุบะ 
 

หัวเสารูปแบบต่อมาเป็นหัวเสาแปดเหล่ียมสลักลายพวงมาลัย - พวงอุบะ (ภาพท่ี 126) ซึ่งมีผู้

ศึกษาแล้วว่าน่าจะมีวิวัฒนาการมาจากหัวเสาลายพวงมาลัย - พวงอุบะในถ้ำอชันตา ศิลปะคุปตะ-

วกาฏกะของอินเดีย (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2553, น. 147) อีกท้ังยังคล้ายกับหัวเสาท่ีพบในเมืองโบราณอื่น  

เช่น เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (พนมบุตร จันทรโชติ, 2550, น. 54-55) เมืองซับจำปา จังหวัด

ลพบุรี (ภูธร ภูมะธน, 2558, น. 58)  
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หัวเสารูปแบบสุดท้ายเป็นหัวเสารูปพนัสบดี (ภาพที่ 20) ซึ่งได้กล่าวไปแล้วว่าปรากฏจารึก

อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต คำว่า “ปฺรติ” แปลว่า “ถูกประดิษฐานไว้แล้วหรือถูกตั้งไว้แล้ว” ซึ่ง

น่าจะหมายถึงการประดิษฐานธรรมจักรไว้ ณ ตำแหน่งนี้แล้ว โดยสามารถกำหนดอายุจากตัวอักษรให้

อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 14 (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.1.2.6) 

นอกจากนี้ยังพบแท่นฐานประติมากรรมชิ ้นหนึ่ง  (ภาพที่ 127) ปัจจุบันจัดแสดงอยู ่ใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ลักษณะเป็นฐานศิลาทรงส่ีเหล่ียมยกเก็จอย่างน้อยด้านละ 3 เก็จ 

แต่ละเก็จสลักรูปอาคารจำลองขนาดเล็ก ต้ังอยู่ในกรอบอาคารท่ีเหนือขึ้นไปเป็นลายวงโค้งประดับด้วย

ดอกไม้กลม 3 ดอก องค์ประกอบพื้นหลังปรากฏการเจาะช่องท้องไม้และแนวลวดบัว อาจกล่าวได้ว่า

ลักษณะโดยรวมคล้ายกับองค์ประกอบของโบราณสถานสถานเขาคลังในและเขาคลังนอก 

แท่นฐานประติมากรรมช้ินนี้ โรเบิร์ต บราวน์ได้กล่าวว่ามาจากเมืองศรีเทพ โดยสันนิษฐานว่า

เป็นแท่นฐานรองรับธรรมจักร เนื่องจากได้พบแท่นฐานลักษณะคล้ายกันนี้ร่วมกับเสารองรับธรรมจักร

ที่อ้างว่ามาจากเมืองศรีเทพ ซึ่งอยู่ในครอบครองของพลตำรวจเอกสนอง  วัฒนวรางกูร (Brown, 

1996, pp. 73-74) (ภาพท่ี 129ก) พร้อมท้ังต้ังข้อสังเกตว่ารูปแบบอาคารจำลองของแท่นฐานรองรับ

ธรรมจักรท้ังสองช้ินน่าจะมีความสัมพันธ์กับอาคารจำลองประดับปราสาทหันเจย (Han Chei) ท่ีสร้าง

ขึ้นในศิลปะไพรกเมง รวมถึงลายวงโค้งและลายดอกไม้กลม 3 ดอกก็สามารถเทียบได้กับลายวงโค้ง

และเหรียญกลมที่ปรากฏในทับหลังในศิลปะสมโบร์ไพรกุกและไพรกเมง ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 12 – 13 ด้วยเช่นกัน (Brown, 1981, pp. 212-215) (ภาพท่ี 128) 

 

 

ภาพท่ี 127 แท่นฐานรองรับธรรมจักรจากเมืองศรีเทพ จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
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ภาพท่ี 128 ตัวอย่างวงโค้งประดับด้วยเหรียญกลมในทับหลังศิลปะสมโบรไพรกุกจากปราสาทเขาน้อย 
จังหวัดสระแก้ว จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี 
 

 

 

ภาพท่ี 129 เสาและแท่นฐานรองรับธรรมจักรในครอบครองของพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร (ก) 
แท่นฐานรองรับธรรมจักรพบท่ีโบราณสถานเขาคลังนอก (ข) 
ท่ีภาพ ก: (Brown, 1996, Fig.60) 
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เมื่อปี 2558 - 2559 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้ดำเนินการขุดศึกษาเนินโบราณสถาน

บริวารรอบโบราณสถานเขาคลังนอกเพิ่มเติม และสำรวจพบช้ินส่วนแท่นฐานรูปอาคารจำลองช้ินหนึ่ง

ที่คล้ายกับอาคารจำลองของแท่นฐานรองรับธรรมจักรทั้งสองชิ้น (ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในอาคารศูนย์

ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ) (ภาพท่ี 129ข) จึงอาจเป็นหลักฐานท่ีตรวจสอบกลับไปได้ว่าแท่น

ฐานท้ังสองช้ินข้างต้นน่าจะมาจากเมืองศรีเทพ และยังแสดงให้เห็นอีกว่าแท่นฐานลักษณะนี้คงทำขึ้น

หลายช้ิน ซึ่งไม่เคยปรากฏในเมืองโบราณท่ีพบธรรมจักรอื่น ๆ มาก่อน แม้ว่าจะเคยได้พบแท่นฐานรูป

วิมานชั้นซ้อนหรือจันทรศาลาที่เมืองนครปฐมโบราณ (Brown, 1984, pp. 115-116) แต่ก็มีข้อ

แตกต่างทางด้านรูปแบบอยู่มาก โดยเฉพาะการสลักรูปบุคคลอยู่ในซุ้มกุฑุท่ีไม่ปรากฏในแท่นฐานท่ีพบ

จากเมืองศรีเทพ 

ดังน ั ้นสามารถกล่าวได้ว ่าแท่นฐานรองร ับธรรมจักรที ่ประดับอาคารจำลองคงเป็น

ลักษณะเฉพาะของเมืองศรีเทพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าช่างท่ีเมืองศรีเทพคงมีความชำนาญและคุ้นเคยกับ

อาคารจำลองเป็นอย่างดี เห็นได้จากจำนวนแท่นฐานและพัฒนาการของรูปแบบอาคารจำลองท่ี

แตกต่างกันออกไปบ้าง ผู้วิจัยเห็นว่าด้วยความชำนาญและคุ้นเคยกับอาคารจำลองในประติมากรรมนี้

เอง น่าจะทำให้ช่างสามารถปรับใช้กับสถาปัตยกรรมได้ด้วย ดังจะเห็นได้จากรูปแบบอาคารจำลอง

และองค์ประกอบอื่น ๆ ของโบราณสถานเขาคลังนอกท่ีมีลักษณะโดยรวมคล้ายกัน 

เท่าท่ีกล่าวมานี้จะเห็นได้ว่ารูปแบบธรรมจักร เสาและแท่นฐานรองรับธรรมจักร สอดคล้องไป

ในทิศทางเดียวกันว่าเป็นหลักฐานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 ซึ่งดูเหมือนว่าจะได้รับอิทธิพล

ทางด้านรูปแบบและลวดลายประดับมาจากศิลปะคุปตะ-หลังคุปตะของอินเดีย ศิลปะสมโบร์ไพรกุก

และไพรกเมงของเขมรโบราณ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยยังคงมีคำถามว่าธรรมจักร เสาและแท่นฐานรองรับ

ธรรมจักรที่พบนั้น สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 - 13 เท่านั้นหรือไม่ เนื่องจากพบหลักฐานบาง

ช้ินร่วมกับเขาคลังนอกท่ีเป็นโบราณสถานช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 จึงเป็นไปได้ท่ีจะสร้างขึ้นในสมัยหลัง

ด้วยเช่นกัน โดยใช้รูปแบบและลวดลายเดิมเป็นต้นแบบในการสร้าง แต่กระนั้นรูปแบบและลวดลายท่ี

ไม่เปลี่ยนไปเลยของธรรมจักรก็ย้อนกลับมาเป็นข้อขัดแย้งกับความเห็นนี้ และยังไม่มีข้อพิสูจน์ท่ี

ชัดเจนว่ามีการนำรูปแบบในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 - 13 มาใช้จริงหรือไม่  

ข้อสังเกตท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุดคงบอกได้เพียงว่าน่าจะมีการนำธรรมจักร ในช่วงพุทธศตวรรษ

ที่ 12 - 13 มาที่โบราณสถานเขาคลังนอก ข้อสังเกตนี้น่าจะสอดคล้องกับการพบโกลนธรรมจักร เสา

และแท่นฐานรองรับธรรมจักรท่ีทำจากศิลาแลงกลุ่มหนึ่งจากการขุดศึกษาโบราณสถานคน.1/6 - 1 ใน

อาณาบริเวณของเขาคลังนอก อาจถือได้ว่าเป็นชุดของธรรมจักร เสาและแท่นฐานรองรับธรรมจักร 
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หรืออาจเรียกว่า “ธรรมจักรสตัมภะ” ที่พบจากการขุดค้นร่วมกันที่ชัดเจนอีกแห่งหนึ่ง (อุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2558, น. 135-141) (ภาพที่ 130) จึงเป็นไปได้ว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 

ร่วมสมัยกับเขาคลังนอกยังคงมีการสร้างธรรมจักรอยู่ แต่เปล่ียนวัสดุเป็นศิลาแลงและตกแต่งทับด้วย

ปูนปั้น ดังที่พบลายปูนปั้นหลายชิ้นที่มีคล้ายกับลวดลายบนธรรมจักร นอกจากนี้ยังคงนำธรรมจักร

ศิลาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 มาใช้สักการะในพื้นท่ีด้วย 

 

 

ภาพท่ี 130 โกลนธรรมจักรสดมภ์ขุดค้นพบท่ีโบราณสถานคน.1/6-1 และแบบจำลอง 
 

 การพบธรรมจักรบางวงที่ปรากฏจารึกหลักธรรมภาษาบาลีแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาฝ่าย

เถรวาทได้เข้ามาที่เมืองศรีเทพในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ซึ่งสอดคล้องกันดีกับจารึกหลักธรรม

ภาษาบาลีที่เคยกล่าวไปแล้ว แต่ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมาที่ปรากฏ

ร่องรอยของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานในพื้นท่ีเมืองศรีเทพแล้ว ธรรมจักรก็ยังคงถูกใช้ประโยชน์อยู่ ดัง

จะเห็นได้จากการปรากฏในงานศิลปกรรมอื่น ๆ เช่น ภาพสลักบนถ้ำเขาถมอรัตน์ พระพิมพ์ ดินเผา 

แผ่นทองดุน รวมถึงโกลนธรรมจักรสดมภ์ที่เขาคลังนอก ดังนั้นในกรณีของเมืองศรีเทพจึงไม่ได้ถือว่า

ธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่อาจเป็นปูชนียวัตถุของ  

พุทธศาสนาฝ่ายมหายานด้วย 
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  3.3.2.6 ใบเสมา 

  ดังที่กล่าวไปแล้วว่าโบราณสถานในเขตเมืองในของเมืองศรีเทพได้พบหลักหิน      

บะซอลต์ปักล้อมรอบในลักษณะของเสมา แต่หลักหินท่ีมีรูปทรงเป็นใบเสมากลับพบเพียง 2 ใบเท่านั้น 

ใบแรกยังคงปักอยู่ในตำแหน่งด้ังเดิมท่ีโบราณสถานบน. 15 (ภาพท่ี 131) และใบท่ีสองจัดแสดงอยู่ใน

ศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ (ภาพท่ี 132) ใบเสมาท้ังสองใบทำจากหินทรายและมีรูปทรง

เหมือนกัน โดยทำเป็นทรงแผ่นแบนคล้ายกลีบบัวเรียวยาว ด้านบนมียอดแหลม กึ่งกลางใบท้ังสองด้าน

สลักเป็นเส้นนูนตลอดความยาว แต่เสมาใบที ่สองปรากฏภาพสลักพุทธประวัติตอนเสด็จออก

มหาภิเนษกรมณ์บริเวณส่วนล่างด้วย (สำรวจป้ายคำบรรยายของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 30 

กรกฎาคม 2562)  

 

 

ภาพท่ี 131 ใบเสมาบริเวณโบราณสถานบน. 15 
ท่ีมา: ธนัชญา เทียนดี 

 



 211 
 

 

ภาพท่ี 132 ใบเสมาสลักภาพพุทธประวัติตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์  
 

ใบเสมาถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากพบ

แพร่หลายเป็นจำนวนมากครอบคลุมท้ังพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำมูล ลุ่มแม่น้ำชี และลุ่มแม่น้ำโขง (รุ่งโรจน์ ธรรม

รุ่งเรือง, 2558, น. 54; ศรีศักร วัลลิโภดม, 2518, น. 90) รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ได้จัดแบ่งรูปทรงของ

ใบเสมาออกเป็น 3 รูปทรง ได้แก่ ทรงแผ่นแบน ทรงแท่นส่ีเหล่ียมหรือหลายเหล่ียม และทรงธรรมชาติ 

โดยท่ีทรงแผ่นแบนคล้ายกลีบบัวสลักเส้นนูนเป็นแบบแผนท่ีพบแพร่หลายจำนวนมาก และอาจจะพบ

ร่วมกับภาพเล่าเรื่องด้วย (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2561, น. 79-86) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีปรากฏในใบเสมา

ท่ีเมืองศรีเทพ 

ด้วยความที ่เป็นรูปแบบที ่ปรากฏแพร่หลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใบเสมาของ      

เมืองศรีเทพจึงควรจะได้รับอิทธิพลในการสร้างมาจากบ้านเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย

อาจจะรับลงมาทางแม่น้ำชีผ่านแหล่งโบราณคดีบ้านกุดโง้ง จังหวัดชัยภูมิท่ีมีรูปทรงคล้ายกัน (ภาพท่ี 

133ก) หรือรับมาจากลุ่มแม่น้ำมูลโดยผ่านเมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมาที่ปรากฏการปักใบเสมา

เช่นกัน ซึ่งท้ังสองพื้นท่ีท่ีกล่าวมานั้นเป็นแหล่งใบเสมาท่ีใกล้กับเมืองศรีเทพมากท่ีสุด  
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ภาพที่ 133 ใบเสมาจากแหล่งโบราณคดีบ้านกุดโง้ง จังหวัดชัยภูมิ  (ก) และใบเสมาสลักภาพพุทธ
ประวัติจากเมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ข) 

 

หากพิจารณาจากการจัดกลุ่มภาพสลักท่ีปรากฏบนใบเสมาของสตีเฟน เมอร์ฟี พบว่าใบเสมา

ท่ีปรากฏภาพสลักท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ (แยกออกจากชาดก) กระจุกตัวกันอยู่ในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำชี

เท่านั้น โดยเฉพาะเมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่พบถึง 11 จาก 16 ใบ และน่าจะมีอายุอยู่

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 (ภาพท่ี 133ข) (Murphy, 2010, pp. 264-281) จึงอาจจะจำกัดพื้นท่ี

ลงไปได้ว่าใบเสมาของเมืองศรีเทพรับรูปแบบและคติการสลักภาพพุทธประวัติมาจากพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำชี 

แม้ว่าจะไม่ใช่พุทธประวัติตอนเดียวกันก็ตาม ซึ่งสตีเฟน เมอร์ฟี ตั ้งข้อสังเกตว่าพื้นที่ลุ ่มแม่น้ำชี

ตอนกลางบริเวณเมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์น่าจะเป็นศูนย์กลางของประเพณีการสร้างใบ

เสมาและส่งต่อไปยังพื้นท่ีอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Murphy, 2010, pp. 207-209) 

สำหรับการใช้ประโยชน์ของใบเสมาที่เมืองศรีเทพ สันนิษฐานว่าคงใช้ปักเพื่อกำหนดเขต    

ศาสนสถานของพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากการปักหลักหินบะซอลต์และใบเสมาใกล้กับโบราณสถาน

ขนาดเล็กหลายหลัง แต่ในกรณีของใบเสมาที่เป็นภาพเล่าเรื ่องก็อาจจะปักเพื่อใช้สักการะหรือส่ิง

ศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองได้เช่นกัน (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2558, น. 54) 
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3.3.2.7 สถูปสำริด 

 สถูปสำริดขนาดเล็กองค์หนึ่งท่ีพบในพื้นท่ีเมืองศรีเทพเป็นสถูปทรงระฆังท่ีมีปลียอด

และปล้องไฉนสูงชลูด องค์สถูปสามารถถอดประกอบได้เป็น 2 ชิ้นบริเวณส่วนองค์ระฆังและส่วนท่ี

เหนือขึ้นไป (ภาพที่ 134ก) ทั้งนี้ สถูปสำริดองค์นี้คล้ายกับสถูปสำริดพบที่เมืองนครจำปาศรี จังหวัด

มหาสารคาม โดยมีรูปแบบขององค์ระฆัง ปลียอด และปล้องไฉนเหมือนกันเกือบทั้งหมด แต่สัดส่วน

ลดหลั่นแตกต่างกันออกไปบ้าง รวมถึงยังสามารถถอดได้เป็น 2 ชิ้น และมีความสูงประมาณ 25 

เซนติเมตรใกล้เคียงกันด้วย (สถาพร ขวัญยืน, 2523, น. 81-82) (ภาพท่ี 134ข)  

 

 

ภาพท่ี 134 สถูปสำริดจากเมืองศรีเทพ (ก) และสถูปสำริดจากเมืองนครจำปาศรี (ข) 
ที่มา: ภาพ ก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, ภาพ ข (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

มหาสารคาม, 2562) 

 

 สถูปสำริดของเมืองนครจำปาศรีสามารถระบุได้ชัดเจนว่าพบจากการขุดศึกษาโบราณสถาน

นอกเมือง โดยถูกฝังลึกลงไปประมาณ 50 เซนติเมตรใต้โบราณสถาน ภายในสถูปสำริดพบพระธาตุ 

แผ่นเงิน-แผ่นทอง บรรจุไว้ในผอบสำริด ผอบเงิน และผอบทองซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่งแสดงถึงคติการฝัง

และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ใต้ศาสนสถาน นอกจากนี้ยังพบพระพิมพ์ดินเผาและแผ่นดินเผา

จำนวนมากที่สามารถกำหนดอายุให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 16 (สถาพร ขวัญยืน, 2523, น. 

81-86) ดังนั้นสถูปสำริดของเมืองศรีเทพท่ีมีความคล้ายกันท้ังขนาดและรูปแบบ อาจสันนิษฐานได้ว่า

เป็นสถูปท่ีบรรจุพระธาตุเช่นเดียวกัน และมีอายุอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วย 
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ส่วนปลายยอดสถูปสำริดลักษณะคล้ายกันนี้ยังพบจากการขุดศึกษาบริเวณพระนอนวัด

ธรรมจักรเสมาราม เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา (ทนงศักดิ์ หาญวงษ์, 2534, น. 65) (ภาพท่ี 108) 

และจากการขุดศึกษาโบราณสถานหลังเดียวกับท่ีพบสถูปสำริดท่ีเมืองนครจำปาศรีก็ยังพบแผ่นดินเผา

รูปสถูปทรงหม้อน้ำท่ีคล้ายกับสถูปสำริดอีกด้วย (มยุรี วีระประเสริฐ, 2531, น. 95, 123, รูปท่ี 22) 

สถูปสำริดถือเป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองศรีเทพกับเมือง

นครจำปาศรี รวมถึงเมืองเสมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 16 ซึ่งการปรากฏโบราณวัตถุที่มีรูปแบบ

คล้ายกันมากนั้น สะท้อนให้เห็นถึงการแลกเปล่ียนทางด้านศิลปะและเชิงช่าง หรืออาจสะท้อนถึงการ

เคลื่อนย้ายของคนที่นำโบราณวัตถุชิ้นนี้ติดตัวมาด้วย ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการที่สถูปสำริดใช้เป็น

ภาชนะบรรจุปูชนียวัตถุสำคัญอย่างพระธาตุ อาจเป็นกิจกรรมด้านศาสนาของชนช้ันสูงหรือกษัตริย์ท่ี

ติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างเมือง ซึ่งเคยได้กล่าวไปแล้วว่าเมืองศรีเทพและเมืองนครจำปาศรีมีลักษณะ

ของคูน้ำคันดินท่ีขาดเป็นช่วงคล้ายกันด้วย 

 

3.3.3 ประติมากรรมอื่น ๆ 

 3.3.3.1 เทวรูปชัมภละหรือกุเวร 

 เทวรูปชัมภละหรือกุเวร ถือเป็นประติมากรรมทางศาสนาชิ้นหนึ่ง แต่ที่จัดให้อยู่ใน

หมวดนี้ เนื่องจากยังมีข้อสงสัยว่าเป็นประติมากรรมของศาสนาใดระหว่างศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา

ฝ่ายมหายาน ประติมากรรมชิ้นนี้ขุดพบบริเวณโคปุระของปรางค์ศรีเทพ ลักษณะเป็นเทวรูปศิลา 

ประทับนั่งขัดสมาธิ สวมกระบังหน้าแบบมงกุฎทรงกรวยแหลม สวมกุณฑล พระหัตถ์ทั้งสองข้างวาง

บนพระชานุ พระหัตถ์ขวาถือผลมะนาว พระหัตถ์ซ้ายถือหัวสัตว์คล้ายพังพอน ทรงผ้านุ่งสั้น (กรม

ศิลปากร, 2550, น. 165) (ภาพท่ี 135ก) 

จากการศึกษาเปรียบเทียบไม่พบว่ามีเทพชัมภละในลักษณะนี้เลย แต่ก็อาจนำไปเทียบได้กับ

ประติมากรรมพระวัชรธรที่พบในอาโรคยศาลาสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ภาพที่ 135ข) เนื่องจากมี

ลักษณะการประทับนั่งและขนาดที่ใกล้เคียงกัน (สูงประมาณ 50 เซนติเมตร) รวมถึงรูปแบบศิลปะที่

ปรากฏการสวมกระบังหน้าแบบมงกุฎทรงกรวยแหลม การสวมกุณฑลและนุ่งผ้าส้ันก็คล้ายกันด้วย จึง

สันนิษฐานได้ว่าน่าจะสร้างขึ้นในศิลปะบายนของเขมรสมัยเมืองพระนครช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18  
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ภาพท่ี 135 เทวรูปชัมภละพบท่ีปรางค์ศรีเทพ (ก) และพระวัชรธรจากกู่คันธนาม จังหวัดร้อยเอ็ด (ข) 
 

การที่จะบอกว่าเทวรูปชัมภละเป็นประติมากรรมเนื่องในพุทธศาสนาตามช่วงเวลาของ    

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งพุทธศาสนานิกายวัชรยานเฟื่องฟูนั้น คงเป็นการด่วนสรุปเกินไป เนื่องจาก

ต้องคำนึงว่าไม่เคยปรากฏพระพุทธรูปหรือพระโพธิสัตว์สมัยพระเจ้าชัววรมันท่ี 7 ในพื้นท่ีเมืองศรีเทพ

เลย และเทพชัมภาละก็ยังปรากฏทั้งศาสนาพุทธและฮินดูในนิยามของเทพแห่งความมั่งคั่งและอุดม

สมบูรณ์อีกด้วย ดังนั้นเทพชัมภละองค์นี้อาจเป็นการสร้างขึ้นเพื่อสักการะในนิยามนั้นก็ได้ และไม่

จำเป็นต้องเป็นเทพของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แต่การปรากฏท่ีปรางค์ศรีเทพแสดงให้เห็นว่าคงมีการใช้

พื้นท่ีต่อเนื่องมาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 ด้วย 

 

3.3.3.2 ทวารบาล 

ประติมากรรมทวารบาลศิลาพบในพื้นที่เมืองศรีเทพจำนวน 2 องค์ องค์แรกสำรวจ

พบในเขตเมืองใน สภาพเกือบสมบูรณ์ ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ภาพ

ท่ี 136ก) อีกองค์หนึ่งขุดพบด้านหน้าโคปุระของปรางค์ศรีเทพบริเวณปรางค์ศรีเทพ แต่ไม่ปรากฏเศียร 

(กรมศิลปากร, 2550, น. 158) ลักษณะของทวารบาลท้ังสององค์ค่อนข้างคล้ายกัน โดยเป็นทวารบาล

ประทับยืน สวมกระบังหน้าเป็นรัดเกล้า สวมเครื่องประดับท้ังกุณฑล กรองศอ และพาหุรัด แต่นุ่งผ้า
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ส้ัน จุดสำคัญคือช่วงขาท่ีค่อนข้างส้ัน ข้อเท้าใหญ่ และเท้ากว้าง อันเป็นลักษณะท่ีพบในประติมากรรม

สมัยบายน (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 293) (ภาพท่ี 136ข) 

 

 

ภาพท่ี 136 ทวารบาลพบท่ีปรางค์ศรีเทพ (ก) ทวารบาลท่ีปราสาทบายน ประเทศกัมพูชา (ข) 
ท่ีมาภาพ ก: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ  

  

 ทวารบาลศิลปะบายนที่พบนี้คงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานนอกเหนือไปจากเทวรูปชัมภละที่แสดง

ให้เห็นว่าคงมีการใช้พื้นท่ีปรางค์ศรีเทพในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 หรือสมัยพระชัยวรมันท่ี 7 ด้วย แต่

ทั้งทวารบาลและเทวรูปชัมภละก็ไม่ได้เป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากศาสนาฮินดูมา

เป็นพุทธศาสนาวัชรยานที่รุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังนั้นการอาศัยร่องรอยการปรับปรุง

ปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้องมาสนับสนุนในข้อสันนิษฐานนี้เพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่รอบคอบ

นัก เนื่องจากไม่เคยพบหลักฐานเนื่องในพุทธศาสนานิกายวัชรยานอื่น ๆ เลย ดังนั้นข้อสันนิษฐานท่ีว่า

นี้ควรจะต้องได้รับการทบทวนใหม่ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 
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  3.3.3.3 ประติมากรรมดินเผารูปคช - ลักษมี  และกุเวร 

  ในพื้นท่ีเมืองศรีเทพยังได้พบวัตถุดินเผาประเภทหนึ่งท่ีคล้ายพระพิมพ์ แต่ทำเป็นรูป

สัญลักษณ์มงคลคือ รูปคช - ลักษณมี (ภาพที่ 137ก) และรูปกุเวร (137ข) อันเป็นสัญลักษณ์ความ   

มั ่งคั ่งร่ำรวย โชคลาภ และความอุดมสมบูรณ์ ส่วนบนมีรูเจาะสำหรับห้อยติดตัวในลักษณะของ

เครื่องราง สันนิษฐานว่าพ่อค้าชาวอินเดียเป็นผู้นำเข้ามาในดินแดนไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องรางในการ

แสวงหาความร่ำรวยจากการค้า หรืออาจเป็นการทำเลียนแบบขึ้นในท้องถิ่น ซึ่งยังพบที่เมืองโบราณ 

ในภาคใต้และภาคกลางของไทยด้วย เช่น เมืองนครปฐมโบราณ เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมือง

ซับจำปา จังหวัดลพบุรี เมืองจันเสน และเมืองบน จังหวัดนครสวรรค์ (ผาสุข อินทราวุธ, 2528, น. 

51-52) อาจกำหนดอายุให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 115-116) 

 

 

ภาพท่ี 137 ประติมากรรมดินเผารูปคช-ลักษมี (ก) และกุเวร (ข) พบท่ีเมืองศรีเทพ 
  

  3.3.3.4 ชิ้นส่วนคานหามสำริด 

  ช้ินส่วนคานหามสำริดจำนวน 2 ช้ิน ถูกพบในพื้นท่ีเมืองศรีเทพ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้

ในคลังของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ทั้งสองชิ้นหล่อขึ้นรูปเป็นรูปนาค บริเวณปลายด้านหนึ่ง

สามารถเสียบไม้คานหามเข้าไปได้ ช้ินส่วนคานหามสำริดท่ีพบท้ังหมดนี้จึงเป็นส่วนหัวหรือส่วนปลาย

ของคานหามแต่ละข้าง (กรมศิลปากร, 2550, น. 176) (ภาพที่ 138) นอกจากนี้ในช่วงปี 2559 

เจ้าหน้าท่ีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้พบช้ินส่วนคานหามสำริดโดยบังเอิญอีก 3 ช้ินบริเวณใกล้กับ

ประตูด้านทิศตะวันออกของเมืองใน ท้ังสามช้ินหล่อขึ้นรูปเป็นรูปนาคเช่นเดียวกัน แต่ช้ินหนึ่งทำเป็น
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รูปนาคด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งทำเป็นครุฑ (ภาพที่ 139ก) ซึ่งสามารถเทียบได้กับรูปแบบของ

สะพานนาคศิลปะบายนที่ด้านหน้าสลักเป็นรูปนาค ส่วนด้านหลังเป็นรูปครุฑ (ภาพที่ 139ข) จึง

เป็นไปได้ว่าช้ินส่วนคานหามช้ินนี้สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 

 

 

ภาพท่ี 138 ช้ินส่วนคานหามสำริดรูปนาคพบท่ีเมืองศรีเทพ 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

 

ภาพที่ 139 ชิ้นส่วนคานสำริดรูปนาค - ครุฑ พบที่เมืองศรีเทพ (ก) สะพานนาค (ด้านหลังเป็นครุฑ)
ปราสาทตาพรหม ประเทศกัมพูชา (ข) 
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ชิ้นส่วนคานหามสำริดรูปนาคนี้เคยได้พบในแหล่งโบราณคดีที ่ได้รับวัฒนธรรมเขมร เช่น 

เมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (สำรวจป้ายคำบรรยายของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย, 8 

ธันวาคม 2560) เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (สำรวจป้ายคำบรรยายของพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ ปราจีนบุรี, 4 มกราคม 2559) สันนิษฐานว่าคงเป็นชิ้นส่วนประกอบคานหามที่ใช้สำหรับ

รองรับปูชนียวัตถุ หรืออาจเป็นคานหามของบุคคลสำคัญประจำพื้นที่นั้น แต่ที่น่าสังเกตคือ ความ

ประณีตของการหล่อสำริดที่ค่อนข้างสวยงาม แสดงถึงความชำนาญและเชิงช่างชั้นสูง หรือด้วย

รูปแบบที่คล้ายกัน อาจเป็นวัตถุที่หล่อขึ้นในพื้นที่เดียวกัน และส่งต่อออกไปยังชุมชนหรือเมืองที่รับ

วัฒนธรรมเขมรโบราณก็เป็นได้ ซึ่งสามารถกำหนดอายุให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 - 18 

   

3.3.4 ข้อสังเกตจากหลักฐานประเภทโบราณวัตถุ 

จะเห็นได้ว่าโบราณวัตถุท่ีพบจากการสำรวจ รวบรวม และขุดศึกษาโบราณสถานในพื้นท่ีเมือง

ศรีเทพเกือบทั ้งหมดเป็นประติมากรรมเนื ่องในศาสนา ซึ ่งสามารถตั ้งข้อสังเกตจากหลักฐาน

โบราณวัตถุได้ดังนี้ 

1. ศาสนาฮินดูไวษณพนิกายน่าจะเป็นศาสนาแรกที่ปรากฏในพื้นที่เมืองศรีเทพ จากการพบ

เทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะหลายองค์ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 - 13 ซึ่งสอดคล้องกับจารึก

ไวษณพที่อยู่ในช่วงเดียวกัน แต่ในช่วงเวลานี้พระสุริยะก็คงเป็นที่เคารพบนับถือเช่นกัน ในขณะท่ี   

ไศวนิกายมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยรูปแบบศิลปะชี้ให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กับศิลปะคุปตะ

ของอินเดียและศิลปะพนมดาของฟูนัน และอาจเป็นลักษณะเฉพาะของเมืองศรีเทพเองท่ีส่งกลับไปยัง

ดินแดนปากแม่น้ำโขงด้วย น่าสนใจว่าเทวรูปพระอัยนาร์ท่ีพบในช่วงเวลานี้เป็นหลักฐานประการหนึ่ง

ท่ีบอกได้ว่าน่าจะมีชาวอินเดียใต้หรือศรีลังกาเข้ามาต้ังรกรากในเมืองศรีเทพด้วย 

2. พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเริ่มปรากฏขึ้นอย่างเร็วที่สุดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 จาก

การพบพระพุทธรูปและธรรมจักรท่ีปรากฏจารึกหลักธรรมภาษาบาลี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

กับศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ - หลังคุปตะของอินเดีย และศิลปะทวารวดีจากภาคกลาง แต่พระพุทธรูป

และธรรมจักรบางช้ินก็มีความสัมพันธ์กับศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครด้วยเช่นกัน ต่อมาในช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 13 - 15 ได้ปรากฏประติมากรรมเนื่องในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจำนวนมาก ท้ังพระ

โพธิสัตว์โลหะ ภาพสลักนูนต่ำ พระพิมพ์ และแผ่นทองดุน โดยมีข้อสังเกตว่าพระพุทธรูปและ

ธรรมจักรก็คงถูกใช้ประโยชน์สืบต่อมาในสมัยนี้  นอกจากนี้ยังพบเจดีย์สำริดและใบเสมาร่วมด้วย
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ประติมากรรมในสมัยนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี แต่ก็ยังปรากฏ

ร่องรอยของศิลปะทวารวดีจากภาคกลาง รวมถึงพระพิมพ์บางช้ินก็มีลักษณะของพระพิมพ์ภาคใต้ด้วย 

3. น่าสังเกตว่าตั ้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมานั้น ไม่ปรากฏประติมากรรมของ

ศาสนาฮินดูอีกเลย จนกระทั่งการเข้ามาของวัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

16 – 18 ศาสนาฮินดูไศวนิกายจึงมีบทบาทขึ้นมาก เห็นได้จากการพบศิวลึงค์ ฐานโยนิ นนทิ และ

เทวรูปขนาดเล็กหลายช้ิน และทำให้บทบาทของพุทธศาสนาดูลดน้อยลงไปจนแทบไม่ปรากฏร่องรอย

อีกเลย แม้ว่าจะได้พบประติมากรรมศิลปะบายนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 แต่ก็ไม่ได้มีนัยสำคัญท่ี

แสดงถึงร่องรอยของพุทธศาสนานิกายวัชรยานของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ท่ีชัดเจน 

 

3.4 ข้อสังเกตเก่ียวกับลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพจากหลักฐานทางโบราณคดี 

 เท่าที่กล่าวมาในบทท่ี 3 จะเห็นได้ว่าหลักฐานทางโบราณคดีทั ้งหมดมีอายุอยู่ในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 11 – 18 ส่วนหลักฐานท่ีมีอายุก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี ซึ่งจะ

กล่าวถึงอย่างละเอียดต่อไป แต่ในหัวข้อนี้จะขอจัดเรียงหลักฐานและต้ังข้อสังเกตลำดับพัฒนาการทาง

วัฒนธรรมของเมืองศรีเทพแบ่งตามช่วงเวลาออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ (ตารางท่ี 6) 

 

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 13  

 ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 เริ่มปรากฏจารึกเนื่องในศาสนาฮินดูไศวนิกายและจารึกเกี่ยวกับ

กษัตริย์ขึ้นเป็นครั้งแรก รวมถึงเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะส่วนใหญ่ก็น่าจะมีอายุเก่าลงมาถึง

ช่วงเวลานี้ด้วย แสดงให้เห็นว่ายุคประวัติศาสตร์ของเมืองศรีเทพควรจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 

11 จากการปรากฏระบบกษัตริย์และศาสนาฮินดูไวษณพนิกายที่น่าจะมีความสัมพันธ์เชิงคติระหวา่ง

กันด้วย ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 เทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะยังคงมีอายุสืบต่อลง

มาในช่วงเวลานี้ และไวษณพนิกายคงจะได้รับความนิยม แต่ก็ได้ปรากฏเทวรูปพระสุริยะหลายองค์ท่ี

แสดงถึงการนับถือพระสุริยะด้วย ส่วน ไศวนิกายก็ปรากฏร่องรอยเช่นกัน แต่คงมีบทบาทน้อยมาก 

ทั้งนี้ รูปแบบศิลปะของพระวิษณุ พระกฤษณะ และพระสุริยะแสดงถึงความสัมพันธ์กับศิลปะคุปตะ

ของอินเดีย และยังคล้ายคลึงกับเทวรูปศิลปะพนมดาบริเวณดินแดนปากแม่น้ำโขงที่เป็นเขตอิทธิพล

ของอาณาจักรฟูนันมาตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 6 – 11 และต้องกล่าวด้วยว่าในช่วงเวลานี้ยังพบ

เทวรูปพระอัยนาร์ท่ีเป็นท่ีนิยมในอินเดียใต้และศรีลังกา รวมทั้งเครื่องรางของพ่อค้าท่ีเป็นหลักฐานว่า
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น่าจะมีกลุ่มคนจากอินเดียใต้หรือศรีลังกาเข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่เมืองศรีเทพแล้ว ซึ่งจารึกเมือง     

ศรีเทพก็ได้กล่าวถึงคำว่า “ปาลวะ” ท่ีตรงกับคำว่า “ปัลลวะ” ราชวงศ์สำคัญของอินเดียใต้เช่นกัน 

 นอกจากนี้การพบจารึกบ้านวังไผ่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 12 อาจแสดงถึงความสัมพันธ์ทาง

การเมืองทางใดทางหนึ่งกับอาณาจักรเจนละ อีกท้ังในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 ยังพบพระพุทธรูป

และธรรมจักรท่ีมีจารึกหลักธรรมภาษาบาลีแสดงว่าพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทคงเข้ามามีบทบาทควบคู่

ไปกับศาสนาฮินดูไวษณพนิกายด้วย ซึ ่งลักษณะของพระพุทธรูปและธรรมจักรสะท้อนให้เห็น

ความสัมพันธ์ทางศิลปะกับทวารวดีและเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงเวลานี้

แม้จะทราบว่าโบราณสถานขนาดเล็กบริเวณเมืองนอกบางหลังถูกสร้างขึ้นแล้ว แต่โบราณสถานขนาด

เล็กส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบอายุท่ีแน่นอน ในระยะนี้จึงไม่ปรากฏร่องรอยของโบราณสถานท่ีชัดเจน 

  

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 

 โบราณสถานสำคัญของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานไม่ว่าจะเป็นถ้ำเขาถมอรัตน์ เขาคลังใน และ

เขาคลังนอกสร้างขึ้นในช่วงเวลานี้ โดยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะปาละของอินเดียในส่วนของผัง

ยกเก็จและระบบการประดับอาคารจำลอง แต่ลวดลายปูนปั้นและสัดส่วนของอาคารก็คล้ายกับ

ปราสาทเขมรสมัยเมืองพระนครเช่นกัน รวมทั้งยังพบโบราณวัตถุของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เช่น 

พระโพธิสัตว์โลหะ ภาพสลักนูนต่ำ พระพิมพ์ และแผ่นทองดุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์กับพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำ

มูลและแม่น้ำชีอย่างชัดเจน แต่ก็ยังปรากฏร่องรอยของศิลปะทวารวดีจากภาคกลาง รวมถึงพระพิมพ์

บางช้ินก็มีลักษณะของพระพิมพ์ภาคใต้อยู่ด้วย สามารถกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาฝ่ายมหายานได้เข้ามามี

บทบาทมากกว่าพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทและศาสนาฮินดูแล้วในช่วงเวลานี้ และเป็นที่น่าสังเกตว่า

หลักฐานของศาสนาฮินดูได้หายไปต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 นอกจากนี้การพบพระพิมพ์อักษรจีน 

และชิ้นส่วนเครื่องถ้วยจากตะวันออกกลาง ยังแสดงถึงการติดต่อทางศาสนาและการค้ากับดินแดนท่ี

อยู่ไกลออกไปอีกด้วย  

 

 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 

 จารึกที่กล่าวถึงระบบข้าราชการในวัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนคร และหลักฐานของ

ศาสนาฮินดูปรากฏขึ้นในช่วงเวลานี้ ปรางค์ฤษีเป็นโบราณสถานของไศวนิกายที่สร้างขึ้นในช่วงครึ่ง

หลังพุทธศตวรรษที่ 16 – ครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งนอกเหนือจากการเป็นเทวสถานแล้ว 

อาจทำหน้าที่เป็นหน่วยควบคุมระบบจัดการน้ำที่อยู่ใกล้เคียงด้วย หลังจากนั้นในช่วงครึ่งหลังพุทธ
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ศตวรรษที่ 17 โบราณสถานของไศวนิกายอีก 2 หลังคือ ปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้องจึงสร้าง

ขึ้นบริเวณกลางเมืองใน โดยลักษณะสถาปัตยกรรมน่าจะได้รับรูปแบบมาจากปราสาทหินพิมายและ

พนมรุ้งในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลมากกว่าจะรับมาโดยตรงจากศูนย์กลางของเมืองพระนคร รวมทั้งยังพบ

ประติมากรรมในไศวนิกาย เช่น ศิวลึงค์ ฐานโยนิ นนทิ อีกจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าศาสนาฮินดูไศว

นิกายภายใต้อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครมีบทบาทมากในช่วงเวลานี้ 

 แม้ว่าจะมีร ่องรอยการซ่อมแซมปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี ่น้อง แต่การพบเพียง

เทวรูปชัมภละและทวารบาลก็ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นการแปลงโบราณสถานทั้งสองหลัง

เป็นพุทธสถานนิกายวัชรยานที่นิยมสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 แต่หลักฐาน

เพียงเท่านี้ กลับทำให้พิจารณาว่าอิทธิพลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไม่ได้แผ่เข้ามาที่เมืองศรีเทพมาก

น ัก และด ู เหม ือนว ่ าจะไม ่ได ้ ร ับความสำค ัญเท ่าก ับเม ืองโบราณในภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนืออื่น ๆ ท่ีปรากฏหลักฐานในช่วงรัชกาลของพระองค์จำนวนมาก 
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ช่วงเวลา 
พุทธศตวรรษ 

หลักฐานสำคัญ 
นัยสำคัญ 

จารึก โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

11 - 13 

 
จารึกเกี่ยวกับ

กษัตริย์ 
 

จารึกไวษณพ
นิกาย 

 
จารึกหลักธรรม
พุทธเถรวาท 

 

ไม่ปรากฏร่องรอย
ชัดเจน 

เทวรูปพระวิษณุ 
พระกฤษณะ  
พระสุริยะ  

เทวรูปในไศวนิกาย 
พระอัยนาร์ 

 
พระพุทธรูป 
ธรรมจักร 

 
ระบบกษัตริย์ 

 
ไวษณพนิกาย 

 
พุทธเถรวาท 

 
การติดต่อและ

ความสัมพันธ์ทางศิลปะ
กับอินเดีย ฟูนัน เจนละ 

และทวารวดี 
 

13 - 15 
จารึกอักษรจีน 
จารึกการทำบุญ 

 
เขาถมอรัตน์ 
เขาคลังใน 

เขาคลังนอก 
 

พระพุทธรูป 
พระโพธิสัตว์ 
ธรรมจักร 

 
เครื่องถ้วย 

ตะวันออกกลาง 

 
พุทธมหายาน 

 
ความสัมพันธ์ทางศิลปะ

กับทวารวดี  
เขมรสมัยเมืองพระนคร  

บ้านเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
การติดต่อกับจีนและ

ตะวันออกกลาง 
 

16 - 18 
จารึกระบบ

ข้าราชการเขมรฯ 

 
ปรางค์ฤษ ี

ปรางคศ์รีเทพ 
ปรางคส์องพ่ีน้อง 

 
ระบบจัดการน้ำ 

นอกเมือง 

ศิวลึงค์  
ชัมภละ 

ทวารบาล 

อิทธิพลเขมร 
สมัยเมืองพระนคร 

 
ฮินดูไศวนิกาย 

ตารางท่ี 6 สรุปลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมจากหลักฐานทางโบราณคดี 



 
 

บทที่ 4  

ผลการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่เมืองศรีเทพที่ผ่านมา และข้อมูลใหม่จากการขุดค้น 

พื้นที่เมืองนอกปี 2561 

 

 นอกจากแนวคิดและหลักฐานทางโบราณคดีที ่พบในพื้นที่เมืองศรีเทพที่ได้กล่าวไปแล้ว 

การศึกษาในครั้งนี้ยังต้องกล่าวถึงการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นท่ีเมืองศรีเทพท่ีผ่านมาด้วย เนื่องจาก

เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงลำดับเวลาของการใช้พื้นที่และลักษณะของชั้นวัฒนธรรมที่สามารถแปล

ความถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพได้ชัดเจน และถือเป็นข้อมูลสำคัญท่ี ผ่านการ

ดำเนินการตามระเบียบวิธีการทางโบราณคดี ซึ่งสามารถใช้สนับสนุนหรือตรวจสอบหลักฐานทาง

โบราณคดีอื่น ๆ ท่ีพบในพื้นท่ีเมืองศรีเทพได้ 

 ในบทนี้จึงเป็นการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลการขุดค้นในพื้นที่เมืองศรีเทพที่ผ่านมา โดย

นำเสนอเฉพาะการขุดค้นที่มีการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจน อันประกอบไปด้วยการขุดค้น

พื้นที่เมืองศรีเทพทั้งพื้นที่เมืองใน เมืองนอก และนอกเมืองตั้งแต่ปี 2521 – 2559 นอกจากนี้ยัง

นำเสนอข้อมูลใหม่จากการขุดค้นของผู้วิจัยเองในเขตพื้นท่ีเมืองนอกปี 2561 ซึ่งนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่ง

ในการศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพในครั้งนี้ด้วย 

 

4.1 การขุดค้นทางโบราณคดีช่วงที่ 1 ปี 2521-2526: ยุคแห่งการบุกเบิกเมืองศรีเทพ 

 ในช่วงปี 2505 – 2509 หน่วยศิลปากรท่ี 3 สุโขทัยในขณะนั้นได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำ

แผนผังเมืองโบราณศรีเทพและเขาถมอรัตน์ พร้อมทั้งขุดตรวจชั้นทับถมของโบราณสถานบางแห่ง

ภายในพื้นที่เมืองศรีเทพ ตลอดจนเก็บรวบรวมโบราณวัตถุบางชิ้นไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ รามคำแหง แต่กว่าที่การขุดค้นทางโบราณคดีอย่างเป็นทางการจะได้รับความเห็นชอบจาก

กรมศิลปากรก็ล่วงเข้าถึงปี 2521 หน่วยศิลปากรที่ 3 สุโขทัยจึงได้ดำเนินการขุดค้นเป็นครั้งแรก ใน

พื้นท่ีเมืองในจำนวน 3 หลุม บริเวณเนินนายคำ เนินสระปรางค์ และเนินหนองไผ่ ผลจากการขุดค้นใน

ครั้งนี้พบโบราณวัตถุไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนภาชนะดินเผา พวยกาดินเผา และโบราณวัตถุ

ประเภท  อื่น ๆ ได้แก่ เบ้ียดินเผา ช้ินส่วนกำไลสำริด เศษแผ่นทองคำ ลูกปัดแก้ว แท่นหินบด ตะคัน

ดินเผา ตะกรัน เศษแผ่นทองคำ และชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ ทำให้ตีความว่าชั้นวัฒนธรรมที่พบอยู่ในยุค

ประวัติศาสตร์ แต่ก็พบโบราณวัตถุจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ปะปนอยู ่บ้างเช่นกัน  (อุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2534a, น. 38) 
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ล่วงเข้าสู่ปี 2526 กรมศิลปากรได้จัดต้ังโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพขึ้น เพื่อศึกษา

แนวทางในการจัดต้ังอุทยานประวัติศาสตร์ จึงเสนอให้มีการขุดค้นทางโบราณคดีเพิ่มเติม โดยเลือกขุด

บริเวณโบราณสถานสำคัญในเขตเมืองใน ได้แก่ บริเวณเขาคลังในจำนวน 1 หลุม และบริเวณปรางค์

ฤษีจำนวน 1 หลุม ผลจากการขุดค้นสามารถสรุปเป็นสมมติฐานว่า เมืองศรีเทพมีพัฒนาการเมื่อ

ประมาณพุทธศตวรรษที่ 10 – 11 และมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องมาจนถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 โดยท่ี

เขาคลังในเป็นศาสนสถานระยะแรกสุด ส่วนปรางค์   ศรีเทพเป็นโบราณสถานรุ่นหลังในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 17 - 18  (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2534a, น. 38) 

  

4.2 การขุดค้นทางโบราณคดีช ่วงที ่  2 ป ี 2531-2537: องค์ความรู ้ เร ิ ่มแรกของอุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 ต้องยอมรับว่าการขุดค้นทางโบราณคดีในช่วงที่ 1 ยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากเท่าใดนัก 

โดยเฉพาะเรื ่องลำดับเวลาและลักษณะของชั้นวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากการพบหลักฐานทาง

โบราณคดีในชั้นทับถมน้อยเกินไป และการขุดค้นที่ยังไม่เป็นระบบระเบียบเท่าที่ควร ในระยะต่อมา

เมื่อตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอย่างเป็นทางการเมื่อประมาณปี 2527 เป็นต้นมา จึงได้มีการ   

ขุดค้นเพิ่มเติมท้ังพื้นท่ีเมืองใน เมืองนอก และนอกเมืองศรีเทพ จุดประสงค์หลักเพื่อจัดทำแผนแม่บท

ในเวลาต่อมาเมื่อปี 2534 และเพิ่มเติมข้อมูลทางโบราณคดีให้มากขึ้น (ภาพท่ี 140) 

 

 

ภาพท่ี 140 ตำแหน่งหลุมขุดค้นในพื้นท่ีเมืองศรีเทพตามแต่ละช่วงเวลา 
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 4.2.1 การขุดค้นพื้นที่เมืองใน ช่วงปี 2531 และ 2537 

 การขุดค้นในปี 2531 สืบเนื่องมาจากการขุดศึกษาโบราณสถาน 0971 ที่ตั้งอยู่บนเนินดิน

บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปรางค์ศรีเทพ กำหนดให้มีการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อตรวจสอบ

ชั้นทับถมทางโบราณคดีด้วยจำนวน 1 หลุม ขนาด 5x5 เมตร ห่างลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ

โบราณสถาน ผลของการขุดค้นลึกลงมาจากผิวดินประมาณ 1 เมตร พบโครงกระดูกช้างสภาพเกือบ

สมบูรณ์ ขนาดประมาณ 3.75 เมตร นอนตะแคงซ้ายหันศีรษะไปทางทิศเหนือ บริเวณใกล้เคียงยังพบ

กลุ่มภาชนะดินเผาเกือบสมบูรณ์ต้ังอยู่ทางด้านทิศเหนือของกะโหลกศีรษะ และยังพบแนวกำแพงก่อ

ด้วยศิลาแลงล้อมโครงกระดูกช้างนี้ไว้ด้วย ซึ่งโครงกระดูกช้างกับหลักฐานอื่น ๆ ท่ีพบนี้ อยู่ในระดับช้ัน

เดียวกันกับโบราณสถาน 0971 จึงสันนิษฐานว่าคงมีอายุร่วมสมัยกันและอาจจะมีความเกี่ยวข้องกัน

ในทางใดทางหนึ่ง (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2531, น. 18-19) (ภาพท่ี 141)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 141 โครงกระดูกช้างสภาพเกือบสมบูรณ์
ท่ีพบจากการขุดค้นในปี 2531 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

ต่อมาได้ขยายหลุมไปทางด้านทิศเหนือต่อจากหลุมที่พบโครงกระดูกช้าง ซึ่งหยุดขุดค้นและ

กำหนดให้รักษาสภาพและระดับไว้เพื่อจัดแสดง หลุมที่ขยายออกมานี้เมื่อขุดลึกลงไปประมาณ 2.5 

เมตร จากระดับของโครงกระดูกช้าง พบโครงกระดูกมนุษย์จำนวน 5 โครง  มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. โครงกระดูกเพศหญิง ลักษณะนอนหงายเหยียดยาวหันศีรษะไปทางทิศเหนือ แขนซ้าย

บริเวณข้อศอกมีกำไลสำริดคล้องอยู่ มือซ้ายถือเหล็กปลายแหลมยาวประมาณ 50 เซนติเมตร คอมี

เครื่องประดับทำจากหินคาร์เนเล่ียนสีส้ม และยังพบลูกปัดดินเผากระจายอยู่ท่ัวไป 

2. โครงกระดูกไม่สามารถระบุเพศ อยู่ทางด้านขวามือของโครงแรก หันศีรษะไปทางทิศเหนือ

แต่ไม่พบกะโหลกศีรษะ มือซ้ายพบเหล็กแหลมเช่นกัน บริเวณปลายเท้ามีภาชนะดินเผาวางอยู่ และยัง

พบลูกปัดดินเผากระจายอยู่บริเวณโครงกระดูกด้วย 

3. โครงกระดูกเด็กไม่สามารถระบุเพศ อยู่ทางด้านซ้ายมือของโครงแรก หันศีรษะไปทางทิศ

เหนือ แต่พบเฉพาะครึ่งบนเหนือเอวขึ้นมา เหนือศีรษะพบภาชนะดินเผาวางอยู่ และยังพบลูกปัด   ดิน

เผากระจายอยู่บริเวณโครงกระดูกด้วย 

ส่วนอีก 2 โครงมีสภาพไม่สมบูรณ์ แต่โครงหนึ่งเป็นการฝังศพครั้งท่ีสอง โดยการนำกระดูกท่ี

ฝังไปแล้วครั้งหนึ่ง รวบรวมใส่ในภาชนะแล้วนำกลับมาฝังใหม่อีกครั้งหนึ่ง สันนิษฐานว่าโครงกระดูกท่ี

พบอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ร่วมสมัยกับแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ท่ีพบกระจายตัวอยู่

ใกล้กับเมืองศรีเทพ (ภาพท่ี 142)  

 

 

ภาพท่ี 142 โครงกระดูกเพศหญิง (ซ้าย) และโครงกระดูกเด็ก (ขวา) ท่ีพบจากการขุดค้นในปี 2531 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
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  ต่อมาในปี 2533 ได้มีการขุดค้นอีกครั้งบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสระปรางค์ 

(ไม่สามารถระบุตำแหน่งท่ีชัดเจนได้) โดยเลือกขุดค้นจำนวน 1 หลุม ขนาด 5x5 เมตร พบช้ันกิจกรรม

การอยู่อาศัยของมนุษย์และหลักฐานทางโบราณคดีที ่ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดิน

จำนวนถึง 6,884 ชิ้น น้ำหนักรวมประมาณ 112.5 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังพบหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่ 

ชิ ้นส่วนเหล็กและสำริด ขวานหินขัด แท่นหินบด กระสุนดิน ตุ๊กตารูปสัตว์ดินเผา ตะคันดินเผา       

แวดินเผา ช้ินส่วนกระดูกสัตว์ เปลือกหอย เศษหิน และถ่าน ในเบ้ืองต้นแปลความการขุดค้นครั้งนี้ว่า

เป็นช้ันกิจกรรมการอยู่อาศัยในสมัยทวารวดี โดยมีการใช้พื้นท่ีเริ่มแรกตั้งแต่ช้ันดินธรรมชาติท่ีเป็นช้ัน

ดินแลง (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2533a, น. 7-22) 

ช่วงสุดท้ายในปี 2537 ได้มีการขุดค้นบริเวณโบราณสถาน 0971 อีกครั้ง โดยวางหลุมขนาด 

5x5 เมตร จำนวน 1 หลุม ไว้ทางทิศเหนือของหลุมเดิมเมื่อปี 2531 ผลการขุดค้นพบช้ันกิจกรรมของ

มนุษย์ต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นดินธรรมชาติจนถึงพื้นผิวดิน โดยพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ส่วนใหญ่เป็น

ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดินจำนวนถึง 15,641 ชิ้น น้ำหนักรวมประมาณ 340 กิโลกรัม และยังพบ

หลักฐานอื่น ๆ ได้แก่ หินบดและแท่นหินบด หินชนวน ช้ินส่วนกำไลหิน ช้ินส่วนแหวนและกำไลสำริด 

แผ่นทอง ตะกั่ว เครื่องมือเหล็ก ลูกกระสุนดินเผา แวดินเผา ตะคันดินเผา เบี้ยดินเผา เศษกระเบื้อง

ดินเผา ลูกปัดแก้ว 77 เม็ด ลูกปัดดินเผา 70 เม็ด นอกจากนี้ยังพบโครงกระดูกมนุษย์เพศหญิงจำนวน 

1 โครง ในระดับเดียวกับโครงกระดูกมนุษย์ 5 โครงท่ีขุดพบในปีพ.ศ 2531 ลักษณะนอนหงายเหยียด

ยาวอยู่ติดกับช้ันศิลาแลงธรรมชาติ หันศีรษะไปทางทิศเหนือ บริเวณคอพบลูกปัดดินเผาทรงกระบอก

สีส้มจำนวน 38 เม็ด ใกล้กับแขนซ้ายพบเครื่องมือเหล็กจำนวน 3 ช้ิน (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 

2537a, น. 4-19) 

ข้อมูลจากการขุดค้นทำให้สันนิษฐานได้ว่า พื้นที่บริเวณนี้มีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื ่องมา

ตลอด โดยในระยะแรกปรากฏพิธีกรรมการฝังศพที่น่าจะเป็นรูปแบบความเชื่อของคนยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ตอนปลาย ร่วมสมัยกับหลุมขุดค้นเมื่อปี 2531 และพบว่าในช้ันดินระดับถัดขึ้นมาจาก

โครงกระดูกมนุษย์ ปรากฏหลักฐานในกิจกรรมการอยู่อาศัยและการผลิตที่มีปริมาณและความ

หลากหลายมากขึ้น แสดงให้เห็นว่ามีการขยายตัวของประชากรและเทคโนโลยี รวมถึงการติดต่อกับ

ภายนอก ซึ่งเป็นช้ันวัฒนธรรมสมัยทวารวดีท่ีร่วมสมัยกับโบราณสถาน 0971 และช้ันวัฒนธรรมบนสุด

เป็นวัฒนธรรมเขมรโบราณที่เข้ามาปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นศาสนสถานโดยสมบูรณ์ในที่สุด (อุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2537a, น. 20-22) 
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4.2.2 การขุดค้นพื้นที่เมืองนอกปี 2531  

การดำเนินงานทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่เมืองนอกเริ ่มขึ้นตั ้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา แต่

เป็นไปในลักษณะของการสำรวจและการขุดศึกษาเนินโบราณสถานเท่านั้น การขุดค้นมีเพียงครั้งเดียว

ที่หลุม 1868/68 โดยวางผังหลุมขนาด 5x5 เมตร บริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสระขวัญ (ไม่

สามารถระบุตำแหน่งที่ชัดเจนได้) ผลจากการขุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนน้อยมาก ได้แก่ เศษหิน 

เศษถ่าน และช้ินส่วนภาชนะดินเผา  

โดยสรุปแล้วการขุดค้นในครั้งนี้พบช้ันวัฒนธรรมเพียงช้ันเดียว ซึ่งมีความหนาของช้ันดินน้อย

กว่า 100 เซนติเมตร โบราณวัตถุท่ีพบมีปริมาณน้อยมากท่ีจะสามารถตีความหรืออธิบายการใช้พื้นท่ี

ได้ชัดเจนได้ ในขั้นต้นได้มีการตีความว่าลักษณะโบราณวัตถุคล้ายคลึงกับโบราณวัตถุท่ีพบจากการขุด

ค้นในพื้นท่ีเมืองใน ในช่วงช้ันดินระดับบนท่ีอยู่ในช่วงวัฒนธรรมเขมรโบราณ ด้ังนั้นช้ันวัฒนธรรมของ

หลุมขุดค้น 1868/68 ก็ควรจะอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้คือ วัฒนธรรมเขมร แต่เป็นช่วงการอยู่

อาศัยในระยะเวลาอันส้ัน (กองโบราณคดี, 2532, น. 10-15) 

 

4.2.3 การขุดค้นที่บ้านหนองแดง นอกเมืองศรีเทพปี 2533 - 2534 

การขุดพบชั้นวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเมื่อปี 2531 ในเขตคูน้ำคันดินของ

เมืองศรีเทพ เป็นมูลเหตุให้เกิดการสำรวจแหล่งโบราณคดีรอบเมืองศรีเทพเพิ่มเติมมากขึ้น และในปี 

2533 -2534 จึงได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านหนองแดง (ปัจจุบันบริเวณที่ขุด

ค้นเปล่ียนช่ือเป็นบ้านคลองโป่ง ดูตำแหน่งในแผนท่ีท่ี 6) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองศรีเทพไปทางทิศตะวันตก

เฉียงใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นเนินดินขนาดปานกลางอยู่ห่างจากแม่น้ำ   ป่าสัก 5 

กิโลเมตร แต่มีลำห้วยหวายไหลผ่านเชื่อมต่อกับแม่น้ำป่าสัก บนพื้นผิวดินปรากฏหลักฐานทาง

โบราณคดี เช่น ช้ินส่วนภาชนะดินเผา ช้ินส่วนกระดูกมนุษย์ ช้ินส่วนกระดูกสัตว์ ขวานหินขัด แกนหิน 

สะเก็ดหิน กระจายตัวอยู่จำนวนมาก อันเกิดจากการไถปรับหน้าดินเพื่อทำเกษตรกรรม 

การขุดค้นในปี 2533 ใช้หลุมทดสอบขนาด 2x2 เมตร พบหลักฐานสำคัญคือโครงกระดูก

มนุษย์สภาพสมบูรณ์ ลักษณะนอนหงายเหยียดยาว หันศีรษะไปทางทิศใต้ มีภาชนะดินเผาทานำ้ดิน   

สีแดงอยู่ทางด้านขวาของโครงกระดูก และมีหินขนาดใหญ่วางไว้เหนือศีรษะ นอกจากนี้ยังพบตรา

ประทับดินเผาหลายชิ้น รวมถึงหลักฐานที่เป็นเครื ่องใช้และอาหารการกิน ได้แก่ ชิ ้นส่วนภาชนะ     

ดินเผา เศษหิน ช้ินส่วนกระดูกสัตว์ เปลือกหอย (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2533b, น. 3-17) 
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ผลการขุดค้นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแหล่งโบราณคดีบ้านหนองแดง ในปี 2534 จึง

ดำเนินการขุดค้นอีกครั้ง โดยใช้หลุมขุดค้นขนาด 2x5 เมตร (TP.1) และ 3x7 เมตร (TP.2) ผลการขุด

ค้นพบหลักฐานสำคัญคือ โครงกระดูกมนุษย์จำนวน 6 โครง ในระดับช้ันดินท่ีไม่ลึกมากนักเหมือนการ

ขุดค้นครั้งแรก โดยโครงกระดูกมนุษย์ที ่พบมีระเบียบแบบแผนในการฝังคล้ายกับชุมชน   ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ทั่วไป เช่น การวางนอนหงายเหยียดยาว มีการวางกลุ่มภาชนะไว้บริเวณเหนือศีรษะ 

ปลายเท้า และข้างลำตัว บางโครงมีเครื่องมือเหล็กและขวานหินขัดวางอยู่ด้านข้าง ส่วนในช้ันทับถมก็

พบหลักฐานจำนวนมาก ได้แก่ ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ชิ้นส่วนเหล็กและสำริด เครื่องมือหิน ชิ้นส่วน

กระดูกสัตว์ เปลือกหอย (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2534b, น. 3-17) (ภาพท่ี 143) 

 

 

ภาพท่ี 143 การขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านหนองแดงปี 2533 – 2534 และโบราณวัตถุช้ินสำคัญท่ีพบ 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

ข้อมูลและหลักฐานทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านหนองแดง แสดงให้เห็นว่าชุมชน

โบราณแห่งนี้เป็นชุมชนด้ังเดิมท่ีมีการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่นอกเมืองศรีเทพ โดยต้ังอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การดำรงชีวิต มีเทคโนโลยีการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และมี

ความเชื่อในชีวิตหลังความตายที่สะท้อนให้เห็นจากพิธีกรรมการฝังศพ ซึ่งเป็นลักษณะของชุมชน     

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ หรือก่อนการสร้างเมืองศรีเทพท่ีกระจายตัวอยู่โดยรอบในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำป่าสัก 

(อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2534a, น. 121-139) 
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อนึ่ง การขุดค้นที่บ้านหนองแดงถือเป็นการขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่อยู่ใกล้กับเมืองศรีเทพ

ครั้งเดียวในปัจจุบันนี้ที่มีการเผยแพร่ข้อมูล แต่ในช่วงปี 2557 สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรีเคยขุดค้น

แหล่งโบราณคดีบ้านหนองหมูท่ีอยู่ใกล้กับเขาถมอรัตน์ ในเบ้ืองต้นพบโครงกระดูกมนุษย์และหลักฐาน

อื่น ๆ ซึ่งสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าแหล่งโบราณคดีบ้านหนองหมูนอกจากจะเป็นแหล่งผลิตกำไลหิน

แล้ว ยังเป็นชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่มีร่องรอยการอยู่อาศัยและการฝังศพในพื้นท่ี

ด้วย (เจตน์กมล วงษ์ท้าว, การสัมภาษณ์, 30 เมษายน 2563) นอกจากนี้ เมื ่อต้นปี 2563 สำนัก

ศิลปากรท่ี 4 ลพบุรี ได้สำรวจพบแหล่งโบราณคดีลำสระหัวใกล้กับเมืองศรีเทพ ผลการขุดค้นพบโครง

กระดูกมนุษย์และหลักฐานอื่น ๆ ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าร่วมสมัยกับชุมชนระยะแรกที่เมืองศรเีทพ 

(สรธัช โรจนารัตน์, การสัมภาษณ์, 30 เมษายน 2563) ปัจจุบันข้อมูลของแหล่งโบราณคดีทั้งสอง

แหล่งยังอยู่ในช่วงวิเคราะห์และจัดทำรายงานการขุดค้นเพื่อเผยแพร่ต่อไป 

 

4.3 การขุดค้นทางโบราณคดีช่วงที่ 3 ปี 2552 – 2559: ข้อมูลใหม่ในห้วงทศวรรษที่ผ่านมา 

 จะเห็นได้ว่าการขุดค้นในช่วงท่ี 2 ท่ีเป็นช่วงเวลาของการเข้ามาบริหารจัดการอย่างเต็มท่ีของ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพภายใต้กรมศิลปากร ทำให้มีการขุดค้นทางโบราณคดีเพิ่มขึ้นจากช่วงท่ี 1 

อย่างเห็นได้ชัดและยังครอบคลุมพื้นท่ีครบท้ังพื้นท่ีเมืองใน เมืองนอก และนอกเมือง ตลอดจนมีข้อมูล

รายงานการขุดค้นท่ีสมบูรณ์และชัดเจนกว่ามาก ซึ่งเพิ่มเติมองค์ความรู้พัฒนาการทางวัฒนธรรมของ

เมืองศรีเทพได้ค่อนข้างมาก  

แต่กระนั้นองค์ความรู้ท่ีได้จากการขุดค้นมักมุ่งเน้นไปในยุคก่อนประวัติศาสตร์เสียมาก เห็นได้

จากข้อมูลในรายงานการขุดค้นจะให้ความสำคัญกับหลักฐานประเภทโครงกระดูกมนุษย์มากกว่าการ

ให้รายละเอียดหลักฐานประเภทอื่น ท้ังนี้ คุณประโยชน์ท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนคือ สามารถเพิ่มเติมองค์

ความรู้ยุคก่อนประวัตศาสตร์ได้ เนื่องจากในช่วงก่อนการขุดค้นเมื่อปี 2531 ยุคก่อนประวัติศาสตร์ใน

พื้นที่เมืองศรีเทพยังเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานจากแหล่งโบราณคดีโดยรอบเท่านั้น การขุดค้นในครั้ง

นั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดแจ้งว่าพัฒนาการของเมืองศรีเทพเก่าแก่ไปถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอน

ปลาย อย่างไรก็ดีรายงานส่วนใหญ่กลับให้รายละเอียดของชั้นวัฒนธรรมระยะหลังน้อยมาก ท้ัง

วัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมร จึงเป็นผลให้องค์ความรู้เกี่ยวกับทั้งสองวัฒนธรรม ยังคงต้อง

พึ่งพาหลักฐานทางโบราณคดีประเภทจารึก สถาปัตยกรรม และงานศิลปกรรมที่พบจากการรวบรวม

ในพื้นท่ีเมืองศรีเทพเป็นหลัก เพื่อการอธิบายภาพรวมของยุคประวัติศาสตร์ท้ังสองสมัยนี้ 
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การขุดค้นในช่วงที่ 2 ได้กลายเป็นข้อมูลหลักในการสร้างองค์ความรู้เรื่องพัฒนาการทาง

วัฒนธรรมของเมืองศรีเทพมาโดยตลอด เนื่องจากไม่ปรากฏการขุดค้นครั้งสำคัญอีกเลยในช่วงเวลาต่อ

จากนี้ กระทั่งถึงปี 2552 จึงได้กลับมาขุดค้นครั้งใหญ่อีกครั้ง ซึ่งเหตุผลสำคัญของการเว้นว่างคงเป็น

เพราะภารกิจงานของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเน้นไปที่การขุดศึกษาและบูรณะโบราณสถาน

รองรับการขยายตัวเชิงพื้นท่ีของอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ี

ได้มาตรฐานทางวิชาการของกรมศิลปากรเสียมากกว่า 

ดังนั้นการขุดค้นในช่วงท่ี 3 ปี 2552 – 2559 จึงเป็นการขุดค้นสมัยใหม่ท่ีมีการเก็บข้อมูลและ

แปลความหลักฐานทางโบราณคดีได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการกำหนดอายุหลักฐานทาง

โบราณคดีด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรก ทำให้ได้ค่าอายุของหลักฐานและชั้นวัฒนธรรมท่ี

ชัดเจนขึ้นมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ลำดับเวลาวัฒนธรรมบางช่วงในองค์ความรู้ของเมืองศรีเทพเปลี่ยนไป

จากเดิม 

 

4.3.1 การขุดค้นพื้นที่เมืองใน ปี 2552 

 หลังจากว่างเว้นจากการขุดค้นทางโบราณคดีไปประมาณ 20 ปี อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

กลับมาขุดค้นอย่างเป็นทางการอีกครั้งในปี 2552 โดยในครั้งนี้วางหลุมขุดค้นขนาด 4x4 เมตร จำนวน 

4 หลุม (TP.1 – TP.4) ครอบคลุมพื้นที่เมืองในเกือบทั้งหมด (ภาพที่ 140) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2552b) 

 หลุมขุดค้นท่ี 1 (TP.1) อยู่ด้านทิศตะวันออกของพื้นท่ีกึ่งกลางระหว่างเขาคลังในและปรางค์

ศรีเทพ อันเป็นตำแหน่งท่ีอยู่บริเวณเกือบกลางเมืองท่ีน่าจะมีร่องรอยกิจกรรมและหลักฐานหนาแน่น 

เนื่องจากอยู่ใกล้กับโบราณสถานสำคัญกลางเมือง ผลการขุดค้นพบชั้นวัฒนธรรมสมัยทวารวดีและ

เขมรโบราณ โดยช้ันวัฒนธรรมสมัยทวารวดีปรากฏร่องรอยหลุมเสาขนาดใหญ่วางตัวในแนวสมมาตร

จำนวน 3 หลุม สันนิษฐานว่าแต่เดิมบริเวณนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือศาสนสถาน และใน

ชั้นทับถมยังพบโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุอีกเป็นจำนวนมาก กระดูกสัตว์หลายประเภท ส่วนในช้ัน

วัฒนธรรมเขมรโบราณที่อยู่ต่อเนื่องขึ้นมานั้น ปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นจากสมัย

ทวารวดี โดยพบหลุมขยะขนาดใหญ่และพบโบราณวัตถุสำคัญคือ ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาแบบเขมร 

ปะปนอยู่ในช้ันทับถมด้วย (ภาพท่ี 144) 
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ภาพท่ี 144 หลุมเสาในหลุมขุดค้นท่ี 1 ปี 2552 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

 หลุมขุดค้นที ่ 2 (TP.2) อยู ่บริเวณด้านทิศเหนือของอาคารศูนย์ข ้อมูลหร ือพื ้นที ่ ทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองใน พื้นท่ีนี้ไม่เคยถูกรบกวนมาก่อนและใกล้กับประตูหนองบอนทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการขุดค้นพบช้ันวัฒนธรรมสมัยทวารวดีและเขมรโบราณ โดยท่ีช้ันวัฒนธรรม

สมัยทวารวดีปรากฏหลักฐานจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่ามีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น รวมถึงหลุม

ขยะขนาดใหญ่ที่พบหลักฐานจำนวนมากปะปนอยู่ในชั้นทับถมด้วย ส่วนชั้นวัฒนธรรมสมัยเขมร

โบราณก็ปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยหนาแน่นต่อเนื่องมาจากสมัยทวารวดีเช่นกัน 

 หลุมขุดค้นที่ 3 (TP.3) อยู่ทางด้านทิศเหนือของสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพใน

ปัจจุบัน บริเวณนี้มีลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ บนที่ราบลอนลูกคลื่นเกือบกึ่งกลางเมืองค่อนมา

ทางทิศตะวันตก เนินดินเหล่านี้ต่อเนื่องจนไปถึงเนินโบราณสถาน 0971 ท่ีเคยมีการขุดค้นเมื่อปี 2531 

และพบร่องรอยการอยู่อาศัยในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ผลการขุดค้นพบช้ันวัฒนธรรม 3 ช้ัน

ด้วยกัน ได้แก่ ชั้นวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ชั้นวัฒนธรรมสมัยทวารวดีและเขมร

โบราณ โดยที่ในชั้นวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายปรากฏหลักฐานการฝังศพ ซึ่งพบ

โครงกระดูกเพศหญิงจำนวน 1 โครง ลักษณะนอนหงายเหยียดยาวหันศีรษะไปทางทิศเหนือ บริเวณ

ใกล้เคียงหลักฐานอื่น ๆ ฝังร่วมอยู่ด้วย ได้แก่ ภาชนะดินเผา ปลอกแขนเหล็ก แหวนสำริด แหวนเหล็ก 
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แวดินเผานอกจากนี้ในช้ันวัฒนธรรมยังพบหลักฐานจำนวนมาก เช่น ช้ินส่วนภาชนะดินเผา แวดินเผา 

ลูกปัด ขวานหินขัด (ภาพท่ี 145) 

 ในชั้นวัฒนธรรมสมัยทวารวดีพบหลุมขยะขนาดใหญ่ รวมถึงหลักฐานจำนวนมาก เช่น 

ภาชนะมีสัน เบี้ยดินเผา ลูกปัด เครื่องมือหิน กระสุนดินเผา ตะกรัน อิฐหรือดินเผาไฟ กระดูกสัตว์

หลายประเภท ส่วนในชั้นวัฒนธรรมสมัยเขมรโบราณปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยหนาแน่นต่อ

เนื่องมาจากสมัยทวารวดีเช่นกัน และพบช้ินส่วนภาชนะดินเผาแบบเขมรปะปนในช้ันทับถมด้วย 

 

 

ภาพท่ี 145 การขุดค้นโครงกระดูกมนุษย์ในหลุมขุดค้นท่ี 3 ปี 2552 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

 หลุมขุดค้นที่ 4 (TP.4) อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองในใกล้กับประตูแสนงอน ลักษณะ

พื้นที่เป็นเนินดินขนาดเล็ก บริเวณนี้ยังไม่เคยมีการดำเนินการทางโบราณคดีแต่อย่างใด ผลการขุด

ค้นพบชั้นวัฒนธรรมสมัยทวารวดีและเขมรโบราณ โดยที่ชั้นวัฒนธรรมสมัยทวารวดีพบร่องรอยของ

เตาไฟ และกลุ่มของดินผไฟจำนวนมาก รวมถึงโบราณวัตถุอื่น ๆ จำนวนมาก เช่น ภาชนะมีสัน ลูกปัด 

กระสุนดินเผา ตะกรัน กระดูกสัตว์หลายประเภท ส่วนในชั้นวัฒนธรรมสมัยเขมรโบราณปรากฏ

ร่องรอยการอยู่อาศัยหนาแน่นต่อเนื่องมาจากสมัยทวารวดี และพบชิ้นส่วนภาชนะดินเผาแบบเขมร

ปะปนในช้ันทับถมด้วย 
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โดยสรุปแล้วผลจากการขุดค้นในครั้งนี้ สามารถจัดเรียงลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมของ

เมืองศรีเทพได้เป็น 3 สมัยใหญ่ ดังนี้ 

1. ชั้นวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 5 - 7 

หลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดที่สุดคือ ร่องรอยการฝังศพที่ระดับความลึกจากผิวดินเกือบ 3 เมตร พบ

ร่วมกับส่ิงของอุทิศ แสดงให้เห็นถึงความเช่ือของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายท่ีคล้ายคลึงกับ

การขุดค้นเมื่อปี 2531 และแหล่งโบราณคดีบ้านหนองแดง นอกเมืองศรีเทพ 

2. ชั้นวัฒนธรรมสมัยทวารวดีช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 15 จากหลักฐานทั้ง 4 หลุมปรากฏ

ร่องรอยการอยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมในระดับชั้นดินเหนือชั้นศิลาแลงธรรมชาติขึ้นไป หลุมขุด

ค้นท่ี 3 มีการร่องรอยกิจกรรมต่อเนื่องจากช้ันวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ส่วนในหลุม

ขุดค้นที ่ 1 ปรากฎหลุมเสาที ่แสดงถึงการสร้างที ่อยู ่อาศัยหรืออาคารประกอบพิธีกรรมอื ่น ๆ 

โบราณวัตถุที่พบในชั้นวัฒนธรรมนี้ ได้แก่ ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาแบบมีสันที่ถือเป็นตัวแทนของช้ัน

วัฒนธรรมทวารวดี (ภาพท่ี 146) นอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุจำนวนมาก ได้แก่ ชิ้นส่วนภาชนะดิน

เผาตกแต่งด้วยลวดลายต่าง ๆ เช่น ลายเชือกทาบ ลายขูดขีด และลายขุดเป็นร่อง ซึ่งรูปแบบของ

ภาชนะน่าจะเป็นประเภท หม้อ ไห ชาม อ่าง และภาชนะมีพวย ท่ีใช้ในชีวิตประจำวันและในพิธีกรรม 

ลูกปัดหิน ลูกปัดดินเผา ลูกปัดแก้ว เบี้ยดินเผา กระสุน ดินเผา แวดินเผา เครื่องประดับทำจากเหล็ก

และสำริด ช้ินส่วนกระดูกสัตว์หลายประเภท และเปลือกหอย  

3. ชั ้นวัฒนธรรมสมัยเขมรโบราณ ช่วงพุทธศตวรรษที ่ 16 - 18 ปรากฏการอยู ่อาศัย

ต่อเนื่องกันมาจากสมัยทวารวดี โบราณวัตถุช้ินสำคัญท่ีเป็นตัวแทนของช้ันวัฒนธรรมสมัยเขมรโบราณ

คือ เครื่องเคลือบสีน้ำตาลท่ีมีแหล่งผลิตในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ (ภาพท่ี 147) และเครื่องถ้วยสีขาวแบบ

ชิงไป๋ ที่มีแหล่งผลิตในมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน (ภาพท่ี 148) นอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุจำนวน

มาก ได้แก่ ช้ินส่วนภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งและเนื้อธรรมดา ซึ่งรูปแบบของภาชนะน่าจะเป็นประเภท 

หม้อ ไห ชาม อ่าง และกระปุก ท่ีใช้ในชีวิตประจำวันและในพิธีกรรม ลูกปัด เบ้ียดินเผา กระสุนดินเผา 

ตะคันดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้เหล็ก เครื่องประดับสำริด ช้ินส่วนกระดูกสัตว์ และเปลือกหอย  

 นอกจากนี้ปริมาณและความหลากหลายของหลักฐานทางโบราณคดี เช่น ปริมาณเศษภาชนะ

ดินเผาที่พบแต่ละหลุมเฉลี่ยแล้วอยู่ในช่วง 7,000 – 16,000 ชิ้น (ปริมาณรวม 47,134 ชิ้น) น้ำหนัก 

164 – 302 กิโลกรัม (น้ำหนักรวม 860 กิโลกรัม) ช้ินส่วนกระดูกสัตว์มากกว่า 11 ประเภทมีปริมาณ

รวม 2,628 ชิ้น น้ำหนักรวม 30.5 กิโลกรัม และหลักฐานประเภทอื่นอีกจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึง

การอยู่อาศัยท่ีหนาแน่นและต่อเนื่องต้ังแต่ช้ันดินธรรมชาติจนถึงผิวดิน (ภาพท่ี 149) 
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ภาพท่ี 146 ภาชนะมีสันและภาชนะมีพวย พบในหลุมขุดค้นท่ี 2 ปี 2552 
ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

 

 

ภาพท่ี 147 ตัวอย่างภาชนะดินเผาแบบเขมร จากการขุดค้นในปี 2552 
ท่ีมา: (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2552b, น. 77-78, ภาพท่ี 109, 110, 112) 
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ภาพท่ี 148 ช้ินส่วนภาชนะทรงตลับแบบจีน เขียนลายใต้เคลือบ จากการขุดค้นปี 2552 
ท่ีมา: (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2552b, น. 80, ภาพท่ี 116) 

 

 

ภาพที่ 149 ตัวอย่างโบราณวัตถุชิ้นพิเศษของหลุมขุดค้นที่ 3 ได้แก่ ลูกเต๋างาช้าง ลูกปัดหินอาเกต 
และลูกปัดแก้ว (เรียงจากซ้ายไปขวา) 
ท่ีมา: (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2552b, น. 82, 86, 98, ภาพท่ี 119, 127, 154) 

 

 อนึ่ง หลังการขุดค้นได้มีการนำลูกปัดแก้วจำนวน 10 ตัวอย่างในชั้นวัฒนธรรมทวารวดีไป

วิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่องมือ Electron Probe Micro-Analyzer (EPMA) ผล

ปรากฏว่าพบลูกปัดแก้วอลูมิน่า (m-Na-Al) ที่มีแหล่งผลิตที่อินเดียและศรีลังกาจำนวน 7 ตัวอย่าง 

โดยที่กลุ่มลูกปัดแก้วอลูมิน่าจัดเป็นกลุ่มลูกปัดแก้วที่พบมากที่สุดในเมืองโบราณสมัยทวารวดีด้วย 

นอกจากนี้ยังพบลูกปัดแก้วโพแทสเซียม (K) ที่เริ่มผลิตในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุค

ก่อนประวัติศาสตร์จำนวน 1 ตัวอย่าง ลูกปัดแก้วแคลเซียม (m-Na-Ca) ผลิตขึ้นที่ประเทศอินเดียและ

ศรีลังกาจำนวน 1 ตัวอย่าง และลูกปัดแก้วตะกั่ว (Pb) ท่ีเริ่มผลิตในจีนต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 8 จำนวน 

1 ตัวอย่าง (ผุสดี รอดเจริญ, 2556, น. 189-195) ท้ังนี้ ยังไม่มีรายงานการพบวัตถุดิบหรือร่องรอยการ
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ผลิตลูกปัดแก้วท่ีเมืองศรีเทพอย่างชัดเจนเลย ดังนั้นลูกปัดแก้วจึงน่าจะเป็นโบราณวัตถุท่ีนำเข้ามาจาก

ภายนอก และอาจแสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างเมืองศรีเทพกับดินแดนที่เป็นแหล่ง

ผลิต ซึ่งดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏอิทธิพลของอินเดียมาต้ังแต่สมัย

ต้นประวัติศาสตร์ และร่องรอยการติดต่อทางพุทธศาสนากับจีนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 – 14  

อาจกล่าวได้ว่าการขุดค้นในปี 2552 นี้ นำมาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการอธิบาย

พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพ โดยเฉพาะจัดลำดับและอธิบายลักษณะช้ันวัฒนธรรมหลัก 

โดยไม่ต้องอิงกับหลักฐานประเภทสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอื่น ๆ มาสนับสนุนมากนัก ยิ่งไปกว่า

นั้นยังแสดงการวิเคราะห์หลักฐานแต่ละประเภทอย่างละเอียด ทำให้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลและ

แปลความทางโบราณคดีได้อย่างแม่นยำมากขึ้น  แต่น่าเสียดายท่ียังไม่มีการกำหนดอายุหลักฐานด้วย

วิธีวิทยาศาสตร์ ทำให้ช่วงเวลาของแต่ละชั้นวัฒนธรรมยังคงอ้างอิงด้วยช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์

อย่างกว้าง ๆ เท่านั้น  

 

4.3.2 การขุดค้นพื้นที่เมืองใน ปี 2556 

การขุดค้นครั้งนี ้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื ่อง “การกระจายตัวของชุมชนยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก บริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย” โดยมี สุรพล นาถะพินธุ 

เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งเลือกขุดค้นด้วยหลุมขนาด 3x3 เมตร (OP.1) บริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันตก

ของเมืองในใกล้กับประตูแสนงอน หรือใกล้กับหลุมขุดค้น TP.4 เมื ่อปี 2552 (สุรพล นาถะพินธุ, 

2556) (ภาพท่ี 140) 

ผลการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมาก ประกอบด้วยโบราณวัตถุ ได้แก่ เศษ

ภาชนะดินเผา (รูปทรงเป็นแบบภาชนะมีสัน หม้อก้นกลม ชาม คนโท) ช้ินส่วนพวยกา ช้ินส่วนตะคัน 

กระสุนดินเผา ช้ินส่วนตุ๊กตา ตุ้มถ่วง แวดินเผา ก้อนและแผ่นตะกั่ว สำริด เหรียญเงินรูปพระอาทิตย์-

ศรีวัตสะ 2 ชิ้น ลูกปัดแก้ว-หิน-ดินเผา เครื่องมือหิน แท่นหินบด หินดุ และนิเวศวัตถุ ได้แก่ กระดูก

สัตว์ (วัว-ควาย กวาง หมูป่า สุนัข เต่า-ตะพาบ ปลา) เปลือกหอย (ภาพท่ี 150 - 151) 
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ภาพท่ี 150 ร่องรอยกิจกรรมและหลักฐานทางโบราณคดีในหลุมขุดค้นท่ี 1 ปี 2556 
ท่ีมา: (สุรพล นาถะพินธุ, 2556) 

 

 

ภาพท่ี 151 เหรียญเงินรูปพระอาทิตย์-ศรีวัตสะ จากหลุมขุดค้นท่ี 1 ปี 2556 
ท่ีมา: สุรพล นาถะพินธุ 

 

นอกจากนี้ยังได้มีการนำตัวอย่างถ่าน 2 ตัวอย่างท่ีพบในช้ันทับถมช้ันล่าง ๆ ไปหาค่าอายุด้วย

วิธีเรดิโอคาร์บอนที่ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยไวกาโต้ (Waikato) ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ผลว่ามีอายุ 

1,581 ±22 ปี และ 1,678 ±21 ปี (พ.ศ. 953 - 997 และ 857 – 899) หรืออาจกล่าวอย่างกว้าง ๆ 

ว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9 – 10  

เมื่อพิจารณาจากโบราณวัตถุ โดยเฉพาะภาชนะดินเผาท่ีพบในหลุมขุดค้น สามารถสรุปได้ว่า

เป็นแบบที่นิยมในวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งต่างจากรูปแบบภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์สมัย

เหล็กที่เคยพบในแหล่งโบราณคดีหลายแห่งของลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนล่าง พื้นที่ขุดค้นจึงไม่ปรากฏ

ร่องรอยการอยู่อาศัยในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และค่าอายุสัมบูรณ์ที่ได้จากตัวอย่างถ่าน

ชี้ให้เห็นว่าคนสมัยโบราณคงเริ่มเข้ามาใช้พื ้นที่นี้เป็นที่อยู่อาศัยและทำกิจกรรมด้านการดำรงชีวิต
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ประจำวันเมื่อประมาณ 1,600 – 1,500 ปีมาแล้วหรือตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9 – 10 อย่างไรก็ตาม

การขุดค้นครั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

การขุดค้นในปี 2556 ถือเป็นครั้งแรกที่มีการกำหนดอายุหลักฐานทางโบราณคดีด้วยวิธี

วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าอายุสัมบูรณ์ที่ได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการใช้งานพื้นที่เมือง

ศรีเทพระยะแรก ๆ อาจไม่เก่าไปถึงพุทธศตวรรษท่ี 5 หรือ 2,000 ปีมาแล้ว ตามช่วงอายุสมัยของยุค

ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายท่ีเคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้  

 

4.3.3 การขุดค้นพื้นที่เมืองในคร้ังล่าสุด ปี 2559 

การขุดค้นในปี 2559 ถือเป็นการขุดค้นพื้นที่เมืองในครั้งล่าสุดของอุทยานประวัติศาสตร์    

ศรีเทพท่ีดำเนินการเสร็จส้ิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาลักษณะการตั้งถิ่นฐานและความสัมพันธ์

ของการใช้พื ้นที่บริเวณเนินดินลูกคลื่นลอนลาดของพื้นที่เมืองใน ตลอดจนลำดับอายุสมัยของช้ัน

วัฒนธรรมและกิจกรรมท่ีพบ ซึ่งดำเนินการโดยการเลือกพื้นท่ีตัวอย่างจำนวน 3 พื้นท่ี แต่วางผังหลุม

ขุดค้นขนาด 5x5 เมตร จำนวน 4 หลุม (TP.1-TP.4) ดังมีรายละเอียดผลการขุดค้น ดังนี้ (สุริยา 

สุดสวาท, 2561) (ภาพท่ี 140)  

หลุมขุดค้นที่ 1 และ 4 ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองค่อนไปทางทิศตะวันตกหรือตั้งอยู่ทางทิศ

เหนือของหลุมขุดค้น TP. 3 ในปี 2552 ซึ่งเป็นบริเวณเนินดินที่ความต่อเนื่องกัน ลักษณะหลุมวาง

ติดกันในแนวทิศเหนือ-ใต้ โดยเว้นช่องว่างระหว่างหลุม 1 เมตร ท้ังนี้ ผลการขุดค้นในหลุมขุดค้นท่ี 1 

พบหลักฐานที่สำคัญคือ โครงกระดูกมนุษย์เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 35 ปี ลักษณะนอนหงาย

เหยียดยาวหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก มีเครื่องมือเหล็กฝังร่วมอยู่บริเวณเหนือกระดูกต้นแขนซ้าย 

บริเวณลำคอและกกหูซ้ายพบแผ่นเงินแบนยาว มีแวดินเผาวางอยู่ใกล้กับต้นขาด้านซ้าย และภาชนะ

ดินเผาทรงชามถูกทุบให้แตกวางไว้บริเวณเท้าซ้าย ได้มีการนำฟันเขี้ยวของโครงกระดูกไปหาค่าอายุ

ทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธี Accelerator Mass Spectrometry ที่ห้องปฏิบัติการ BETA analytic Inc. 

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ค่าอายุ 1,730 ±30 ปี (พ.ศ. 799 - 859) หรืออยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9 

ห่างจากกระดูกหน้าแข้งออกมาเล็กน้อยพบกลุ่มภาชนะดินเผาจำนวน 9 ใบ มีรูปทรงต่าง ๆ 

เช่น ภาชนะมีสันปากผาย ภาชนะก้นกลม ภาชนะมีพวย ชามก้นตัดครอบหม้อทรงกลม และภาชนะ

ปากกว้างคล้ายบาตรพระ ภาชนะบางใบพบชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ เครื่องมือเหล็ก และชิ้นส่วนกระดูก

มนุษย์ สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องอุทิศหรือเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมการฝังศพครั้งท่ี 2 ซึ่งพบลักษณะเช่นนี้

ในกลุ่มภาชนะ 3 ใบท่ีอยู่ในระดับถัดขึ้นไปเล็กน้อยด้วยเช่นกัน (ภาพท่ี 152) 
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ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการที่กลุ่มภาชนะ 9 ใบข้างต้นปรากฏภาชนะมีพวยปากผายฝังร่วมกับ

ศพด้วยนั้นเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยพบมากนัก โดยในประเทศไทยพบการบรรจุกระดูกลงในภาชนะมี

พวยปากผายที่แหล่งโบราณคดีบ้านชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนล่างไม่ไกล

จากเมืองศรีเทพ กำหนดอายุประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว (สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติท่ี 3 พระนครศรีอยุธยา, 2540, น. 63) และพบการฝังภาชนะมีพวยปากผายเป็นเครื่องอุทิศ

ร่วมกับโครงกระดูกที่เมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในชั้นวัฒนธรรมร่วมสมัยทวารวดี

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 16 (ผาสุข อินทราวุธ, 2544, น. 32-36) เท่านั้น และน่าสังเกตว่าที่แหล่ง

โบราณคดีภูมิสนาย ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นชุมชนโบราณและแหล่งฝังศพขนาดใหญ่ พบการฝัง

ภาชนะมีพวยเป็นเครื่องอุทิศร่วมกับศพจำนวนหลายใบด้วยเช่นกัน โดยแหล่งโบราณคดีแห่งนี้กำหนด

อายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6 – 11 (Miyasuka, 2008, pp. 33-37) ซึ่งเป็นค่าอายุที่คาบเกี่ยวกับ

เมืองศรีเทพจากการกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ 

สันนิษฐานว่าภาชนะมีพวยมีต้นแบบมาจากหม้อน้ำของอินเดีย ซึ่งถูกใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน

และในกิจพิธีต่าง ๆ และแพร่หลายจากอินเดียเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังที่ขุดค้นพบตาม

เมืองโบราณหลายแห่ง ส่วนในประเทศไทยขุดค้นพบภาชนะมีพวยจำนวนมากในชุมชนสมัยทวารวดี 

จึงถือเป็นภาชนะประเภทเด่นแบบหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดี (ผาสุข อินทราวุธ, 2542, น. 21-24)  

ดังนั้นการพบภาชนะมีพวยในช้ันวัฒนธรรมระยะแรกสุดของเมืองศรีเทพ อาจแสดงให้เห็นถึง

การติดต่อสัมพันธ์กับอินเดียแล้วในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9 และจากลักษณะการฝังภาชนะมีพวยร่วมกับ

ศพท่ีพบไม่มากนัก อาจแสดงถึงความสัมพันธ์บางประการของแหล่งโบราณคดีในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำป่าสัก

และลุ่มแม่น้ำชี รวมถึงแหล่งโบราณคดีภูมิสนายท่ีต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 9 – 11 ด้วยก็เป็นได้ 

ในระดับถัดขึ้นไปประมาณ 80 เซนติเมตร ได้พบแนวพื้นเรียงอิฐ 5 ก้อน จึงจัดเก็บตัวอยา่ง

เพื่อหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ (Thermo luminescence) ที่ภาควิชา

วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค่าอายุ 1,236 ±86 ปีมาแล้ว 

(พ.ศ. 1,237 – 1409 หรือช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 - 15) (ภาพท่ี 152) 

หลุมขุดค้นที่ 4 ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันนั้น พบโครงกระดูกมนุษย์เพิ่มเติมจำนวน 4 โครง โครง

แรกเป็นเพศหญิง อายุประมาณ 35 – 45 ปี ลักษณะนอนหงายเหยียดยาวหันศีรษะไปทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือ มีภาชนะดินเผาหลากหลายรูปทรงวางเป็นเครื่องอุทิศ ใกล้กับกระดูกขาขวาพบ

โครงกระดูกสุนัข 1 โครง พร้อมภาชนะดินเผาเป็นเครื่องอุทิศ โครงต่อมาเป็นผู้ใหญ่อายุประมาณ    
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35 – 45 ปี สภาพไม่สมบูรณ์ พบภาชนะดินเผาหลายรูปแบบเป็นเครื่องอุทิศ ส่วนอีก 2 โครงที่เหลือ

สภาพไม่สมบูรณ์ หลงเหลือช้ินส่วนกระดูกเพียงบางส่วนเท่านั้น (ภาพท่ี 153) 

 

 

ภาพท่ี 152 ลักษณะช้ันทับถมและหลักฐานทางโบราณคดีในหลุมขุดค้นท่ี 1 ปี 2559 
 

 

ภาพท่ี 153 ลักษณะช้ันทับถมและหลักฐานทางโบราณคดีในหลุมขุดค้นท่ี 4 ปี 2559 
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 อนึ่ง บริเวณหลุมขุดค้นที่ 1 และ 4 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้ดำเนินการขุดค้นขยาย

พื้นที่ออกไปอีกมากตั้งแต่ปี 2562 - 2564 โดยขุดพื้นที่ไปทางทิศตะวันตกและทิศเหนือ ซึ ่งพบ

หลักฐานท้ังโครงกระดูกมนุษย์ เศษภาชนะดินเผา และหลักฐานอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ปัจจุบันยังคงอยู่

ระหว่างดำเนินการขุดค้นและวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี (ภาพท่ี 154) 

 

 

ภาพท่ี 154 หลุมขุดค้นท่ี 1 และ 4 ปี 2559 หลังการขุดค้นขยายพื้นท่ีในปี 2562 – 2564 
 

 โบราณวัตถุท่ีพบจากหลุมขุดค้นท่ี 1 และ 4 ส่วนใหญ่เป็นช้ินส่วนภาชนะดินเผาแบบเนื้อดิน 

รูปทรงต่าง ๆ เช่น หม้อก้นกลมปากผาย ชามก้นตัด อ่าง หม้อมีสัน ภาชนะมีพวย คนโท มีกรรมวิธี

การตกแต่งหลายรูปแบบ ซึ่งพบแพร่หลายในแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัย

เหล็ก และสมัยทวารวดี และพบชิ้นส่วนภาชนะดินเผาแบบเขมรและเครื่องถ้วยจีนที่มีอายุอยู่ในช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 14 – 18 ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบหลักฐานประเภทอื่น ๆได้แก่ ขวานหินขัด แท่น

หินบด หินดุ แม่พิมพ์ ตราประทับดินเผา (รูปสิงห์ รูปวัวมีหนอก) ชิ ้นส่วนตุ๊กตาดินเผา ชิ้น ส่วน

กระเบื้องดินเผา เครื่องมือเหล็ก (ชะแลงมีบ้องและมีกั่น) ตะกั่วแบบแผ่นและก้อน ห่วงตะกั่ว ตุ้มหู 

(ตะกั่ว หินคาร์เนเลี่ยน) กำไล-แหวน-กระพรวนสำริด กำไลหิน ลูกปัด (หิน แก้ว ดินเผา) และหวี

งาช้าง (ภาพท่ี 155) 
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ภาพท่ี 155 โบราณวัตถุท่ีพบจากหลุมขุดค้นท่ี 1 และ 4 ปี 2559 
ท่ีมา: (สุริยา สุดสวาท, 2561, น. 58) 

 

 ผู้วิจัยขอกล่าวถึงโบราณวัตถุสำคัญ 2 ช้ินจากหลุม TP.4 ช้ินแรกคือ หวีงาช้างเป็นโบราณวัตถุ

ที ่เคยพบจากการขุดค้นที่เมืองโบราณจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ในชั้นวัฒนธรรมท่ี  2 ซึ่งเบนเน็ต 

บรอนสันกำหนดให้อยู ่ในช่วงพุทธศตวรรษที ่ 6 - 8 อันเป็นช่วงเวลาที ่มีการติดต่อกับอินเดีย 

(Bronson, 1976, pp. 14-15) หวีงาช้างเป็นโบราณวัตถุที่มีแหล่งผลิตในประเทศอินเดีย และเป็น

สินค้าสำคัญของชาวอินเดียตั้งแต่สมัยเหล็กตอนปลายจนถึงสมัยอินโด - โรมัน (ผาสุข อินทราวุธ, 

2542, น. 112) ส่วนช้ินท่ีสองคือ ตราประทับดินเผารูปสิงห์ก็เป็นโบราณวัตถุท่ีเช่ือมโยงกับอินเดียด้วย

เช่นกัน โดยชาวอินเดียน่าจะนำมาใช้ในช่วงสมัยคุปตะราวพุทธศตวรรษท่ี 9 - 11 และต่อมาอาจทำขึ้น

ในพื้นท่ีเอง มักพบในเมืองท่าหรือศูนย์กลางการค้า ในภาคกลางพบท่ีเมืองนครปฐมโบราณ เมืองอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เมืองซับจำปา และเมืองพรหมทิน จังหวัดลพบุรี 

ซึ่งส่วนใหญ่จะพบเป็นตราประทับรูปสัตว์และสัญลักษณ์มงคล (ผาสุข อินทราวุธ, 2542, น. 135-137) 
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ท้ังนี้สามารถกล่าวได้ว่าโบราณวัตถุท่ีกล่าวถึงข้างต้นเป็นหลักฐานสำคัญท่ีแสดงถึงการติดต่อกับอินเดีย

ในช่วงเวลานี้ด้วย และน่าสนใจตรงที่การกำหนดอายุหวีงาช้าง (พุทธศตวรรษที่ 6 – 8) และตรา

ประทับดินเผา (พุทธศตวรรษที่ 9 – 11) ก็อยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับค่าอายุทางวิทยาศาสตร์จาก

การขุดค้นครั้งนี้ 

 สำหรับหลุมขุดค้นท่ี 2 ท่ีอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปรางค์ศรีเทพใกล้กับหลุมขุดค้น

ที่ 1 ในปี 2552 และหลุมขุดค้น TP.3 ที่อยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองศรีเทพหรืออยู่

กึ่งกลางพื้นท่ีเมืองในนั้น ข้อมูลโดยสรุปกล่าวแต่เพียงว่ามีร่องรอยกิจกรรมการใช้พื้นท่ีเป็นแหล่งท่ีอยู่

อาศัย โดยปรากฏหลักฐานหนาแน่นในช่วงวัฒนธรรมทวารวดีและเขมรโบราณ 

 ดังนั้นข้อสรุปในเบ้ืองต้น (อยู่ในระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์) จึงพิจารณาจากหลักฐาน

ของหลุมขุดค้นท่ี 1 และ 4 เป็นหลัก หลักฐานท่ีพบช้ีให้เห็นว่าพื้นท่ีเมืองในบริเวณท่ีเป็นลูกคล่ืนลอน

ลาดและอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ มีการเข้ามาใช้พื้นที่ของกลุ่มคนในสังคมหมู่บ้านเกษตรกรรม ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็กเมื่อราว 1,700 ปีมาแล้ว โดยรู้จักการดำรงชีวิตด้วยการเพาะปลูก

เลี้ยงสัตว์ ล่าสัตว์ ทอผ้า ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับ มีพิธีกรรมการฝังศพที่ฝังเครื่อง

อ ุทิศและการฝังศพครั ้งที ่ 2 ตลอดจนมีการแลกเปลี ่ยนกับภายนอกภูมิภาค ดังเห็นได้จาก

เครื่องประดับจำพวกหินอาเกต หินคาร์เนเลี่ยน หินตระกูลหยก และหวีงาช้าง จนเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา

ประมาณ 1,300 – 1,200 ปีมาแล้ว มีการใช้พื้นที่เป็นแหล่งอยู่อาศัยต่อเนื่องมา ดังที่ได้พบชิ้นส่วน

ภาชนะดินเผาจำนวนมากและค่าอายุที่ได้จากพื้นอิฐ ซึ ่งร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีและเขมร

โบราณ 

 

4.4 ข้อมูลใหม่จากการขุดค้นพื้นที่เมืองนอกปี 2561 

 จะเห็นได้ว่าการขุดค้นพื้นที่เมืองในช่วงปี 2552 – 2559 นำมาซึ่งข้อมูลสำคัญจำนวนมาก 

โดยเฉพาะการกำหนดอายุหลักฐานทางโบราณคดีด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ ทำให้สามารถระบุอายุสมัยของ

หลักฐานได้แคบลงมาก รวมถึงการวิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ  สามารถแสดงข้อมูลได้ละเอียดขึ้นอยา่ง

มาก สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้ากว่าสมัยแรก ๆ เป็นผลให้ข้อมูลการขุดค้นสามารถตรวจสอบ

และใช้อ้างอิงได้สะดวกขึ้น 

 แม้กระนั้นการดำเนินการทางโบราณคดีที่ผ่านมาทั้ง 3 ช่วงเวลา ยังไม่สามารถแสดงข้อมูล

ทางโบราณคดีของพื้นที่เมืองนอกได้อย่างชัดเจนนัก ถึงแม้ว่าจะมีการขุดค้นไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 

2531 รวมถึงการขุดศึกษาโบราณสถานบางหลัง แต่หลักฐานที่พบมีปริมาณน้อยมากจนไม่สามารถ
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แปลความได้ ดังนั้นองค์ความรู้เรื่องพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพ จึงประมวลขึ้นจาก

การศึกษาศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ และข้อมูลจากการขุดศึกษาทางโบราณคดีจากพื้นท่ีเมืองใน หรือ

บริเวณรอบนอกเมืองศรีเทพเท่านั้น ในขณะท่ีเมืองนอกยังขาดข้อมูลเชิงวิชาการเป็นอย่างมาก 

ท้ังนี้ ด้วยลักษณะของแผนผังอันโดดเด่นของเมืองศรีเทพ ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการ

เกิดขึ้นของพื้นท่ี “เมืองใน” และ “เมืองนอก” ต่างกันออกไป  

1. ข้อสันนิษฐานแรกเสนอว่า พื้นท่ีเมืองนอกต่อขยายออกจากพื้นท่ีเมืองใน หลังจากท่ีมีการ

ขุดคูน้ำคันดินเป็นขอบเขตเมืองในแล้วในสมัยทวารวดี จากนั้นจึงสร้างเมืองนอกโดยการขุดคูน้ำคันดิน

ต่อขยายจากเมืองในไปทางทิศตะวันออกจนเป็นลักษณะของเมืองแฝด ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงวัฒนธรรม

เขมรโบราณประมาณพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 ตามลักษณะแผนผังรูปส่ีเหล่ียมมุมมนท่ีคล้ายกับเมือง

ในวัฒนธรรมเขมรโบราณท่ีนิยมสร้างเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม (กรมศิลปากร, 2550, น. 43-47)  

ดูเหมือนว่าข้อสันนิษฐานแรกจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตีความของกรมศิลปากร เห็นได้

จากการขุดค้นบริเวณเมืองนอกเมื่อปี 2531 ท่ีหลุมขุดค้น 1868/68 ดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว ในขั้นต้นแปล

ความลักษณะของโบราณวัตถุท่ีพบว่าคล้ายกับท่ีพบจากการขุดค้นบริเวณเมืองในช่วงช้ันดินระดับบน 

ซึ่งเป็นชั้นวัฒนธรรมเขมรโบราณช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 - 18 ดังนั้นชั้นวัฒนธรรมของหลุมขุดค้น 

1868/68 ก็ควรจะอยู ่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี ้ด้วย แต่เป็นการอยู่อาศัยในช่วง เวลาสั ้น ๆ         

(กองโบราณคดี, 2532, น. 10-15) ในขณะท่ีการขุดศึกษาเนินโบราณสถานบริเวณเมืองนอกหลายแห่ง

ก็ถูกตีความไปตามข้อสันนิษฐานแรกเช่นเดียวกัน โดยการขุดศึกษาในปี 2541 และปี 2549 ก็ตีความ

ว่าโบราณสถานที่พบเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธหรือฮินดู และกำหนดอายุให้อยู่ในสมัยเขมร

โบราณช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 และระบุอย่างชัดเจนว่าโบราณสถานบางหลังเป็นปราสาทแบบ

เขมร  โดยยึดตามสาระสำคัญของข้อสันนิษฐานแรก (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2541, 2549) 

 2. ข้อสันนิษฐานท่ีสองเสนอแตกต่างออกไปว่า การเกิดขึ้นของพื้นท่ีเมืองนอกไม่เกี่ยวข้องกับ

การขยายเมือง หากแต่เป็นการวางแผนแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็นสัดส่วนมาตั้งแต่แรกและควรสร้างขึ้น

ตั้งแต่วัฒนธรรมทวารวดีแผ่เข้ามาแล้ว (ธิดา สาระยา, 2537c, น. 145) โดยอาจแบ่งเป็นพื้นที่ทาง

ธรรมหรือพื้นท่ีต้ังศาสนสถานอยู่บริเวณเมืองในและพื้นท่ีทางโลกหรือพื้นท่ีอยู่อาศัย ตลาด ย่านต่าง ๆ 

รวมถึงพระราชวังอยู่บริเวณเมืองนอก (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2559, น. 30; 2560, น. 239) แม้ข้อ

สันนิษฐานนี ้ดูเหมือนว่าจะไม่ถูกกล่าวถึงในวงกว้าง แต่กลับสอดคล้องกับผลการกำหนดอายุ

โบราณสถานเมืองนอกหมายเลข 1907 เมื่อปี 2560 ที่ได้ค่าอายุอยู่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 

ในช่วงเวลาเดียวกับท่ีวัฒนธรรมทวารวดีเจริญขึ้น (กฤษณ์ วันอินทร์, 2560, น. 17)  
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อย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานที่กล่าวมานี้ยังคงเป็นข้อถกเถียงที่ไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจน

ได้ในปัจจุบัน จะสังเกตได้ว่าสาระสำคัญของทั้งสองข้อสันนิษฐานพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ

ของเมืองเท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงหลักฐานทางโบราณคดีหรือลักษณะชั้นวัฒนธรรม แม้จะมีผลการ

ดำเนินการทางโบราณคดีบริเวณเมืองนอกบ้างแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญของการดำเนินการทาง

โบราณคดีบริเวณเมืองนอกที่ผ่านมาคือ ปริมาณและคุณภาพของหลักฐานที่พบมีน้อยเกินกว่าจะ

อธิบายลักษณะชั้นวัฒนธรรมและกำหนดอายุได้อย่างชัดเจน เห็นได้จากในกรณีของการขุดค้นเมื่อปี

2531 นั้น การใช้ช้ินส่วนภาชนะดินเผาแบบเนื้อดินเป็นโบราณวัตถุท่ีพบเป็นปกติในทุกช้ันวัฒนธรรม

มาเทียบกับชั้นวัฒนธรรมสมัยเขมรโบราณเพียงชั้นเดียวดูจะไม่รอบคอบนัก และข้อสรุปจากการขุด

ศึกษาในปี 2541 และ 2549 ก็ไม่ได้นำหลักฐานทางโบราณคดีมากำหนดอายุโดยตรง แต่ใช้

สาระสำคัญของข้อสันนิษฐานแรกมาเป็นกรอบแนวคิดในการกำหนดอายุแทน ซึ่งทำให้ความถูกต้อง

และความน่าเช่ือถือลดลงไปมาก  

 ดังนั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการขุดค้นพื้นที่เมืองนอก เพื่อจัดลำดับชั้นวัฒนธรรมและอธิบายการ

ใช้งานพื้นที่เมืองนอกในอดีต จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้ รวมถึงเป็นการเติมเต็ม

องค์ความรู้ด้านพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ จึงดำเนินการขุดค้นทาง

โบราณคดีพื้นที่เมืองนอกในปี 2561 ภายใต้ “โครงการศึกษาการใช้พื้นที่เขตเมืองนอก เมืองโบราณ 

ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยถือเป็นข้อมูลล่าสุดของการศึกษาด้านโบราณคดีท่ีเมือง

ศรีเทพด้วย (ดูเพิ่มเติมใน อนุรักษ์ ดีพิมาย, 2562) 

 

 4.4.1 ผลการขุดค้นพื้นที่เมืองนอกปี 2561 

 ในขณะท่ีสภาพภูมิประเทศของเมืองในเป็นท่ีราบสลับกับเนินดินจำนวนมาก ซึ่งเป็นช้ันทับถม

ท่ีเกิดจากการอยู่อาศัยของมนุษย์ในอดีตและการดัดแปลงเพื่อสร้างศาสนสถาน พื้นท่ีเมืองนอกกลับมี

ลักษณะท่ีแตกต่างออกไปคือ เป็นท่ีราบลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก มีสระน้ำขนาดเล็ก

จำนวน 18 สระ สระขวัญเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ที่สุด ซึ ่งยกคันดินขนาดประมาณ 5 -8 เมตร สูง

ประมาณ 2-3 เมตรโดยรอบ ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองค่อนไปทางเหนือ ในปัจจุบันพื้นที่เมืองนอก

ทั้งหมดเป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกพืชตามฤดูกาล และยังเป็นที่ตั้งของเนินโบราณสถานมากกว่า 50 

แห่ง ซึ่งกรมศิลปากรขุดศึกษาไปแล้วประมาณ 12 แห่ง เนินโบราณสถานเหล่านี้กระจายตัวหนาแน่น

บริเวณครึ่งล่างของเมือง บางส่วนเรียงตัวเป็นแนวยาวต้ังแต่ประตูศรีเทพด้านทิศตะวันตกจนถึงประตู

เกวียนด้านทิศตะวันออก 
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จากการสำรวจพื้นท่ีเมืองนอกโดยละเอียดพบโบราณวัตถุ เช่น เศษอิฐ เศษศิลาแลง ช้ินส่วน

ภาชนะดินเผา บนผิวดินน้อยมาก แต่ก็ได้พบพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของโบราณวัตถุมากกว่าบริเวณ

อื่นจำนวน 2 พื้นท่ี จึงได้เลือกเป็นพื้นท่ีขุดค้นจำนวน 2 หลุม โดยหลุม TP.1 มีขนาด 2x4 เมตร และ

หลุม TP.2 มีขนาด 3x3 เมตร (TP. ย่อมาจาก Test Pit) (ภาพท่ี 156 - 157) 

 

 

ภาพท่ี 156 ตำแหน่งหลุมขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณพื้นท่ีเมืองนอกปี 2561 
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ภาพท่ี 157 สภาพพื้นท่ีของหลุมขุดค้น TP.1 (บน) และ TP.2 (ล่าง) 
 

  4.4.1.1 ผลการขุดค้นหลุมขุดค้นที่ 1 (TP.1) 

  ผลจากการขุดค้นพบชั ้นวัฒนธรรมหนาประมาณ 60 เซนติเมตร และเป็นช้ัน

วัฒนธรรมเดียวที่ต่อเนื่องมาต้ังแต่การเริ่มใช้พื้นท่ีจนกระท่ังท้ิงร้างพื้นท่ีไป แต่สามารถแบ่งช้ันกิจกรรม

ได้เป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ประมาณ 10 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นชั้นวัฒนธรรมสมัยโบราณที่ถูก

กิจกรรมสมัยปัจจุบันเข้าเปลี่ยนแปลง คือ การไถพรวนดินและวางวัสดุเพื่อเพาะปลูก ทำให้ปรากฏ

วัตถุสมัยปัจจุบันแทรกตัวอยู่ในช้ันดินด้วย ช่วงท่ี 2 ต้ังแต่ 10 – 60 เซนติเมตรจากผิวดิน ช้ันกิจกรรม

นี้พบหลักฐานทางโบราณคดี ได้แก่ เศษภาชนะดินเผา ดินเผาไฟ เบี้ยดินเผา และเศษถ่านไม้ ท่ี

น่าสนใจคือ ในช่วงระดับ 20 – 30 เซนติเมตรจากผิวดิน พบเศษภาชนะดินเผาและดินเผาไฟกระจาย

ตัวปะปนกันหนาแน่นกว่าระดับอื่นในแนวระนาบเดียวกัน (ภาพท่ี 158) 
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ภาพท่ี 158 กลุ่มเศษภาชนะดินเผาและดินเผาไฟในหลุมขุดค้นท่ี 1 ปี 2561 
 

4.4.1.2 ผลการขุดค้นหลุมขุดค้นที่ 2 (TP.2) 

  ผลจากการขุดค้นพบชั้นวัฒนธรรมหนาประมาณ 100 เซนติเมตร และเป็นช้ัน

วัฒนธรรมเดียวที่ต่อเนื่องมาต้ังแต่การเริ่มใช้พื้นท่ีจนกระท่ังท้ิงร้างพื้นท่ี แต่สามารถแบ่งช้ันกิจกรรมได้

เป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ประมาณ 20 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นชั้นวัฒนธรรมสมัยโบราณที่ถูก

เปล่ียนแปลงโดยกิจกรรมสมัยปัจจุบันและพบวัตถุสมัยปัจจุบันแทรกในช้ันดินเช่นเดียวกับหลุมขุดค้น 

TP.1 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 20 – 100 เซนติเมตรจากผิวดิน พบหลักฐานทางโบราณคดี ได้แก่ เศษภาชนะ

ดินเผา ดินเผาไฟ ตะกรันโลหะ ตะปูเหล็ก เศษหินทราย เศษหินบะซอลต์ กระดูกสัตว์ และเศษถ่านไม้ 

และพบร่องรอยท่ีอาจจะเป็นพื้นท่ีประกอบอาหารหรือกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ รวมทั้งพบเศษภาชนะดิน

เผาชิ้นใหญ่และเกือบเต็มใบหลายชิ้นกระจุกตัวอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหลุมขุดค้น (ภาพท่ี  

159 - 160) 
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ภาพท่ี 159 กลุ่มหลักฐานทางโบราณคดีในหลุมขุดค้นท่ี 2 ปี 2561 
 

 

ภาพที่ 160 ชั้นดินธรรมชาติที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีมีลักษณะเป็นศิลาแลงธรรมชาติ พบ
ท้ังหลุมขุดค้นท่ี 1 และ 2 ปี 2561 
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4.4.2 ผลวิเคราะห์โบราณวัตถุจากการขุดค้นพื้นที่เมืองนอกปี 2561 

การขุดค้นทางโบราณคดีพื้นที่เมืองนอก เมืองศรีเทพปี 2561 ครั้งนี ้ พบหลักฐานทาง

โบราณคดีท้ังโบราณวัตถุ (artifact) และนิเวศวัตถุ (ecofact) จำนวนมากพอสมควร เมื่อเปรียบเทียบ

การขุดค้นทางโบราณคดีและขุดศึกษาโบราณสถานในพื้นที่เมืองนอกก่อนหน้านี้ หลักฐานทาง

โบราณคดีท่ีพบสามารถแบ่งออกตามลักษณะของวัสดุได้เป็น 5 ประเภท ประกอบไปด้วยเศษภาชนะ

ดินเผา โบราณวัตถุประเภทดินเผา โบราณวัตถุประเภทโลหะ โบราณวัตถุประเภทหิน และกระดูกสัตว์ 

 

 4.4.2.1 โบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผา 

เศษภาชนะดินเผาท่ีพบมีจำนวนท้ังส้ิน 4,198 ช้ิน น้ำหนักรวม 27.85 กิโลกรัม เป็น

เศษภาชนะดินเผาแบบเนื้อดิน (earthenware) ท้ังหมด สามารถจัดจำแนกตามคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. การจัดจำแนกตามส่วนประกอบของภาชนะ ได้แก่ ช้ินส่วนปาก คอ ไหล่ สัน พวยกา และ

ก้นหรือฐานภาชนะ สามารถสรุปได้ว่ารูปทรงของภาชนะมีหลายรูปทรงด้วยกัน ได้แก่ ภาชนะประเภท

หม้อท้ังแบบก้นกลมและก้นเรียบ ภาชนะมีสัน ภาชนะมีพวย กระปุก ชาม คนโท ไห พานหรือภาชนะ

แบบฐานสูง (ภาพท่ี 161 - 162) 

 

 

ภาพท่ี 161 รูปทรงสันนิษฐานของภาชนะท่ีวิเคราะห์จากส่วนปากจากการขุดค้นปี 2561 
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ภาพท่ี 162 รูปทรงสันนิษฐานของภาชนะท่ีวิเคราะห์จากส่วนก้นและฐาน จากการขุดค้นปี 2561 
 

 2. การจัดจำแนกตามรูปแบบการตกแต่งภาชนะ ตามคุณลักษณะที่ปรากฏบนพื้นผิวภาชนะ 

สามารถสรุปได้ว่ามีลวดลายการตกแต่ง 5 แบบ ได้แก่ ผิวเรียบ ลายทาบ ลายขูดขีด การแต่งเติมดิน 

และลายกด และสามารถจัดกลุ่มสีผิวนอกและเนื้อในได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเทา กลุ่มสี

น้ำตาล กลุ่มสีดำ และกลุ่มสีขาวนวล รวมทั้งจัดจำแนกการขึ้นรูปได้ 2 ลักษณะ คือ ขึ้นรูปด้วยมือและ

ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน โดยการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนพบในปริมาณท่ีมากกว่าชัดเจน (ภาพท่ี 163) 

 

 

ภาพท่ี 163 ลวดลายการตกแต่งภาชนะ จากการขุดค้นปี 2561 
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 น่าเสียดายท่ีการขุดค้นในครั้งนี้ไม่พบภาชนะดินเผาท่ีสมบูรณ์เต็มใบเลย แต่ในหลุมขุดค้นท่ี 2 

พบเศษภาชนะดินเผาเกือบเต็มใบท่ีสามารถต่อคืนรูปทรงเดิมได้บางส่วน ซึ่งพอจะสามารถสันนิษฐาน

รูปทรงและรูปแบบการตกแต่งได้ท้ังหมด 5 ใบ ดังนี้ (ภาพท่ี 164)  

 

 

ภาพท่ี 164 ภาชนะเต็มใบพบจากหลุมขุดค้นท่ี 2 ปี 2561 
 

 1. ภาชนะแบบหม้อก้นกลม บริเวณไหล่ตกแต่งด้วยการแต่งเติมดินเป็นแนวยาวตามขวาง

และกดวงรีลงบนแนวดินท่ีแต่งเติม ผิวนอกทาน้ำดินสีแดง เนื้อภาชนะค่อนข้างหยาบและเป็นสีเทา 

 2. ภาชนะทรงชาม ขอบปากนูน เนื้อภาชนะค่อนข้างหยาบและเป็นสีส้ม 

 3. ภาชนะแบบหม้อก้นกลม บริเวณไหล่ตกแต่งด้วยการแต่งเติมดินเป็นแนวยาวตามขวาง

โดยรอบและกดร่องเป็นเส้นเฉียงผิวนอกทาน้ำดินสีแดง เนื้อภาชนะค่อนข้างหยาบและเป็นสีดำ 

 4. ภาชนะก้นสอบทรงไห ยกคอค่อนข้างสูง บริเวณไหล่ด้วยการขูดเป็นเส้นยาวขนานกัน 2 

เส้น ผิวนอกมีการขัดมันสีขาวนวล เนื้อภาชนะค่อนข้างหยาบและเป็นสีขาวนวล 
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 5. ภาชนะแบบหม้อ ขอบปากด้านในตกแต่งเป็นแนวเส้นนูน 3 เส้น บริเวณไหล่ตกแต่งดว้ย

การขูดเป็นเส้นยาว ถัดลงมาจากแนวเส้นเป็นลายเชือกทาบ ผิวนอกมีการทาน้ำดินสีน้ำตาล เนื้อ

ภาชนะค่อนข้างหยาบและเป็นสีน้ำตาล 

 

  4.4.2.2 โบราณวัตถุประเภทดินเผา 

  โบราณวัตถุประเภทดินเผาสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เบี้ยดินเผา พบ

จำนวน 2 ช้ิน หลุมขุดค้นละ 1 ช้ิน ในระดับประมาณ 20 – 30 เซนติเมตรจากผิวดินใกล้เคียงกัน และ

ก้อนดินเผาไฟ พบทั้งสองหลุมขุดค้น แต่ในหลุมขุดค้นที่ 1 พบปริมาณมากปะปนกับเศษภาชนะ       

ดินเผาในชั้นกิจกรรมระดับ 20 – 40 เซนติเมตรจากผิวดิน ก้อนดินเผาไฟที่พบนี้ทำให้สามารถ

สันนิษฐานได้ว่าพื้นท่ีท้ังสองหลุมขุดค้น เคยมีกิจกรรมเกี่ยวกับไฟหรือใช้ความร้อนสูง 

   

4.4.2.3 โบราณวัตถุประเภทโลหะ 

  โบราณวัตถุประเภทโลหะพบเฉพาะในหลุมขุดค้นท่ี 2 เท่านั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 

ประเภท ได้แก่ ตะปูเหล็ก พบเพียงช้ินเดียวในช้ันกิจกรรมระยะแรก ๆ คงใช้เป็นวัสดุในการสร้างท่ีพัก 

อาคารต่าง ๆ หรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในบริเวณนี้ และตะกรันโลหะจำนวน 11 ชิ้น แสดงให้

เห็นว่าบริเวณหลุมขุดค้นที่ 2 อาจมีร่องรอยของกิจกรรมการถลุงโลหะ ซึ่งสัมพันธ์กับดินเผาไฟและ

ตะปูเหล็กท่ีพบในบริเวณนี้เช่นเดียวกัน (ภาพท่ี 165) 

 

 

ภาพท่ี 165 ตะปูเหล็กจากหลุมขุดค้นท่ี 2 ปี 2561  
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  4.4.2.4 โบราณวัตถุประเภทหิน 

  โบราณวัตถุประเภทหินพบเฉพาะในหลุมขุดค้นท่ี 2 เท่านั้น ได้แก่ แท่นหินบดแบบท่ี

พบในชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีจำนวน 1 ช้ิน และเป็นเศษหินทรายจำนวน 19 ช้ิน  

 

  4.4.2.5 นิเวศวัตถุประเภทกระดูกสัตว์ 

  หลักฐานประเภทนิเวศวัตถุพบเพียงประเภทเดียว คือ กระดูกสัตว์จำนวน 24 ช้ิน 

น้ำหนักรวม 25 กรัม ในหลุมขุดค้น TP.2 บริเวณที่กำหนดเป็นร่องรอยผิดวิสัยที่ 1 โดยพบชิ้นส่วน

กระดูกสัตว์  2 กลุ่มในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน การวิเคราะห์ในเบ้ืองต้นสรุปว่าท้ัง 2 กลุ่มเป็นช้ินส่วนฟันของ

สัตว์ประเภทวัว-ควาย (Bovidae) และอาจเป็นช้ินส่วนฟันของสัตว์ตัวเดียวกัน (ภาพท่ี 166) 

 

 

ภาพท่ี 166 ช้ินส่วนฟันของสัตว์ประเภทวัวควายท่ีพบจากหลุมขุดค้นท่ี 2 ปี 2561 
 

กระดูกสัตว์ประเภทวัว-ควายได้พบเป็นจำนวนมากจากการขุดค้นในพื้นท่ีเมืองในเมื่อปี 2552 

โดยพบแทบทุกระดับช้ันดินสมมติร่วมกับกระดูกกวางและหมู นอกจากนี้ยังพบกระดูกสัตว์ที่มีปริมาณ

น้อยกว่า ได้แก่ เต่า ตะพาบ สุนัข หนู สัตว์ปีก ปลา หอย ม้า แรด (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ , 

2552b, น. 101-102) ซึ่งได้อธิบายว่าสภาพแวดล้อมในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหาร

ที่ดี สัตว์บางชนิด ได้แก่ ม้า สุนัข หมูและไก่ อาจถูกนำมาเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานและใช้เป็นอาหาร 

(อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2552b, น. 148-149) เป็นท่ีน่าสังเกตว่าขนาดของฟันสัตว์ทั้ง 2 กลุ่มท่ี

พบมีการแตกหัก แต่ส่วนท่ีหลงเหลือมีขนาดความยาวท่ีใกล้เคียงกัน บางช้ินมีร่องรอยการแตกหักเป็น

เส้นตรงคล้ายถูกตัดด้วยของมีคม (แต่ไม่พบรอยตัดบนผิวฟัน) 
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กลุ่มชิ้นส่วนฟันสัตว์ทั้ง 2 กลุ่มเรียงตัวอยู่ใกล้กัน พบร่วมกับก้อนดินเผาไฟ เศษถ่านไม้ และ

เศษภาชนะดินเผาชิ้นใหญ่วางตัวอยู่โดยรอบ อาจเป็นร่องรอยของกิจกรรมที่มีการใช้ความร้อนและ

เป็นไปได้ว่ากลุ่มชิ้นส่วนฟันสัตว์ถูกนำมาใช้ประกอบอาหารในบริเวณนี้หรือบริเวณใกล้เคียง แต่อาจ

เป็นช้ินส่วนท่ีถูกเลือกออกหรือไม่ถูกบริโภคในกระบวนการประกอบอาหาร  

โดยสรุปแล้วหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบจากการขุดค้นในปี 2561 สามารถบ่งบอกประเภท

ของกิจกรรมได้เป็น 2 ประเภท คือ กิจกรรมที่เกี ่ยวกับวิถีชีวิตสามัญ เช่น สิ ่งของเครื่องใช้ วัสดุ

ก่อสร้างที่พักอาศัยหรืออาคาร อาหารการกิน และกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับโลหะกรรม แต่ทั ้งนี้ 

ข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงคือ ข้อมูลของหลักฐานนั้นน้อยกว่าการขุดค้นพื้นที่เมืองในท้ัง

เมื่อปี 2552 และ 2559 ไม่ว่าจะเป็นในด้านปริมาณหรือความหลากหลายของหลักฐาน แม้จะมากกว่า

การขุดค้นพื้นท่ีเมืองนอกเมื่อปี 2531 ก็ตาม 

 

4.4.3 กิจกรรมในอดีตที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี 

 หลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบท้ังหมดคงเป็นส่ิงของท่ีหลงเหลือจากการใช้งานหรือการบริโภค 

รวมทั้งกระบวนการผลิต ซึ่งถูกท้ิงให้กลายสภาพเป็น “ขยะ” มาแล้วในอดีต เนื่องจากหลักฐานท่ีพบ

เกือบทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเศษซากที่แตกหักจากการละทิ้ง ดังจะเห็นได้จากการพบเศษภาชนะ    

ดินเผาท่ีแตกหักเป็นช้ินขนาดเล็ก แม้ว่าบางช้ินจะมีขนาดใหญ่ต่อกันได้ แต่ก็ไม่พบภาชนะดินเผาเต็ม

ใบเลย ส่วนหลักฐานประเภทอื่น ๆ ก็มีสภาพไม่สมบูรณ์เช่นกัน 

 อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลักฐานทางโบราณคดีส่วนใหญ่จะเป็นขยะที่ถูกทิ้งในอดีต แต่หลักฐาน

บางประเภทก็สามารถใช้เป็นตัวแทนสืบย้อนกลับไปให้เห็นถึงกิจกรรมท่ีเคยเกิดขึ้นในพื้นท่ีบริเวณนี้ได้ 

ถึงแม้จะไม่พบพื้นท่ีใช้งานเดิมก็ตาม โดยสามารถสันนิษฐานลักษณะของกิจกรรมได้ 2 ลักษณะ ด้ังนี้ 

 

4.4.3.1 กิจกรรมในครัวเรือน (household activity) 

กิจกรรมในครัวเรือนหรืออาจหมายถึงกิจกรรมที่ดำเนินไปในชีวิตประจำวันปรากฏ

ร่องรอยให้เห็นผ่านหลักฐานทางโบราณคดีส่วนใหญ่ที่พบจากการขุดค้นครั้งนี้ โบราณวัตถุที่แสดงถึง

กิจกรรมในครัวเรือนได้ชัดเจนที่สุดคงหนีไม่พ้นเศษภาชนะดินเผาที่พบจำนวนมากกว่าหลักฐาน

ประเภทอื่น ๆ จากการวิเคราะห์เศษภาชนะดินเผาสามารถสันนิษฐานรูปทรงภาชนะได้หลากหลาย

ประเภทและแต่ละประเภทก็คงมีหน้าท่ีการใช้งานท่ีแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ภาชนะประเภทหม้อ

ก้นกลมหรือหม้อมีสันที่นิยมใช้ในการหุงหาอาหาร ภาชนะประเภทจานหรือชามก็ใช้ในการใส่อาหาร
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หรือวัตถุอื่น ๆ ภาชนะประเภทหม้อมีพวยหรือคนโทคงใช้บรรจุหรือกักเก็บน้ำหรือของเหลวเป็นหลัก

เพราะปากบรรจุแคบและสามารถเทออกได้สะดวก การพบภาชนะดินเผาหลายรูปทรงในช้ันกิจกรรม

เดียวกันเป็นเครื่องบ่งช้ีว่ามีการเลือกใช้ภาชนะหลายรูปทรงตามลักษณะหน้าท่ีการใช้งานในครัวเรือน 

ภาชนะแบบฐานสูงที่อาจจะเป็นฐานของพานหรือคนโทเป็นภาชนะที่พบเพียงช้ินเดียว ใน

หลุมขุดค้น TP.2 และพบน้อยมากจากการขุดค้นที่ผ่านมา สันนิษฐานว่าเป็นภาชนะที่ใช้ในโอกาส

พิเศษเท่านั้น ในกรณีนี้เมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งท่ีต้ังของพื้นท่ีขุดค้น ซึ่งอยู่ใกล้เคียงโบราณสถานขนาด

เล็กหลายแห่งและบางแห่งท่ีขุดศึกษาแล้วพบว่าเป็นศาสนสถาน ดังนั้นภาชนะประเภทนี้อาจถูกใช้งาน

ในลักษณะการประกอบพิธีกรรมในครัวเรือนหรือร่วมกับศาสนสถานก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ตามคงต้อง

รอผลการขุดค้นและการค้นพบภาชนะประเภทนี้เพิ ่มเติมในบริบททางโบราณคดีที ่ชัดเจน จึงจะ

สามารถระบุหน้าท่ีการใช้งานให้แน่ชัดกว่านี้ได้ 

สำหรับเรื่องอาหารการกินแม้ว่าจะพบหลักฐานน้อยมาก แต่การได้พบฟันสัตว์ในร่องรอยผิด

วิสัยที่ 1 หลุมขุดค้น TP. 1 ร่วมกับก้อนดินเผาไฟ เศษถ่านไม้ ก็อาจเป็นร่องรอยของกิจกรรมที่มีการ

ใช้ความร้อน (การประกอบอาหาร) และกลุ่มชิ ้นส่วนฟันสัตว์น่าจะถูกนำมาใช้ประกอบอาหารใน

บริเวณใกล้เคียง แต่คงเป็นชิ้นส่วนที่ถูกเลือกออกหรือไม่ถูกบริโภคในกระบวนการประกอบอาหาร  

ท้ังนี้ เมื่อกล่าวถึงกิจกรรมท่ีมีการใช้ความร้อนก็ได้พบก้อนดินเผาไฟจำนวนมากจากท้ัง 2 หลุมขุดค้น

ด้วย ซึ่งอาจเป็นเศษช้ินส่วนของเตาไฟหรือพื้นท่ีท่ีได้รับความร้อนจากการประกอบอาหารก็เป็นได้   

แม้ว่าจะไม่พบร่องรอยที่แสดงถึงพื้นที่อยู ่อาศัยของคนในอดีตเลยก็ตาม แต่การพบตะปู

เหล็กในหลุมขุดค้น TP.2 ซึ่งเป็นวัสดุในการก่อสร้างอาคาร อาจมีความเป็นไปได้ว่ามีการก่อสร้าง

อาคารในบริเวณนี้ แต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าพบเพียงช้ินเดียวเท่านั้น 

นอกจากนี้ยังได้พบเบี้ยดินเผาจากท้ัง 2 หลุมขุดค้น เบ้ียดินเผานี้ในปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุปท่ี

ชัดเจนถึงหน้าที่การใช้งาน แต่พบมากในพื้นที่อยู่อาศัยหรือครัวเรือน จึงเชื่อกันว่าเป็นอุปกรณ์ใน

การละเล่นหรือกีฬาประเภทต้องเต (hop scotch) ซึ ่งแสดงถึงวิถีชีว ิตแบบอื ่น (สันทนาการ) 

นอกเหนือไปจากการดำรงชีวิตด้วยปัจจัยส่ีได้เป็นอย่างดี 

 

  4.4.3.2 กิจกรรมเก่ียวกับโลหกรรม (metallurgical activity) 

  ในบริเวณพื้นท่ีหลุมขุดค้น TP.2 ได้พบตะกรันโลหะปะปนอยู่ในช้ันดิน ตะกรันโลหะ

ท่ีพบนี้เป็นส่วนท่ีหลงเหลือหรือจงใจกำจัดท้ิงจากกระบวนการถลุงโลหะ แสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีบริเวณนี้

มีกิจกรรมการถลุงโลหะในอดีต เพียงแต่ไม่พบร่องรอยของเตาถลุงจากการขุดค้นอย่างชัดเจน พบ
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เพียงก้อนดินเผาไฟจำนวนหนึ่งและเศษถ่านท่ีบ่งช้ีว่าเคยมีกิจกรรมท่ีใช้ความร้อน ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการถลุงโลหะนี้ด้วย 

 การดำเนินการทางโบราณคดีในบริเวณเมืองศรีเทพที่ผ่านมาได้พบผลิตผลจากโลหกรรม 

ได้แก่ เครื ่องมือเครื ่องใช้ เครื ่องประดับและวัตถุทางศาสนาจำนวนมากที่ทำขึ้นจากโลหะหลาย

ประเภท เช่น เหล็ก สำริด ตะกั่ว รวมถึงการพบตะปูเหล็กในหลุมขุดค้น TP.2 ในครั้งนี้ด้วย แต่น่า

เสียดายที่พบหลักฐานจากกระบวนการผลิตน้อยมาก ทั้งนี้ร่องรอยโลหกรรมที่ชัดเจนที่เมืองศรีเทพ

เคยพบจากการขุดศึกษาโบราณสถาน บน.33 ท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีเมืองใน โดยได้พบตะกรันโลหะน้ำหนัก

ถึง 15.5 กิโลกรัม และพบร่องรอยของการขุดตัดช้ันศิลาแลงธรรมชาติเป็นหลุมหรือแอ่งต้ืน ๆ และก่อ

เตาขึ้นรอบหลุม จากคุณลักษณะของตะกรันท่ีพบคงมีการถลุงท้ังทองแดงและเหล็ก นอกจากนี้ยังพบ

เบ้าดินเผาจำนวนมากท่ีมีร่องรอยถูกความร้อนสูงท่ีก้น แสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการหลอมโลหะหรือ

หล่อก้อนโลหะขนาดเล็กด้วยนอกเหนือไปจากการถลุงโลหะ และสันนิษฐานว่าช้ันกิจกรรมนี้อยู่ในสมัย

ทวารวดีช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 - 12 (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2537c, น. 34-52)  

 การพบตะกรันโลหะในเขตพื้นที่เมืองนอกครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเมืองศรีเทพปรากฏกิจกรรม

ด้านโลหกรรมท้ังพื้นท่ีเมืองในและเมืองนอก ต้ังแต่สมัยทวารวดีเป็นอย่างน้อย ดังนั้นโลหะวัตถุต่าง ๆ 

ท่ีพบภายในพื้นท่ีเมืองศรีเทพส่วนหนึ่งคงทำขึ้นและใช้เองเป็นการภายในส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งคง

นำเข้าจากภายนอกท้ังในรูปแบบของวัตถุสำเร็จรูปหรือวัตถุดิบท่ีใช้ในงานโลหกรรม 

 

4.4.4 ลำดับอายุสมัยและลักษณะกิจกรรมที่พบจากการขุดค้นพื้นที่เมืองนอกปี 2561 

เมื่อวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีอย่างละเอียด โดยเฉพาะเศษภาชนะดินเผาที่พบมาก

และต่อเนื่องทุกระดับช้ันดิน พบว่าคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทภาชนะ รูปทรง รูปแบบการ

ตกแต่ง สีภาชนะ การขึ้นรูป ทั้งหมดไม่ปรากฏการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณและคุณลักษณะท่ี

ชัดเจน ส่วนหลักฐานประเภทอื่นก็พบในปริมาณที่น้อยเกินกว่าที่จะสามารถใช้จัดแบ่งลำดับช้ัน

วัฒนธรรมได้ รวมท้ังลักษณะชั้นดินก็เป็นชั้นเดียวกันโดยตลอด ดังนั้นจึงสรุปว่าการขุดค้นพื้นท่ี    

เมืองนอกปี 2561 พบชั้นวัฒนธรรมที่มีความต่อเนื่องกันของหลักฐานตั้งแต่ชั้นดินระดับล่างจนถึง

ระดับบน กล่าวคือ เป็นวัฒนธรรมเดียวกันตั้งแต่เข้ามาใช้พื ้นที่ระยะแรกจนกระทั่งทิ้งร้างไป ซึ่ ง

สัมพันธ์กับช้ันดินท่ีหนาเฉล่ียเพียง 70 – 100 เซนติเมตร แตกต่างจากการขุดค้นเมืองในปี 2552 และ

ปี 2559 ท่ีพบช้ันดินหนาเฉล่ีย 150 - 300 เซนติเมตร และยังสามารถจัดลำดับช้ันวัฒนธรรมได้ถึง 3 

ช้ัน ได้แก่ วัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย วัฒนธรรมทวารวดี และวัฒนธรรมเขมรโบราณ   
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 การกำหนดอายุชั้นวัฒนธรรมโดยหลักฐานเชิงเทียบนั้น อาจกล่าวได้ว่าโบราณวัตถุจากการ

ขุดค้นได้พบแพร่หลายในชุมชนโบราณสมัยทวารวดีช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 16 หรือประมาณ 1,000 

– 1,400 ปีมาแล้ว เช่น ภาชนะมีสัน ภาชนะมีพวย เบ้ียดินเผา และแท่นหินบด แต่ก็ยังถอืเป็นช่วงอายุ

ที่ค่อนข้างกว้าง ดังนั้นจึงเปรียบเทียบกับการกำหนดอายุที่แน่นอนทางวิทยาศาสตร์ (วิธี  Thermo 

Luminescence Dating; TL โดยภาคว ิชาว ิทยาศาสตร ์ภาคพ ื ้นพ ิภพ คณะว ิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิธี Accelerator Mass Spectrometry; AMS ณ ห้องปฏิบัติการ 

DirectAMS ประเทศสหรัฐอเมริกา) ควบคู่กันไปด้วย เพื่อตรวจสอบและเช่ือมโยงการกำหนดอายุท้ัง

2 วิธี ซึ่งได้ค่าอายุท่ีสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้ (ตารางท่ี 7 - 8) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก) 

 

ลำดับ ประเภท
หลักฐาน 

หลุม
ขุดค้น 

บริบททางโบราณคดี 

1 ก้อนดินเผาไฟ 
(fired chunk) 

TP.1 ช้ันหลักฐานกลุ่มก้อนดินเผาไฟและเศษภาชนะดินเผาในระดับ 
30 - 40 เซนติเมตรจากผิวดิน 

2 ตะกอนดิน 
(sediment) 

TP.1 ช้ันทับถมทางโบราณคดีของกลุ่มก้อนดินเผาไฟและเศษภาชนะ
ดินเผาจำนวนมากในระดับ 30-40 เซนติเมตรจากผิวดิน 

3 ก้อนดินเผาไฟ 
(fired chunk) 

TP.2 ก้อนดินเผาไฟในช้ันกิจกรรมระดับ 60 – 70 เซนติเมตรจากผิว
ดิน 

4 ถ่านไม้ 
(charcoal) 

TP.2 ช้ันหลักฐานระยะแรกสุดของหลุมขุดค้น TP.2 

ตารางท่ี 7 ตัวอย่างกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์และบริบททางโบราณคดี จากการขุดค้นปี 2561 

 

ลำดับ ประเภท
หลักฐาน 

หลุม
ขุดค้น 

ระดับ cm.s. 
(ระดับจริง) 

ค่าอายุ 
ปีมาแล้ว 

ค่าอายุปีพ.ศ. 
(ค่ากลาง) 

วิธีหา
ค่าอายุ 

1 ก้อนดินเผาไฟ TP.1 30-40 (35) 917±39 1605-1683 (1645) TL 
2 ตะกอนดิน TP.1 30-40 (40) 1,291±49 1221-1319 (1271) TL 
3 ก้อนดินเผาไฟ TP.2 60-70 (67) 1,453±85 1023-1193 (1109) TL 
4 ถ่านไม้ TP.2 70-80 (80) 1,441±28 1092-1148 (1120) AMS 

ตารางท่ี 8 ค่าอายุทางวิทยาศาสตร์จากการขุดค้นปี 2561 
 



 261 
 

1. ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 – 12 เป็นช่วงอายุเก่าท่ีสุด จากตัวอย่างท่ี 3 และ 4 ของหลุม TP.2  

โดยตัวอย่างที่ 4 เป็นตัวแทนของชั้นหลักฐานที่ความลึก 80 เซนติเมตรจากผิวดิน เหนือชั้นศิลาแลง

ธรรมชาติเพียงเล็กน้อย ประกอบไปด้วยเศษภาชนะดินเผาเกือบเต็มใบหลายรูปทรง เช่น ภาชนะก้น

กลม ภาชนะมีพวย ไหหรือคนโท รวมถึงตะปูเหล็กและถ่านไม้ จึงสันนิษฐานว่าเป็นชั้นหลักฐานของ

การเข้ามาใช้พื้นท่ีในระยะแรกสุดในหลุม TP.2  (ภาพท่ี 167) จากค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ของถ่านไม้ 

(AMS dating) ช้ันหลักฐานนี้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 – 12  สอดคล้องกับค่าอายุของตัวอย่างท่ี 3 

ที่อยู ่ในระดับที่สูงขึ ้นมาประมาณ 13 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ของก้อนดินเผาไฟ     

(TL dating) อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 เช่นเดียวกัน ชั้นหลักฐานนี้ประกอบไปด้วยชิ้นส่วน

ภาชนะดินเผาขนาดใหญ่และกลุ ่มกระดูกสัตว์ จึงเป็นชั ้นหลักฐานที ่แสดงถึงการอยู ่อาศัยต่อ

เนื่องมาจากระยะแรกสุดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน 

 

 

ภาพท่ี 167 ช้ันกิจกรรมบริเวณท่ีเก็บตัวอย่างกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ในหลุมขุดค้นท่ี 2 ปี 2561 
(ตัวอย่างท่ี 3 และ 4) 
 

2. ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 – 14 เป็นช่วงอายุท่ีเก่ารองลงมา จากตัวอย่างท่ี 2 ของหลุม TP.1 

เป็นตะกอนดินที่ความลึก 40 เซนติเมตรจากผิวดิน โดยเป็นชั้นหลักฐานที่พบชิ้นส่วนภาชนะดินเผา

และเศษดินเผาไฟเรียงตัวกันอย่างหนาแน่นในแนวระนาบในช่วงความลึก 20 - 40 เซนติเมตรจากผิว

ดิน (ภาพที่ 168) จากค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ของตะกอนดิน (TL dating) ชั้นหลักฐานนี้อยู่ในช่วง
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พุทธศตวรรษท่ี 13 – 14  นอกจากนี้ยังได้พบเบี้ยดินเผารวมอยู่ในช้ันหลักฐานนี้ด้วย การขุดค้นหลุม 

TP.2 ก็พบเบี้ยดินเผาท่ีความลึก 30 เซนติเมตรจากผิวดิน ซึ่งอยู่ในช่วงความลึกท่ีใกล้เคียงกัน เบี้ยดิน

เผาจึงอาจเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของทั้ง 2 หลุมขุดค้นว่ามีการใช้งานในช่วงเวลา

เดียวกัน  

 

 

ภาพที่ 168 ชั้นกิจกรรมระดับ 30 – 40 เซนติเมตรจากผิวดินในหลุมขุดค้นที่ 1 ที่เก็บตัวอย่างไป
กำหนดอายุ (ตัวอย่างท่ี 1 และ 2) 
 

 อนึ่ง ค่าอายุในช่วงท่ี 1 หรือการใช้พื้นท่ีระยะแรกราวพุทธศตวรรษท่ี 11 – 12 และช่วงท่ี 2 

หรือการอยู ่อาศัยต่อเนื ่องมาจนถึงพุทธศตวรรษที ่ 13 - 14 นี ้ สอดคล้องกับผลการขุดศึกษา

โบราณสถานหมายเลข 1907 ท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีเมืองนอกด้วย ซึ่งหลังจากขุดศึกษาพบซากแนวอิฐและ

ศิลาแลงนั้น ได้นำตัวอย่างตะกอนดินไปหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีเรืองแสงความร ้อน 

(Thermo Luminescence Dating; TL) โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ภาคพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่าโบราณสถานหลังนี้สร้างขึ ้นเมื่อราว 1,357 ±88 ปี

มาแล้ว (พ.ศ.1115 - 1291) หรืออยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13  

 3. พุทธศตวรรษที่ 17 เป็นค่าอายุที่ใหม่ที่สุด จากตัวอย่างที่ 1 ของหลุม TP.1 เป็นก้อนดิน

เผาไฟในชั้นหลักฐานเดียวกับตัวอย่างที่ 2 มีค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ (TL dating) อยู่ในช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 17  แต่น่าสังเกตว่าค่าอายุที่ได้ของตัวอย่างที่ 1 ขัดแย้งกับตัวอย่างที่ 2 แม้ว่าจะอยู่ใน
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ระดับใกล้เคียงกัน แต่มีค่าอายุห่างกันเมื่อนับจากค่ากลางถึง 374 ปี อย่างไรก็ตามจากการขุดค้นไม่

ปรากฏโบราณวัตถุในสมัยหลังกว่าสมัยทวารวดีหรือช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 เลย ดังนั้นค่าอายุช่วงนี้จึง

ไม่สอดคล้องกับการกำหนดอายุเชิงเทียบจากโบราณวัตถุ แต่กระนั้นก็ยังไม่ควรปฏิเสธค่าอายุ ช่วงนี้

อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากเคยได้พบกระปุกเคลือบสีน้ำตาลดำแบบเขมร จากการขุดศึกษาโบราณสถาน

หมายเลข 1294 เช่นกัน (อทุยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2549, น. 29)  

จะเห็นว่าการกำหนดอายุด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างสอดคล้องกับการกำหนดอายุเชิง

เทียบ จึงสรุปได้ว่าชั ้นวัฒนธรรมสมัยโบราณชั้นเดียวที่พบในการขุดค้นครั้งนี ้ เริ ่มเข้ามาใช้พื้นท่ี      

เมืองนอกระยะแรกสุดเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 - 12 และต่อเนื่องจนถึงช่วงพุทธศตวรรษท่ี        

13 – 14 เป็นอย่างน้อย (พุทธศตวรรษที่ 12 - 15) โดยมีลักษณะเป็นกิจกรรมการอยู่อาศัยทั่วไปท่ี

สะท้อนผ่านโบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใช้และอาหารการกิน เช่น ภาชนะดินเผา ตะปูเหล็ก 

เบ้ียดินเผา ช้ินส่วนกระดูกสัตว์ และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับโลหกรรม ดังท่ีได้พบตะกรันโลหะและตะปู

เหล็ก ซึ่งเป็นผลิตผลจากกระบวนการถลุงและแปรรูปโลหะ อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏหลักฐานในสมัย

หลังกว่านี้เลยจากการขุดค้น แม้จะเคยพบหลักฐานร่วมสมัยเขมรโบราณ (พุทธศตวรรษที่ 16 - 18) 

จากโบราณสถานใกล้เคียง แต่ก็แสดงถึงการเข้ามาใช้พื้นท่ีโบราณสถานอย่างเบาบางเท่านั้น  

 

 4.4.5 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับพื้นที่เมืองนอก 

 แม้ว่าการขุดค้นในครั ้งนี ้จะพบร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที ่สามารถอธิบายได้ถึง 

ลักษณะและอายุสมัยของช้ันวัฒนธรรมทางโบราณคดี รวมทั้งกิจกรรมของคนในอดีตท่ีค่อนข้างชัดเจน

แล้ว แต่ก็ยังมีคำถามบางประการที่เกิดขึ้นหลังกระบวนการวิเคราะห์และแปลความหลักฐานทาง

โบราณคดี ทำให้เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับพื้นท่ีเมืองนอก ดังนี้  

 

  4.4.5.1 ข้อสังเกตเก่ียวกับหน้าที่การใช้งานและสถานะของพื้นที่เมืองนอก 

แม้ว่าหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้นครั้งนี ้จะมีปริมาณมากกว่าการ

ดำเนินการทางโบราณคดีในพื้นท่ีเมืองนอกท่ีผ่านมา แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีปริมาณน้อยกว่าท่ีพบจาก

เมืองในอยู่มาก ยกตัวอย่างจากการขุดค้นเมืองในเมื่อปี 2552 ปริมาณเศษภาชนะดินเผาแต่ละหลุมอยู่

ในช่วง 7,000 – 16,000 ช้ิน น้ำหนักรวมตั้งแต่ 164 – 302 กิโลกรัม (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 

2552b, น. 64-66) ตรงข้ามกับการขุดค้นครั้งนี้แม้ว่าจะมีขนาดพื้นที่ขุดค้นใกล้เคียงกัน แต่พบเศษ
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ภาชนะดินเผารวมกันเพียง 4,198 ชิ้น น้ำหนักรวม 27.85 กิโลกรัม ส่วนหลักฐานประเภทอื่นที่ก็มี

ปริมาณต่างกันอย่างเทียบไม่ได้ แม้จะเทียบกันเฉพาะช้ันวัฒนธรรมสมัยทวารวดีก็ตาม  

นอกจากนี้การขุดค้นเมืองในเมื่อปี 2552 ยังปรากฏความหลากหลายของประเภทหลักฐาน

ทางโบราณคดีมากกว่า เช่น ประเภทและรูปทรงภาชนะดินเผาเนื้อดินที่หลากหลาย เครื่องมือ

เครื่องใช้โลหะหลายประเภท กระดูกสัตว์บก สัตว์ปีก และสัตว์น้ำอีกหลายประเภท โดยเฉพาะได้พบ

โบราณวัตถุประเภทเครื่องประดับ เช่น กำไลหิน กำไลสำริด กำไลแก้ว แหวนสำริด ลูกปัดหิน ลูกปัด

แก้ว หรือโบราณวัตถุประเภทพิเศษ เช่น เข้ียวหมูป่าเจาะรู ลูกเต๋ากระดูกสัตว์ (อุทยานประวัติศาสตร์

ศรีเทพ, 2552b, น. 47-102) ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่ไม่พบจากการขุดค้นเมืองนอกครั้งนี้และที่ผ่านมา 

แม้ว่าจะเคยพบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประดับจากการขุดศึกษาบ้าง เช่น แหวนทอง ลูกปัดแก้ว แต่

พบเพียงประเภทละช้ินเท่านั้น (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2549) 

ความแตกต่างด้านปริมาณและความหลากหลายของหลักฐานทางโบราณคดี รวมถึงการพบ

และไม่พบหลักฐานบางประเภทของท้ัง 2 พื้นท่ี อาจเป็นส่ิงบ่งช้ีถึงความแตกต่างท่ีชัดเจนในเชิงพื้นท่ี 

ดูเหมือนว่าความแตกต่างนี้จะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหากไม่มีคูน้ำคันดินเข้ามาเป็นตัวแบ่ง

ขอบเขตพื้นท่ี และคงสามารถกล่าวสรุปได้โดยง่ายว่าพบพื้นที่อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นทางด้านทิศ

ตะวันตกและเบาบางทางด้านทิศตะวันออกเท่านั้น แต่เมื่อพื้นท่ีถูกแบ่งแยกออกจากกันเป็นสัดส่วนท่ี

ชัดเจนเช่นนี้แล้ว ทำให้เข้าใจได้ว่าพื้นท่ีเมืองในและเมืองนอกถูกกำหนดให้มีจุดประสงค์ในการใช้งาน

พื้นที่แตกต่างกันหรืออาจกล่าวได้ว่ามีสถานะของพื้นที่ต่างกัน  ซึ่งข้อสังเกตนี้ควรจะต้องพิจารณา

คุณลักษณะเชิงพื้นท่ีของท้ัง 2 พื้นท่ี ดังท่ีสรุปในตารางท่ี 9 ร่วมด้วย 
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คุณลักษณะ พื้นที่เมืองใน พื้นที่เมืองนอก 

การอยู่อาศัย 
- ร่องรอยการอยู่อาศัยหนาแน่นและ
ต่อเนื่อง กระจายท่ัวทั้งเมือง 

- ร่องรอยการอยู่อาศัยเบาบาง  

โบราณสถาน 

- โบราณสถานขนาดใหญ่ 3 แห่ง 
- โบราณสถานขนาดเล็ก 45 แห่ง 
- โบราณสถานขนาดใหญ่ตั ้งอยู่กลาง

เม ื อ ง  โบราณสถานขนาด เ ล็ก
กระจายตัวอยู่ท่ัวเมือง 

- ไม่ปรากฏโบราณสถานขนาดใหญ่ 
- เนินโบราณสถานขนาดเล็ก 54 แห่ง 
- เนินโบราณสถานขนาดเล็กกระจุก

ตัวเป็น 3 กลุ่มใหญ่ 

ระบบ
ชลประทาน 

- คูน้ำคันดิน สระขนาดใหญ่ 1 สระ 
และสระขนาดเล็กประมาณ 50 สระ 

- คูน้ำคันดิน สระขนาดใหญ่ 1 สระ 
และสระขนาดเล็กประมาณ 20 
สระ 

ช้ันวัฒนธรรม 
- 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลาย ทวารวดี และเขมรโบราณ 

- ช้ันวัฒนธรรมเดียวสมัยทวารวดี 
 

ตารางที่ 9 สรุปคุณลักษณะเชิงพื้นที่ของเมืองในและเมืองนอก จากการสำรวจและขุดค้นพื้นที่เมอืง
นอกปี 2561 
 

หากพิจารณาจากตารางที่ 9 ข้างต้น จะเห็นความแตกต่างทางคุณลักษณะเชิงพื้นที่บาง

ประการที่แสดงให้เห็นว่าเมืองในน่าจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยถาวรที่มีความหนาแน่นและต่อเนื่องตั้งแต่

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนกระทั่งทิ ้งร้างพื้นที่ไปช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 และเมื่อ

พิจารณาจากตำแหน่งของสระน้ำขนาดเล็กและโบราณสถานขนาดเล็กที่ตั้งอยู่อย่างอิสระครอบคลุม

พื้นที่ทั่วทั้งเมืองแล้ว สันนิษฐานว่าในอดีตคงมีการขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและสร้างศาสนสถานไว้

ประจำกลุ่มบ้านเรือนหรือชุมชน ส่วนการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ไว้เฉพาะเมืองใน แสดงให้เห็นว่า

สถานะพื้นท่ีน่าจะมีความสำคัญกว่าเมืองนอก ซึ่งเมืองในคงจะเป็นพื้นท่ีศูนย์กลางศาสนาและพื้นท่ีอยู่

อาศัยของชนช้ันปกครองด้วย สอดคล้องกับปริมาณและความหลากหลายของหลักฐานทางโบราณคดี

ท่ีมีมากกว่าเมืองนอกดังท่ีกล่าวไปแล้ว 

ในทำนองตรงข้าม เมืองนอกกลับปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยเพียง 2 จุดเท่านั้น และ

ปรากฏเพียงช้ันวัฒนธรรมเดียวที่ไม่หนาแน่นเท่าเมืองใน ส่วนพื้นท่ีบริเวณอื่นพบหลักฐานเบาบางมาก

หรือไม่พบเลย อาจสอดคล้องกับการกระจายตัวของสระน้ำขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กับโบราณสถานแต่ไม่

ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังเมือง และยังมีปริมาณน้อยกว่าเมืองใน อีกท้ังโบราณสถานขนาดเล็กมีการกระจาย
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ตัวเป็น 3 กลุ่มใหญ่ (ภาพท่ี 45 - 46) ไม่สัมพันธ์กับพื้นท่ีอยู่อาศัยดังเช่นเมืองใน จึงเป็นไปได้ว่าเมือง

นอกถูกจัดให้เป็นพื้นท่ีสร้างศาสนสถานโดยเฉพาะ ท้ังนี้ร่องรอยการอยู่อาศัยท่ีพบจากการขุดค้นครั้งนี้

ต้ังอยู่ใกล้กับกลุ่มโบราณสถาน จึงอาจจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็เป็นได้  

ยังจะเห็นได้อีกว่าโบราณสถานส่วนใหญ่และพื้นท่ีอยู่อาศัยท่ีพบในครั้งนี้กระจุกตัวอยู่บริเวณ

ตอนกลางของเมืองนอกเท่านั้นทำให้เหลือ “พื้นท่ีว่าง” ค่อนข้างมากบริเวณตอนบนและตอนล่าง ซึ่ง

จากสภาพพื้นที่ว่างอันเป็นท่ีราบกว้างขวางและยังมีระบบชลประทานรองรับทั่วถึง ทั้งการขุดสระ

ขนาดใหญ่กลางเมืองและการผันน้ำใช้จากคูน้ำรอบเมืองได้สะดวก รวมถึงคันดินยังสามารถป้องกันน้ำ

หลากในฤดูฝนได้ ทำให้พื้นที่เมืองนอกมีศักยภาพพอที่จะเพาะปลูกพืช ดังที่ปรากฏการใช้งานเป็น

พื้นท่ีเกษตรกรรมในปัจจุบัน จึงเป็นไปได้ว่าในพื้นท่ีเมืองนอกน่าจะถูกกำหนดให้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม

ควบคู่ไปกับการเป็นพื้นท่ีทางศาสนาด้วย 

 

4.4.5.2 การศึกษาเปรียบเทียบกับเมืองคูน้ำคันดินที่มีลักษณะเดียวกัน 

ดังที่กล่าวไปแล้วว่าคูน้ำคันดินของเมืองศรีเทพมีการแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วนคล้ายกับ

การมีเมืองหลัก (เมืองใน) และต่อขยายออกไป (เมืองนอก) ในลักษณะของเมืองแฝด ซึ่งเป็นรูปแบบท่ี

พบค่อนข้างน้อย ดังนั้นหากศึกษาเปรียบเทียบกับเมืองโบราณที่มีลักษณะทางกายภาพแบบเดียวกัน 

อาจทำให้เห็นคุณลักษณะที่สามารถอธิบายการเกิดขึ้นของเมืองนอกได้ โดยเมืองโบราณที่ยกขึ้นมา

ศึกษาเปรียบเทียบคือ “เมืองเสมา” ท่ีนอกจากจะมีลักษณะทางกายภาพคล้ายกันแล้ว ยังมีข้อมูลทาง

โบราณคดีท่ีชัดเจนเช่นกันด้วย 

 เมืองเสมาตั้งอยู่ในเขตอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากเมืองศรีเทพไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 90 กิโลเมตร ถือเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งในลุ่มแม่น้ำมูลตอนบน จาก

การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าเมืองเสมามีพัฒนาการทางวัฒนธรรม 3 ช่วงคล้ายกับเมืองศรีเทพ ได้แก่ ช่วง

หัวเล้ียวหัวต่อประวัติศาสตร์ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 10 – 11 ช่วงวัฒนธรรมทวารวดีประมาณพุทธ

ศตวรรษที่ 12 – 15 และช่วงวัฒนธรรมเขมรโบราณประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 – 18 (เขมิกา หวัง

สุข, 2543, น. 157-182; ทนงศักดิ์ หาญวงษ์, 2534, น. 69-71) ด้วยเหตุนี้ท้ังสองเมืองจึงถูกเช่ือมโยง

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกันหลายกรณี เช่น กรณีของการค้นหาศูนย์กลางของศรีจนาศะตามจารึก

โบราณท่ีมีข้อถกเถียงกันว่าอาจเป็นเมืองศรีเทพหรือเมืองเสมา (ธิดา สาระยา, 2537c, น. 134-153; 

มยุรี วีระประเสริฐ, 2545b, น. 103-106) หรือกรณีการรวมเอาเมืองศรีเทพและเมืองเสมาเป็น    

“มัณฑละ” เดียวกันของศรีจนาศะ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2559, น. 29-43) และในการขุดค้นครั้งนี้ก็ได้
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พบพวยกาแบบทรงกระบอกปลายเชิดขึ้นที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งมีผู้วิเคราะห์ว่าเป็นหลักฐานหนึ่งท่ี

แสดงความสัมพันธ์เฉพาะระหว่างเมืองศรีเทพและเมืองเสมาด้วย (เกญพริษฐ์ พัฒฑิธนโชติภาคิน , 

2554, น. 206-261) 

จากลักษณะทางกายภาพท่ีคล้ายกับเมืองศรีเทพ (ภาพท่ี 169) จึงมีข้อมีข้อสันนิษฐานถึงการ

เกิดขึ้นของท้ังสองพื้นท่ีเช่นเดียวกัน โดยเขมิกา หวังสุข เสนอว่าเมืองนอกของเมืองเสมาอาจสร้างต่อ

ขยายขึ้นไปทางทิศเหนือในช่วงวัฒนธรรมเขมรโบราณ เพื่อใช้กักเก็บน้ำ การเกษตรกรรม ตลอดจน

ป้องกันน้ำท่วม ส่วนเมืองในยังคงเป็นพื้นท่ีอยู่อาศัยเดิมท่ีต่อเนื่องมาจากสมัยทวารวดี (เขมิกา หวังสุข, 

2543, น. 181-182) แต่จากการสำรวจและขุดค้นบริเวณเมืองนอกของเมืองเสมา กลับพบหลักฐาน

เบาบางมากและไม่ปรากฏชั้นวัฒนธรรมเขมรโบราณที่ชัดเจน (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุราณรักษ์, 2542, 

น. 140-141)  

 

 

ภาพท่ี 169 เปรียบเทียบแผนผังเมืองศรีเทพ (ซ้าย) และเมืองเสมา (ขวา) 
 

การศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะเชิงพื้นที่เมืองนอกของเมืองเสมาคล้ายกับเมือง    

ศรีเทพ ประเด็นสำคัญคือการไม่พบหลักฐานการใช้พื้นท่ีในสมัยเขมรโบราณเช่นเดียวกัน ดูจะขัดแย้ง

กับการสันนิษฐานว่าพื้นที่เมืองนอกสร้างต่อขยายออกมาในสมัยเขมรโบราณ หรือแม้แต่ประเด็น
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รูปทรงส่ีเหล่ียมท่ีได้รับความนิยมในแผนผังส่ิงก่อสร้างในวัฒนธรรมเขมรโบราณก็อาจจะใช้เป็นเกณฑ์

ในการพิจารณาไม่ได้ว่าคูน้ำคันดินส่วนต่อขยายท่ีมีรูปทรงเช่นนี้สร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน ดังเช่นท่ีเห็น

จากเมืองเสมาหรือเมืองศรีเทพเองก็ไม่ได้มีรูปทรงส่ีเหล่ียมสมมาตร แบบท่ีพบในส่ิงก่อสร้างหรือเมือง

โบราณที่รับวัฒนธรรมเขมรอื่น ๆ เช่น เมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบรุี 

รูปทรงของคูน้ำคันดินอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือจุดประสงค์ในการใช้พื้นที่ ซึ่งในกรณีของ

เมืองศรีเทพเป็นไปได้ว่าอาจต้องการขยายพื้นท่ีครอบคลุมที่ราบด้านตะวันออก อันเป็นจุดรวมของ  

ลำน้ำสาขาจำนวนมาก จึงขุดคูน้ำคันดินล้อมไปประชิดกับแนวลำน้ำด้านทิศตะวันออกในลักษณะนี้  

หรือเป็นการชะลอน้ำหลากจากทางทิศตะวันออกให้ช้าลงก่อนท่ีจะผันเข้ามาเก็บท่ีคูน้ำของเมืองใน 

ในทางตรงกันข้ามหลักฐานทางโบราณคดีในวัฒนธรรมเขมรของทั้งสองเมืองกลับปรากฏ

อย่างชัดเจนเฉพาะพื้นที่เมืองในและนอกเมือง โดยเฉพาะร่องรอยการอยู่อาศัยที่หนาแน่นและการ

สร้างศาสนสถานแบบเขมรไว้ในพื้นท่ีเมืองใน และยังมีการบุกเบิกพื้นท่ีใหม่เพื่อสร้างศาสนสถานแบบ

เขมรนอกเมืองเช่นเดียวกัน เช่น ปรางค์ฤษีนอกเมืองศรีเทพด้านทิศเหนือ ปราสาทเมืองแขก ปราสาท

โนนกู่และปราสาทเมืองเก่านอกเมืองเสมาด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในกรณีของเมืองศรีเทพได้

ปรากฏชั้นการอยู่อาศัยบริเวณปรางค์ฤษีและร่องรอยคันดินที่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ำใน

วัฒนธรรมเขมรด้วย ทำให้สังเกตต่อไปได้ว่าวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพและเมืองเสมาอาจมีแบบ

แผนการใช้งานพื้นท่ีแบบเดียวกันคือ เข้าอยู่อาศัยต่อเนื่องในพื้นท่ีเมืองในอันเป็นพื้นท่ีอยู่อาศัยด้ังเดิม 

พร้อมกับบุกเบิกพื้นที่นอกเมืองใหม่ โดยการตั้งชุมชนและสร้างศาสนสถานขึ้นประจำพื้นที่นั้น และ

เมื่อพิจารณาร่วมกับการที่ไม่พบชั้นวัฒนธรรมเขมรโบราณบริเวณเมืองนอกเช่นเดียวกันนั้น จึงดู

เหมือนว่าวัฒนธรรมเขมรโบราณจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเมืองนอกมากเท่าใดนัก ซึ่งหากเป็นไปตาม

ข้อสังเกตนี้แล้ว ดูจะขัดแย้งกับข้อสันนิษฐานที่ว่าเมืองนอกของทั้งสองเมืองสร้างต่อขยายออกมาใน

สมัยเขมรโบราณ 

ในขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าคูน้ำคันดินของเมืองศรีเทพถูกขุดขึ้นเมื่อใด การศึกษาใน

ครั้งนี ้สามารถบอกได้แต่เพียงว่าเป็นไปได้ยากที่จะขุดขึ้นในสมัยเขมรโบราณช่วงพุทธศตวรรษท่ี      

16 – 18 เนื่องจากไม่พบช้ันวัฒนธรรมและหลักฐานทางโบราณคดีท่ีชัดเจนเลย ผลการขุดตรวจคันดิน

เมืองในเมื่อปี 2558 ก็ระบุเพียงว่ามีการอยู่อาศัยในระยะเวลาส้ัน ๆ ก่อนท่ีจะเริ่มขุดคูน้ำและนำดินมา

ถมเป็นคันดินในสมัยทวารวดี (สุริยา สุดสวาท, 2561, น. 52) ในการศึกษาครั้งนี้จึงต้องเปรียบเทียบ

กับเมืองอู่ทองและเมืองดงละครที่มีการขุดตรวจคูน้ำคันดินและกำหนดอายุได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยท่ี

เมืองอู่ทองก่อนหน้าท่ีจะขุดคูน้ำคันดินมีการอยู่อาศัยมาต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 10 เป็นอย่างน้อย ต่อมา
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จึงขุดคูน้ำคันดินขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 - 15 และมีการขุดลอกอีกครั้งในช่วงพุทธศตวรรษท่ี   

15 - 17 (สันต์ิ ไทยานนท์, 2554, น. 108-110) ในขณะท่ีคูน้ำคันดินของเมืองดงละครขุดขึ้นเป็นครั้ง

แรกโดยชุมชนโบราณสมัยทวารวดีประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 – 16 และมีการใช้ประโยชน์อย่าง

ต่อเนื่องในสมัยเขมรโบราณช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 (กรมศิลปากร, 2558, น. 174)  

จะเห็นได้ว่าในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 – 16 เป็นช่วงเวลาท่ีเมืองอู่ทองและเมืองดงละครเริ่ม

ขุดคูน้ำคันดินขึ้นเป็นครั้งแรก จึงอาจจะใช้ช่วงเวลานี้กลับมาพิจารณาในกรณีของเมืองศรีเทพอีกครั้ง

หนึ่งว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเริ่มขุดคูน้ำคันดินขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกัน และพบว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

13 – 15 เป็นช่วงท่ีเมืองศรีเทพน่าจะมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด เนื่องจากปรากฏการสร้างศาสนสถาน

ขนาดใหญ่หลายหลัง และน่าจะเป็นช่วงที่มีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจ (จะกล่าวถึงต่อไป) แสดงถึง

ความพร้อมทางทางด้านแรงงาน และทรัพยากร จึงน่าจะมีศักยภาพมากพอที่จะดำเนินโครงการ

ก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างการขุดคูน้ำคันดิน รวมถึงระบบการจัดการน้ำที่ครอบคลุมได้ อย่างไรก็ตาม

การขุดคูน้ำคันดินของท้ังเมืองในและเมืองนอกอาจเกิดขึ้นพร้อมกันหรือต่างวาระกันก็เป็นได้ แต่เมื่อ

การขุดคูน้ำคันดินสำเร็จแล้ว แผนผังของเมืองศรีเทพได้ถูกแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสะท้อน

ความเป็นสังคมระดับรัฐให้ชัดเจนขึ้น โดยที่เมืองในเป็นพื้นที่อยู ่อาศัยหลัก และควรเป็นพื ้นท่ี

ศูนย์กลางทางศาสนาและการปกครองด้วย ส่วนเมืองนอกเป็นพื้นที่ทางศาสนาและเกษตรกรรมที่มี

การอยู่อาศัยเบาบาง  

 

4.5 สรุปผลการขุดค้นพื้นที่เมืองศรีเทพที่ผ่านมา 

 นับตั้งแต่ปี 2521 – 2561 เป็นระยะกว่า 40 ปีที่ผ่านมา พื้นที่เมืองศรีเทพมีการขุดค้นทาง

โบราณคดีอย่างเป็นทางการทั้งสิ้น 12 ครั้ง (ไม่นับรวมการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านหนองหมูปี 

2557 แหล่งโบราณคดีลำสระหัวปี 2563 และพื้นที่เมืองในปี 2562 เนื่องจากยังอยู่ในระหว่ างการ

จัดทำรายงาน) ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ พื ้นที่เมืองใน พื้นที่เมืองนอก และแหล่ง

โบราณคดีนอกเมือง สามารถสรุปได้ว่าพื้นท่ีเมืองศรีเทพมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนาน อาจกล่าวโดย

สรุปถึงลำดับอายุสมัยและลักษณะพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพโดยประมวลสาระสำคัญ

ของการขุดค้นท้ังหมดในพื้นท่ีเมืองศรีเทพได้ดังนี้  

1. พื้นท่ีรอบเมืองศรีเทพปรากฏชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็ก อายุ

ประมาณ 2,000 – 1,500 ปีมาแล้ว ตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสักจำนวนหลายแหล่ง ซึ่งพบ

ร่องรอยการอยู่อาศัยท่ีหนาแน่นและการฝังศพในแหล่งโบราณคดีบางแหล่ง เช่น แหล่งโบราณคดีบ้าน
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หนองแดง แหล่งโบราณคดีบ้านเขาคลังเกาะแก้ว รวมถึงแหล่งโบราณคดีบ้านหนองหมูยังเป็นแหล่ง

ผลิตกำไลหินท่ีสำคัญด้วย 

2. พื้นที่ในเขตคูน้ำคันดินของเมืองศรีเทพ ปรากฏการตั้งถิ่นฐานระยะแรกสุดบริเวณพื้นท่ี

เมืองใน โดยพบร่องรอยของการอยู่อาศัยและการฝังศพคล้ายกับชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์

ตอนปลายนอกเมืองศรีเทพ แต่สามารถกำหนดอายุให้ชัดเจนได้ว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 – 10 

และหลักฐานการติดต่อกับอินเดียและชุมชนภายนอกอื่น ๆ แล้วในช่วงเวลานี้ 

3. ชั้นวัฒนธรรมของพื้นที่เมืองในระยะต่อมามีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 15 โดย

ปรากฏชั้นหลักฐานที่ต่อเนื่องและหนาแน่นมากกว่าชั้นวัฒนธรรมในระยะก่อนหน้า และพบกิจกรรม

การอยู่อาศัยและสร้างอาคารในบางพื้นท่ี แสดงให้เห็นว่าประชากรคงเพิ่มมากขึ้นจากสมัยก่อนหน้า 

นอกจากนี้ช้ินส่วนภาชนะดินเผาท่ีพบคล้ายกับท่ีพบจากเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีอื่น ๆ แต่น่า

สังเกตว่าไม่พบลวดลายตกแต่งแบบกดประทับสัญลักษณ์มงคลในกรอบส่ีเหล่ียมท่ีเป็นลักษณะเด่นของ

ภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมทวารวดี (ผาสุข อินทราวุธ, 2542, น. 143-144) 

4. พื้นท่ีเมืองนอกปรากฏการต้ังถิ่นฐานระยะแรกสุดประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11 – 12 และมี

การอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 โดยพบร่องรอยการอยู่อาศัยและ        

โลหกรรม สันนิษฐานว่าพื ้นที ่เมืองนอกขยายออกมาจากพื้นที ่เมืองใน เพื ่อใช้เป็นพื ้นที ่สร้าง        

ศาสนสถานและเกษตรกรรม ทั้งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเขมรโบราณจากการ  

ขุดค้นเลย 

5. พื้นท่ีเมืองในยังคงปรากฏช้ันวัฒนธรรมระยะต่อมาท่ีกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

16 – 18 พบช้ันกิจกรรมการอยู่อาศัยท่ีหนาแน่นและต่อเนื่องจากระยะก่อนหน้า และปรากฏช้ินส่วน

ภาชนะดินเผาแบบจีนและเขมรโบราณที่ไม่เคยปรากฏในระยะก่อนหน้าด้วย แสดงให้เห็นว่าคงมี

ความสัมพันธ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่งกับจีนและเขมรสมัยเมืองพระนคร นอกจากนี ้ย ังพบช้ัน

วัฒนธรรมสมัยเดียวกันนี้บริเวณปรางค์ฤษีด้วย ช้ันวัฒนธรรมนี้ถือเป็นชั้นวัฒนธรรมสมัยโบราณระยะ

สุดท้ายท่ีเมืองศรีเทพ  

จะเห็นได้ว่าข้อมูลจากการขุดค้นช่วยเติมเต็มช่วงเวลาที่ขาดหายไปในช่วงก่อนหน้าพุทธ

ศตวรรษที่ 11 จากการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีในบทที่ 3 (ตารางที่ 10) ซึ่งผู้วิจัยได้จัดเรียง

ช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วงและจะสังเคราะห์ให้เห็นพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพในฐานะ

เมืองตอนในต่อไปในบทท่ี 5 
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ช่วงเวลา 
พุทธศตวรรษ 

หลักฐานสำคัญ 
นัยสำคัญ 

จารึก โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

9 - 10 - 
(การฝังศพ) 

 
สระน้ำขนาดเล็ก 

ภาชนะมีพวย 
หวีงาช้าง 

ตราประทับดินเผา 

ไม่ปรากฏศาสนา 
 

การติดต่อกับอินเดีย 

11 - 13 

 
จารึกเกี่ยวกับ

กษัตริย์ 
 

จารึกไวษณพ
นิกาย 

 
จารึกหลักธรรม
พุทธเถรวาท 

 

ไม่ปรากฏร่องรอย
ชัดเจน 

 
สระน้ำขนาดใหญ่ 

 

เทวรูปพระวิษณุ 
พระกฤษณะ  
พระสุริยะ       

เทวรูปในไศวนิกาย 
พระอัยนาร์ 

 
พระพุทธรูป 
ธรรมจักร 

ระบบกษัตริย์ 
 

ไวษณพนิกาย 
 

พุทธเถรวาท 
 

การติดต่อและ
ความสัมพันธ์ทางศิลปะ
กับอินเดีย ฟูนัน เจนละ 

และทวารวดี 

13 - 15 
จารึกอักษรจีน 
จารึกการทำบุญ 

 
เขาถมอรัตน์ 
เขาคลังใน 

เขาคลังนอก 
 

คูน้ำคันดินและ
ระบบจัดการน้ำ 

 

พระพุทธรูป 
พระโพธิสัตว์ 
ธรรมจักร 

 
เครื่องถ้วย 

ตะวันออกกลาง 

พุทธมหายาน 
 

ความสัมพันธ์ทางศิลปะ
กับทวารวดี  

เขมรสมัยเมืองพระนคร  
บ้านเมืองในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

การติดต่อกับจีนและ
ตะวันออกลาง 

16 - 18 
จารึกระบบ

ข้าราชการเขมรฯ 

 
ปรางค์ฤษ ี

ปรางคศ์รีเทพ 
ปรางคส์องพ่ีน้อง 

 
ระบบจัดการน้ำ 

นอกเมือง 

ศิวลึงค์  
ชัมภละ 

ทวารบาล 
 

เครื่องถ้วยจีน 

อิทธิพลเขมร 
สมัยเมืองพระนคร 

 
ฮินดูไศวนิกาย 

 
การติดต่อกับจีน 

ตารางท่ี 10 สรุปลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมจากหลักฐานทางโบราณคดีและการขุดค้น 
 



 
 

บทที่ 5  

พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนใน 

 

 ในบทนี้จะสังเคราะห์ข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดเพื่ออธิบายพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมือง     

ศรีเทพในฐานะเมืองตอนใน โดยจะไม่ยึดติดกับช่ือยุคสมัยทางโบราณคดีมากนัก เนื่องจากการระบุช่ือ

ยุคสมัยอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนและมองว่าทั้งช่วงเวลาที่กล่าวถึงเป็นของวัฒนธรรมนั้ นโดย

ลำพัง และไม่ปรากฏวัฒนธรรมอื่นอยู่ด้วยเลย ดังจะเห็นได้จากองค์ความรู้เดิมท่ีแบ่งยุคสมัยออกเป็น 

3 สมัยใหญ่ ได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยทวารวดี และสมัยเขมรโบราณ  ซึ่งบางยุค

สมัยก็ปรากฏวัฒนธรรมอื่นด้วยแต่ไม่ถูกกล่าวถึงมากนัก ผู้วิจัยจึงใช้วิธีแบ่งพัฒนาการทางวัฒนธรรม

ออกเป็นระยะตามช่วงเวลา และอธิบายพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพตามแต่ละระยะนั้น 

พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงบทบาทและความสำคัญของเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนในแต่ละช่วงเวลา

ด้วย ซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานทางโบราณคดีที่กล่าวถึงไปแล้วทั้งหมด สามารถแบ่งช่วงพัฒนาการ

ทางวัฒนธรรมของเมือง     ศรีเทพได้เป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

 

5.1 เมืองศรีเทพระยะที่ 1 ประมาณพุทธศตวรรษที่ 9 – 10 (ราว 1,700 – 1,600 ปีมาแล้ว) 

 ค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ท่ีชัดเจนในช้ันวัฒนธรรมสมัยแรกสุด แสดงให้เห็นว่าชุมชนระยะแรก

ท่ีต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีเมืองศรีเทพปรากฏขึ้นในช่วงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 9 – 10 โดยมีลักษณะทาง

สังคมและวัฒนธรรมที่พัฒนามาจากชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายโดยรอบ และยังปรากฏ

หลักฐานการติดต่อกับชุมชนใกล้เคียงในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการติดต่อกับ

อินเดียด้วย 

  

5.1.1 ลักษณะการต้ังถ่ินฐาน 

 จากการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณพื้นท่ีกลางเมืองใน ช้ันวัฒนธรรมระยะแรกสุดได้พบโครง

กระดูกมนุษย์และเครื่องอุทิศจำนวนมากท่ีแสดงถึงพิธีกรรมการฝังศพ รวมถึงร่องรอยการอยู่อาศัยใน

ช่วงเวลานี้ ผลจากการกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์จากโครงกระดูกมนุษย์เป็นท่ีแน่ชัดว่าการฝังศพใน

ระยะแรกสุดบริเวณกลางเมืองเกิดขึ ้นในช่วงพุทธศตวรรษที ่ 9 หรือประมาณ 1700 ปีมาแล้ว 

นอกจากนี้การกำหนดอายุจากตัวอย่างถ่านในช้ันอยู่อาศัยระยะแรกสุดบริเวณเนินดินด้านทิศตะวันตก

ของเมืองในก็ออกมาสอดคล้องกันในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9 – 10  
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สามารถกล่าวได้ว่าในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 9 – 10 ชุมชนระยะแรกได้ตั ้งถิ่นฐาน

บริเวณกลางเมืองและด้านทิศตะวันตก แต่น่าสังเกตที่ตำแหน่งที่ตั้งของชุมชนระยะแรกในพื้นที่เมอืง

ในของเมืองศรีเทพนั้น ไม่ปรากฏเส้นทางน้ำธรรมชาติใกล้กับเมืองเลย ลำน้ำธรรมชาติใกล้ที่สุดคือ   

ลำกำเหียงอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร ส่วนห้วยศรีเทพอยู่ห่างออกไปทางทิศ

ตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาจากระยะทางที่ไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 

สันนิษฐานว่าชุมชนระยะแรกของเมืองศรีเทพต้องสร้างระบบกักเก็บน้ำใช้ในการดำรงชีวิตพร้อมกัน

ต้ังแต่ต้ังชุมชนด้วย 

 ลักษณะการตั้งชุมชนท่ีห่างไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาตินี้ได้ปรากฏท่ีเมืองนครจำปาศรี จังหวัด

มหาสารคามด้วย โดยไม่ปรากฏเส้นทางน้ำอยู่ใกล้หรือเชื ่อมต่อกับคูน้ำคันดินเลย ดังนั้นชุมชน

ระยะแรกของเมืองนครจำปาศรี จึงต้องสร้างระบบการจัดการน้ำขึ ้นพร้อมกับการตั ้งช ุมชน

เช่นเดียวกัน สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มชนในระยะแรกน่าจะมีความรู้ความสามารถในการสร้างระบบ

จัดการน้ำในพื้นท่ีด้วย3 (มยุรี วีระประเสริฐ, 2538, น. 79-80) 

 ผู้วิจัยเห็นว่าระบบการจัดการน้ำในระยะเริ่มแรกของเมืองศรีเทพน่าจะเป็นการขุดสระขนาด

เล็กเพื่อเก็บกักน้ำ ดังที่ได้พบสระน้ำขนาดเล็กหลายสระใกล้กับตำแหน่งหลุมขุดค้นที่พ บชุมชน

ระยะแรก ส่วนระบบการกักเก็บน้ำในระดับท่ีสูงขึ้นคือ การขุดสระขนาดใหญ่และการสร้างคูน้ำคันดิน 

น่าจะเกิดขึ้นในระยะหลังท่ีมีการเพิ่มขึ้นของประชากร จนมีความพร้อมด้านแรงงานคนท่ีมากพอ และ

มีระบบการควบคุมแรงงานที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีการเลือกตั้งชุมชนอยู่ห่ างจากแหล่งน้ำ

ธรรมชาติและการดัดแปลงพื้นที่เพื ่อกักเก็บน้ำก็เป็นแบบแผนที่ไม่เคยปรากฏในชุมชนยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ตอนปลายรอบ ๆ เมืองศรีเทพ 

การสำรวจทางโบราณคดีในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์จำนวน

มาก โดยชุมชนโบราณตอนบนของจังหวัดเพชรบูรณ์ในเขตอำเภอวังโป่ง  อำเภอหนองไผ่ อำเภอ    

ชนแดน ต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีเนินเขาและท่ีราบเชิงเขาใกล้แนวลำน้ำสายรอง ส่วนใหญ่เป็นชุมชนโบราณ

สมัยหินใหม่อายุราว 4,000 – 3,000 ปีมาแล้ว พบทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งฝังศพ และแหล่งผลิต

เครื่องมือและเครื่องประดับจากหิน ส่วนตอนล่างลงมาในเขตอำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพ ส่วน

 
3 แม้ว่าชุมชนระยะแรกของเมืองนครจำปาศรีจะมีลักษณะสังคมและวัฒนธรรมคล้ายกับเมืองศรีเทพ โดยมี

ประเพณีการฝังศพ ปรากฏร่องรอยการติดต่อกับอินเดีย และรู้จักการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้เหล็ก แต่ค่าอายุที่ได้
จากการกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์จากตัวอย่างถ่านในชั้นวัฒนธรรมระยะแรกได้ค่าอายุเฉลี่ยอยู่ที่พ.ศ.1107 หรือ
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งอยู่ในช่วงหลังจากชุมชนระยะแรกของเมืองศรีเทพ (มยุรี วีระประเสริฐ, 2538, น. 82-83) 
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ใหญ่ต้ังถิ่นฐานใกล้แม่น้ำป่าสักและลำน้ำสายรอง ในกลุ่มนี้เป็นชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย

สมัยเหล็กช่วงประมาณ 2,500 – 1,500 ปีมาแล้ว ลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่รู้จักการผลิต

เครื่องมือเครื่องใช้จากสำริดและเหล็ก ซึ่งแลกเปล่ียนวัตถุดิบจากชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี แต่

ก็ยังคงมีการใช้เครื่องมือหินสืบทอดต่อมาด้วย (ธวัชชัย ช้ันไพศาลศิลป์, 2555, น. 155-157)  

หากจำกัดพื้นที่ลงมาโดยยึดเอาเมืองศรีเทพเป็นตำแหน่งศูนย์กลาง พบว่ามีชุมชนโบราณ   

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่ประมาณ 160 ตารางกิโลเมตรจำนวน 21 แหล่ง (ภาพที่ 9) 

แบบแผนการตั้งถิ่นฐานที่สำคัญคือ การตั้งอยู่ติดกับแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ  

ป่าสักหรือลำน้ำสายรองใกล้เคียง ดังนั้นการตั้งถิ่นฐานของชุมชนระยะแรกในตำแหน่งเมืองศรีเทพ จึง

ผิดไปจากแบบแผนของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายท่ีอยู่ใกล้เคียง  

แบบแผนการตั้งถิ่นฐานที่แตกต่างออกไปนี้ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าชุมชนระยะแรกของเมือง 

ศรีเทพน่าจะอยู่ในช่วงเวลาระยะหลังกว่าชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็กที่อยู่

โดยรอบ เห็นได้จากการเลือกพื้นท่ีต้ังให้ห่างจากแนวลำน้ำธรรมชาติ อาจเพื่อหลีกเล่ียงจากน้ำท่วมท่ี

เอ่อล้นจากแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสายรอง ซึ่งน่าจะเป็นปัญหาหลักของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์

ตอนปลายสมัยเหล็ก ดังที่เคยกล่าวไปแล้วว่าตำแหน่งของเมืองศรีเทพสูงพ้นระดับน้ำท่วมขังในช่วง 

30 – 40 ปีก่อนหน้านี้ อีกท้ังการตั้งชุมชนในพื้นท่ีโล่งกว้างก็รองรับการขยายตัวของชุมชนได้ดี (ภาพท่ี 

170) นอกจากนี้แนวคิดในการดัดแปลงพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำก็เห็นได้ชัดว่าไม่เคยปรากฏในชุมชนยุค

ก่อนประวัติศาสตร์ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์หรือลพบุรีที่อยู ่ใกล้เคียงมาก่อนเลย อย่างไรก็ตามข้อ

สันนิษฐานนี้ควรจะต้องศึกษาเพิ่มเติม โดยการขุดค้นทางโบราณคดีและกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์

ในชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ท่ีอยู่ใกล้เคียงเมืองศรีเทพต่อไปในอนาคต  
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ภาพท่ี 170 แบบสันนิษฐานการตั้งถิ่นฐานบริเวณเมืองศรีเทพในระยะท่ี 1 (กำหนดขอบเขตจากข้อมูล
การขุดค้นทางโบราณคดี) 
 

5.1.2 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ดูเหมือนว่าการฝังศพพร้อมเครื่องอุทิศจะเป็นลักษณะเด่นทางสังคมและวัฒนธรรมใน

ช่วงเวลานี้ โดยพบทั้งการฝังศพในท่านอนหงายเหยียดยาว หันศีรษะไปในทิศทางที่แตกต่างกัน และ

การบรรจุกระดูกลงในภาชนะดินเผาอันเป็นลักษณะของการฝังศพครั้งท่ี 2 สำหรับเครื่องอุทิศก็พบท้ัง

ภาชนะดินเผา เครื่องมือเหล็ก เครื่องประดับสำริด-เหล็ก ลูกปัดหินอาเกตและคาร์เนเล่ียน ลูกปัดแก้ว 

แวดินเผา และน่าสนใจว่าพบการฝังสัตว์ทั้งตัว (โครงกระดูกสุนัข) เพื่อเป็นเครื่องอุทิศหรือเป็นการฝัง

ศพลักษณะเดียวกับการฝังศพมนุษย์ ซึ่งปรากฏเครื่องอุทิศฝังไปพร้อมกันด้วย 

การขุดค้นในปี 2559 ได้พบภาชนะมีพวยเป็นเครื่องอุทิศในการฝังศพด้วย ภาชนะมีพวยถือ

เป็นภาชนะแบบอินเดียที่ปรากฏแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งท่ี

แสดงให้เห็นว่าชุมชนระยะแรกของเมืองศรีเทพน่าจะมีการติดต่อกับอินเดียแล้ว เช่นเดียวกับการพบ

ลูกปัดหินอาเกตและคาร์เนเลี่ยน รวมถึงลูกปัดแก้วที่น่าจะมีแหล่งผลิตอยู่ในประเทศอินเดียเช่นกัน 

ท้ังนี้ การนำหม้อมีพวยมาเป็นเครื่องอุทิศร่วมกับการฝังศพเป็นลักษณะท่ีปรากฏไม่มากนัก ในประเทศ

ไทยพบที่แหล่งโบราณคดีบ้านชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนล่างไม่ไกลจาก
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เมืองศรีเทพ และเมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์เท่านั้น  แต่ท่ีแหล่งโบราณคดีภูมิสนาย ประเทศ

กัมพูชา ซึ่งเป็นชุมชนโบราณและแหล่งฝังศพขนาดใหญ่ได้พบภาชนะมีพวยเป็นเครื่องอุทิศหลายใบ 

ดั้งนั้นอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า การใช้ภาชนะมีพวยเป็นเครื่องอุทิศในพิธีกรรมการฝังศพ อาจแสดงถึง

ความสัมพันธ์ของชุมชนระยะแรกของเมืองศรีเทพกับแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักและลุ่ม

แม่น้ำชี รวมถึงแหล่งโบราณคดีภูมิสนายท่ีต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาด้วยก็เป็นได้ 

ประเพณีการฝังศพคงสืบทอดหรือร่วมสมัยกันกับการฝังศพในชุมชนโบราณยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ตอนปลายที่อยู่ใกล้เคียง เช่น บ้านหนองแดง บ้านเขาคลังเกาะแก้ว ซึ่งคงเป็นรูปแบบ

ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายก่อนที่ศาสนาจะเข้ามาในภายหลัง แต่น่าสังเกตว่ าการฝังศพที่บ้าน

หนองแดงไม่ปรากฏการฝังศพครั้งท่ี 2 โดยการบรรจุกระดูกในภาชนะดินเผา และยังไม่มีรายงานการ

พบภาชนะมีพวยจากการขุดค้นทางโบราณคดีท่ีผ่านมา 

นอกจากภาชนะมีพวย ลูกปัดแก้วและลูกปัดหินกึ่งมีค่าที่มีแหล่งผลิตอยู่ในอินเดียแล้ว การ

ขุดค้นเมื่อปี 2559 ยังได้พบหวีงาช้างและตราประทับดินเผารูปสิงห์ในชั้นการอยู่อาศัยที่วิเคราะหถ์ึง

แล้วว่าเป็นโบราณวัตถุในวัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งสนับสนุนข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการติดต่อกับอินเดีย 

หรือการติดต่อกับเมืองท่ีพบโบราณวัตถุประเภทเดียวกันคือ เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ และเมือง

โบราณในภาคกลางตอนล่างอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีรายงานการสำรวจพบภาชนะดินเผาแบบพิมายดำ

ในพื้นที่เมืองศรีเทพ4 (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2548, น. 80) ซึ่งเคยพบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ 

(Bronson, 1979, pp. 317-319) และเมืองซับจำปา จังหวัดลพบุรี (สว่าง เลิศฤทธิ์, 2547, น. 107-

108) แสดงให้เห็นว่าชุมชนระยะแรกของเมืองศรีเทพคงมีการติดต่อกับชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่ม   

แม่น้ำมูลอีกด้วย 

สังเกตได้ว่าทั้งหวีงาช้าง ตราประทับดินเผา และภาชนะมีพวย อันเป็นโบราณวัตถุแบบ

อินเดีย ยังไม่มีรายงานว่าพบในชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่โดยรอบเมืองศรีเทพ

เลย จึงเป็นไปได้ว่าชุมชนโบราณเหล่านี้มีอายุเก่าแก่กว่าหรือลดบทบาทลงเมื่อชุมชนระยะแรกของ

เมืองศรีเทพตั้งขึ ้น ทั้งนี้แนวคิดหนึ่งที ่น่าสนใจของธนิก เลิศชาญฤทธิ์ (ชื่อเดิมคือ สว่าง เลิศฤทธิ์)       

 
4 การพบภาชนะดินเผาแบบพิมายดำถูกอ้างถึงจากการสำรวจของศรีศักร วัลลิโภดมเท่าน้ัน ยังไม่เคยพบ

จากการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีในระยะต่อมา แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะพบที่เมืองศรีเทพ เน่ืองจากเคยพบ
ที่เมืองโบราณในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำลพบุรี -ป่าสักดังที่กล่าวไปข้างต้น นอกจากนี้ยังได้พบภาชนะดินเผาแบบพิมายดำ
สมบูรณ์เต็มใบที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นแหล่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ จึงเป็นไปได้ว่าคง
มีการติดต่อกันระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้ว (สว่าง เลิศฤทธ์ิ, 
2547, น. 107-108) 
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ผู้ศึกษาเมืองโบราณซับจำปา จังหวัดลพบุรี ในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนล่าง เสนอว่าชุมชนระยะแรกท่ี

เมืองซับจำปาอาจเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มชนหลายกลุ่มที่อยู่ต่อเนื่องในพื้นที่มาหลายช่ัว

อายุคน ผนึกรวมกันเป็นกลุ่มเดียวโดยเลือกพื้นที่ตั้งชุมชนในเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าที่จะกำหนดให้

เป็นไปตามสภาพภูมิศาสตร์ เช่นในกรณีของเมืองซับจำปาที่เลือกตั้งชุมชนระยะแรกอยู่ในพื้นท่ี

ทางผ่านระหว่างภูมิภาค และยังใกล้กับแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที ่สามารถใช้ในการผลิตและ

แลกเปล่ียนได้สะดวก (สว่าง เลิศฤทธิ์, 2547, น. 104-105) 

แนวคิดข้างต้นน่าจะสามารถนำมาอธิบายการเกิดขึ้นของชุมชนระยะแรกของเมืองศรีเทพท่ีมี      

แบบแผนในการตั้งถิ่นฐานแตกต่างออกไปจากเดิม และพบหลักฐานที่แสดงถึงการติดต่อกับอินเดีย

และพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูล ซึ่งไม่ปรากฏลักษณะที่ชัดเจนเช่นนี้ในชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย

โดยรอบ ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าชุมชนระยะแรกของเมืองศรีเทพน่าจะเกิดจากการรวมตัวกันของ

ชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์คือ การรองรับ

การขยายต ัวของช ุมชนใหม ่  และควบคุมเส ้นทางการต ิดต ่อระหว ่างภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนแนวแม่น้ำป่าสักตอนกลาง ดังเห็นได้ชัดเจนจากตำแหน่งของเมือง     

ศรีเทพท่ีต้ังอยู่ระหว่างท้ังสองภูมิภาค 

อย่างไรก็ตามชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายรอบเมืองศรีเทพน่าจะไม่ได้หายไป

ในทันที แต่ยังคงมีพัฒนาการต่อเนื่องร่วมสมัยกับชุมชนระยะแรกของเมืองศรีเทพด้วย เห็นได้จาก

รูปแบบภาชนะดินเผาและพิธีกรรมการฝังศพพร้อมเครื่องอุทิศท่ีปรากฏคล้ายกันอยู่ แต่กระนั้นผลจาก

การรวมตัวกันที่เมืองศรีเทพ คงทำให้บทบาทและความสำคัญคงลดน้อยลงไปมากจนกระทั่งทิ้งร้าง

หายไปในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 เป็นต้นมา 

นอกจากนี้ข้อมูลจากการขุดค้นอาจสามารถสร้างภาพสังคมของชุมชนระยะแรกของเมือง   

ศรีเทพได้ในระดับหนึ่งว่าคงเป็นสังคมเกษตรกรรมท่ียังดำรงชีพด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์อยู่ ดังท่ีได้

พบกระดูกสัตว์หลากหลายประเภทปริมาณมากในชั้นการอยู่อาศัย ซึ่งลักษณะการดำรงชีวิตเช่นนี้ก็

สืบเนื่องต่อไปในระยะหลังเมื่อชุมชนระยะแรกพัฒนากลายเป็นเมืองด้วย อีกทั้งยังเชี ่ยวชาญใน

เทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผาหลายรูปแบบ เครื่องมือเครื่องใช้หิน และโลหกรรม ดังที่ได้พบเป็น

เครื่องอุทิศและเครื่องใช้ในชั้นการอยู่อาศัย แต่บางส่วนก็น่าจะมาจากการแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นท่ี

อยู่ใกล้เคียง เช่น กำไลหินท่ีมีแหล่งผลิตอยู่ท่ีบ้านหนองหมูใกล้เขาถมอรัตน์ เครื่องมือเครื่องใช้โลหะท่ี

มีแหล่งวัตถุดิบและแหล่งผลิตไกลออกไปในเขตจังหวัดลพบุรี ลูกปัดหินกึ่งมีค่าและลูกปัดแก้วท่ีมาจาก

อินเดีย ซึ่งน่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเศรษฐกิจในระยะแรก 
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ส่วนเรื่องของระบบชนชั้นทางสังคมอาจจะยังไม่ชัดเจนในระยะเวลานี้ เนื่องจากไม่ปรากฏ

หลักฐานโดยตรงท่ีจะอธิบายอย่างละเอียดได้ แต่การพบเครื่องอุทิศท่ีความแตกต่างกันท้ังปริมาณและ

คุณค่า อาจทำให้สามารถต้ังข้อสังเกตได้ว่ากลุ่มชนท่ีต้ังถิ่นฐานในระยะแรกคงมีฐานะและความมั่งค่ัง

ต่างกัน เช่น การพบจำนวนหม้ออุทิศไม่เท่ากัน การพบหรือไม่พบเครื่องประดับ หรืออาจมีหน้าท่ี

แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากการพบเครื่องมือเครื่องใช้ฝังร่วมกับผู้ตายด้วย 

 

5.1.3 ชุมชนระยะแรกของเมืองศรีเทพกับชุมชนหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์ 

 การเกิดขึ้นของชุมชนระยะเริ่มแรกของเมืองศรีเทพในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9 – 10 อาจเทียบ

ได้กับการเกิดขึ้นของชุมชนระยะแรกของเมืองโบราณอื่น ๆ ที่กำหนดอายุได้น่าเชื่อถือ โดยจะขอ

ยกตัวอย่างจากเมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เมืองนครปฐมโบราณ เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีท่ี

มีผู้ศึกษาไว้แล้ว 

เบนเน็ต บรอนสัน ผู้ขุดค้นเมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดรูปแบบและวิเคราะห์

ภาชนะดินเผาอย่างละเอียดร่วมกับการกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ จนสามารถจัดเรียงลำดับอายุ

สมัยของเมืองจันเสนได้เป็น 6 สมัยย่อย ต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็ก สมัยท่ีติดต่อ

กับอินเดีย สมัยฟูนันตอนต้น สมัยฟูนันตอนปลาย สมัยทวารวดี และสมัยหลังทวารวดี ซึ่งหากจะ

เทียบกับช่วงเวลาของชุมชนระยะเริ่มแรกของเมืองศรีเทพ สามารถเทียบได้กับสมัยฟูนันตอนต้นของ

เมืองจันเสน ซึ่งบรอนสันกำหนดให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 8 – 11 และอธิบายว่าเป็นช่วงที่ชุมชน

ขยายเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่และมีการติดต่อกับเมืองออกแก้วแล้ว (Bronson, 1976, pp. 14-15)  

การขุดค้นที่เมืองนครปฐมโบราณของสฤษดิ์พงศ์ ขุนทรงที่แหล่งโบราณคดีหอเอก จังหวัด

นครปฐม พบชั้นกิจกรรมที่สามารถกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 8 – 11 

แต่ก็ได้พบภาชนะทรงชามแบบพิมายดำท่ีพบในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็กและยุคหัว

เลี้ยวประวัติศาสตร์ รวมทั้งเศษภาชนะดินเผาเขียนสีคล้ายรูปดวงอาทิตย์ สามารถเทียบได้กับลาย

เขียนสีบนกุณฑีที่เมืองอังกอร์ โบเรย และแหล่งโบราณคดีภูมิสนาย ประเทศกัมพูชา แสดงให้เห็นว่า

เมืองนครปฐมมีความสัมพันธ์กับแหล่งโบราณคดีท้ังสองแหล่ง ซึ่งท้ังหมดคงมีการติดต่อกับอินเดียแล้ว

ในช่วงเวลานี้ (สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง, 2557, น. 128-129) 

 ในขณะที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีก็มีข้อมูลใหม่ของชุมชนระยะแรกเช่นเดียวกัน โดย

เมื่อปี 2558 ท่ีแหล่งโบราณคดีเนินพลับพลาภายในเขตคูน้ำคันดินของเมืองอู่ทอง ขุดค้นพบช้ันการอยู่

อาศัยและการฝังศพทารกพร้อมเครื่องอุทิศ ซึ่งการกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ของหลักฐานในช้ัน
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วัฒนธรรม แสดงให้เห็นว่าแหล่งโบราณคดีเนินพลับพลาเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณมาตั้งแต่ช่วงครึ่ง

หลังของพุทธศตวรรษที่ 7 ถึงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 11 (สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, 2559, น. 129-

131) อีกทั้งในช่วงเวลานี้ที่เมืองอู่ทองยังได้พบหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงถึงการติดต่อทางศาสนาและ

ศิลปะกับอินเดีย ได้แก่ ตราประทับดินเผามีจารึกอักษรพราหมีสมัยราชวงศ์คุปตะ ซุ้มบัญชรดินเผา

ศิลปะคุปตะ และเทวรูปพระวิษณุ ซึ ่งสามารถกำหนดอายอยู ่ในช่วงพุทธศตวรรษที ่ 10 – 11     

(สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง, 2561, น. 22-23) 

 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรงได้เชื่อมโยงหลักฐานจากเมืองโบราณทั้ง 3 เมืองและเสนอว่าช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 7 – 11 เป็นช่วงท่ีวัฒนธรรมทางศาสนาและศิลปะจากประเทศอินเดีย ซึ่งไม่เคยปรากฏมา

ก่อนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ได้แพร่หลายเข้ามาในดินแดนประเทศไทยและเป็นท่ียอมรับ

นับถือกันในชุมชนโบราณภาคกลางที ่กล่าวถึงข้างต้น ซึ ่งอาจเรียกว่า “ช่วงก่อนสมัยทวารวดี”   

(สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง, 2561, น. 26)     

 อันท่ีจริงคำว่า “ช่วงก่อนสมัยทวารวดี” เคยถูกใช้ในการศึกษาของสตีเฟน เมอร์ฟีมาก่อนแล้ว 

โดยได้ทำการสังเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมจากเมืองโบราณท่ีได้รับวัฒนธรรมทวาร

วดี ได้แก่ เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เมืองนครปฐมโบราณ เมืองกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองพรหมทินใต้ จังหวัดลพบุรี เมืองขีดขิน จังหวัดสระบุรี เมืองเสมา 

จังหวัดนครราชสีมา และเมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสรุปว่าช่วงก่อนสมัยทวารวดีอยู่

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9 – 10 โดยมีลักษณะเป็นชุมชนก่อนรัฐท่ีเริ่มมีการปกครองในระบบเครือญาติ 

แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก รวมทั้งมีการติดต่อกับอินเดีย และรับวัฒนธรรมและศิลปกรรมของ

อินเดียเข้ามา ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการบ่มเพาะวัฒนธรรม กระทั่งถึงช่วงประมาณพุทธศตวรรษท่ี    

11 - 12 จึงพัฒนาขึ้นเป็นเมืองระดับรัฐที่มีแบบแผนจากศูนย์กลางในเรื ่องเศรษฐกิจ สังคม และ

ศาสนา รวมถึงการสร้างงานศิลปกรรมและคูน้ำคันดิน ซึ่งเป็นการเข้าสู่ “สมัยทวารวดี” อย่างสมบูรณ์ 

และน่าสนใจตรงท่ีพัฒนาการจนกระท่ังเป็นรัฐของทวารวดีนั้น ปรากฏรูปแบบและช่วงเวลาท่ีใกล้เคียง

กับบ้านเมืองข้างเคียงอย่างอาณาจักรปยู ในพม่า และอาณาจักรเจนละ ในกัมพูชาด้วย (Murphy, 

2016, pp. 380, 390-392) 
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หากเช่ือมโยงการศึกษาข้างต้นเข้ากับเมืองศรีเทพจะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมอินเดียได้แพร่หลาย

เข้ามาในชุมชนยุคหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์ในภาคกลางของไทยแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณพุทธศตวรรษท่ี  

7 – 11 ซึ่งคงส่งผ่านขึ้นมาถึงเมืองศรีเทพด้วย แต่หลักฐานที่พบส่วนใหญ่คงมาในรูปแบบสินค้าและ

วัตถุที ่เกี่ยวข้องกับระบบการแลกเปลี่ยนเท่านั้น หลักฐานทางศาสนาและศิลปกรรมยังไม่ปรากฏ

ชัดเจนที่เมืองศรีเทพในช่วงเวลานี้ นอกจากนี้จะสังเกตเห็นว่าช่วงเวลาในการเกิดขึ้นของชุมชน

ระยะแรกของแต่ละเมือง ยังใกล้เคียงกับช่วงที่ชุมชนระยะแรกของเมืองศรีเทพเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน 

ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของชุมชนระยะแรกของเมืองศรีเทพนอกจากจะสัมพันธ์กับชุมชน

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายโดยรอบแล้ว ยังสัมพันธ์กับการเข้ามาของวัฒนธรรมอินเดียและ

ชุมชนโบราณยุคหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์หรือชุมชนช่วงก่อนสมัยทวารวดีในพื้นที่ภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเช่นกัน (ตารางท่ี 11) 

 

5.1.4 บทบาทในฐานะชุมชนตอนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 – 10 

 ในช่วงเวลานี้หากจะมองบทบาทและความสำคัญในฐานะชุมชนตอนในของเมืองศรีเทพ 

อาจจะยังไม่เห็นภาพท่ีชัดเจนมากนัก เนื่องจากเป็นระยะแรกของการก่อต้ังชุมชนในพื้นท่ีเมืองศรีเทพ 

และหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบส่วนใหญ่ก็แสดงถึงการอยู่อาศัยและวัฒนธรรมการฝังศพเสียเป็นส่วน

ใหญ่ แต่แนวคิดในการเลือกพื้นที่ตั้งของเมืองที่อยู่ในพื้นที่ราบกว้างขวางที่สามารถสร้างระบบการ

จัดการน้ำได้ท่ัวถึง แสดงให้เห็นจุดประสงค์ของการใช้เป็นพื้นท่ีเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนใหม่ 

ดังที่กล่าวไปแล้วว่าน่าจะเป็นการรวมกลุ่มกันของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายโดยรอบ 

ตลอดจนใช้เป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ในการควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านแนวเทือกเขาพังเหย และตลอดลำน้ำป่าสักตอนกลางด้วย  

 หากเปรียบเทียบกับชุมชนระยะแรกของเมืองอู่ทองที ่เป็นเมืองท่าค้าขายชายทะเลใน

ระยะแรกจะเห็นได้ว ่าหลักฐานทางศาสนาและศิลปะจากอินเดียอาจปรากฏขึ ้นแล้วในช่วง           

พุทธศตวรรษท่ี 10 – 11 แตกต่างจากชุมชนระยะแรกของเมืองศรีเทพท่ียังไม่ปรากฏหลักฐานประเภท

นี้ สันนิษฐานว่ารูปแบบของศาสนาและศิลปกรรมจากอินเดียอาจจะมีทิศทางการแพร่จากเมืองท่า

ชายฝั่งทะเลเข้าสู่เมืองตอนใน แต่คงเป็นช่วงเวลาที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ดังที่ได้ปรากฏศาสนาและ

ศิลปกรรมจากอินเดียที่เมืองศรีเทพในระยะต่อมา (ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11) ในขณะที่การพบภาชนะ

ดินเผาแบบพิมายดำที่เมืองนครปฐมโบราณ ซึ่งเป็นภาชนะที่พบมากในแหล่งโบราณคดีบริเวณ       

ลุ่มแม่น้ำมูล ถือเป็นหลักฐานท่ีบ่งบอกว่ากลุ่มชนจากบ้านเมืองตอนในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
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การติดต่อกับบ้านเมืองชายฝั่งทะเลเช่นกัน และเส้นทางที่ใช้สัญจรติดต่อในขณะนั้นคงผ่านพื้นท่ี     

ลุ่มแม่น้ำลพบุรี-ป่าสักดังท่ีพบภาชนะประเภทนี้ท่ีเมืองศรีเทพ เมืองจันเสน และเมืองซับจำปาด้วย 

บทบาทในการเป็นชุมชนระยะแรกที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการติดต่อระหว่างภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองศรีเทพ และควบคุมกระแสความเคลื่อนไหวของประชากร 2 ทิศทาง

จากทั้งสองภูมิภาคนี้เอง คงนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่น่าจะเป็นสาเหตุ

สำคัญในการพัฒนาชุมชนระยะแรกของเมืองศรีเทพเป็นชุมชนระดับเมืองในระยะต่อไป 

 

5.2 เมืองศรีเทพระยะที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 11 - 13 (ราว 1,500 – 1,300 ปีมาแล้ว) 

 ในระยะที่ 2 นี้เมืองศรีเทพเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก การพบ

จารึกหลายหลักทำให้ทราบว่าระยะเวลานี้ กลุ่มชนในเมืองศรีเทพสามารถใช้ตัวอักษรและภาษาท่ี

รับมาจากอินเดียในการบันทึกประวัติศาสตร์และหลักธรรมทางศาสนา รวมทั้งการพบประติมากรรม

ทางศาสนาจำนวนมากทำให้เห็นพัฒนาการที่แตกต่างจากระยะก่อนหน้า หลักฐานเหล่านี้สะท้อนให้

เห็นถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของระบบกษัตริย์และศาสนา 

และยังแสดงถึงการติดต่อกับบ้านเมืองภายนอกที่ชัดเจนขึ้นอีกด้วย จนสามารถกล่าวได้ว่าในระยะนี้

เมืองศรีเทพน่าจะพัฒนาเป็นสังคมระดับเมืองในระยะแรกแล้ว 

  

5.2.1 ลักษณะการต้ังถ่ินฐาน 

 ข้อมูลจากการขุดค้นพื้นที่กลางเมืองและเนินบริเวณด้านทิศตะวันตกของเมืองใน ยังคงพบ

ความต่อเนื่องของหลักฐานจากระยะท่ี 1 อย่างไม่ขาดตอนและมีปริมาณเพิ่มข้ึนมากอีกด้วย แสดงให้

เห็นว่ากลุ่มชนที่ตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ชุมชนระยะแรกของเมืองศรีเทพมีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง แต่

ในทางตรงกันข้ามดูเหมือนว่าชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายท่ีต้ังอยู่รอบเมืองศรีเทพจะเริ่มท้ิง

ร้างลงต้ังแต่ประมาณช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 ซึ่งน่าจะเป็นผลจากการเคล่ือนย้ายลงมารวมกับกลุ่มชน

ท่ีเมืองศรีเทพในระยะเวลานี้ 

 นอกจากนี้บริเวณพื้นที่เมืองนอกยังปรากฏการตั้งถิ่นฐานเป็นครั้งแรกในช่วงพุทธศตวรรษท่ี     

11 – 12 แต่หลักฐานท่ีแสดงถึงการอยู่อาศัยได้กระจุกตัวกันอยู่บริเวณกลางเมืองและด้านทิศตะวันตก

เฉียงใต้ของเมืองเท่านั้น และยังเป็นหลักฐานที่มีปริมาณและความหลากหลายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ

พื้นท่ีเมืองใน ถึงกระนั้นยังถือเป็นนัยสำคัญท่ีน่าจะบอกได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงเวลานี้ 

จนต้องบุกเบิกพื ้นที ่ใหม่ออกไปทางด้านทิศตะวันออกของชุมชนระยะแรก  รวมทั้งค่าอายุทาง
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วิทยาศาสตร์จากโบราณสถานบางหลังในพื้นท่ีเมืองนอกก็ยืนยันได้ว่ามีการสร้างศาสนสถานขนาดเล็ก

ขึ ้นแล้วในช่วงพุทธศตวรรษที ่ 12 – 13 ซึ ่งอาจอนุมานได้ว ่าในพื ้นที่เมืองในน่าจะมีการสร้าง       

ศาสนสถานขนาดเล็กขึ้นแล้วเช่นกัน (ภาพท่ี 171) 

 

 

ภาพท่ี 171 แบบสันนิษฐานการตั้งถิ่นฐานบริเวณเมืองศรีเทพในระยะท่ี 2 (กำหนดขอบเขตจากข้อมูล
การขุดค้นทางโบราณคดี) 
 

ในช่วงเวลานี้น่าจะมีการสร้างระบบการจัดการน้ำมากขึ้น ท้ังการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำ

ชุมชนหรือศาสนสถานเพิ่มเติมในพื้นท่ีเมืองใน แสดงให้เห็นว่าคงมีการตั้งชุมชนเพิ่มมากขึ้นครอบคลุม

พื้นที่เมืองในเกือบทั้งหมด และยังปรากฏการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ขึ้นแล้ว ดังจะเห็นได้จากการพบ

จารึกที่มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที ่ 12 บริเวณสระแก้วที ่ตั ้งอยู่นอกเมืองด้านทิศเหนือ ซึ่ง

สันนิษฐานว่าคงสร้างสระน้ำไว้เพื่อรองรับการทำเกษตรกรรมและใช้ในอาณาบริเวณของศาสนสถาน

นอกเมือง (เขาคลังสระแก้ว) เนื่องจากไม่ปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงเลย  
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อนึ่ง สระน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่พบในระยะนี้ นอกจากจะใช้ประโยชน์เพื่อกักเก็บ

น้ำแล้ว อาจขุดขึ้นเพื่อนำศิลาแลงท่ีอยู่ใต้พื้นดินมาใช้ประโยชน์ในการสร้างส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ด้วย ใน

ระยะนี้จึงเริ ่มปรากฏศาสนสถานขนาดเล็กที่สร้างจากศิลาแลงในพื้นที่เมืองศรีเทพ  แต่น่าจะใช้

ประโยชน์มากขึ้นในระยะต่อมา (ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 - 15) เนื่องจากมีการสร้างศาสนสถานขนาด

ใหญ่ขึ้นหลายหลัง 

 สำหรับคูน้ำคันดินที่เป็นระบบจัดการน้ำขนาดใหญ่และเป็นขอบเขตของเมืองที่ชัดเจนนั้น 

ผู้วิจัยได้เสนอไปแล้วว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 เนื่องจากปรากฏโบราณสถาน

ขนาดใหญ่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมด้านต่าง ๆ ของเมือง      

ศรีเทพ ช่วงปลายของระยะที่ 2 คือช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 คูน้ำคันดินน่าจะเป็นโครงการใหญ่ท่ีเริ่ม

สร้างขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตามความเป็นสังคมเมืองของเมืองศรีเทพคงจะเริ่มต้นขึ้นในระยะที่ 2 นี้แล้ว 

จากการปรากฏขึ้นของระบบกษัตริย์และศาสนาท่ีแสดงถึงความซับซ้อนทางสังคมและวัฒนธรรม และ

การสร้างโบราณสถานประเภทต่าง ๆ ท่ีสะท้อนถึงการจัดการแรงงานและทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการเกิดขึ้นของคูน้ำคันดินจึงไม่ได้เป็นปัจจัยชี้วัดความเป็นสังคมเมืองเสมอไป และน่าจะสรา้ง

ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการจัดการน้ำมากกว่า แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของตูน้ำคันดินน่าจะแสดง

เป็นสังคมเมืองท่ีมีความสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิม 

 

5.2.2 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 ได้ปรากฏจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤตขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งไม่

เคยปรากฏมาก่อนในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มชนที่เมืองศรีเทพในช่วงเวลานี้รับเอา

วัฒนธรรมตัวอักษรและภาษาจากอินเดียเข้ามาปรับใช้ในการบันทึกประวัติศาสตร์และศาสนาของ

ตนเองแล้ว ถือเป็นการเริ่มต้นยุคประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการที่เมืองศรีเทพ น่าสนใจที่ข้อมูลใน

จารึกบางหลักกล่าวถึงคำว่า “ปาลวะ” ที่หมายถึงราชวงศ์ปัลลวะที่เจริญขึ้นในอินเดียใต้ หรือคำว่า 

“ฤษี” ที่หมายถึงนักบวชจากอินเดีย สอดคล้องกับการพบเทวรูปพระอัยนาร์ที่ได้รับการนับถือใน

อินเดียใต้และศรีลังกา แสดงให้เห็นว่านอกจากวัฒนธรรมตัวอักษรและภาษาจากอินเดียท่ีเข้ามาพร้อม

จารึกแล้ว กลุ่มคนหรือนักบวชจากอินเดียหรือศรีลังกาก็เข้ามาท่ีเมืองศรีเทพแล้วเช่นกัน และกลุ่มคน

เหล่านี้น่าจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสังคมและวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพในระยะนี้  
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 ข้อมูลจากการขุดค้นทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าการดำรงชีวิตของกลุ่มคนที่เมืองศรีเทพ

ระยะนี้ ยังคงจับหรือล่าสัตว์บกหรือสัตว์น้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติจำนวนมาก โดยเห็นได้จากกระดูก

สัตว์หลายประเภทท่ีพบมากขึ้นกว่าระยะก่อนหน้านี้ แต่กระนั้นจากการขุดศึกษาปรางค์ศรีเทพได้พบ

เมล็ดข้าวเผาไฟท่ีน่าจะใช้ในพิธีกรรมในช้ันวัฒนธรรมสมัยก่อนหน้าการสร้างปรางค์ศรีเทพ รวมท้ังได้

ขุดค้นพบอิฐที่ผสมแกลบข้าวจำนวนมาก แสดงว่าในระยะนี้เกษตรกรรมน่าจะเป็นแบบแผนหลักใน

การดำรงชีพ สอดคล้องกับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่หรือการเริ่มขุดคูน้ำคันดินในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

13 คงมีจุดประสงค์เพื่อรองรับพื้นท่ีเกษตรกรรมให้เพียงพอมากขึ้น 

 เทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผายังคงสืบเนื่องมาจากระยะก่อนหน้านี้ สังเกตได้ว่ารูปแบบ

ของภาชนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก แต่พบภาชนะที่มีรูปแบบจากต่างถิ่ น เช่น ภาชนะมีพวย 

ภาชนะมีสัน เพิ่มมากขึ้น โดยน่าจะเป็นการรับรูปแบบมาผลิตขึ้นใช้เองอย่างแพร่หลายแล้ว ส่วน

เทคโนโลยีทางด้านโลหกรรมยังคงปรากฏอยู่ และพบพื้นที่ถลุงโลหะที่ชัดเจนในบริเวณโบราณสถาน

ขนาดเล็กในพื้นท่ีเมืองใน แสดงให้เห็นว่าโลหกรรมท่ีเมืองศรีเทพเริ่มต้นจากขั้นตอนการถลุง ซึ่งคงเป็น

การแลกเปลี่ยนแร่ดิบจากพื้นที่อื่น หรือสามารถจัดหาแร่ดิบในพื้นที่ใกล้เคียงมาถลุงเองได้ การผลิต  

โลหะขึ้นใช้เองคงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชากรในเมืองศรีเทพได้เพียงพอและอาจ

ส่งออกไปยังชุมชนขนาดเล็กท่ีอยู่ใกล้เคียงกันด้วย ดังท่ีไม่ปรากฏร่องรอยการถลุงโลหะท่ีชัดเจนเลยใน

ชุมชนใกล้เคียงเมืองศรีเทพ พบเพียงแต่เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นโลหะเท่านั้น น่าสังเกตว่าในระยะนี้

ยังคงพบเครื่องมือหินร่วมกับโบราณสถานอยู่ เป็นไปได้ว่าเครื่องมือหินท่ีสามารถผลิตได้ง่ายท่ีสุดยังคง

ได้รับความนิยมอยู่ในระยะนี้ 

 ส่ิงท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดน่าจะเป็นความเช่ียวชาญในงานศิลปกรรม โดยเฉพาะการสลักหินเป็น

ประติมากรรมต่าง ๆ รวมทั้งแผ่นทองดุน ดังจะเห็นได้จากการพบประติมากรรมในศาสนาฮินดูหลาย

ช้ินท่ีมีลักษณะสวยงามแตกต่างจากพื้นท่ีอื่น และอาจกล่าวได้ว่าเชิงช่างของเมืองศรีเทพในระยะนี้เป็น

เชิงช่างชั้นสูงที่มีความโดดเด่น จึงสามารถกำหนดได้เฉพาะว่าเป็น “สกุลช่างศรีเทพ” ที่เจริญขึ้น

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 – 13 อาจพิจารณาได้ถึงการแบ่งหน้าท่ีและฐานะของช่างฝีมือไว้โดยเฉพาะ 

ทำให้ช่างศิลปกรรมมีความเชี่ยวชาญมาก ซึ่งน่าจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมเมืองประการ

หนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพพัฒนาขึ้นกว่าระยะก่อนหน้า 
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  5.2.2.1 ระบบกษัตริย์ 

  จารึกจำนวน 3 หลัก ได้แก่ จารึกเมืองศรีเทพ จารึกบ้านวังไผ่ และอาจนับรวมจารึก

จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 ได้กล่าวถึงคำว่า   

“พระเจ้าแผ่นดิน” แต่ไม่ได้กล่าวถึงพระนามที่ชัดเจนนัก แต่ในจารึกบ้านวังไผ่ได้อ้างถึงพระเจ้า      

ศรีภววรมันที่อาจตรงกับพระเจ้าภววรมันที่ 1 ของอาณาจักรเจนละไว้ด้วย ข้อมูลที่สำคัญนี้แสดงถึง

การเกิดขึ้นของระบบกษัตริย์หรือระบบชนชั้นที่ชัดเจน จากที่ชุมชนระยะแรกเคยพบหลักฐานจาก

เครื่องอุทิศในพิธีกรรมการฝังศพที่ปรากฏเค้าลางของฐานะและความมั่งคั่งที่แตกต่างกัน แต่ก็ไม่ได้

ชัดเจนเช่นระบบกษัตริย์ในระยะท่ี 2 นี้  

สามารถกล่าวได้ว่าตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 เมืองศรีเทพได้มีกษัตริย์ขึ้นปกครองแล้ว 

สอดคล้องกับข้อมูลจากจารึกที่กล่าวถึงวีรบุรุษในไวษณพนิกาย และการพบประติมากรรมในศาสนา

ฮินดูไวษณพนิกายคือ พระวิษณุและพระกฤษณะในช่วงเวลานี้  ซึ่งปีแอร์ มองแกงต์ เสนอว่าการพบ

จารึกที่กล่าวถึงการนับถือบูชาพระวิษณุในศาสนาฮินดูไวษณพนิกายของกษัตริย์ในหลายพื้นที่ของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 - 11 น่าจะแสดงให้เห็นว่าแนวคิดการนับถือ        

พระวิษณุของไวษณพนิกายเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างระบบการปกครองให้มั ่นคงขึ้น 

(Manguin, 2010, pp. 174-175) 

 แม้ว่าข้อมูลจากจารึกทั้งสามหลักจะเป็นการสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน    

(ในกรณีที่เชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินที่กล่าวถึงในจารึกบ้านวังไผ่เป็นกษัตริย์ของเมืองศรีเทพ ซึ่งจะขยาย

ความในประเด็นนี้ต่อไป) แต่ก็กล่าวถึงเรื่องการทำบุญ และการเก็บภาษีเอาไว้ด้วย ในเรื่องการทำบุญ

คงจะผูกโยงได้ถึงความเช่ือและศาสนาท่ีเกิดขึ้นพร้อมกันด้วยในระยะนี้ ส่วนการเก็บภาษีก็ถือเป็นการ

จัดการท่ีแสดงถึงระบบการควบคุมประชากรท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะท้อนให้เห็นจากการควบคุม

แรงงานและทรัพยากรในการขุดสระน้ำขนาดใหญ่และการสร้างศาสนสถานขนาดเล็ก ซึ่งน่าจะเป็น

นโยบายจากส่วนกลางหรือกษัตริย์โดยตรง 

 การเก็บภาษีที ่ปรากฏในจารึกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ยังอาจ

สะท้อนให้ถึงหน้าท่ีของพลเมืองในการเสียภาษีแก่ส่วนกลาง และอำนาจในการควบคุมพื้นที่หรือ

ดินแดน ตามที ่สันนิษฐานว่าในช่วงที ่เมืองศรีเทพพัฒนาขึ ้นมาเป็นสังคมเมือง ชุมชนยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ตอนปลายท่ีอยู่โดยรอบน่าจะยังคงดำรงอยู่และค่อย ๆ เส่ือมลงในช่วงระยะท่ี 2 นี้ แต่

ในช่วงที่ยังดำรงอยู่นั้น อาจจะจัดเป็นชุมชนในดินแดนของเมืองศรีเทพที่ต้องส่งภาษีในรูปแบบของ

ทรัพยากรหรือผลผลิตให้เมืองศรีเทพด้วย ข้อสันนิษฐานนี้อิงจากแนวคิดของโมนิกา สมิธ ผู้ศึกษาเมือง
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โบราณในประเทศอินเดียท่ีว่า เมืองในสมัยโบราณไม่ได้ต้ังอยู่อย่างโดดเด่ียว หากแต่มีชุมชนขนาดเล็ก

ท่ีต้ังอยู่ไม่ไกล (hinterlands) เป็นแหล่งในการจัดหาทรัพยากรและแลกเปล่ียนสินค้า ซึ่งเป็นฟันเฟือง

สำคัญในพัฒนาการของเมืองโบราณด้วย (Smith, 2010, pp. 270-271) หรืออาจจะพิจารณาได้จาก

ข้อสังเกตของ แคแรน มุดาร์  ท่ีจำลองจำนวนประชากรและพื้นท่ีเกษตรกรรมของเมืองคูน้ำคันดินใน

ภาคกลาง ซึ่งเสนอว่าจำนวนประชากรของเมืองคูน้ำคันดินส่วนใหญ่ ไม่สัมพันธ์กับพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ี

เมืองเหล่านั้นสามารถผลิตอย่างเพียงพอได้ ดังนั้นจึงน่าจะมีเก็บผลิตผลทางการเกษตรจากชุมชน

ขนาดเล็กท่ีอยู่ใกล้เคียงเพื่อทดแทนส่วนท่ีขาดไป (Mudar, 1999, pp. 11-15) แต่ในกรณีของเมืองคู

น้ำคันดินอื่น ๆ ท่ีอยู่ใกล้กับเมืองศรีเทพ ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะนี้หรือไม่ 

 

5.2.2.2 ศาสนา  

  จารึกไวษณพในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 เป็นหลักฐานสำคัญท่ีแสดงให้เห็นว่าศาสนา

ฮินดูไวษณพนิกายเป็นระบบศาสนาแรกที่ปรากฏขึ้นในพื้นท่ี เมืองศรีเทพ ก่อนที่จะปรากฏจารึก

หลักธรรมของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเข้ามาในช่วงพุทธศตวรรษที ่ 12 – 13 โดยพบร่วมกับ

ประติมากรรมของท้ังศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธจำนวนมากท่ีมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง ดังนั้น

ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ จึงน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการทางสังคมและ

วัฒนธรรมของเมืองศรีเทพในระยะนี้ 

 อายุของจารึกไวษณพสอดคล้องกันดีกับรูปแบบศิลปะของเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะท่ี

ถือเป็นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างศรีเทพ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากศิลปะอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะ 

และมีความสัมพันธ์กับศิลปะพนมดาของอาณาจักรฟูนัน น่าสนใจว่ารูปแบบศิลปะเช่นนี้ไม่เคยปรากฏ

ในเมืองโบราณในประเทศไทย แม้ว่าจะได้พบเทวรูปพระวิษณุจำนวนมากในคาบสมุทรภาคใต้และท่ี

เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  

การนับถือไวษณพนิกายของอาณาจักรฟูนัน เห็นได้จากจารึกของเจ้าชายคุณวรมันในช่วงต้น

พุทธศตวรรษท่ี 11 ท่ีกล่าวถึงนักบวชในนิกายภาควัต แสดงให้เห็นว่าไวษณพนิกายคงแพร่หลายอยู่ใน

ราชสำนักฟูนัน และเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของนิกายภาควัตและปาญจราตระในอาณาจักรฟูนัน 

(หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล , 2547b, น. 2, 45) ซึ ่งสอดคล้องกับการพบเทวรูปพระวิษณุและ

พระกฤษณะบริเวณเขาพนมดาและเมืองอังกอร์ โบเรยที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของฟูนัน โดยเทวรูป

พระกฤษณะก็ถือเป็นหลักฐานสำคัญในนิกายภาควัตด้วย (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555, น. 56) แต่กระนั้น



 288 
 
นิกายปาญจราตระก็เจริญต่อเนื่องในอาณาจักรเจนละในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 เช่นกัน 

(Dofflemyer, 1982, pp. 90-95) 

ด้วยความคล้ายคลึงทางศิลปะของเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะกับศิลปะพนมดา และ

ช่วงเวลาในจารึกไวษณพท่ีใกล้เคียงกับจารึกของพระเจ้าคุณวรมัน จึงสันนิษฐานว่าเมืองศรีเทพคงรับ

ศาสนาฮินดูไวษณพนิกายจากอาณาจักรฟูนันตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 ทั้งนิกายภาควัตและ

ปาญจราตระ แต่การนับถือไวษณพนิกายก็ยังคงสืบเนื ่องต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 

เนื่องจากพบพระวิษณุบางองค์มีวิวัฒนาการคล้ายกับศิลปะไพรกเมงของอาณาจักรเจนละ ซึ่งก็ยังเป็น

ช่วงท่ีไวษณพนิกายยังปรากฏการนับถือในอาณาจักรเจนละอยู่ แม้ไศวนิกายดูจะเป็นศาสนาหลักของ

อาณาจักรก็ตาม ดังจะเห็นได้จากจารึกระยะหลังพบที่โรบัง โรเมียสได้กล่าวถึง การสร้างเทวรูปพระ

กปิลวาสุเทพของนรสิงหคุปต์ เจ้าประเทศราชในรัชกาลของพระเจ้าภววรมันที่ 1 เมื ่อพ.ศ. 1141 

(หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2547b, น. 9) และจารึกเขาน้อยในเขตจังหวัดสระแก้ว ก็ได้กล่าวถึงการ

บูชาพระวิษณุในพ.ศ. 1180 รัชกาลของพระเจ้าภววรมันท่ี 2 (กรมศิลปากร, 2559b, น. 74-76) อาจ

สัมพันธ์กับการพบพระวิษณุในบริเวณเมืองศรีโหสถท่ีอยู่ไม่ไกลก็เป็นได้  

 หลักฐานสำคัญของศาสนาฮินดูที ่ปรากฏในพื้นที่เมืองศรีเทพอีกประการหนึ่งคือ เทวรูป    

พระสุริยะที่พบถึง 5 องค์เป็นหลักฐานว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ได้มีการนับถือพระสุริยะท่ี

เมืองศรีเทพแล้ว ทั้งนี้การนับถือพระสุริยะไม่ปรากฏแพร่หลายมากนักในพื้นที่ประเทศไทย แม้จะได้

พบประติมากรรมพระสุริยะท่ีเป็นองค์เด่ียว ปรากฏร่วมกับธรรมจักร และปรากฏร่วมบนทับหลังในคติ

เทพ 9 องค์ (Skilling, 2009b; ศรัณย์ มะกรูดอินทร์, 2553) แต่ก็ไม่เคยพบในพื้นที่เดียวมากเท่าท่ี

เมืองศรีเทพ  

 รูปแบบศิลปะของพระสุริยะของเมืองศรีเทพมีพื ้นฐานมาจากศิลปะคุปตะของอินเดีย

ภาคเหนือ แต่ก็มีลักษณะบางประการท่ีเป็นลักษณะเฉพาะเช่น หมวกทรงกระบอกแปดเหล่ียมประดับ

ตาบสามเหล่ียม การทรงฉลองพระองค์ยาวแบบนักบวชมัจ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างศรีเทพ

เช่นเดียวกันกับเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะ ลักษณะเฉพาะบางประการเช่นนี้กลับปรากฏใน     

เทวรูปพระสุริยะบริเวณดินแดนปากแม่น้ำโขงในเขตประเทศกัมพูชาและเวียดนามในปัจจุบัน ซึ่งเป็น

เขตอิทธิพลของอาณาจักรเจนละในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 ด้วย 

 จารึกสมัยอาณาจักรเจนละหลายหลักได้กล่าวถึงร่องรอยที่อาจเกี่ยวข้องกับพระสุริยะ โดย

จารึกที่วาลกันเดลในสมัยพระเจ้าภววรมันที่ 1 และจารึกสมัยหลังที่ปราสาทโลโบกสรตพ.ศ. 1324 

กล่าวถึงการสร้างรูปพระอิศวร (อาจเป็นศิวลึงค์) และพระอาทิตย์ หรือจารึกท่ีปราสาทสมโบร์ไพรกุก
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พ.ศ. 1170 ในรัชกาลของพระเจ้าอีศานวรมัน ได้กล่าวถึงหมู่บ้านนามว่า “ศกตีรถะ”แสดงให้เห็นว่า

กลุ่มชนชาติศกะ หรือพวก “ศกพราหมณ์” ที่นับถือพระอาทิตย์ได้ตั้งรกรากอยู่ในอาณาจักรเจนละ

แล้วในช่วงเวลานี้ (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2547b, น. 63-64) 

 แม้ว่าจะปรากฏชื่อของพวกศกะที่นับถือพระอาทิตย์ แต่จารึกในระยะหลังก็กล่าวถึงคำว่า     

“ศกพราหมณ์” ในฐานะของผู้นับถือพระวิษณุเช่นกัน จึงมีแนวคิดที่ว่าพระสุริยะและพระวิษณุเป็น

องค์เดียวกัน ดังที่พระวิษณุกำเนิดจากดวงอาทิตย์ และการแสดงวิษณุปางตรีวิกรมในสมัยพระเวทก็

สอดคล้องกับการเดินทางของดวงอาทิตย์ที ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ พื้นดิน อากาศ และท้องฟ้า 

ตลอดจนครุฑพาหนะของพระวิษณุแต่เด ิมก็เป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์เช่นก ัน ทั ้งนี ้ ใน          

ศาสนสถานที่เมืองพุกามประเทศพม่า พระสุริยะเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ หรือในเกาะ

ชวาพระสุริยะก็อาจเป็นองค์เดียวกับพระกฤษณะได้ ดังนั้นจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าในอาณาจักรเขมรท้ัง

ช่วงก่อนเมืองพระนครและเมืองพระนครมีนิกายเสาระเกิดขึ้นหรือไม่ (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 

2547b, น. 63-64) 

 เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาการนับถือพระสุริยะในอินเดีย พบว่า การนับถือพระสุริยะสามารถ

ย้อนไปได้ถึงยุคพระเวท โดยรับมาจากเปอร์เซียผ่านพวกนักบวชมัจท่ีเข้ามาในช่วงนี้ แต่ในยุคปุราณะ

หรือประมาณพุทธศวรรษที่ 10 - 11 นิกายเสาระเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีความเชื่อว่าพระ

สุริยะเปรียบได้ดังปรมาตมันหรือวิญญาณสูงสุดผู้สร้างจักรวาล ในสมัยคุปตะและหลังคุปตะจึงเป็นช่วง

ท่ีการนับถือพระสุริยะเริ่มปรากฏเพิ่มมากข้ึน เห็นได้จากข้อความในจารึกหลายหลักท่ีปรากฏการสร้าง

เทวสถานถวายแด่พระสุริยะของชนชั้นปกครองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 – 13 (Nagar, 1995, pp. 

350-366) รวมไปถึงการสร้างกลุ่มประติมากรรมพระสุริยะหลายรูปแบบจำนวนมากกว่า 200 องค์ ท่ี

แคว้นเบงกอลทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 (Haque, 1992, 

pp. 185-194) แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของนิกายเสาระในช่วงเวลานี้ ซึ่งนักวิชาการบางท่านเสนอ

ว่าเป็นช่วงท่ีนิกายเสาระหรือการนับถือพระสุริยะแพร่หลายในประเทศอินเดีย จนกลายเป็นหนึ่งใน

ลัทธิย่อยท่ีรองจากไศวนิกายและไวษณพนิกาย และแพร่ไปยังดินแดนโพ้นทะเลด้วย (Sing, 1983, p. 

82) 

 ในกรณีของเมืองศรีเทพการพบเทวรูปพระสุริยะที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองหลายองค์ใน

พื้นท่ีเดียว ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนท้ังในอาณาจักรเจนละหรือเกาะชวาท่ีพบเทวรูปพระสุริยะเช่นกัน 

สามารถบอกได้ว่าเมืองศรีเทพในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 การนับถือพระสุริยะคงแพร่หลายใน

ระดับหนึ่ง อาจได้รับความนิยมรองจากไวษณพนิกายท่ีปรากฏท้ังประติมากรรมและจารึกอย่างชัดเจน 
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โดยน่าจะรับคติการนับถือพระสุริยะเข้ามาจากพวกพราหมณ์ชาวอินเดียที่เข้ามาตั้งรกรากคล้ายกับ

พวกศกะในอาณาจักรเจนละตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 ดังที่ปรากฏรูปแบบใกล้ชิดกับศิลปะ

คุปตะด้วย อย่างไรก็ดีคงมีการถ่ายทอดรูปแบบศิลปะให้แก่เทวรูปพระสุริยะบางองค์ที่พบบริเวณ

ดินแดนบริเวณแม่น้ำโขงของอาณาจักรเจนละด้วย ดังท่ีปรากฏหมวกทรงกระบอกแปดเหล่ียมในพระ

สุริยะจากพนมบาเถ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของประติมากรรมในพื้นท่ีเมืองศรีเทพ  

 ส่วนการนับถือพระสุริยะแยกออกมาเป็นเสาระนั้น อาจมีความเป็นไปได้อยู่บ้างหากเทียบกับ

ช่วงเวลาที่รุ่งเรืองของนิกายเสาระในประเทศอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะ ซึ่งใกล้เคียงกับอายุ

เทวรูปพระสุริยะของเมืองศรีเทพ แต่ก็ควรต้องพิจารณาด้วยว่าไม่ปรากฏจารึกเกี่ยวกับพระสุริยะใน

พื้นท่ีเมืองศรีเทพเลย ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้ในอินเดียท่ีนิกายเสาระรุ่งเรืองกลับปรากฏจารึกและบท

สวดสรรเสริญพระสุริยะจำนวนหลายหลัก ส่วนในอาณาจักรเจนละท่ีปรากฏจารึกท่ีอาจเกี่ยวข้องกับผู้

ท่ีนับถือพระสุริยะ รวมถึงเกาะชวาท่ีปรากฏจารึกเกี่ยวกับพระสุริยะอย่างชัดเจน ก็ยังไม่สามารถกล่าว

ได้ว ่ามีนิกายเสาระแยกออกมาต่างหาก (Sedyawati, 1993, pp. 191-198) การไม่พบจารึกท่ี

เกี่ยวข้องกับพระสุริยะ น่าจะเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ข้อสันนิษฐานว่ามีนิกายเสาระที่เมืองศรีเทพดูจะมี

น้ำหนักน้อยลง แต่ก็เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและควรมีการศึกษาต่อไป 

ทั้งนี้ไม่ควรปฏิเสธคติความสัมพันธ์ระหว่างพระสุริยะและพระวิษณุอย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก

พระสุริยะบางองค์ก็มีลักษณะท่ีคล้ายกับพระวิษณุอยู่ด้วย อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มชนท่ีเมืองศรีเทพมีการ

นับถือพระสุริยะในฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับพระวิษณุ จึงสร้างเทวรูปท่ีมีลักษณะบางประการคล้ายกัน ซึ่ง

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าท้ังในอาณาจักรเจนละ พุกาม และเกาะชวาก็สามารถตีความพระสุริยะให้เกี่ยวข้อง

กับพระวิษณุได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามคงไม่สามารถสรุปรวมได้ท้ังหมดว่าพระสุริยะท่ีพบเป็นเพียงเทพ

ช้ันรองในไวษณพนิกายเท่านั้น  

สำหรับศาสนาฮินดูไศวนิกายท่ีพบร่องรอยในพื้นท่ีเมืองศรีเทพด้วยนั้น จากหลักฐานก็สะท้อน

ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าได้รับการนับถือรองลงมาจากไวษณพนิกายและนิกายเสาระ น่าสังเกตท่ี

หลักฐานของไศวนิกายในระยะนี้ (เท่าท่ีสามารถวิเคราะห์ได้) เป็นเทวรูปพระเทวีถึง 2 องค์ ซึ่งการนับ

ถือพระเทวีหรือพระอุมาเทวีปรากฏแพร่หลายในอาณาจักรเขมรสมัยก่อนพระนคร โดยเฉพาะ      

เทวรูปมหิษาสุรมรรทินีที่พบที่เมืองศรีเทพก็พบหลายองค์เช่นกัน แต่น่าสังเกตว่าในช่วงเวลาเดียวกัน

กลับไม่พบเทวรูปอรรถนารีศวรเลย (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2547b, น. 63-64) ดังนั้นการพบ

เทวรูปอรรถนารีศวรที่เมืองศรีเทพอาจจะเป็นการตีความใหม่ของพราหมณ์ที่เน้นลัทธิศักติของไศว

นิกายให้มีความสำคัญมากขึ้นก็เป็นได้ 
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เทวรูปที่ต้องกล่าวถึงอีกองค์หนึ่งคือพระอัยนาร์ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะพบในพื้นที่เมือง     

ศรีเทพ 2 องค์ตามที่กล่าวไปแล้ว การพบเทวรูปทั้งสององค์นี้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อเกี่ยวกับเทพ

ท้องถิ่นจากอินเดียใต้หรือศรีลังกาได้เข้ามาในดินแดนไทยด้วย นอกจากเทพของศาสนาหลักท่ีรู้จักกัน 

ซึ่งจากการตรวจสอบก็ไม่พบว่าเคยปรากฏท่ีใดมาก่อนในระยะเดียวกันนี้ ถึงแม้ว่าความหมายหนึ่งของ

พระอัยนาร์อาจเกี่ยวข้องกับไศวนิกายก็ตาม แต่ตำแหน่งการพบพระอัยนาร์ท้ังสององค์บริเวณสระน้ำ

ก็ตรงกับความหมายและหน้าท่ีด้ังเดิมในการคุ้มครองรักษาสระน้ำและหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังแสดงให้

เห็นว่ากลุ่มชนชาวอินเดียใต้และศรีลังกาคงเข้ามาต้ังรกราก ซึ่งในเขตจังหวัดสระบุรีท่ีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มแม่

น้ำป่าสักเช่นเดียวกับเมืองศรีเทพก็ได้พบจารึกถ้ำนารายที่กล่าวถึงกลุ่มชนจากศรีลังกาเช่นกัน โดย

กล่าวถึงผู้นำช่ือสินายธะและชาวเมืองอนุราธปุระร่วมกันเฉลิมฉลองการประดิษฐานปูชนียวัตถุใน

บริเวณนี้ (กรมศิลปากร, 2559a, น. 47-49) ดังนั้นจารึกถ้ำนารายณ์จึงเป็นหลักฐานท่ีสนับสนุนว่ากลุ่ม

คนจากศรีลังกาได้เข้ามาในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำป่าสักแล้วในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 – 12 แต่ก็น่าสังเกตว่า

จารึกหลักนี้เป็นภาษามอญ แตกต่างจากจารึกเมืองศรีเทพท่ีเป็นภาษาสันสกฤต 

กลุ่มชนจากอินเดียใต้และศรีลังกาคงนำพาความเชื่อท้องถิ่นเข้ามาปรับใช้ในสังคมและ

วัฒนธรรมของเมืองศรีเทพด้วย สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติที่แต่เดิมไม่เคยมีการ

กล่าวถึงการตั้งถิ่นฐานของคนต่างถิ่นจากโพ้นทะเลมากนัก รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ศาสนาท่ีดูเหมือนว่าช่วงต้นประวัติศาสตร์ของเมืองศรีเทพจะมีการหล่ังไหลเข้ามาของวัฒนธรรมหลาย

กระแสจากทุกทิศทาง 

เท่าท่ีกล่าวไปข้างต้นอาจจะดูเหมือนว่าศาสนาฮินดูเป็นศาสนาหลักของเมืองศรีเทพในช่วงต้น

ประวัติศาสตร์นี้ แต่กระนั้นก็ปรากฏหลักฐานของพุทธศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ด้วย

เช่นกัน หลักฐานจากจารึกหลักธรรมทั้งหมดจารึกขึ้นด้วยภาษาบาลี อันเป็นภาษาที่พุทธศาสนาฝ่าย     

เถรวาทใช้บันทึกพระสูตรของตน ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าในระยะนี้พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทได้เข้ามา

พร้อมหรือหลังศาสนาฮินดูเล็กน้อย แต่ก็อาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าศาสนาฮินดูทั้งไวษณพนิกายและการ

นับถือพระสุริยะ ล้วนแต่มีแนวคิดเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ ดังนั้นพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทอาจจะเป็นท่ียึด

เหนี่ยวของคนธรรมดาสามัญ ดังที่ได้สันนิษฐานว่าศาสนสถานขนาดเล็กของพุทธศาสนาปรากฏ

ครอบคลุมมากกว่าศาสนสถานของศาสนาฮินดู 

พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทน่าจะแพร่ขึ้นมาจากรัฐทวารวดีที่อยู่ทางด้านตะวันตก เนื่องจากได้

ปรากฏหลักฐานของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทจำนวนมากในช่วงเวลานี้ ณ เมืองนครปฐมโบราณ เมือง 

อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี ดังที่กล่าวไปแล้วว่าจารึกหลักธรรมของเมือง
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ศรีเทพท้ังหมดล้วนเกี่ยวข้องและพบท่ีเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณภาคกลางท้ังส้ิน อย่างไรก็ตาม

น่าสังเกตว่าพระพุทธรูปในระยะแรกนั้นกลับมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากพระพุทธรูปในศิลปะ

ทวารวดี แต่คล้ายกับพระพุทธรูปศิลปะพนมดาท่ีบริเวณเมืองอังกอร์ โบเรยมากกว่า แสดงว่าสกุลช่าง

ศรีเทพน่าจะมีความสัมพันธ์กับฟูนันมากกว่าทวารวดีในภาคกลาง เช่นเดียวกับประติมากรรมใน

ศาสนาฮินดูท่ีมีความคล้ายคลึงกับฟูนันมาก  

ในประเด็นเรื ่องพระพุทธรูปที่เหมือนกับฟูนัน อาจพิจารณาได้จากข้อคิดเห็นของปิแอร์       

ดูปองต์ ท่ีเสนอว่า คงมีช่างประติมากรรมท่ีสืบเนื่องมาจากสกุลช่างอมราวดีหรือลังการุ่นต้นอยู่ในฟูนัน

มาตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 – 10 และลักษณะของสกุลช่างฟูนันคงตกทอดมาในศิลปะทวารวดี

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 ด้วย ดังจะเห็นได้จากลักษณะการประทับยืนแสดงวิตรรกมุทราและประทับ

นั่งแบบไขว้ข้อพระบาท ก่อนท่ีศิลปะหลังคุปตะจะเข้ามามีอิทธิพลต่อศิลปกรรมทวารวดีในระยะต่อมา 

(หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2540b, น. 72-73) จึงอาจเป็นไปได้ว่าสกุลช่างฟูนันคงถ่ายทอดรูปแบบ

ศิลปะบางประการของพระพุทธรูปให้กับสกุลช่างศรีเทพ โดยไม่ผ่านการผสมผสานศิลปะทวารวดี

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 ก็เป็นได้ 

ธรรมจักรเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในระยะนี้ ซึ่งวิเคราะห์ไป

แล้วว่าควรจะสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ทั้งหมด เคยมีผู้เสนอว่าวัฒนธรรมการสร้าง

ธรรมจักรมีทิศทางการแพร่กระจายจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2548, น. 

80) ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ เนื่องจากในรัฐทวารวดีได้ค้นพบธรรมจักรเป็นจำนวนมาก เฉพาะ

แค่เมืองนครปฐมโบราณพบถึง 30 วง (สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, 2559, น. 148) จึงอาจเป็นไปได้ท่ี

ธรรมจักรได้แพร่หลายจากเมืองศูนย์กลางคือเมืองนครปฐมโบราณออกไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศ

ไทย รวมทั้งเมืองศรีเทพด้วย แต่น่าสังเกตว่าคติการสร้างธรรมจักรอาจจะมาจากเมืองนครปฐมโบราณ

จริง แต่กระนั้นลวดลายตกแต่งท่ีพบในธรรมจักร เสา และแท่นฐานรองรับธรรมจักรบางลายท่ีก็เทียบ

ได้กับลวดลายท่ีวิวัฒนาการในศิลปะสมโบร์ไพรกุกและไพรกเมงของเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครด้วย

เช่นกัน  

ตัวอย่างของลวดลายบนธรรมจักรที่สัมพันธ์กับอาณาจักรเจนละ อาจต้องกล่าวถึงธรรมจักร

จากเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (พบที่โบราณสถานหมายเลข 11) ซึ่งมีลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

สลับดอกกลมคล้ายกับธรรมจักรที่เมืองศรีเทพ แต่ที่น่าสนใจคือ ลายพวงมาลัยหรือสร้อยไข่มุกบิด

เกลียวที่ปรากฏบนเสาธรรมจักร โรเบิร์ต บราวน์ สันนิษฐานว่าเป็นลวดลายที่สัมพันธ์กับทับหลังใน

ศิลปะเขมรมากกว่าศิลปะอินเดีย (Brown, 1996, pp. 75-77) ซึ ่งในประเด็นนี้ ไฮแรม วูดเวิร์ด 
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สนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้ โดยช้ีให้เห็นว่าท่ีเมืองอู่ทองเคยพบจารึกบนแผ่นทองแดงท่ีกล่าวถึงพระนาม     

“พระเจ้าหรรษวรมัน” ผู้เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 แห่งอาณาจักรเจนละ จึง

เป็นไปได้ว่าพระเจ้าหรรษวรมันได้นำช่างฝีมือเข้ามาในดินแดนทวารวดีด้วย (Woodward, 2005, pp. 

60-61)  

โรเบิร์ต บราวน์ พยายามย้ำให้เห็นอยู่เสมอในการศึกษาของท่านว่า ทวารวดีรับคติการสร้าง

ธรรมจักรมาจากทวารวดีก็จริง แต่ลวดลายบนธรรมจักรน่าจะส่งผ่านไปยังศิลปะเขมรสมัยก่อนเมือง

พระนครก่อน แล้วจึงกลับมายังทวารวดี (Brown, 1996) ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว

จากตัวอย่างของธรรมจักรจากเมืองศรีเทพและเมืองอู่ทอง โดยลวดลายเหล่านี้อาจส่งผ่านทาง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือระบบเครือญาติ ดังเช่นการเข้ามาของพระเจ้าหรรษวรมันที่น่าจะนำเอา

ช่างฝีมือในศิลปะไพรกเมงเข้ามาด้วย ในกรณีของเมืองศรีเทพก็อาจเป็นไปในลักษณะนี้ สะท้อนให้เห็น

ว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมืองศรีเทพและอาณาจักรเจนละคงเป็นไปในทิศทางท่ีดี 

ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมศาสนาจะเข้ามาแทนท่ีความเช่ือในรูปแบบเดิมเกี่ยวกับพิธีกรรมการฝังศพ 

แต่กระนั้นก็ยังปรากฏการฝังศพช้างพร้อมเครื่องอุทิศในชั้นวัฒนธรรมระยะนี้ด้วย แสดงให้เห็นว่า

ความเชื่อดั ้งเดิมนั้นไม่ได้เลือนหายไปทันที แต่น่าจะค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปทีละน้อยตาม

ช่วงเวลา 

โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าในระยะท่ี 2 การเปิดรับรูปแบบความเช่ือจากต่างถิ่นทำให้ศาสนามี

บทบาทต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สอดคล้องกับบทบาทการเป็นจุดศูนย์กลางทาง

ยุทธศาสตร์ระหว่างภูมิภาคของเมืองศรีเทพได้เป็นอย่างดี น่าเสียดายที่แม้จะทราบว่ าศาสนสถาน

ขนาดเล็กบางหลังน่าจะสร้างขึ้นในระยะนี้ แต่ด้วยสภาพที่พังทลายไปมากทำให้ไม่สามารถนำมา

อธิบายร่วมกับหลักฐานทางศาสนาอื่น ๆ ได้อย่างชัดเจนนัก แต่กระนั้นการพบประติมากรรมในศาสนา

ฮินดูจำนวนมากในช่วงเวลานี้ น่าจะทำให้กล่าวได้ว่าเมืองศรีเทพได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งของ

ศาสนาฮินดูไวษณพนิกายและการนับถือพระสุริยะแล้วในช่วงเวลานี้  

 

5.2.2.3 ระบบเศรษฐกิจ 

 จากการพบเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันท่ีคล้ายกับเมืองโบราณร่วมสมัยอื่น ๆ 

แสดงให้เห็นว่าคงมีการติดต่อแลกเปลี่ยนกันภายในภูมิภาคเป็นปกติสืบเนื่องต่อมาจากระยะที่ 1 แต่

สำหรับเส้นทางการติดต่อกับดินแดนภายนอกนั ้น อาจอนุมานได้จากหลักฐานทางศาสนาที ่พบ

หลากหลาย หลักฐานทางศาสนาเหล่านี ้ทำให้เห็นภาพการติดต่อกับรัฐทวารวดีทางตะวันตก 
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อาณาจักรฟูนันและเจนละทางตะวันออก หรือดินแดนโพ้นทะเลอย่างอินเดียและศรีลังกายังอยู่รวมใน

การติดต่อนี้เช่นกัน  

อย่างไรก็ดีหลักฐานจากการขุดค้นเมื่อปี 2556 ได้พบเหรียญ 2 ชิ้น ในชั้นวัฒนธรรมที่อยู่

หลังจากการอยู่อาศัยในระยะแรก ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่าน่าจะอยู่ในช่วงระยะที่ 2 นี้ (ดูในหัวข้อ 

4.3.2) เหรียญที่พบเป็นเหรียญรูปพระอาทิตย์-ศรีวัตสะ แม้ชิ้นหนึ่งจะถูกตัดแบ่งครึ่ง แต่ก็สามารถ

คำนวณกลับได้ว่ามีขนาดและน้ำหนักเท่ากัน ทั้งนี้ เหรียญรูปพระอาทิตย์  - ศรีวัตสะเป็นเหรียญรูป

สัญลักษณ์มงคลท่ีพบมากตามแหล่งโบราณคดีในภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย และยังพบท่ีเมือง

ออกแก้ว ประเทศเวียดนาม และเมืองไบก์ถาโน เมืองศรีเกษตร และเมืองฮาลิน ประเทศพม่าด้วย 

(ผาสุข อินทราวุธ, 2542, น. 127) มีข้อสังเกตว่าอาจทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกหรือใช้ในการผ่านทาง 

(เมธินี จิระวัฒนา, 2534, น. 69) แต่ท่ีน่าจะเป็นไปได้คือ การใช้เพื่อเป็นเงินตราแลกเปลี่ยนในระบบ

เศรษฐกิจ (ผาสุข อินทราวุธ, 2542, น. 124-125) ดังนั้นการตัดแบ่งก็อาจเป็นรูปแบบของมาตรวัด

เพื่อให้ได้ค่าท่ีแน่นอนก็เป็นได้ 

การพบเหรียญรูปพระอาทิตย์ - ศรีวัตสะ แสดงถึงการใช้ส่ือกลางการแลกเปล่ียนท่ีปรากฏขึ้น

เป็นครั้งแรก การผลิตและใช้เหรียญน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ท่ีต้องผ่านการอนุญาตจากกษัตริย์เสียก่อน 

ดังที่ในจดหมายเหตุทงเตี่ยนที่รวบรวมขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 13 กล่าวถึง 

“โถวเหอ” หรือทวารวดีตอนหนึ่งว่า “การหล่อเหรียญขึ้นใช้ต้องได้รับอนุญาตเสียก่อน หากฝ่าฝืนจะ

ถูกลงโทษตัดแขน” (Yamamoto, 1979, pp. 1139-1140) แสดงถึงการควบคุมของส่วนกลาง

รูปแบบหนึ่ง แต่การใช้เหรียญตราเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนคงทำให้ระบบเศรษฐกิจของเมืองศรี

เทพในระยะนี้มีความคล่องตัวและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการ

ผลิตเหรียญขึ้นใช้เองในพื้นที่เมืองศรีเทพ เนื่องจากไม่พบแม่พิมพ์ที่ใช้หล่อเหรียญ และพบเหรียญใน

ปริมาณน้อย ดังนั้นเหรียญท่ีพบน่าจะถูกนำมาจากต่างถิ่น โดยเฉพาะรัฐทวารวดีท่ีปรากฏการผลิตและ

ใช้เหรียญในระยะนี้ 

นอกจากนี้การพบเครื่องรางดินเผารูปคช - ลักษมีและท้าวกุเวร ยังเป็นตัวแทนสำคัญท่ี

สะท้อนภาพของกลุ่มคนหรือพ่อค้าจากอินเดียท่ีเข้ามาติดต่อค้าขาย แสดงให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจใน

ระยะนี้ ส่วนหนึ่งน่าจะถูกขับเคล่ือนด้วยผู้คนจากภายนอกภูมิภาค แต่น่าสังเกตว่าในระยะนี้ยังไม่พบ

ร่องรอยการติดต่อกับจีนหรือตะวันออกกลางท่ีชัดเจนเลย ดังนั้นระบบเศรษฐกิจในระยะแรกคงจะอิง

กับการแลกเปลี่ยนกับชุมชนใกล้เคียงภายในภูมิภาค ส่วนภายนอกภูมิภาคคงแลกเปลี่ยนกับอินเดีย 

และบ้านเมืองภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่เท่านั้น 
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5.2.3 ความสัมพันธ์กับอาณาจักรฟูนันและเจนละ 

 การที่ลักษณะของเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะคล้ายกับเทวรูปที่พบบริเวณเขาพนมดา 

รวมถึงพระพุทธรูปก็ยังคล้ายกับพระพุทธรูปจากอังกอร์ บอเรยของอาณาจักรฟูนัน ย่อมแสดงให้เห็น

ว่าทั้งสองพื้นที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งน่าจะเป็นไปตามข้อสันนิษฐานของยอร์ช เซเดส์ และ    

ควอริทช์ เวลส์ในระยะแรก ซึ่งได้กล่าวไปแล้วว่าเมืองศรีเทพน่าจะรับเอาศาสนาฮินดูไวษณพนิกายเข้า

มาจากอาณาจักรฟูนันเพราะความสัมพันธ์นี้ด้วย อย่างไรก็ดีข้อเสนอของเวลส์ที่นับรวมเอาปรางค์   

ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้องที่ยังไม่ได้รับการขุดศึกษาในขณะนั้นเข้าไปรวมกลุ่มหลักฐานจากฟูนัน

เพื่อสนับสนุนข้อสันนิษฐานด้วยนั้นเป็นข้อท่ีผิดตามการโต้แย้งของลอเรนซ์ บริกกส์ 

 น่าสังเกตว่าเหตุผลโต้แย้งของลอเรนซ์ บริกกส์ที ่กล่าวว่าไม่เคยปรากฏหลักฐานของ

อาณาจักรฟูนันในพื้นท่ีรอบเมืองศรีเทพหรือในดินแดนประเทศไทยมีความสมเหตุสมผลอยู่มาก หาก

จะกล่าวให้เห็นภาพคือ ถ้าการศึกษาครั้งนี้สันนิษฐานว่าเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะเป็นหลักฐาน

ร่วมสมัยอาณาจักรฟูนันจริงก็เปรียบเสมือนกลุ่มของหลักฐานท่ีเกิดขึ้นอย่างโดดเด่ียว โดยไม่มีจุดเช่ือม

ต่อใด ๆ จากดินแดนสามเหล่ียมปากแม่น้ำโขงอันเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนันมายังเมืองศรีเทพ

เลย แม้ว่าในระยะท่ี 1 ท่ีเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์จะเคยได้

พบโบราณวัตถุที่เชื ่อมโยงได้ถึงการติดต่อกับเมืองออกแก้วของฟูนันก็ตาม แต่ในระยะต่อมาก็ไม่

ปรากฏประติมากรรมทางศาสนาท่ีเช่ือมโยงได้โดยตรงอีกเลย  

 จุดเชื่อมต่อที่หายไปนี้กลายเป็นช่องว่างสำคัญที่น่าจะส่งผลต่อการตีความเทวรูปพระวิษณุ

และพระกฤษณะ จากเมืองศรีเทพไม่ให้เก่าไปร่วมสมัยกับอาณาจักรฟูนันได้ แต่กระนั้นจุดเช่ือมต่อท่ี

หายไปนี้อาจแสดงให้เห็นถึงนัยสำคัญทางประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่ง ซึ่ งกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อนี้

น่าจะมาจากการพบจารึกบ้านวังไผ่ท่ีกล่าวถึงพระเจ้าศรีภววรมัน 

 ดังที่กล่าวไปแล้วว่าจารึกหลักนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนักว่ากษัตริย์ที่กล่าวถึงในจารึกเป็น

พระองค์ใดกันแน่ระหว่างเป็นจารึกของพระเจ้าภววรมันที่ 1 แห่งอาณาจักรเจนละเอง หรือเป็น

กษัตริย์ท้องถิ่นที่ยกตัวเสมอพระเจ้าภววรมันท่ี 1 แต่ไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดจารึกหลักนี้ก็แสดงให้เห็น

ว่าในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 12 เมืองศรีเทพได้มีความสำคัญขึ้นแล้วในหน้าประวัติศาสตร์เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการพบจารึกเกี่ยวกับระบบกษัตริย์และศาสนาหลายหลัก ทำให้พิจารณาได้ว่า

บ้านเมืองในระยะนี้คงพัฒนาขึ้นไปเมืองสำคัญ อันเป็นท่ีรู้จักดีอยู่แล้วในช่วงเวลานั้น 
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ดังนั้นการไม่พบหลักฐานท่ีเช่ือมต่อเมืองศรีเทพกับอาณาจักรฟูนัน อาจแสดงถึงการเคล่ือนท่ี

ของวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งความเป็นไปได้คือการอพยพเคล่ือนย้ายประชากรในวัฒนธรรมนั้นจาก

ที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง หรือการอพยพประชากรจากอาณาจักรฟูนันมาที่เมืองศรีเทพก็เป็นได้ ซึ่งผู้วิจัย

สันนิษฐานว่าเป็นไปได้ 2 กรณี ดังนี้ 

 กรณีที่ 1 การเคลื่อนย้ายขึ้นมาปกครองของกษัตริย์ในราชวงศ์ฟูนัน กรณีนี้โคลด ชาคส์ได้

สันนิษฐานไว้แล้วว่า การกล่าวถึงพระนามของพระเจ้าจักรพรรดิหรือศรีเสาวรเภามะ อาจแสดงให้เห็น

ว่ามีการส่งกษัตริย์หรือผู้นำท้องถิ่นมาปกครองดินแดนตอนเหนือของเทือกเขาพนมดงรักรวมท้ังเมือง

ศรีเทพ ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับพระเจ้าจักรพรรดิ จึงน่าจะนำเอาช่างฝีมือที่มีพื้นฐานงานศิลปกรรมของ

อาณาจักรฟูนันและศาสนาฮินดูไวษณพนิกายเข้ามาท่ีเมืองศรีเทพด้วย ข้อสันนิษฐานนี้อาจพิจารณาได้

จากจารึกเมืองศรีเทพท่ีมีตัวอักษรบางตัวคล้ายกับตัวอักษรในจารึกทัพมวยของพระเจ้าคุณวรมันด้วย 

ในระยะต่อมาช่วงท่ีพระเจ้าภววรมันท่ี 1 ประกาศตนเป็นผู้ปกครองอาณาจักรเจนละเหนืออาณาจักร

ฟูนันนั้น คงมีข้อขัดแย้งและประกาศตนขึ้นแข่งบารมีกับพระเจ้าภววรมันท่ี 1 ก็เป็นได้ 

 กรณีท่ี 2 การอพยพเคล่ือนย้ายออกจากอาณาจักรฟูนัน อาจเกิดขึ้นในช่วงท่ีอาณาจักรฟูนัน

ถูกรุกรานโดยพระเจ้าภววรมันที่ 1 ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 11 น่าจะมีกลุ่มของชนชั้นนำ 

รวมทั้งช่างฝีมือและประชาชนของฟูนันอพยพเข้ามาที่เมืองศรีเทพ อันเป็นสถานที่ตั้งรกรากของชน

หลายกลุ่มแล้วในขณะนั้น จึงสามารถสร้างประติมากรรมท่ีมีลักษณะคล้ายกับศูนย์กลางของอาณาจักร

ฟูนันได้ ซึ่งการปรากฏข้ึนของจารึกบ้านวังไผ่อาจสะท้อนว่ากลุ่มผู้อพยพเหล่านี้ยอมรับอำนาจของพระ

เจ้าภววรมันท่ี 1 ด้วยในกรณีท่ีกษัตริย์ในจารึกคือพระเจ้าภววรมันท่ี 1 หรือถ้าหากเนื้อหาในจารึกเป็น

กษัตริย์ท้องถิ่นอาจแสดงถึงความขัดแย้งท่ีสืบเนื่องมาจากการรุกรานในช่วงนั้น 

 ข้อสันนิษฐานข้างต้นคงต้องได้รับการพิสูจน์อีกมากในอนาคต แต่หากเชื่อก็ทำให้พิจารณา

ต่อไปได้ว่า ลักษณะการปฏิสัมพันธ์ในจารึกบ้านวังไผ่น่าจะเป็นการประนีประนอมในพระราชอำนาจ

ของพระเจ้าภววรมันที่ 1 และอาณาจักรเจนละมากกว่าความขัดแย้งรุนแรง (ไม่ได้หมายถึงการเป็น

เมืองประเทศราชโดยสมบูรณ์) เนื่องจากในระยะต่อมาก็ได้ปรากฏหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะ    

สมโบร์ไพรกุกและไพรกเมงของอาณาจักรเจนละหลายรายการในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 ไม่ว่า

จะเป็นเทวรูปพระวิษณุ พระสุร ิยะ พระเทวี ลวดลายบนธรรมจักร แสดงว่ายังคงมีการติดต่อ

ปฏิสัมพันธ์กันเป็นปกติและน่าจะมีความใกล้ชิดในระดับหนึ่ง จึงสามารถส่งต่อรูปแบบศิลปะจากเมือง

ศรีเทพไปยังดินแดนสามเหล่ียมปากแม่น้ำโขงได้ ซึ่งอาจจะเป็นการติดต่อในระดับรัฐของกษัตริย์หรือ

ระบบเครือญาติ ดังท่ีได้ยกตัวอย่างแล้วกรณีของพระเจ้าหรรษวรมันและเมืองอู่ทอง 
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 เมื่อพระเจ้ามเหนทรวรมันขึ้นครองราชย์ต่อจากพระเจ้าภววรมันที่ 1 จารึกของพระองค์ได้

พบแพร่หลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จารึกที่ใกล้เมืองศรีเทพพบที่เมืองดงเมืองแอม จังหวัด

ขอนแก่นที่มีเส้นทางติดต่อกับเมืองศรีเทพได้สะดวกผ่านช่องเขาวิเชียรบุรี-ภักดีชุมพลในเขตตอนบน

ของจังหวัดชัยภูมิ หรือผ่านลุ่มแม่ชีและเทือกเขาพังเหยทางตอนล่าง และจารึกที่บ้านเขว้า จังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งติดต่อได้สะดวกกว่าในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนผ่านแนวเขาพังเหย (ภาพท่ี 172)  

 

 

ภาพท่ี 172 ตำแหน่งจารึกพระเจ้ามเหนทรวรมัน แบ่งตามระยะการแพร่กระจาย 
ท่ีมา: สรุปข้อมูลจาก (ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 2560, น. 4-23) 

 

เมื่อพิจารณาตำแหน่งของจารึกพระเจ้ามเหนทรวรมันที่ไม่ปรากฏที่เมืองศรีเทพ ทั้ง ๆ ท่ี

น่าจะพันธมิตรเก่าในสมัยพระเจ้าภววรมันท่ี 1 ทำให้สามารถต้ังข้อสังเกตได้ในกรณีท่ี 3 หากพิจารณา

ท่ีลักษณะการบันทึกจารึกบ้านวังไผ่มีทำนองแต่งคล้ายกับจารึกของพระเจ้ามเหนทรวรมันคือ การอ้าง

ถึงพระเจ้าจักรพรรดิและทางฝ่ายพระราชบิดาคล้ายกัน ซึ่งไม่ปรากฏในจารึกพระเจ้าภววรมันที่ 1 ท่ี

พบในบริเวณประเทศกัมพูชา (Vickery, 1998, pp. 75-76) จารึกหลักนี้อาจสร้างขึ้นร่วมสมัยกับจารึก

พระเจ้ามเหนทรวรมันก็เป็นได้ และอาจมีวัตถุประสงค์สื่อให้เห็นว่าดินแดนแถบนี้เป็นพันธมิตรท่ี

ใกล้ชิดกับพระเจ้าภววรมันที ่ 1 มาก่อนแล้ว หรืออาจเป็นยอมรับพระราชอำนาจของพระเจ้า
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มเหนทรวรมัน เพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกันการขยายพระราชอำนาจของพระเจ้ามเหนทรวรมัน แต่

บรรยากาศโดยรวมก็น่าจะเป็นไปในทางประนีประนอมและยังคงความสัมพันธ์อันดีกับอาณาจักร  

เจนละดังเดิม 

 จากความหลากหลายของหลักฐานทางโบราณคดีที ่ปรากฏในพื้นที่เมืองศรีเทพช่วงต้น

ประวัติศาสตร์ระยะที่ 2 นี้ สะท้อนให้เห็นว่าสภาพสังคมและวัฒนธรรมน่าจะมีรากฐานมาจาก

วัฒนธรรมอินเดียสมัยคุปตะ-หลังคุปตะ วัฒนธรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร และวัฒนธรรม   

ทวารวดี ดังที่ได้ปรากฏหลักฐานที่เกี ่ยวเนื่องกับทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมนี้ น่าสังเกตว่าไม่ปรากฏ

หลักฐานจากอาณาจักรศรีวิชัยหรือคาบสมุทรภาคใต้เลยในช่วงเวลานี้ ดังนั ้นข้อเสนอของชอง        

บวสเซอลิเยร์ที ่ว่าศิลปะสกุลช่างศรีเทพเป็นการผสมผสานหรือสังเคราะห์มาจากศิลปะทวารวดี       

ศรีวิชัย และเขมรโบราณ จนเกิดเป็นสกุลช่างที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าคงเป็น 3 

วัฒนธรรมหลักข้างต้นมากกว่าที่เป็นรากฐานในการพัฒนาสกุลช่างศรีเทพ แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าสกุลชา่ง

ศรีเทพควรเป็นแบบศิลปะหนึ่งท่ีเจริญขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 - 13 

 

5.2.4 ศรีเทพคือเมืองหลวงของรัฐทวารวดี ? 

 ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมืองศรีเทพตรงกับคุณสมบัติที ่จะเป็นเมืองทวารวกาของพระกฤษณะท่ี

กล่าวถึงในมหากาพย์มหาภารตะและเรื่องราวในช่วงชีวิตของพระกฤษณะ ตามข้อเสนอของโคลด 

ชาคส์และพิริยะ ไกรฤกษ์ เนื่องจากได้พบเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะหลายองค์ในพื้นที่เดียว 

รวมถึงจารึกไวษณพที่ทั้งคู่ไม่ได้อ้างถึงด้วย ซึ่งหลักฐานเหล่านี้ไม่เคยปรากฏอย่างชัดเจนใน เมือง

นครปฐมโบราณ เมืองอู่ทอง และเมืองลพบุรีที่ถูกเสนอว่าเป็นเมืองหลวงของทวารวดี ดังนั้นเหตุผล

ข้างต้นคงมีความสมเหตุสมผลอยู่ หากไม่ได้พบจารึกท่ีกล่าวถึงช่ือ “ทวารวดี”  

 ต้องยอมรับว่าเมืองศรีเทพไม่เคยปรากฏจารึกท่ีมีช่ือ “ทวารวดี” ปรากฏอยู่เลย หลักฐานจาก

ประติมากรรมและจารึกข้างต้นที่ยกมานั้น ล้วนแล้วแต่เป็นหลักฐานทางอ้อมที่แปลความโดยอ้างอิง

จากเรื่องราวในมหากาพย์เท่านั้น แต่จารึกท่ีปรากฏช่ือทวารวดีกลับไม่ถูกยกขึ้นมาใช้อภิปรายร่วมใน

ประเด็นนี้เลย ท้ังท่ีเป็นหลักฐานโดยตรงท่ีแสดงถึงการมีอยู่ของอาณาจักรทวารวดีท่ีชัดเจนท่ีสุด ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงพิจารณาว่าการท่ีจะตีความไปถึงความเป็นเมืองหลวงหรือศูนย์กลางของรัฐ ช่ือรัฐในจารึกควร

จะต้องเป็นหลักฐานที่ยกมากล่าวถึงเป็นลำดับแรก ซึ่งเหรียญเงินมีจารึกศฺรีทฺวารวตีศฺวรปุณฺยะหรือ

เหรียญเงินที่ปรากฏชื่อทวารวดีทั้งหมด พบเฉพาะที่เมืองโบราณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

ท้ังส้ิน ไม่ว่าจะเป็นเมืองนครปฐมโบราณ เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี เมือง
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คูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เมืองดงคอนและเมืองอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท ส่วนเมืองลพบุรีน่าจะมีช่ือ     

รัฐลวปุระแยกออกไป ดังนั้นการใช้จารึกที่กล่าวถึงชื่อทวารวดีโดยตรงเป็นสิ่งกำหนดขอบเขตของรัฐ

ทวารวดีก็ดูเหมาะสมและน่าเช่ือถือ ซึ่งสามารถสังเขปพื้นท่ีได้ว่ารัฐทวารวดีควรมีขอบเขตอยู่บริเวณฝ่ัง

ตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา หรือลุ่มแม่น้ำแม่กลองและท่าจีน  

 สำหรับการตีความศูนย์กลางของทวารวดีนั้น สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรงได้วิเคราะห์ให้เห็นแล้วว่า

เมืองนครปฐมโบราณควรจะเป็นเมืองหลวงของทวารวดีมากกว่า ด้วยขนาดท่ีใหญ่กว่าเมืองโบราณใน

วัฒนธรรมทวารวดีอื่น ๆ ความสอดคล้องของตำนานการบรรจุ “โทณะ” และการสร้างพระประโทณ

เจดีย์ล้อมเรือนหินที่บรรจุโทณะเอาไว้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 ซึ่งตรงกับช่วงเวลาในเอกสารจีนท่ี

ระบุถึง “โถวเหอ” หรือทวารวดีได้ส่งบรรณาการไปจีนถึง 3 ครั้งในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 12 

รวมถึงปริมาณของธรรมจักรที่ปรากฏในเมืองนครปฐมโบราณถึง 30 วง (สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, 2559, 

น. 147-148) ซึ่งมีผู้ตีความไว้ว่าน่าจะเป็นสัญลักษณ์ในการขยายอำนาจของกษัตริย์ทวารวดีด้วย  

(ผาสุข อินทราวุธ, 2551, น. 78-79) นอกจากเรื่องราวของพระกฤษณะยังมีความสัมพันธ์กับตำนาน

เมืองนครปฐมโบราณ หรือตำนานพระยากง-พระยาพานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระปฐมเจดีย์องค์

เดิมอีกด้วย (สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง, 2558, น. 134-135) 

 ดังนั้นเรื่องราวของทวารวดีในเอกสารจีนปรากฏขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงพุทธศตวรรษท่ี        

12 – 13 ในบันทึกของภิกษุเสวียนจ้ังและภิกษุอี้จิง และจดหมายเหตุทงเต่ียนสมัยราชวงศ์ถัง รวมถึง

หลักฐานประเภทจารึกที่กล่าวถึงทวารวดีในดินแดนไทยก็อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ และไม่เก่าไปกว่า

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 125 แต่เมืองศรีเทพกลับมีพัฒนาการท่ีเก่าแก่กว่านั้น ดังท่ีได้พบจารึกและเทวรูป

ในศาสนาฮินดูไวษณพนิกายตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 - 13 และดูเหมือนว่าจะมีความใกล้ชิดไป

ทางอาณาจักรฟูนันและเจนละมากกว่าบ้านเมืองในภาคกลางและภาคตะวันตกของไทย ดังนั้นห้วง

เวลาของเมืองศรีเทพและทวารวดีจึงไม่สอดคล้องกัน 

 

 

 
5 สตีเฟน เมอร์ฟี ได้ตั้งคำถามถึงการปรากฏขึ้นของทวารวดีในบันทึกจีนช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13     

ทั้งเรื่องราวที่จีนได้บันทึกและการส่งทูตไปจีน น่าจะเป็นการปรากฏตัวข้ึนอย่างเป็นทางการของทวารวดีเท่าน้ัน แต่
ทวารวดีอาจมีมาก่อนหน้าน้ีแล้ว (Murphy, 2016, p. 391) อย่างไรก็ตามด้วยหลักฐานจากจารึกและงานศิลปกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับทวารดีที่พบในประเทศไทย ก็ไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ดังน้ันทวารวดีน่าก่อตัวข้ึนอย่างเร็ว
ที่สุดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งอยู่ในระยะหลังกว่าเมืองศรีเทพทีปรากฏหลักฐานต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 
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นอกจากนี้จากการขุดศึกษาที่โบราณสถานวัดพระงามเมื่อปี 2562 นำมาซึ่งหลักฐานสำคัญ

ช้ินหนึ่งคือ จารึกวัดพระงาม ซึ่งจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ลักษณะเช่นเดียวกับเหรียญเงินมี

จารึกศรีทวารดีฯ กล่าวถึงการเฉลิมพระเกียรติพระราชาผู้มีความสามารถเก่งกล้า มีชัยชนะในสงคราม 

นำความเจริญมาสู่วงศ์ตระกูลและบ้านเมือง ความตอนหนึ่งกล่าวว่า  

 
“เมื่อได้สร้าง…….เหมือนของคนทั้งหลายที่กำลังเข้าไปในเรือนกระจก (เมือง?) ทิมิริงคะ 

เป็นเหมือนยานของพระลักษมี เป็นเมืองที่ไม่มีเมืองใดเทียบได้ เมืองน้ันก็คือเมืองหัสตินาปุระและคือเมือง

ทวารวตีซึ ่งยิ ่งใหญ่เนื ่องจากความรุ ่งเรืองเหมือนเมืองของพระวิษณุ......ที ่มีชื่อว่า......โดยข้าพเจ้า”       

(ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 2563, น. 15)  

 

จะเห็นได้ว่าจารึกหลักนี้ได้ปรากฏชื่อเมือง “ทวารวตี” ซึ่งอาจหมายถึงทวารวดี ดังนั้นการ

ปรากฏชื่อทวารวดีในจารึกอื่นนอกเหนือไปจากเหรียญเงินมีจารึกศรีทวารดีฯ  น่าจะยิ่งสนับสนุนให้

นครปฐมเหมาะสมที่จะเป็นเมืองหลวงของทวารวดี แต่ต้องคำนึงด้วยว่าจารึกหลักนี้ใช้สำนวนในการ

เปรียบเทียบเมืองทิมิริงคะว่ามีความเจริญเทียบเหมือนดังเมืองหัสตินาปุระและเมืองทวารวตี ซึ่งเป็น

เมืองที่ปรากฏในมหากาพย์มหาภารตะ ดังนั้นทวารวตีที่กล่าวถึงในที่นี้อาจจะหมายถึงเมืองทวารกา

ของพระกฤษณะก็ได้ จึงต้องมีการศึกษาในประเด็นนี้ต่อไป 

อย่างไรก็ตามจารึกวัดพระงามตอนหนึ่งยังกล่าวอีกว่า “เครื่องประดับท่ีดีสำหรับท้องพระคลัง

ของพระปศุปติ (ศิวะ) (ได้แก่?) ต้นมะม่วงทอง 30 ต้น ผู้......นาจำนวน 300 (คน?)......” (ก่องแก้ว วีระ

ประจักษ์, 2563, น. 15) แสดงว่าเมืองนครปฐมโบราณหรือทวารวดีนับถือศาสนาฮินดูไศวนิกาย 

นิกายปาศุปัต เมื่อพิจารณาดูแล้วการพบเหรียญเงินมีศรีทวารวดี ฯ ก็มีความเกี่ยวข้องกับไศวนิกายอยู่

ด้วย เนื่องจากเคยได้พบเหรียญเงินมีจารึกศรีทวารวดี ฯ จำนวน 3 เหรียญท่ีโบราณสถานคอกช้างดิน

หมายเลข 7 ท่ีเมืองอู่ทอง (ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, 2545, น. 46-59) ซึ่งในบริเวณโบราณสถานคอกช้างดิน

หมายเลข 5 ท่ีอยู่ใกล้กันก็ได้พบมุขลึงค์เช่นกัน (ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, 2545, น. 13) ดังนั้นโบราณสถาน

คอกช้างดินจึงถือเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูไศวนิกาย ซึ่งน่าจะมีการใช้เหรียญเงินมี จารึก       

ศรีทวารวดี ฯ ในพิธีกรรมของไศวนิกายด้วย  

นอกจากนี ้จารึกแผ่นทองแดงเมืองอู ่ทองของพระเจ้าหรรษวรมันได้กล่าวถึง การขึ้น

ครองราชย์ของพระองค์ การส่งเสลี่ยงประดับด้วยเพชรพลอย และนักดนตรีฟ้อนรำถวายแก่เทพเจ้า

หรือศิวลึงค์ที ่เป็นตัวแทนของไศวนิกาย (กรมศิลปากร, 2559b, น. 279-281) ทั้งนี้ในรัชกาลของ   

พระเจ้าอีศานวรมันท่ี 1 ณ เมืองสมโบร์ไพรกุกก็นับถือไศวนิกาย นิกายปาศุปตัเช่นกัน (Chemburkar 
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& Kapoor, 2018, p. 48) จึงเป็นไปได้ว่าพระเจ้าหรรษวรมันที่มีศักดิ์เป็นหลานของพระองค์ รวมท้ัง

กษัตริย์ทวารวดีทั ้งที ่เมืองนครปฐมโบราณและเมืองอู่ทองในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  12 - 13 นับถือ     

ไศวนิกาย นิกายปาศุปัต และมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรเจนละท่ีสมโบร์ไพรกุก 

 ศาสนาฮินดูไศวนิกาย นิกายปาศุปัต จึงน่าจะเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่กษัตริย์ทวารวดีนับถือ

นอกเหนือไปจากพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ซึ่งขัดแย้งกับเมืองศรีเทพท่ีไม่ปรากฏหลักฐานของไศวนิกาย

ที่ชัดเจน โดยเฉพาะศิวลึงค์ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของไศวนิกายที่ไม่ปรากฏหลักฐานเลยในช่วงก่อน

หน้าพุทธศตวรรษที่ 16 ดังนั้นด้วยลักษณะการนับถือศาสนาฮินดูที่แตกต่างกันระหว่างทวารวดีและ

เจนละที่นับถือไศวนิกาย นิกายปาศุปัต กับศรีเทพที่นับถือไวษณพนิกาย รวมถึงลพบุรีที่ไม่ปรากฏ  

ไศวนิกายท่ีชัดเจนด้วยเช่นกัน จึงดูเหมือนว่าเมืองในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำลพบุรี - ป่าสักจะไม่เกี่ยวข้องกับรัฐ

ทวารวดีเท่าใดนัก และอาจเป็นไปได้ที่จะเป็นกษัตริย์หรือชนชั้นสูงคนละวงศ์กัน ในกรณีของเมือง   

ศรีเทพอาจย้อนกลับไปพิจารณาว่าเป็นวงศ์กษัตริย์ท่ีเกี่ยวข้องกับฟูนันได้หรือไม่ 

 เท่าที่กล่าวมานี้ผู ้วิจัยเห็นว่าเมืองศรีเทพไม่น่าจะเป็นเมืองหลวงของรัฐทวารวดีไปได้ แม้

หลักฐานในช้ันวัฒนธรรมจะบ่งช้ีว่าเมืองศรีเทพระยะนี้มีการอยู่อาศัยหนาแน่นมากกว่าระยะท่ี 1 และ

พบโบราณวัตถุคล้ายกับที่พบจากเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีอื ่น ๆ แต่ก็เป็นโบราณวัตถุใน

ชีวิตประจำวันท่ีพบเป็นปกติในเมืองโบราณร่วมสมัยกัน และน่าสังเกตว่ายังไม่มีรายงานการพบภาชนะ

ดินเผาแบบลายกดประทับสัญลักษณ์มงคลในกรอบสี่เหลี่ยม แบบที่พบที่เมืองโบราณในวัฒนธรรม

ทวารวดีอื่น ๆ นอกจากนี้การพบจารึกหลักธรรมของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทและธรรมจักรที่บ่งบอก

ถึงวัฒนธรรมทวารวดีนั้น ก็เทียบทางด้านปริมาณกับเมืองนครปฐมโบราณไม่ได้ และน่าจะบอกได้

เพียงว่ามีวัฒนธรรมทวารวดีแพร่เข้ามาท่ีเมืองศรีเทพด้วยในระยะนี้  

 ข้อสันนิษฐานว่ารัฐทวารวดีมีขอบเขตอยู่บริเวณฝ่ังตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้คำ

ว่า “ทวารวดี” ท่ีใช้เป็นสร้อยนามของกรุงศรีอยุธยา ควรจะมีความสัมพันธ์กับบ้านเมืองทวารวดีทาง

ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามากกว่า เนื่องจากบ้านเมืองแถบนี้ปรากฏหลักฐานของวัฒนธรรม

ทวารวดีอย่างหนาแน่นและน่าจะเป็นศูนย์กลางของรัฐทวารวดีตามที่ได้กล่าวไปแล้ว อีกทั้งภายหลัง

จากท่ีรัฐทวารวดีเส่ือมอำนาจลงต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 อาณาบริเวณเดิมท่ีเคยเป็นรัฐทวารวดีก็

ได้เกิดรัฐสุพรรณภูมิ ซึ่งอาจมีการก่อต้ังบ้านเมืองขึ้นมาต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 (Wolters, 1960, 

น. 17-19) และในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 รัฐสุพรรณภูมิจะเป็นรากฐานสำคัญร่วมกับรัฐละโว้ในการ

ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา (วารุณี โอสถารมย์, 2547, น. 94) ดังนั้นหากมีการยกนามเดิมของทวารวดีมาใช้ก็

ควรจะเป็นบ้านเมืองแถบนี้มากกว่าเมืองศรีเทพท่ีไม่ปรากฏหลักฐานช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 อีกเลย 
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 5.2.5 บทบาทในฐานะเมืองตอนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 - 13 

 ในระยะนี้บทบาทของเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนในเริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากได้

พบหลักฐานจำนวนมากที่สามารถแปลความได้หลายมิติทั ้งระบบกษัตริย์ ศาสนา และเศรษฐกิจ 

สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่เจริญก้าวหน้ามากกว่าชุมชนระยะแรกที่เห็น

เพียงภาพเลือนรางของบทบาทในฐานะชุมชนตอนในเท่านั้น 

 

  5.2.5.1 ตัวแทนความสำคัญของเมืองตอนใน 

  ความเป็นเมืองตอนในที่อยู ่ไกลจากชายฝั่งทะเล อันเป็นจุดติดต่อกับดินแดนอื่น

ภายนอกภูมิภาคนั้น ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับเมืองศรีเทพในระยะแรกเลย ดังจะเห็นได้จากการแพร่เข้า

มาของวัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งกลายเป็นรากฐานสำคัญของงานศิลปกรรมสกุลช่างศรีเทพ ตัวอย่างท่ี

ชี้ให้เห็นนี้อาจจะถูกโต้แย้งว่าเป็นการรับวัฒนธรรมภายนอกผ่านขึ้นมาจากเมืองท่าชายฝั่งทะเลคือ    

รัฐทวารวดีท่ีต้ังอยู่ตอนใต้ แต่กระนั้นการพบหลักฐานท่ีแสดงถึงร่องรอยการติดต่อโดยตรงของกลุ่มคน

จากอินเดียหรือศรีลังกา ทำให้สามารถตัดข้อโต้แย้งนี้ออกไปได้ แสดงให้เห็นว่าชุมชนระยะแรกของ

เมืองศรีเทพต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9 – 10 คงเป็นชุมชนท่ีพัฒนาและมีความมั่นคงในระดับหนึ่ง จึง

สามารถดึงดูดกลุ่มคนจากภายนอกเข้ามาต้ังรกรากได้ในระยะท่ี 2 นี้ได้ 

กลุ่มคนท่ีเข้ามาจากอินเดียหรือศรีลังกานี้ ส่วนหนึ่งคงจะเป็นนักบวชหรือชนช้ันสูงท่ีมีความรู้

ความสามารถ จึงอาจเป็นไปได้ว่าคงเข้ามาต้ังรกรากและสมรสกับชนช้ันนำของเมืองศรีเทพในระยะนี้ 

ดังจะเห็นได้จากข้อความในจารึกเมืองศรีเทพตอนหนึ่งท่ีกล่าวว่า “อันผู้เป็นใหญ่กว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้

มีประโยชน์ กระทำอยู่---บุญ (ความดี)-----ผู้เป็นใหญ่ในปาลวะท้ังสอง เป็นผู้ประกอบด้วยคำสัตย์และ

ความกรุณา” สามารถตีความได้ว่าบุคคลจากภายนอก ซึ่งน่าจะเป็นชาวอินเดียใต้จากราชวงศ์ปัลลวะ

ได้เข้ามาและมีอำนาจเหนือผู้ปกครองในขณะนั้น  จึงสามารถวางนโยบายด้านการปกครองและศาสนา

ให้กับเมืองศรีเทพในระยะนี้ได้  

แนวปฏิบัติในการสมรสกับผู้มีความรู้ความสามารถจากอินเดียปรากฏในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย 

ตัวอย่างเช่นตำนานการสมรสที่รู้จักกันดีระหว่างพราหมณ์โกณฑัณญะจากอินเดียและนางนาคโสมา 

อันเป็นต้นกำเนิดของอาณาจักรฟูนันในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 6 – 7 (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2560, 

น. 12) หรือท่ีปรากฏชัดเจนในจารึกปราสาทสมโบร์ไพรกุกช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 ท่ีกล่าวถึงพราหมณ์

ชื่อทุรคสวามิน จากอินเดียใต้เข้ามาอภิเษกกับพระธิดาของพระเจ้าอีศานวรมันแห่งอาณาจักรเจนละ 

ซึ่งพราหมณ์ผู้นี้มีความเช่ืยวชาญในมนตร์ คัมภีร์พราหมณ์ และสูตร รวมถึงยังสร้างศิวลึงค์ด้วย (หม่อม
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เจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2547b, น. 63) ดังนั้นการสมรสกับผู้มีความรู้ความสามารถหรือพราหมณ์จาก

อินเดียน่าจะเป็นแนวปฏิบัติของชนชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อยกระดับด้านสังคมและ

วัฒนธรรมของเมือง รัฐ หรืออาณาจักรให้เจริญก้าวหน้าขึ้น และแนวปฏิบัตินี้ก็น่าจะปรากฏที่เมือง  

ศรีเทพด้วย ทำให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนาจากชุมชนระยะแรกเป็นชุมชนเมืองได้อย่างมั่นคง 

ดังนั้นการปรากฏระบบกษัตริย์และศาสนาในระยะนี้ แสดงให้เห็นว่าเมืองศรีเทพได้กลายเป็น

เมืองสำคัญด้านการปกครองและศาสนาฮินดูไวษณพนิกายในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำป่าสักท่ีอยู่ลึกเข้ามาตอน

ในแผ่นดิน ข้อมูลจากจารึกยังบ่งบอกได้ว่าเมืองศรีเทพมีประวัติศาสตร์เป็นของตนเอง ไม่ได้เกี่ยวเนื่อง

กับเมืองชายฝั่งทะเล สอดคล้องกับแนวคิดของธิดา สาระยาที่ได้เสนอไว้ ดังนั้นการปรากฏอัตลักษณ์

ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นของตนเองสะท้อนให้เห็นว่าเมืองตอนในท่ีอยู่ไกลจากจุดเช่ือมต่อ

กับดินแดนภายนอกภูมิภาคก็สามารถมีพัฒนาการเทียบเท่ากับเมืองท่าชายฝ่ังทะเล ดังจะเห็นได้จาก

หลักฐานทางโบราณคดีต่าง ๆ ที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน และอาจจะสังเกตได้ว่าการพบจารึกและ

ประติมากรรมในศาสนาฮินดูบางช้ินในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 นั้น เก่าแก่กว่าหลักฐานของรัฐทวารวดี

ท่ีปรากฏชัดเจนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12  

เมื่อสรุปหลักฐานท้ังหมดในระยะนี้ จะเห็นได้ว่าในกรณีเมืองศรีเทพนั้น ระยะห่างจากทะเลไม่

ควรจะใช้เป็นข้อเปรียบเทียบถึงความเจริญของเมืองในสมัยโบราณ ความหมายของเมืองตอนในได้

กลายเป็นเมืองระดับรัฐที่มีการติดต่อกับเมืองท่าชายฝ่ังทะเลเพื่อจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนทาง

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจในสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่มีระดับเท่าเทียมกัน และมีความสำคัญ

มากกว่าการเป็นแหล่งผลิตทรัพยากร เพื่อส่งต่อให้กับเมืองท่าชายฝ่ังทะเลเพียงประการเดียว  

 

5.2.5.2 ชุมทางวัฒนธรรมตอนในแผ่นดิน 

ความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์การตั้งถิ่นฐานแสดงออกมาอย่างชัดเจนในระยะนี้ 

ด้วยตำแหน่งการตั้งเมืองที่อยู่ในช่องทางการติดต่อระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทำให้เมืองศรีเทพรับเอาวัฒนธรรมที่หลากหลายจากทั้งสองทิศทางเข้ามาเป็นรากฐานสำคัญในการ

พัฒนาลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของตนให้แตกต่างไปจากระยะก่อนหน้าได้เป็นอย่างดี 

การตั้งอยู่ในตำแหน่งระหว่างภูมิภาคน่าจะเป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนจากหลายทิศทางนอกจาก

อินเดียและศรีลังกาเข้ามารวมกับกลุ่มคนด้ังเดิมท่ีเมืองศรีเทพ โดยเฉพาะอาณาจักรฟูนันและเจนละท่ี

อยู่ทางทิศตะวันออกท่ีสันนิษฐานได้ว่าคงมีราชวงศ์หรือชนช้ันนำจากฟูนันเข้ามาท่ีเมืองศรีเทพแล้วใน

สมัยนี้ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่ายังไม่ปรากฏหลักฐานที่สามารถบอกถึงเส้นทางการค้าในระดับรัฐระหว่าง
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เมืองศรีเทพไปยังดินแดนสามเหล่ียมปากแม่น้ำโขงของอาณาจักรฟูนันได้เลย ซึ่งได้สันนิษฐานไปแล้ว

ว่าคงเป็นการอพยพเคลื ่อนย้ายของกลุ ่มคนมายังเมืองศร ีเทพ แต่การพบจาร ึกของพระเจ้า    

มเหนทรวรมันในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีจุดเช่ือมโยงกับเมืองศรีเทพได้สะดวกนั้น ทำให้เห็น

เส้นทางการติดต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูล-ชีไปยังปากแม่น้ำโขงในจังหวัด

อุบลราชธานีได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งเมืองศรีเทพท่ีได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากเจนละอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง

ของเส้นทางการติดต่อนี้ด้วย 

การพบหลักฐานในช้ันวัฒนธรรมช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดี

ที่เมืองโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา (เขมิกา หวังสุข, 

2543, น. 119-121) เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ผาสุข อินทราวุธ, 2544, น. 32-36) เมือง 

นครจำปาศรี จังหวัดมหาสารคาม (มยุรี วีระประเสริฐ, 2538, น. 80) รวมทั้งการพบจารึกวัดจนัทึก 

บริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ซึ่งกล่าวถึงพระมเหสีของกษัตริย์

แห่งทวารวดีทรงบัญชาให้พระธิดาสร้างพระพุทธรูปนี้ไว้ (กรมศิลปากร, 2559b, น. 71-73) อาจเป็น

หลักฐานของการแพร่วัฒนธรรมทวารวดีไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผ่านการแต่งงานหรือ

ระบบเครือญาติกับเมืองที่อยู่ใกล้เคียงก็เป็นได้ (สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, 2558, น. 11) ดังนั้นด้วยความ

เป็นเมืองท่ีต้ังอยู่ระหว่างรัฐทวารวดีและดินแดนตอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองศรีเทพจึงน่าจะ

เป็นหนึ่งในประตูที ่เผยแพร่วัฒนธรรมทวารวดีไปยังบ้านเมืองตอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เหล่านั้นด้วย  

ดังนั้นสถานะของเมืองศรีเทพในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 เริ ่มที่ชัดเจนว่าเป็นชุมทาง  

ตอนในที่เป็นจุดแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่ง น่าสังเกตว่าการที่ศาสนาฮินดูไวษณพ

นิกายและการนับถือพระสุริยะที่เจริญขึ้นอย่างมากนั้น เมืองศรีเทพอาจจะเป็นศูนย์กลางในการแพร่

ศาสนาฮินดูไปในเมืองโบราณร่วมสมัยอื่น ๆ ด้วย ดังจะเห็นได้จากการพบเทวรูปพระสุริยะในภาค

กลางของไทย เช่น เมืองนครปฐมโบราณ (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2520, น. 56) และพระสุริยะจากจังหวัด

ชลบุรี (Warren, 1978, p. 81) 

  

5.2.5.3 แหล่งทรัพยากรและการแลกเปลี่ยนตอนในแผ่นดิน 

การตั้งอยู่ในดินแดนตอนในของเมืองศรีเทพยังน่าที่จะปรากฏเหตุผลอื่นนอกจาก

ความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์ แต่น่าจะเป็นจุดที่สามารถผลิตและเก็บเกี ่ยวทรัพยากรบาง

ประเภทได้ ด้วยพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนกลางและตอนบนเป็นพื้นท่ีท่ีอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
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หรือของป่า ดังจะเห็นได้จากเอกสารในสมัยหลังได้บันทึกว่าพ่อค้าจากเมืองเพชรบูรณ์ได้ขนสินค้าท่ี

เป็นของป่า เช่น ครั่ง กำยาน เหล็ก ไต้ หวาย ชัน น้ำมันยาง ยาสูบ ผลิตผลจากสัตว์ ลงมาขายที่กรุง

ศรีอยุธยาในสมัยอยุธยาตอนปลาย (คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม: เอกสารจากหอหลวง , 

2534, น. 57) หรือในสมัยรัตนสินทร์และกรุงเทพมหานคร เมืองเพชรบูรณ์ได้กลายเป็นแหล่งผลิตของ

ป่าและเป็นแหล่งรวบรวมของป่าจากเมืองโดยรอบและดินแดนที่ไกลออกไป เช่น ประเทศลาว และ

มณฑลยูนนานในประเทศจีน จากกองคาราวานที่ติดต่อกันระหว่างเมืองตอนใน และส่งลงมายัง

กรุงเทพมหานคร (วศิน ปัญญาวุธตระกูล, 2560, น. 54-63) (ภาพท่ี 173) 

 

 

ภาพท่ี 173 ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งผลิตและเมืองเพชรบูรณ์ 
ดัดแปลงจาก: (วศิน ปัญญาวุธตระกูล, 2560, น. 63, ภาพท่ี 12) 

 

 ถึงแม้ว่าในแผนผังข้างต้นจะเป็นความเคลื่อนไหวของการแลกเปลี่ยนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี      

24 – 25 ท่ีอยู่ในช่วงระยะหลังลงมามาก แต่ก็ทำให้เห็นภาพว่าเมืองตอนในขณะนั้นมีการแลกเปล่ียน

กับเมืองในหุบเพชรบูรณ์ด้วยสินค้าและทรัพยากรที่อาจจะมีอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  12 – 13 ก็

เป็นได้ ที่น่าสนใจคือการแลกเปลี่ยนกับกองคาราวานที่ลงมาจากยูนนานในประเทศจีน แสดงให้เห็น

ว่าเส้นทางการติดต่อภายในได้ขยายครอบคลุมไปยังดินแดนนอกประเทศไทยด้วย และถึงแม้ หุบ



 306 
 
เพชรบูรณ์จะเป็นพื้นท่ีภูเขาสูงและทุรกันดาร แต่กองคาราวานก็ยังสามารถเดินทางติดต่อไปมาหากัน

ได้สะดวก ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบการติดต่อแลกเปล่ียนสินค้าของเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนในก็ได้ 

 ทรัพยากรท่ีมีความเป็นไปว่าจะเช่ือมโยงได้ถึงเมืองศรีเทพอีกคือ ทองคำ โดยเอกสารในสมัย

รัตนโกสินทร์กล่าวว่า เมืองเพชรบูรณ์เป็นแหล่งผลิตและรวบรวมทองคำที่สำคัญ จนต้องมีการต้ัง

หน่วยราชการท้องถิ่นขึ้นไปกำกับดูแลและทองคำน่าจะสร้างความมั่งคั่งที่ส่งเสริมฐานอำนาจให้กับ

กรมการเมืองท้องถิ่นนั้น (วศิน ปัญญาวุธตระกูล, 2560, น. 54-63) หากพิจารณาว่าเมืองศรีเทพอยู่ใน

พื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักเช่นเดียวกับเมืองเพชรบูรณ์ และยังปรากฏแหล่งทองคำหลายแหล่งใกล้เคียงใน

จังหวัดเพชบูรณ์และจังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่ปรากฏเมืองโบราณวังแดงทาง

ตอนเหนือของเมืองศรีเทพ ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 14 ร่วมสมัยกันกับเมืองศรีเทพใน

ระยะนี้ (นาตยา กรณีกิจ, 2557, น. 122) 

  เมืองโบราณวังแดงเป็นเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีที่อาจจะเรียกได้ว่าตั ้งอยู่ตอนเหนือสุด 

ตั ้งอยู ่ในที ่ราบลุ ่มแม่น้ำน่าน ปัจจุบันยังปรากฏคูน้ำคันดินและเนินโบราณสถานบางแห่ง พบ

โบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดี โดยเฉพาะเหรียญเงินมีตราประทับรูปพระอาทิตย์ – ศรีวัตสะคล้าย

กับเมืองศรีเทพ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2552, น. 211-212) และยังต้ังอยู่ในช่องทางท่ีสามารถติดต่อกับ

เมืองศรีเทพได้สะดวก ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันเมืองโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเหมืองทองอัคราที่ถือ

เป็นเหมืองทองขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย จึงเป็นไปได้ว่าเมืองโบราณวังแดงตั้งขึ้นในสมัย

โบราณ เพื่อเก็บเกี่ยวทรัพยากรทองคำที่อยู่ใกล้เคียง และยังเป็นชุมทางตอนในที่สามารถติดต่อกับ

เมืองในลุ่มแม่น้ำยม น่าน ลพบุรี ป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยาได้สะดวกด้วย (ภาพท่ี 175) 

เมืองศรีเทพอาจเป็นแหล่งจัดหาทองคำมาแล้วตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 - 13 โดยอาจจะ

รวบรวมมาจากชุมชนหรือเมืองโบราณท่ีอยู่ใกล้เคียง ดังท่ียกตัวอย่างเมืองโบราณวังแดงไปแล้วข้างต้น 

หลักฐานที่สนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้คือ แผ่นทองดุนทางศาสนาหลายแผ่นที่พบในพื้นที่เมืองศรีเทพ 

บางแผ่นมีขนาดใหญ่กว่า 30 เซนติเมตร ซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์ในทรัพยากรทองคำของเมืองศรีเทพ

ได้ในระดับหนึ่ง 

 การเป็นแหล่งผลิตและเก็บเกี่ยวทรัพยากรบางประเภท อาจทำให้เมืองนั้น ๆ สามารถผูกขาด

และควบคุมการแลกเปล่ียนทรัพยากรประเภทนั้นได้ ในฐานะเมืองภายในของเมืองศรีเทพท่ีเป็นแหล่ง

ทรัพยากรและของป่าที่สำคัญ ปัจจัยนี้อาจเป็นข้อได้เปรียบในการต่อรองประการหนึ่ง เมื่อทำการ

แลกเปลี่ยนกับเมืองโบราณร่วมสมัยอื่น ๆ โดยเฉพาะเมืองชายฝั่งทะเลอย่างรัฐทวารวดีที ่มีความ

ได้เปรียบท่ีต้ังอยู่ในจุดท่ีทำการค้ากับภายนอกภูมิภาคได้สะดวกกว่าเป็นทุนเดิม แต่หลักฐานในขณะนี้
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ก็ไม่ได้บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันแต่ประการใด ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองศรีเทพและ

เมืองท่าชายฝ่ังทะเลน่าจะเป็นไปในรูปแบบการพึ่งพาอาศัยกันเสียมากกว่า 

 ถึงแม้จะไม่พบหลักฐานท่ีเป็นสินค้าในระบบเศรษฐกิจจากพื้นท่ีอื่นท่ีชัดเจนเลย แต่กระนั้นก็

อาจอนุมานได้ว่าการส่งผ่านวัฒนธรรมทวารวดีจากรัฐทวารวดีผ่านเมืองศรีเทพไปยังดินแดนตอนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น คงมีการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจสอดแทรกไปในการแลกเปลี่ยนทาง

วัฒนธรรมนั้นด้วย หรืออาจเป็นจุดประสงค์ทางเศรษฐกิจต่างหากท่ีนำการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม

เข้าไปดินแดนนั้น ๆ ผ่านกลุ่มของพ่อค้าหรือนักบวชที่เป็นเหมือนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ 

ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าเมืองศรีเทพคงมีสถานะเป็นชุมทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเป็นชุมทาง

วัฒนธรรมตอนในแผ่นดินด้วย  

 

5.3 เมืองศรีเทพระยะที่ 3 พุทธศตวรรษที่ 13 – 15 (ราว 1,300 – 1100 ปีมาแล้ว) 

 อิทธิพลของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากท่ีเมืองศรีเทพในช่วงเวลานี้ 

ทำให้เกิดการสร้างโบราณสถานสำคัญขึ้นหลายแห่ง รวมถึงการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น 

ส่งผลให้ระบบการจัดการน้ำขนาดใหญ่ถูกพัฒนาขึ้นต่อเนื่องมากจากพุทธศตวรรษที่ 13 และน่าจะ

แล้วเสร็จสมบูรณ์ในระยะนี้ ทำให้เมืองศรีเทพพัฒนาเป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่โดยสมบูรณ์ ในระยะนี้

ยังปรากฏหลักฐานการติดต่อกับดินแดนภายนอกภูมิภาคที่ชัดเจนอีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าเมือง    

ศรีเทพมีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมเจริญขึ้นอย่างยิ่งในระยะนี้ 

  

5.3.1 ลักษณะการต้ังถ่ินฐาน 

 ข้อมูลจากการขุดค้นทางโบราณคดียังคงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองใน

ตั้งแต่ระยะที่ 1 และ 2 ยังคงอยู่ต่อเนื่องอย่างไม่ขาดตอน และพบหลักฐานหนาแน่นเช่นเดิม การ

กระจายตัวของสระน้ำและศาสนสถานขนาดเล็ก รวมทั้งข้อมูลจากการสำรวจโบราณวัตถุบนพื้นดิน 

สามารถบอกได้ว่ามีการขยายตัวของประชากรในเชิงพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีเมืองในท้ังหมดโดยสมบูรณ์

แล้ว ตรงกันข้ามกับพื้นที่เมืองนอกที่แม้ว่ายังคงพบการอยู่อาศัยต่อเนื่องมาจากในระยะที่ 2 แต่ดู

เหมือนว่าไม่มีการกระจายตัวในเชิงพื้นท่ีเลย หลักฐานทางโบราณคดียังคงกระจุกตัวอยู่ เพียงแค่พื้นท่ี

อยู่อาศัยด้ังเดิมเท่านั้น  
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 แม้ว่าพื้นท่ีเมืองนอกจะไม่ปรากฏว่ามีการกระจายตัวของประชากรครอบคลุมท้ังเมือง แต่การ

ที่ได้พบสระน้ำและศาสนสถานขนาดเล็กกระจายตัวอย่างหนาแน่นอยู่แทนนั้น แสดงให้เห็นว่าพื้นท่ี

เมืองนอกน่าจะถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับต้ังศาสนสถานและรองรับพื้นที่เกษตรกรรมมากกว่า 

ขณะที่พื้นที่อยู่อาศัยหลักยังคงเป็นพื้นที่เมืองในดังเดิม และไม่ปรากฏว่ามีร่องรอยการอยู่อาศัยนอก

เมืองด้วย แม้ว่าจะมีศาสนถานขนาดใหญ่ต้ังอยู่นอกเมืองแล้วก็ตาม 

 สันนิษฐานว่าคูน้ำคันดินของเมืองศรีเทพสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 เนื่องจาก

การเปรียบเทียบกับเมืองคูน้ำคันดินที่ได้รับการขุดตรวจคันดินอย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือดังเช่น

เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเมืองดงละคร จังหวัดนครนายก จากค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ระบุ

ว่าขุดคูน้ำคันดินขึ้นในช่วงเวลานี้ และในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 เมืองศรีเทพมีศักยภาพมากพอ

ในการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ถึง 2 หลังคือ เขาคลังในและเขาคลังนอก อาจเป็นข้อบ่งช้ีได้ว่าเมือง

ศรีเทพมีความพร้อมในการเริ่มโครงการขนาดใหญ่ท่ีใช้แรงงานและทุนทรัพย์จำนวนมากได้ ดังนั้นการ

ขุดคูน้ำคันดินน่าจะมีจุดประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ระยะที่ 2 

ในด้านการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำหรือป้องกันน้ำท่วมมากกว่าการป้องกันเมืองในยามสงคราม ซึ่ง

น่าจะเป็นจุดประสงค์รองลงมา 

 สำหรับข้อคิดเห็นที่ว่าพื้นที่เมืองนอกสร้างเพิ่มเติมขึ้นจากพื้นที่เมืองในตามแบบแผนผังของ

เมืองโบราณในวัฒนธรรมเขมรช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 นั้น ผู้วิจัยเห็นว่าด้วยหลักฐานจากการ

สำรวจและขุดค้นพื้นท่ีเมืองนอกในขณะนี้ ไม่ปรากฏร่องรอยหลักฐานในวัฒนธรรมเขมรท่ีชัดเจนเลย 

ดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากที่จะสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 หากพิจารณาจากสัดส่วนความ

เหมาะสมของพื้นที่ตั้งเมืองศรีเทพและแนวลำน้ำธรรมชาติ ยิ่งทำให้เห็นว่าแผนผังของเมืองควรจะ

ได้รับการวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นพร้อมกับพื้นที่เมืองใน และควรสร้างขึ้นในระยะนี้ ถึงกระนั้นก็ไม่อาจ

ทราบได้ว่าคูน้ำคันดินท้ังสองพื้นท่ีสร้างขึ้นพร้อมกันหรือต่างวาระกัน แต่เมื่อการขุดคูน้ำคันดินสำเร็จ

แล้ว แผนผังของเมืองศรีเทพได้ถูกแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสะท้อนความเป็นสังคมระดับรัฐให้

ชัดเจนมากขึ้น 

 ระบบการจัดการน้ำขนาดใหญ่นับเป็นผลงานที่โดดเด่นของกลุ่มชนที่เมืองศรีเทพในระยะนี้ 

ทำให้เห็นภาพรวมของผังเมืองศรีเทพที่สมบูรณ์ขึ ้น และเป็นข้อยืนยันย้อนกลับไปสนับสนุนข้อ

สันนิษฐานได้ว่าการเลือกตั้งชุมชนระยะแรกในพื้นที่นี้มีจุดประสงค์เพื ่อรองรับการขยายตัวของ

ประชากรและขยายเป็นเมืองขนาดใหญ่ในระยะต่อมาได้เป็นอย่างดี (ภาพท่ี 174) 
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ภาพท่ี 174 แบบสันนิษฐานการตั้งถิ่นฐานบริเวณเมืองศรีเทพในระยะท่ี 3 (กำหนดขอบเขตจากข้อมูล
การสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดี) 
 

 การวางผังเมืองที่เป็นระบบมากขึ ้นนี ้ ยังเห็นได้จากการสร้างศาสนถานขนาดใหญ่คือ        

เขาคลังใน ตั้งไว้เป็นประธานกลางเมือง อาจสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบความเชื่อเกี่ยวกับความสำคัญ

ของทิศทางและตำแหน่งศูนย์กลางด้วย ถือเป็นนัยสำคัญบางประการท่ีต้องศึกษาต่อไป นอกจากนี้ยัง

ปรากฏการสร้าง  ศาสนสถานขนาดใหญ่นอกเมืองคือ เขาคลังนอก ซึ่งถือเป็นศาสนสถานสำคัญแห่ง

แรกที่ตั ้งอยู่นอกเมือง รวมถึงการดัดแปลงถ้ำบนเขาถมอรัตน์ทำให้เขาถมอรัตน์กลายเป็นภูเขา

ศักดิ์สิทธิ์ในระยะนี้  

 

5.3.2 ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

 จะสังเกตว่าจารึกท่ีพบในระยะนี้ไม่มีเนื้อหาท่ีกล่าวถึงระบบกษัตริย์หรือการเมืองการปกครอง

อีกเลย ถึงกระนั้นระบบกษัตริย์และการปกครองคงไม่ได้หายไปจากเมืองศรีเทพ แต่ยิ่งทวีความชัดเจน

มากยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้จากการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่และระบบการจัดการน้ำ ซึ่งต้องเป็นการ

สั ่งการจากส่วนกลางคือ กษัตริย์หรือชนชั ้นสูง และการควบคุมประชากรและทรัพยากรคงมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เหล่านั้น สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงเวลานี้เมอืง 

ศรีเทพได้มีพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจท่ีเจริญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

 จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในชั้นวัฒนธรรมไม่มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงมากนัก ดังนั้น

แบบแผนในการดำรงชีวิตของกลุ่มชนในพื้นท่ีเมืองศรีเทพยังคงมีรูปแบบเดิมคือเป็นสังคมเกษตรกรรม 

แต่การทำเกษตรกรรมในระยะนี้คงจะมีความเข้มข้นและขยายพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น เป็นผลมาจากการ

สร้างระบบการจัดการน้ำครอบคลุมพื้นท่ีเมืองศรีเทพเกือบท้ังหมด ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน

การผลิตข้าวและพืชผลทางการเกษตรได้ในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิม น่าสังเกตว่าผลพลอยได้จาก

ระบบการจัดน้ำ น่าจะเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารหรือเพิ่มพื้นท่ีการจับสัตว์น้ำไปได้ในตัว เนื่องจาก

เช่ือมต่อกับลำน้ำธรรมชาติและสามารถรองรับน้ำหลากท่ีนำพาสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติลงมาได้ 

กลุ่มชนในสังคมเกษตรกรรมที่เมืองศรีเทพยังคงชำนาญในเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผา

และประติมากรรมอื่น ๆ  เช่น พระพิมพ์ดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ดินเผา ทั้งนี้ ประติมากรรมในพทุธ

ศาสนาสะท้อนให้เห็นว่านอกจากเครื่องมือเครื่องใช้แล้ว ยังได้มีการผลิตประติมากรรมสำริดและเงิน

ขึ้นแล้วในระยะนี้ แม้ว่าในระยะที่ 1 และ 2 จะพบโบราณวัตถุสำริดเป็นปกติ แต่ก็ไม่เคยพบที่เป็น

ประติมากรรมทางศาสนาเลย ซึ่งน่าจะเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีโลหกรรมในงานศิลปกรรมไปอีก

ขั้นหนึ่ง หรือเป็นผลจากการติดต่อกับบ้านเมืองในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบ

ประติมากรรมสำริดเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้งานศิลปกรรมที่สลักจากหินส่วนใหญ่ที่พบยังคงเป็น

ประติมากรรมในพุทธศาสนา ยังคงแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในเชิงช่างที่สืบต่อมาในระยะที่ 2 

แต่ดูเหมือนว่าเอกลักษณ์ที่สวยงามและอ่อนช้อยจากระยะที่ 2 ได้หายไปแล้ว ที่น่าสนใจคือการพบ

แผ่นทองดุนหลายแผ่น แสดงว่าช่างคงมีความชำนาญในศิลปกรรมด้านนี้ด้วย ซึ่งคงเป็นผลมาจากการ

สนับสนุนของส่วนกลางท่ีให้ช่างฝีมือมีหน้าท่ีและฐานะโดยเฉพาะ ดังเช่นท่ีเคยปรากฏมาแล้วในระยะ

ก่อนหน้า 

 

 5.3.2.1 อิทธิพลของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 

 ต้องกล่าวก่อนว่าหลักฐานเนื่องในศาสนาฮินดูท่ีเฟื่องฟูในระยะก่อนหน้านี้ไม่ปรากฏ

ว่ามีการสร้างขึ้นอีกเลยต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 (อาจมีประติมากรรมเนื่องในศาสนาฮินดูบางองค์

ท่ีกำหนดอายุอย่างกว้างถึงช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 แต่ผู้วิจัยเห็นว่าควรจัดอยู่ในระยะท่ี 2 มากกว่า) แต่

ประติมากรรมบางองค์ก็น่าท่ีจะใช้สืบเนื่องต่อกันมาต้ังแต่ระยะท่ี 2 จนกระท่ังเมืองศรีเทพได้ท้ิงร้างไป
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ด้วย ดังเช่นเทวรูปพระสุริยะองค์หนึ่งท่ีขุดพบในบริเวณเขตกำแพงแก้วของปรางค์สองพี่น้องท่ีแสดงว่า

ยังคงมีการนับถือเทวรูปพระสุริยะในบริบทของไศวนิกายต่อเนื่องมาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17 – 18   

 ในระยะนี้อิทธิพลของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีบทบาทมากที่เมืองศรีเทพ ดังที่ได้พบ

ประติมากรรมและโบราณสถานสำคัญหลายแห่งที่ปรากฏหลักฐานของพระโพธิสัตว์รวมอยู่ด้วย แต่

กระนั้นยังปรากฏการสร้างพระพุทธรูป เจดีย์สำริด รวมถึงธรรมจักรหลายวงที่ถูกใช้ต่อเนื่องมาจาก

ระยะท่ี 2 ซึ่งไม่สามารถกำหนดอย่างชัดเจนว่าเป็นประติมากรรมเนื่องในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหรือ

มหายาน อย่างไรก็ดีการสร้างขึ้นหรือใช้ต่อเนื่องในระยะนี้ อาจอนุมานโดยรวมได้ว่าเป็นประติมากรรม

เนื่องในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานท้ังหมด 

 โบราณสถานสำคัญของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 2 แห่งคือ เขาคลังในและเขาคลังนอก เป็น

ตัวอย่างที่ดีที ่แสดงถึงการรับอิทธิพลทางจากศิลปะปาละตอนต้นของอินเดีย เนื่องจากรูปแบบ

สถาปัตยกรรมที่มีคล้ายกับโบราณสถานที่มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหาร ในอินเดียตอนเหนือ 

โดยเฉพาะแผนผังแบบยกเก็จและการปรากฏลวดบัวขนาดใหญ่รอบโบราณสถาน แต่ลักษณะทาง

สถาปัตยกรรมบางประการก็แสดงให้เห็นว่าเขาคลังในและเขาคลังนอกมีวิวัฒนาการไปอีกขั ้นจาก

ศิลปะปาละของอินเดีย  

แม้เขาคลังในจะมีลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีคล้ายกับโบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรี เมืองคูบัว 

จังหวัดราชบุรี ซึ่งคงรับรูปแบบมาจากศิลปะปาละเช่นกัน แต่เขาคลังในก็ได้วิวัฒนาการแผนผังยก 5 

เก็จที่ไม่เคยเกิดขึ้นในศิลปะทวารวดีมาก่อน และมีลายปูนปั้นบางลายที่คล้ายกับปราสาทพระโค ใน

รัชกาลของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 แห่งอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนคร ส่วนเขาคลังนอกได้

วิวัฒนาการเป็นแผนผังยก 5 เก็จโดยสมบูรณ์ พร้อมทั้งระบบการประดับอาคารจำลองที่น ่าจะ

วิวัฒนาการขึ้นมาจากซุ้มอาคารจำลองของศิลปะทวารวดีและเขาคลังใน การแตกมุมสถาปัตยกรรมก็

ชวนให้พิจารณาถึงปราสาทเขมรสมัยเมืองพระนครเช่นกัน ที่สำคัญคือ เขาคลังนอกน่าจะสร้างตาม

คติศาสนสถานบนฐานเป็นช้ันท่ีเริ่มปรากฏขึ้นแล้วในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 จากการเกิดขึ้นของ

มหาสถูปบุโรพุทโธ ในเกาะชวา และปราสาทบากอง และปราสาทบาแค็ง ในอาณาจักรเขมรสมัยเมือง

พระนคร รวมทั้งคติของการวางผังแบบมณฑลท่ีปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนท่ีจันทิเซวู ในเกาะชวาเช่นกัน 

แต่ศาสนสถานท่ีถือว่าปรากฏอิทธิพลของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานชัดเจนมากท่ีสุดคือ ถ้ำเขา     

ถมอรัตน์ เนื่องจากได้พบภาพสลักพระโพธิสัตว์หลายองค์สลักบนผนังถ้ำ ซึ่งเป็นหลักฐานติดท่ีด้ังเดิมท่ี

ไม่ปรากฏท่ีเขาคลังในหรือเขาคลังนอก การดัดแปลงเขาถมอรัตน์เป็นพุทธสถานในระยะนี้เอง ทำให้

ความเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเขาถมอรัตน์ดูชัดเจนมากกว่าที่ผ่านมา จากที่เคยมีข้อสันนิษฐานว่าเขา
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ถมอรัตน์น่าจะเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ ์มาตั้งแต่ในระยะที่ 1 และ 2 แต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน

นอกจากการสันนิษฐานถึงการต้ังถิ่นฐานชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายท่ีต้ังอยู่ใกล้เคียงว่าคง

นับถือเขาถมอรัตน์แล้วในช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ดีความเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์จะเด่นชัดยิ่งขึ้นไปอีกใน

ระยะต่อไป  

อนึ่ง การปรากฏศาสนสถานขนาดใหญ่ในระยะนี้นอกจากประเด็นเรื่องความพร้อมของเมือง    

ศรีเทพท่ีเคยกล่าวไปแล้ว คติของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานท่ีเด่นชัดในเรื่องของมณฑลจักรวาลอาจจะ

มีอิทธิพลในการก่อสร้างด้วย ดังจะเห็นได้จากการเลือกวางผังเขาคลังในตรงจุดศูนย์กลางเมือง และ

ตำแหน่งของเขาคลังนอกยังสัมพันธ์กับทิศทางและตำแหน่งของเขาคลังในและเขาถมอรัตน์ จึงเป็นไป

ได้ว่าคติของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานได้ส่งผลต่อการวางผังเมืองให้เป็นระบบมากขึ้นกว่าเดิม 

 ความสัมพันธ์ทางรูปแบบสถาปัตยกรรมกับศิลปะปาละของอินเดียของเขาคลังในและ            

เขาคลังนอก อาจเป็นหลักฐานที ่แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน นิกาย      

วัชรยานจากอินเดียภาคเหนือท่ีมีศูนย์กลางอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยนาลันทาได้แพร่เข้ามาท่ีเมืองศรีเทพแล้ว

ในระยะนี้ และคงแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงพุทธศวรรษท่ี 14 ด้วย (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ 

ดิศกุล, 2547b, น. 11) เพียงแต่ลักษณะการเข้ามาอาจจะเข้ามาโดยการติดต่อโดยตรง ซึ่งจากรูปแบบ

สถาปัตยกรรมที่คล้ายกันมากเป็นไปได้ที่มีการถอดแบบกลับมาสร้างโดยพระสงฆ์ที ่เดินทางไปยัง

อินเดีย (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558, น. 58-59) หรือการรับโดยทางอ้อมผ่านอาณาจักรศรีวิชัยท่ี         

พุทธศาสนาฝ่ายมหายานเฟื่องฟูอย่างมากเช่นกัน โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของมหาสถูปบุโรพุทโธและ

จันทิเซวู บนเกาะชวา ที่ถือเป็นศูนย์กลางมณฑลมหายานแห่งสำคัญ แสดงถึงความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างอาณาจักรศรีวิชัยและราชวงศ์ปาละที่จะปรากฏการติดต่อระหว่างกันอย่างใกล้ชิดในช่วงต้น

พุทธศตวรรษท่ี 15 (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2560, น. 46-47) 

 อิทธิพลของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจากอินเดียและศรีวิชัยคงขึ้นมาทางคาบสมุทรภาคใต้

ของไทย ซึ่งในขณะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยด้วย ดังที่ปรากฏจารึกเสมาเมืองจังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่กล่าวถึงการสร้างปราสาทอิฐสามหลังประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 

พระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์วัชรปาณีของกษัตริย์แห่งศรีวิชัยในพ.ศ. 1318 (กรมศิลปากร, 2559b, 

น. 252-278) นอกจากนี้ยังพบประติมากรรมพระโพธิสัตว์สำริด และพระพิมพ์ดินเผาในคติพุทธ

ศาสนาฝ่ายมหายานจำนวนมาก รวมทั้งการปรากฏขึ้นของพระพระบรมธาตุไชยาและเจดีย์วัดแกว้ที่

เมืองไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานีในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2523, น. 55-66) ส่วนใน

ภาคกลางก็ปรากฏร่องรอยอิทธิพลของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานภายใต้ศิลปะปาละและศรีวิชัยเช่นกัน 
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โดยที่ชัดเจนคือ โบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรี เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี ที ่มีลักษณะคล้ายกับ

โบราณสถานบนฐาน ชคตีที่มหาวิทยาลัยนาลันทา (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2520, น. 58-59) เมืองอู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้พบเจดีย์บางองค์ท่ีมีลักษณะคล้ายกับสถาปัตยกรรมของพระบรมธาตุไชยาและ

พบประติมากรรมพระโพธิสัตว์ที ่มีอิทธิพลของศิลปะปาละหลายองค์เช่นกัน (สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, 

2559, น. 50-51) รวมถึงร่องรอยการซ่อมแปลงเจดีย์จุลประโทนที่เมืองนครปฐมโบราณในช่วง      

พุทธศตวรรษที่ 14 – 15 ก็แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและศิลปะศรีว ิชัย 

(ชอง บวสเซอลีเย่, 2540, น. 80-82) 

 ดังนั้นหากเป็นกรณีที่เมืองศรีเทพรับพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจากราชวงศ์ปาละในอินเดีย

เหนือผ่านมาจากดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็เป็นไปได้ว่ารับผ่านมาทางอาณาจักรศรีวิชัยบริเวณ

คาบสมุทรภาคใต้ของไทย ขึ้นมาสู่รัฐทวารวดีในบริเวณภาคกลางตอนล่าง และเข้าสู่เมืองศรีเทพ ดังท่ี

ปรากฏหลักฐานของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและศิลปะศรีวิชัยดังท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งสอดคล้อง

กับการพบพระพิมพ์ศิลปะศรีวิชัยท่ีแพร่หลายในคาบสมุทรภาคใต้และภาคกลางด้วย แต่พระพิมพ์บาง

ชิ้นก็ไม่ปรากฏในพื้นที่ภาคกลาง อาจทำให้พิจารณาได้ว่าคงมีการติดต่อโดยตรงกับกลุ ่มชนใน

คาบสมุทรภาคใต้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจากภาคใต้เข้ามายังเมืองศรีเทพ

และพกพาพระพิมพ์แบบคาบสมุทรภาคใต้ติดตัวขึ้นมาด้วย 

 การพบพระพิมพ์ดินเผามีจารึกอักษรจีน ภาษาจีน และอักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤตท่ี

กล่าวถึงพระสงฆ์ช่ือ “เวิ่นเชียง” อย่างน้อย 2 ช้ิน แสดงว่ามีพระสงฆ์จากจีนขึ้นมาท่ีเมืองศรีเทพด้วย

ตัวเอง ซึ่งในช่วงเวลานั้นพุทธศาสนานิกายสุขาวดีในประเทศจีนรุ่งเรืองอย่างมากภายใต้การอุปถมัภ์

โดยราชวงศ์ถัง (ผาสุข อินทราวุธ, 2543, น. 190) จึงเป็นไปได้ว่าพระสงฆ์ท่ีเข้ามาอาจนำพุทธศาสนา

ฝ่ายมหายานแบบจีนเข้ามาท่ีเมืองศรีเทพด้วย โดยพิริยะ ไกรฤกษ์ ได้กำหนดให้พระพิมพ์ช้ินนี้ (พิริยะ 

ไกรฤกษ์, 2562, น. 76-77) รวมถึงพระพุทธรูปยืนแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์องค์ อื่น ๆ ท่ีพบใน

ประเทศไทยให้เป็นพระอมิตาภะตามแบบที่เคยปรากฏในราชวงศ์เว่ยเหนือของจีน (พิริยะ ไกรฤกษ์, 

2528, น. 27-33) ถ้าหากเป็นดังนี ้ก ็สามารถยอมรับได้ว ่าพ ุทธศาสนานิกายสุขาวดีที ่น ับถือ       

พระอมิตาภะได้เข้ามาท่ีเมืองศรีเทพแล้ว  

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานถึงนิกายสุขาวดีที่ชัดเจนเลยในดินแดนประเทศ

ไทย และมีผู้ศึกษาแล้วว่าพระพุทธรูปยืนแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ได้รับรูปแบบมาจากศิลปะ

อมราวดีตอนปลายและอนุราธปุระ (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2544, น. 57-64) ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้เพียง

ว่าพระสงฆ์เวิ่นเชียงจากจีนองค์นี้คงเข้ามาจารึกแสวงบุญที่เมืองศรีเทพ แสดงให้เห็นว่ามีการติดต่อ
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ทางศาสนากับจีนแล้วในช่วงเวลานี้ และเมืองศรีเทพคงเป็นศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนาแห่งหนึ่ง

ท่ีเป็นท่ีรู้จักของจีนในระยะนี้ด้วย แต่ก็อาจพิจารณาได้ประการหนึ่งว่าการจาริกแสวงบุญนี้น่าจะเป็น

การรับรู้และอนุญาตจากส่วนกลางถึงได้สามารถสร้างพระพิมพ์ชื่อตนเองได้ สะท้อนถึงการติดต่อใน

ระดับรัฐระหว่างเมืองศรีเทพและจีนด้วย อีกประการหนึ่งคือการเลียนเสียงคำว่า “ภิกขุ” ท่ีเป็นภาษา

บาลีนั้น อาจบ่งบอกว่าพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทก็ยังคงดำรงอยู่ในระยะนี้ 

 ถึงแม้จะสันนิษฐานได้ว่าต้นทางของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานของเมืองศรีเทพรับมาจาก

ราชวงศ์ปาละในอินเดียภาคเหนือ แต่ต้องยอมรับว่าประติมากรรมของพุทธศาสนาอื่น ๆ ล้วนแต่

ปรากฎศิลปะทวารวดีและศิลปะจากบ้านเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมอยู่ด้วยท้ังส้ิน ไม่ว่าจะ

เป็นลักษณะของพระพุทธรูปยืนศิลาและพระพิมพ์บางรูปแบบที่พบแพร่หลายในรัฐทวารวดี แต่

พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ท่ีสลักจากศิลาและหล่อโลหะส่วนใหญ่ กลับแสดงความสัมพันธ์กับกลุ่ม

พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์สำริดท่ีปรากฏอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างชัดเจน โดยเฉพาะใน

พื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลตอนต้นอันได้แก่ บ้านโตนด จังหวัดนครราชสีมา บ้านฝ้าย และกลุ่มประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งเมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมาที่พบประติมากรรมสำริดขนาดเล็กเหมือนกัน 

หรืออาจรวมไปถึงพระโพธิสัตว์สำริดในศิลปะไพรกเมง-กำพงพระของอาณาจักรเขมรสมัยก่อนเมือง

พระนครด้วย 

ด้วยลักษณะที่คล้ายกันของพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ของเมืองศรีเทพและบ้านเมืองใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอาณาจักรเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร จึงสันนิษฐานว่านอกจากพุทธ

ศาสนาฝ่ายมหายานที่แพร่เข้ามาจากคาบสมุทรภาคใต้และรัฐทวารวดีทางตะวันตกแล้ว พุทธศาสนา

ฝ่ายมหายานจากบ้านเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอาณาจักรเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครท่ี

น่าจะเป็นนิกายโยคาจาระ (ทรงธรรม ปานสกุณ, 2548, น. 169-170) คงแพร่เข้ามาที่เมืองศรีเทพ

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 – 14 แล้วด้วย  

น่าสังเกตว่าประติมากรรมพระโพธิสัตว์ที่เมืองศรีเทพเกือบท้ังหมดเป็นพระโพธิสัตว์ไมเตรยะ 

โดยปรากฏรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่ชัดเจนในแผ่นทองดุนเพียงชิ้นเดียว (ยังมีประติมากรรม 

พระโพธิสัตว์ที่ไม่ปรากฏสัญลักษณ์ด้วยส่วนหนึ่ง) แตกต่างจากภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่ีปรากฏพระโพธิสัตว์หลายองค์ในปริมาณท่ีใกล้เคียงกัน ลักษณะเช่นนี้สามารถบอกได้หรือไม่ว่ากลุ่ม

ชนที่เมืองศรีเทพนิยมในองค์พระโพธิสัตว์ไมเตรยะ ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคติอนาคตพุทธเจ้าที่จะลง

มาจุติเป็นพระศรีอาริยเมตรไตรยในอนาคต หรือการสร้างคตินิยมเฉพาะตนก็เป็นได้ แต่อาจจะต้ังเป็น

ข้อสังเกตไว้ว่า การที่เมืองศรีเทพนิยมในองค์พระโพธิสัตว์ไมเตรยะ จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเป็นความ



 315 
 
นิยมในตัวของท่าน “ไมเตรยนาถะ” ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนิกายโยคาจาระขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 8     

(จิรัสสา คชาชีวะ, 2559, น. 3) ด้วยมีชื่อท่ีคล้ายกับพระโพธิสัตว์ไมเตรยะนั่นเอง 

 ความแพร่หลายของวัฒนธรรมพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเมืองศรีเทพ ยังเห็น

ได้จากการพบหลักฐานบางช้ินท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จารึกเกี่ยวกับ

การทำบุญ การสร้างและปักใบเสมาล้อมรอบโบราณสถาน รวมถึงพระพิมพ์บางรูปแบบท่ีคล้ายกัน ซึ่ง

ไม่ปรากฏชัดเจนนักในพื้นท่ีภาคกลาง แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในระยะนี้ของเมืองศรีเทพและ

บ้านเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 5.3.2.2 การแลกเปลี่ยนกับดินแดนภายนอกภูมิภาค 

 เช่นเดียวกับระยะก่อนหน้านี้ท่ีได้ปรากฎหลักฐานเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีคล้ายกับเมือง

โบราณร่วมสมัยอื่น ๆ ซึ่งยังคงสะท้อนให้เห็นการติดต่อแลกเปลี่ยนกันภายในภูมิภาคอย่างเป็นปกติ 

แต่ในระยะนี้ได้ปรากฏสินค้าหรือโบราณวัตถุที ่มีลักษณะเด่นที่แสดงถึงการติดต่อกับดินแดนที่อยู่

ห่างไกลออกไป ได้แก่เศษภาชนะดินเผาเคลือบสีฟ้าหรือเขียวอมฟ้าจากตะวันออกกลาง และลูกปัด

แก้วท่ีมีแหล่งผลิตในอินเดีย ศรีลังกา และจีน ท้ังนี้หลักฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเมืองศรีเทพได้เข้าไป

เป็นส่วนหนึ่งในระบบการค้าโลกแล้ว โดยการติดต่อเพื่อแลกเปล่ียนสินค้ากับจีน (ราชวงศ์ถัง) อินเดีย 

(ราชวงศ์ปาละ) และอาหรับ (ราชวงศ์อับบาสิยะห์) อันเป็นศูนย์กลางการค้าของโลกยุคโบราณ ซึ่งไม่

เคยปรากฏมาก่อนในระยะก่อนหน้านี้ 

อย่างไรก็ตาม การพบสินค้าต่างถิ่นเหล่านี้เพียงไม่กี่ช้ิน แสดงให้เห็นว่าเมืองศรีเทพอยู่ในฐานะ

ผู้ซื้อลำดับรองลงมาเท่านั้น และคงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทสำคัญกับศูนย์กลางการค้า

เหล่านี้  และลักษณะการแลกเปล่ียนสินค้าส่วนใหญ่คงเป็นไปในทางอ้อม เนื่องจากตำแหน่งท่ีต้ังอยู่ลึก

เข้ามาตอนในแผ่นดิน ไม่สามารถติดต่อทะเลได้โดยสะดวกดังเช่นเมืองท่าชายฝ่ังทะเลอย่างรัฐทวารวดี

หรือศรีวิชัยท่ีน่าจะเป็นพ่อค้าคนกลางติดต่อกับศูนย์กลางการค้าเหล่านั้น 

อันท่ีจริงแม้ว่าเมืองท่าชายฝ่ังทะเลอย่างรัฐทวารวดีจะสามารถติดต่อกับผู้ค้าได้โดยตรง แต่ก็มี

ผู้ศึกษาแล้วว่าปฏิสัมพันธ์ทางการค้าส่วนใหญ่คงเป็นไปในทางอ้อม โดยติดต่อผ่านศรีวิชัยที่ทำหน้าท่ี

เป็นผู้ค้าคนกลาง ดังจะเห็นได้จากอิทธิพลทางศิลปะและพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจากศรีวิชัยได้แพร่

เข้ามาในรัฐทวารวดีในช่วงนี้ และการพบหลักฐานเป็นสินค้าจากจีน อินเดีย และอาหรับจำนวนมากใน

เมืองท่าบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของไทย ดังนั้นศรีวิชัยจึงเป็นจุดกระจายท่ีสำคัญในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ซึ่งกระจายสินค้าบางส่วนขึ้นมาสู่รัฐทวารวดีหรือภาคกลางของไทย จากนั้นรัฐทวารวดีจึง
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กระจายสินค้าอีกทอดหนึ่งไปยังบ้านเมืองตอนในต่อไป (สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, 2558, น.234-235) ซึ่ง

ในทางตรงกันข้ามการกระจายสินค้าและทรัพยากรไปยังดินแดนนอกภูมิภาคของเมืองศรีเทพก็คง

เป็นไปในทางอ้อมโดยผ่านรัฐทวารวดีและศรีวิชัยเช่นเดียวกัน 

น่าสังเกตว่าระบบผู้ค้าคนกลางของรัฐทวารวดีและศรีวิชัย น่าจะเป็นระบบการค้าที่เอื้อต่อ

การผูกขาดท่ีสามารถใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในการต่อรองได้เป็นอย่างดี แน่นอนว่าจะส่งผล

เสียต่อบ้านเมืองภายในที่ไม่สามารถออกทะเลได้โดยสะดวก แต่ในกรณีของเมืองศรีเทพกลับเป็น

ช่วงเวลาท่ีสามารถสร้างศาสนสถานและระบบการจัดการน้ำขนาดใหญ่จำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึง

ความมั่งคั่ง ความเจริญทางสังคม และวัฒนธรรมที่สวนทางกับข้อเสียเปรียบข้างต้น จึงเป็นคำถาม

สำคัญว่าข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ที่เป็นข้อด้อยของเมืองตอนใน เหตุใดจึงไม่มีผลต่อเมืองศรีเทพใน

ระยะนี้ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 

 

 5.3.3 ศรีเทพคือศรีจนาศะ ? 

 เมื่อนำคำว่า “ศรีจนาศะ” กลับมาพิจารณาอีกครั้ง พบว่าข้อมูลต้ังต้นท่ีระบุได้ถึงคุณลักษณะ

ของศรีจนาศะคือ ข้อมูลจากจารึกเท่านั้น แม้จะมีผู้นำประติมากรรมพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์

สำริด รวมทั้งจารึกหินขอนเข้าไปรวมเพื่อกำหนดขอบเขตของศรีจนาศะด้วย แต่ก็ไม่มีน้ำหนักพอท่ีจะ

กล่าวว่าศรีจนาศะมีขอบเขตกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่แม่ลุ่มน้ำมูลตามที่พบประติมากรรมรูปแบบนี้ 

ในทางตรงกันข้ามประติมากรรมสำริดรูปแบบนี้อาจเป็นท่ีนิยมสร้างเฉพาะบ้านเมืองในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำ

มูลท่ีน่าจะมีการติดต่อแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกันเป็นปกติอยู่แล้ว จึงต้องแยกแนวคิด

เรื่องอำนาจทางการเมืองออกจากการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม แต่ก็สามารกล่าวได้ว่าประติมากรรม

สำริดจากเมืองศรีเทพและเมืองเสมาจัดอยู่ในกลุ่มประติมากรรมสำริดในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำมูลเช่นเดียวกัน 

ผู้วิจัยยังคงใช้แนวคิดเดิมท่ีว่า หลักฐานสำคัญลำดับแรกในการกำหนดขอบเขตหรือตำแหน่ง

ของบ้านเมืองคือ จารึกที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองนั้น ในกรณีของจารึกบ่ออีกาที่พบที่เมืองเสมา 

รายละเอียดในจารึกได้บรรยายอย่างตรงไปตรงมาถึงเรื่องราวของบ้านเมืองท่ีช่ือว่าศรีจนาศะ ซึ่งควร

จะเป็นที่ตั้งของจารึกนั้นคือ เมืองเสมา ทั้งนี้ จากข้อโต้แย้งของมยุรี วีรประเสริฐและชลิต ชัยครรชิต

เมื่อปี 2545 เป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้วที่ไม่ปรากฏจารึกเกี่ยวกับศรีจนาศะในเมืองโบราณแห่งอื่นอีก

เลย โดยเฉพาะการไม่พบจารึกศรีจนาศะที่เมืองศรีเทพ อันเป็นเมืองในข้อเสนอว่าจะเป็นศูนย์กลาง

ของศรีจนาศะ 
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 ข้อบ่งช้ีอีกประการหนึ่งท่ีมยุรี วีระประเสริฐได้เสนอไว้แล้วคือ การปรากฏร่องรอยของศาสนา

ฮินดูไศวนิกายในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 ในศรีจนาศะ สอดคล้องกับการพบปราสาทเมืองแขกและ

ปราสาทโนนกู่ที่เมืองเสมา ในขณะที่เมืองศรีเทพไม่ปรากฏหลักฐานในศาสนาฮินดูในช่วงเวลานี้เลย 

ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ช่วยยืนยันข้อเสนอนี้ให้ชัดเจนมากขึ้น เพราะดูเหมือนว่าศาสนาฮินดูไวษณพ

นิกายและการนับถือพระสุริยะที่เมืองศรีเทพจะลดบทบาทลงตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 และไม่

ปรากฏหลักฐานอีกเลยกระทั่งถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 พร้อมกับการขึ้นมาแทนที่อย่างชัดเจนของ

พุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่รุ ่งเรืองอย่างมากในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 จนอาจจะกล่าวได้ว่า

กลายเป็นศาสนาหลักของเมืองศรีเทพในช่วงเวลานี้ ท้ังนี้ ไม่ปฏิเสธว่าศาสนาฮินดูก็คงสืบต่อลงมาด้วย

เช่นกัน แต่การสถาปนาศิวลึงค์ทองท่ีเป็นของไศวนิกาย ดูจะผิดแปลกไปจากลักษณะของศาสนาฮินดู

ท่ีเมืองศรีเทพ เนื่องด้วยไม่เคยปรากฏศิวลึงค์ในช่วงก่อนหน้าพุทธศตวรรษท่ี 16 เลย อีกท้ังไศวนิกาย

ยังมีบทบาทน้อยมากเมื่อเทียบกับไวษณพนิกายและการนับถือพระสุริยะ 

 สำหรับสัมพันธภาพทางจารึกที่ธิดา สาระยาอ้างถึง คือ จารึกศรีจนาศะ จารึกบ่ออีกา และ

จารึกหินขอนนั้น แม้จะมีข้อสันนิษฐานว่าจารึกบางส่วนอาจเก่าไปถึงช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 แต่เนื้อหา

ทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องราวในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 - 15 เท่านั้น หากจะนำมาเชื่อมโยงกับจารึกเมือง

ศรีเทพท่ีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 คงจะไม่สามารถเช่ือมโยงเนื้อหากันได้ เนื่องจากมีอายุห่าง

กันกว่า 300 ปี และจารึกที่บันทึกประวัติศาสตร์ของเมืองศรีเทพทั้งหมดก็มีอายุอยู่ในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 11 - 12 ท้ังส้ิน จึงไม่สามารถเช่ือมโยงกับจารึกท่ีอ้างถึงข้างต้นได้เลย 

 ด้วยเหตุที่ยกมานี้ ผู้วิจัยจึงยังคงเห็นด้วยกับข้อสรุปที่ว่าเมืองศรีเทพไม่ใช่ศรีจนาศะ และ

ศูนย์กลางของศรีจนาศะก็ควรจะเป็น “เมืองเสมา” ในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำมูล เขตจังหวัดนครราชสีมาตาม

ข้อเสนอเดิม และเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของ โคลด ชาคส์ ที่ว่า “เราไม่สามารถกำหนดขอบเขตของ        

ศรีจนาศะได้อย่างชัดเจนโดยใช้หลักฐานจากจารึกเพียงหลักเดียว” (โคลด ชาคส์, 2531, น. 54) จึง

ต้องรอการค้นพบหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจารึกที่กล่าวถึงชื่อศรีจนาศะ หรือ

พระนามกษัตริย์ท่ีตรงกับจารึกศรีจนาศะและบ่ออีกา 

แม้การศึกษาครั้งนี ้จะสนับสนุนข้อสรุปที่ว่าศรีจนาศะคือเมืองเสมาดังเดิม แต่ผู ้วิจัยได้

สังเกตเห็นความสัมพันธ์บางประการระหว่างเมืองศรีเทพและศรีจนาศะหรือเมืองเสมาท่ีอาจแสดงถึง

สัมพันธภาพท่ีแน่นแฟ้น ดังนี้  
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  1. ความสัมพันธ์เรื่องลำดับอายุสมัยและหลักฐานทางโบราณคดี ในประเด็นนี้คง

ไม่ใช่เรื่องใหม่ เนื่องจากการโต้แย้งเรื่องศรีจนาศะเมื่อปี 2545 ได้ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงแล้ว และ

นับจากเวลานั้นก็ไม่ปรากฏการขุดค้นท่ีเมืองเสมาเพิ่มเติมอีกเลย ข้อมูลจากช้ันวัฒนธรรมแสดงให้เห็น

ว่าเมืองเสมามีพัฒนาการทางวัฒนธรรมเริ่มต้นจากการต้ังถิ่นฐานของชุมชนโบราณต้ังแต่พุทธศตวรรษ

ท่ี 10 – 11 และพัฒนาเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ภายใต้วัฒนธรรมทวารวดีและเขมรก่อนเมืองพระนคร

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 15 จนถึงช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 15 วัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนคร

ได้ปรากฏขึ้นและเจริญขึ้นแทนท่ีวัฒนธรรมทวารวดีไปจนถึงช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า

มีภาพรวมของวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน และมีความเก่าแก่ย้อนไปได้ไกลเช่นเดียวกัน 

อันที่จริงเมืองศรีเทพและเมืองเสมาได้ปรากฏหลักฐานที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ตั้งแต่ช่วง

พุทธศตวรรษที่ 9 – 10 คือการพบเศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดำเช่นเดียวกัน  โดยทิศทางการ

แพร่กระจายของภาชนะดินเผาประเภทนี้น่าจะมาจากเมืองเสมาที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางของพิมายดำใน 

ทุ่งสัมฤทธิ์มากกว่า จวบจนการเข้ามาของวัฒนธรรมทวารวดีและพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในช่วง    

พ ุทธศตวรรษที ่ 12 – 13 และน่าจะแพร่หลายจากเมืองศรีเทพและเมืองซับจำปาไปยังภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเมืองเสมาก็เป็นส่วนหนึ่งในบ้านเมืองท่ีรับวัฒนธรรมทวารวดี จะสังเกตว่าได้

พบธรรมจักรลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนสลับดอกกลมท่ีคล้ายกับเมืองศรีเทพด้วย  

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 - 15 เมืองศรีเทพและเมืองเสมายังคงปรากฏหลักฐานในวัฒนธรรม

ทวารวดี และพุทธศาสนาฝ่ายมหายานได้เจริญขึ้นเหมือนกัน น่าสังเกตว่าเมืองเสมาเป็นเมืองในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่พบเจดีย์ผังสี่เหลี่ยมยกเก็จชัดเจนที่สุดคือ เจดีย์วัดแก่นเท้า ที่ตั้งอยู่นอกเมือง

ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเมืองท่ีปรากฏเจดีย์ผังส่ีเหล่ียมยกเก็จท่ีสามารถรับรูปแบบมาได้ใกล้ท่ีสุดก็คือ

เมืองศรีเทพ และยังปรากฏพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์สำริดที่มีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกัน 

รวมถึงพบวัฒนธรรมการสร้างและปักใบเสมาท่ีเหมือนกันด้วย 

จุดท่ีแตกต่างกันอยู่บ้างคือ ช่วงเวลาในการเข้ามาของวัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนคร โดย

ที่เมืองเสมาปรากฏเทวสถานในไศวนิกายคือ ปราสาทเมืองแขกและปราสาทโนนกู่ ศิลปะเกาะแกร์

ตั้งแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15 และจารึกเมืองเสมา ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ช่วงต้นพุทธ

ศตวรรษท่ี 16 ซึ่งเมืองศรีเทพกว่าจะเริ่มปรากฏเทวสถานไศวนิกายและวัฒนธรรมเขมรอย่างชัดเจนก็

ล่วงเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษท่ี 16 – ครึ่งแรกของพุทธศตวรรษท่ี 17 แล้ว แต่ช่วงเวลาท่ีห่าง

กันนี้อาจบอกนัยสำคัญทางประวัติศาสตร์บางประการท่ีจะกล่าวถึงต่อไป 

 



 319 
 

2. ความสัมพันธ์ทางด้านผังเมือง เมืองศรีเทพและเมืองเสมามีแผนผังที ่แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนคล้ายกัน คือ เมืองในและเมืองนอก โดยพื้นที่เมืองในมีขนาดเล็กกว่า ส่วนเมืองนอก

ต่อขยายออกไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมมน (ภาพที่ 169) ข้อมูลสำคัญจากการขุดค้นคือ การปรากฏ

ร่องรอยการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นในพื้นที่เมืองใน แต่พื้นที่เมืองนอกกลับปรากฏหลักฐานการอยู่

อาศัยเบาบางทั้งที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งน่าจะเป็นการกำหนดแผนผังเชิงพื้นที่ไว้ตั้งแต่ต้นดังที่ได้เคย

กล่าวไปแล้วกรณีเมืองศรีเทพ รวมทั้งดูเหมือนว่ารูปแบบการตั ้งถิ ่นฐานของวัฒนธรรมเขมรจะ

เลือกตั้งศาสนถานและชุมชนใหม่ไว้นอกเมืองก่อนในระยะแรกคือ ปราสาทเมืองแขกและปราสาท  

โนนกู่นอกเมืองเสมา และปรางค์ฤษีนอกเมืองศรีเทพ ต่อมาจึงสร้างศาสนสถานใหม่ตั้งไว้กลางเมอืง

เช่นเดียวกัน  

 ความสัมพันธ์ทางด้านผังเมืองที่ยกให้เห็นนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่น่าจะเป็นผลมาจากการ

ติดต่อแลกเปล่ียนแนวคิดกันในระดับรัฐ หรือในระดับผู้ปกครองท่ีสามารถริเริ่มโครงการก่อสร้างขนาด

ใหญ่ได้ ดังนั้นเมืองศรีเทพและเมืองเสมาน่าจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในระดับรัฐหรืออาจเป็นเครือ

ญาติท่ีสามารถแลกเปล่ียนแนวคิดในการบริหารจัดการด้านปกครอง สังคมและวัฒนธรรมระหว่างกัน

ได้ ทำให้รูปแบบผังเมืองและพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 มีความ

คล้ายกัน  

 ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่าเมืองศรีเทพในระยะที่ 2 คงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับศรีจนาศะหรือ

เมืองเสมา โดยน่าจะมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการปกครอง สังคมและวัฒนธรรมระหว่างกัน อาจ

เป็นไปได้ท่ีจะอยู่ในรูปแบบของเครือญาติตามท่ีศรีศักร วัลลิโภดมได้เคยเสนอไว้ แต่การจะกล่าวว่าท้ัง

สองเมืองอยู่ในขอบเขตของมัณฑละศรีจนาศะเช่นเดียวกันนั้น คงจะเป็นการด่วนสรุปจนเกินไป 

เนื่องจากไม่พบจารึกกล่าวถึงศรีจนาศะที่เมืองศรีเทพ ดังนั้นทั้งสองเมืองอาจเป็นเมืองระดับรัฐที่เป็น

เอกเทศต่อกัน แต่สัมพันธภาพอาจเกิดขึ้นจากผลประโยชน์บางประการที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งผู ้วิจัย

สันนิษฐานว่าผลประโยชน์นั้นคือ การควบคุมเส้นทางการติดต่อตอนในระหว่างภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 – 15 ตามข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์

ของท้ังสองเมือง 
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 5.3.4 ศรีเทพคือเจนละบก ? 

 ต้องยอมรับว่าช่ือบ้านเมืองจากเอกสารจีนท่ีกล่าวถึงดินแดนตอนในบริเวณภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเกือบท้ังหมดเป็นช่ือเมืองท่ีมีรายละเอียดน้อยมาก ทำให้การยกช่ือเมือง

มาอ้างถึงว่าคือเมืองศรีเทพของท้ังลอเรนท์ บริกกส์ และทัตซิโอะ โฮชิโนะ จึงมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก

ในการหาหลักฐานมาสนับสนุน ในเอกสารจีนมักกล่าวถึงเพียงตำแหน่งที่ตั ้งและทิศทาง รวมถึงจุด

สังเกตสำคัญเท่านั้น ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงลักษณะบ้านเมือง ผู้คน สภาพสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง

แตกต่างกับบ้านเมืองท่ีอยู่ตามเมืองท่าชายฝ่ังทะเลท่ีปรากฏรายละเอียดมากกว่า  

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเจนละบกที่เอกสารจีนบันทึกไว้คือ การมีเมืองหลวง 2 

เมืองที่สามารถติดต่อกันภายในหนึ่งวันได้ (R. B. Smith, 1979, น. 443-456) ทัตซิโอะ โฮชิโนะได้

สันนิษฐานว่าคือ เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์และเมืองกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามท่ีมีเป็น

สองเมืองใหญ่และมีระยะเดินทางใกล้กันมากที่สุดประมาณ 20 กิโลเมตร ถ้าหากนำข้อมูลนี้มามา

พิจารณาเทียบกับเมืองศรีเทพ จะเห็นได้ว่าเมืองที่ใกล้ที่สุดคือ เมืองซับจำปาที่มีระยะห่างเกือบ 50 

กิโลเมตร ซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะเดินทางติดต่อกันได้ภายในหนึ่งวัน แต่ข้อสันนิษฐานของทัตซิโอะ      

โฮชิโนะก็ต้องตรวจสอบต่อไปเช่นกัน 

 ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่าในปัจจุบันยังคงไม่ได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งและขอบเขตท่ีแท้จริงของเจนละ

บกที่ปรากฏในเอกสารจีน ซึ่งเป็นไปได้ทั้งการตั้งอยู่เหนือแนวเทือกเขาพนมดงรักขึ้นมา หรือตั้งอยู่

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจรดเขตประเทศลาว หรืออาจจะอยู่แถบแขวงจำปาศักด์ิ 

ประเทศลาวที่เป็นฐานอำนาจเดิมของอาณาจักรเจนละ หรือกระท่ังไม่เคยเกิดการแยกเป็นเจนละบก - 

เจนละน้ำเลย แต่เป็นการปกครองท่ีรวมตัวกันหลวมของรัฐขนาดเล็กมาแล้วตั้งแต่แรก 

 การจะบอกว่าเจนละบกตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเมืองศรีเทพด้วยนั้น อาจ

ต้องพิจารณาว่าหลังรัชกาลของพระเจ้ามเหนทรวรมัน ก็ไม่ได้ปรากฏจารึกท่ีชัดเจนขึ้นมาถึงพื้นท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอีกเลย นักวิชาการบางท่านเสนอว่าในรัชกาลของพระเจ้าอีศานวรมัน

อาจละทิ้งหรือยอมเสียดินแดนเหนือเทือกเขาพนมดงรักนี้แล้ว และหันไปให้ความสำคัญกับดินแดน

ทางตะวันตกคือ ภาคตะวันออกของไทยหรืออาณาจักรชเยษฐปุระแทน เพื่อขยายพระราชอำนาจออก

สู่ทะเล (โคลด ชาคส์, 2531, น. 39) ซึ่งในรัชกาลของพระเจ้าภววรมันท่ี 2 ผู้สืบทอดของพระองค์ก็ได้

พบจารึกของพระองค์ในบริเวณจังหวัดสระแก้วที่อยู่ใกล้เคียงเช่นกัน (กรมศิลปากร, 2559b, น. 74-

80) อีกทั้งการปราบปรามฟูนันได้ทั้งหมดในรัชกาลของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ 
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ดิศกุล, 2560, น. 154) คงสะท้อนให้เห็นว่าการผนวกอาณาจักรเจนละและฟูนัน ซึ่งมีอาณาเขตอยู่

ประเทศกัมพูชาปัจจุบันนั้น ถือเป็นนโยบายสำคัญในรัชกาลของพระองค์ 

 การลดบทบาทลงในบ้านเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 12 ทำให้

เห็นว่าบ้านเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคงไม่ได้ตกอยู่ภายใต้การขยายอิทธิพลเหมือนในรัชกาล

ของพระเจ้ามเหนทรวรมัน และคงมีอิสระเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่รัชกาลพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 แล้ว 

ขอบเขตอำนาจทางการเมืองหลังสมัยพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 ลงมา จึงดำรงอยู่เฉพาะในประเทศ

กัมพูชาปัจจุบันที่พบจารึกหลายหลักในรัชกาลของพระองค์ (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2560, น. 

154) รวมถึงแขวงจำปาศักดิ์อันเป็นศูนย์กลางอำนาจเดิม จึงสันนิษฐานได้ว่าหากเหตุการณ์การ

แบ่งแยกดินแดนออกเป็น เจนละบก - เจนละน้ำ ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 13 ถึงกลางพุทธศตวรรษ

ท่ี 14 เกิดขึ้นจริง ก็ควรเป็นการแบ่งแยกดินแดนภายในอาณาเขตภายใต้อำนาจของอาณาจักรเจนละ

คือ ภายในประเทศกัมพูชาและตอนใต้ของลาวเช่นกัน  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าเมืองศรีเทพไม่น่าจะใช่เจนละบกหรือเวนตันท่ีกล่าวถึงในเอกสารจีน แต่

ข้อเสนอของไฮแรม วูดเวิร์ด ยังคงมีความน่าสนใจอยู่มาก โดยเฉพาะประเด็นการติดต่อกับจีน ตามท่ี

กล่าวไปแล้วว่าการปรากฏพระสงฆ์จากจีนเข้ามาในเมืองศรีเทพด้วยตัวเอง และสร้างพระพิมพ์จารึก

ช่ือตน น่าจะได้รับการอนุญาตจากส่วนกลาง สะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อในระดับรัฐ และอาจจะมีการ

ส่งทูตไปจีนตามข้อเสนอข้างต้นก็ได้ และยังแสดงให้เห็นอีกว่าเมืองศรีเทพคงเป็นเมืองตอนในเมือง

หนึ่งที่จีนรู้จักดีอยู่แล้ว และอาจกล่าวถึงในเอกสารจีนจริง แต่ก็คงต้องศึกษาและตีความให้ชัดเจน

ต่อไป 

 ในช่วงเวลาของการแตกแยกออกเป็นเจนละบก – เจนละน้ำในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 13 

ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 14 ถือว่าเป็นช่องว่างอำนาจทางการเมืองของอาณาจักรเขมรโบราณ แม้ว่า

ผู้วิจัยได้สันนิษฐานไปแล้วว่าเมืองศรีเทพคงไม่ใช่เจนละบก แต่น่าสังเกตว่าในช่วงเวลานี้เมืองศรเีทพ 

รวมถึงบ้านเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมข้ึนเป็นอย่างมาก 

แสดงว่าช่องว่างเกือบ 100 ปีนี้คงเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองอิสระอยู่ไม่น้อย 

 ตัวอย่างที่ได้กล่าวถึงไปแล้วคือ เมืองเสมาหรือศรีจนาศะที่เจริญขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล

ตอนต้น หลักฐานจากจารึกสามารถตีความได้ว่าช่วงก่อนปลายพุทธศตวรรษที่ 15 คงเป็นบ้านเมือง

อิสระท่ีเติบโตขึ้นอย่างมากอาจย้อนไปได้ถึงช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 โดยรับวัฒนธรรมทวารวดีจากภาค

กลางมาเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้วัฒนธรรม

ทวารวดีจากภาคกลางได้หลั่งไหลเข้ามาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังจะเห็นได้จากการพบจารึก
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ภาษามอญ (กรรณิการ์ วิมลเกษม, 2531, น. 166-264) และโบราณวัตถุโบราณสถานแบบวทวารวดี 

(รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2558) รวมถึงการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมพุทธศาสนาดังเช่นกันสร้างและปัก

เสมาที่ไม่ปรากฏในภาคกลางขึ้นมาเฉพาะตัวเอง และน่าจะส่งรูปแบบไปยังใบเสมาบนเขาพนมกุเลน

ด้วย (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2561, น. 181-194) 

 ผู ้ว ิจัยเห็นด้วยกับการยกเอาใบเสมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใบเสมาบนเขา        

พนมกุเลน มาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับอาณาจักรเขมร

สมัยเมืองพระนครของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 2 ของไฮแรม วูดเวิร์ด ว่าคงมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

แต่หลักฐานในขณะนี้ไม่สามารถบอกได้ว่ามีการรวมตัวเป็นพันธมิตรเพื่อต่อต้านศรีเทพจริงหรือไม่ 

ในทางกลับกันผู้วิจัยเห็นว่าเมืองศรีเทพกับบ้านเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีความสัมพันธ์

ที ่ดีต่อกัน จากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที ่ดำเนินไปอย่างปกติ รวมไปถึงความสัมพั นธ์กับ

อาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนครในระยะหลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ด้วย ดังจะเห็นจากการรับ

หรือส่งต่อรูปแบบลายปูนปั้นที่คล้ายปราสาทพระโค และลักษณะสถาปัตยกรรมของเขาคลังนอกที่มี

ลักษณะของปราสาทเขมรและการสร้างศาสนสถานบนฐานเป็นช้ันด้วย 

 การรวบรวมเจนละบก - เจนละน้ำให้เป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ในช่วงกลาง        

พุทธศตวรรษที่ 14 จึงน่าจะเป็นการรวบรวมอาณาจักรที่แตกแยกภายในประเทศกัมพูชา โดยมี

บ้านเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และน่าจะไม่ปรากฏ

อิทธิพลทางการเมืองเข้าครอบงำพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลานี้ จนกระท่ังการปรากฏข้ึน

ของจารึกกษัตริย์เขมรในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 15 ดังท่ีพบจารึกพระเจ้ายโศวรมันท่ี 1 ท่ีปราสาท

พนมวัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาของอำนาจทางการเมืองอีกครั้ง โดยเฉพาะพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำมูล

ตอนบนที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองศรีเทพนั่นเอง 

 

 5.3.5 บทบาทในฐานะเมืองตอนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 

 บทบาทความเป็นเมืองตอนในของเมืองศรีเทพคงจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นกว่าระยะที่ก่อนหน้า 

เนื่องจากได้พบหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงได้ถึงบ้านเมืองภายในภูมิภาคและดินแดนภายนอกภูมิภาค 

แต่น่าเสียดายที่ไม่ปรากฏหลักฐานประเภทจารึกทางประวัติศาสตร์ดังเช่นในระยะที่ 2 ทำให้ไม่เห็น

ภาพความเคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรมที่ชัดเจนกว่านี้ได้ อย่างไรก็ดีจากหลักฐานที่กล่าวมา

ท้ังหมดทำให้เมืองศรีเทพกลายเป็นเมืองตอนในท่ีสำคัญแห่งหนึ่งในช่วงเวลานี้ 
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  5.3.5.1 เมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมพุทธศาสนาตอนในแผ่นดิน 

   วัฒนธรรมพุทธศาสนาฝ่ายมหายานของเมืองศรีเทพมีพื้นฐานมาจากสายวัฒนธรรม 

2 กระแสอันได้แก่ พุทธศาสนานิกายวัชรยานจากราชวงศ์ปาละหรือศรีวิชัยและรัฐทวาวรวดีทาง

ตะวันตก สะท้อนผ่านลักษณะของศาสนสถานเขาคลังในและเขาคลังนอก และพุทธศาสนานิกาย     

โยคาจาระจากอาณาจักรเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครทางด้านตะวันออกที ่น ่าจะผสมรวมกับ

ศิลปกรรมในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำมูลออกมาเป็นกลุ่มประติมากรรมสำริดท่ีมีลักษณะโดดเด่น ดังนั้นการเป็น

เหมือนจุดศูนย์รวมของวัฒนธรรมท้ังสองทิศทางนี้ ในด้านยุทธศาสตร์ได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความเป็นจุด

ศูนย์กลางระหว่างภูมิภาคที่วัฒนธรรมได้เข้ามาผสมรวมกันอย่างลงตัว และน่าจะเป็นตัวกลางในการ

ส่งต่อวัฒนธรรมออกไปยังพื้นท่ีอื่น ๆ ด้วย 

 การส่งต่อวัฒนธรรมอาจจะเห็นได้จากรูปแบบของพระพิมพ์ประทับนั่งเหนือฐานดอกบัวมี

ประภามณฑลเปลวไฟที่พบทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยน่าจะมีต้นแบบมาจาก

พระพุทธรูปในสมัยปาละตอนกลางในอินเดีย แสดงให้เห็นว่ารัฐทวารวดีคงรับรูปแบบนี้แล้วส่งต่อไปยัง

บ้านเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทางเมืองศรีเทพ แต่ในขณะเดียวกันบ้านเมืองในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้พัฒนารูปแบบจนมีลักษณะเฉพาะของตนเอง ดังจะเห็นได้จากรูปแบบของ

ประภามณฑลรูปเปลวไฟท่ีเปล่ียนไป และอาจจะส่งย้อนกลับมายังเมืองศรีเทพด้วยก็เป็นได้ 

 การพัฒนาแนวคิดในวัฒนธรรมพุทธศาสนาของบ้านเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น 

การสร้างและปักใบเสมา การทำพระพิมพ์หลากหลายรูปแบบ การปรากฏจารึกเกี่ยวกับการทำบุญ

จำนวนมาก แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดที่วิวัฒนาการไปจากวัฒนธรรมพุทธศาสนาจากภาคกลางอย่าง

เห็นได้ชัด ซึ ่งเป็นตัวอย่างด้านวัฒนธรรมของเมืองตอนในที่แสดงให้เห็นว่า เมืองตอนในก็มีการ

ปรับเปลี ่ยนรูปแบบทางวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับตนเองเช่นเดียวกับเมืองท่าชายฝั ่งทะเลที ่มี

ปฏิสัมพันธ์กับดินแดนภายนอกมากกว่า และไม่ได้ธำรงไว้ซึ่งรูปแบบด้ังเดิมท่ีรับมาเสมอไป  

 แต่ในทางกลับกัน การส่งผ่านวัฒนธรรมพุทธศาสนาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายังภาค

กลางนั้น ดูเหมือนว่าจะไม่ปรากฏเท่าที่ควร โดยจะเห็นได้ว่าเมืองศรีเทพได้กลายเป็นเมืองชายขอบ

ของวัฒนธรรมพุทธศาสนาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น 

วัฒนธรรมการสร้างและปักใบเสมารอบโบราณสถานที่น่าจะปรากฏชัดเจนที่เมืองดงแม่นางเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์เพียงเมืองเดียว (Murphy, 2010, น. 195-197) หรือรูปแบบของศิลปกรรมของ

กลุ่มประติมากรรมสำริดพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลที่แพร่หลายมาแค่บริเวณ
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เมืองศรีเทพเท่านั้น อาจแสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองในภาคกลางมีการเลือกรับวัฒนธรรมบางประการ 

หรือเพราะมีลักษณะศิลปกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนอยู่แล้วก็ได้  

 ความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมพุทธศาสนาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากพบการสร้าง

หรือปักเสมาหรือศิลปกรรมที่คล้ายกันแล้ว การพบเจดีย์สำริดที่น่าจะใช้บรรจุพระธาตุที ่มีลักษณะ

เหมือนกัน น่าจะสะท้อนสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นเป็นอย่างมากกับเมืองนครจำปาศรี และเมืองเสมา 

เนื่องจากไม่ใช่แค่คติการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที ่แลกเปลี่ยนกันเท่านั้น แต่อาจหมายถึงการ

แลกเปล่ียนแนวคิดเรื่องพุทธศาสนาในระดับสูง ซึ่งควรเป็นกิจกรรมของกษัตริย์หรือชนชั้นปกครอง 

 จากหลักฐานด้านศาสนาทั้งหมด สันนิษฐานได้ว่าเมืองศรีเทพได้กลายเป็นศูนย์กลางตอนใน

ของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแห่งหนึ่งแล้วในระยะนี้ ซึ่งคงเป็นจุดศูนย์รวมของผู้จาริกแสวงบุญจากท้ัง

ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงกลุ่มคนจากคาบสมุทรภาคใต้หรือศรีวิชัยและ

พระภิกษุชาวจีนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณและความใหญ่โตของศาสนสถานท่ีปรากฏในพื้นท่ีเมือง

ศรีเทพ อย่างไรก็ดีความเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาก็น่าจะปรากฏที่เมืองนครปฐมโบราณ และ

เมืองอู่ทองด้วย ดังที่ได้พบศาสนสถานขนาดใหญ่และประติมากรรมของพุทธศาสนาจำนวนมาก

เช่นกัน 

 

  5.3.5.2 การควบคุมพื้นที่ตอนใน 

  การเป็นศูนย์กลางตอนในของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในอีก

ความหมายหนึ่งย่อมแสดงว่า เมืองศรีเทพเป็นศูนย์กลางของการติดต่อของดินแดนตอนในด้วย ดังจะ

พิจารณาได้จากการรับ-ส่งวัฒนธรรมระหว่างบ้านเมืองในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน

เมืองศรีเทพที่เป็นเมืองใหญ่ในขณะนั้น ดังนั้นการดำเนินนโยบายทางด้านศาสนาให้เฟื่องฟู อาจจะ

เป็นแนวทางหนึ่งในการดึงดูดผู้คนไม่เฉพาะผู้จาริกแสวงบุญ แต่รวมถึงกลุ่มพ่อค้าและนักเดินทางให้

เข้ามายังเมืองศรีเทพมากขึ้นด้วย 

 ดังที่เคยกล่าวไปแล้วว่าเมืองศรีเทพและเมืองเสมาน่าจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ในระยะนี้ 

ทำให้พิจารณาได้ว่าท้ังสองเมืองคงสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อข้ามแนวเขาพังเหยระหว่างภาค

กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ในพื้นท่ีของตัวเอง และหากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแปรเปล่ียน

เป็นนโยบายร่วมกัน จะทำให้ท้ังสองเมืองกลายเป็นประตูคนละด้านท่ีเช่ือมต่อและควบคุมเส้นทางการ

ติดต่อโดยสมบูรณ์ และกลายเป็น “ผู้ค้าคนกลางตอนในแผ่นดิน” เสียเอง โดยทำให้หน้าที่กระจาย

สินค้าจากเมืองท่าชายฝั่งทะเลเข้าสู ่บ้านเมืองตอนใน และกระจายสินค้าจากบ้านเมืองตอนในไปสู่
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เมืองท่าชายฝ่ังทะเล ส่งผลให้อำนาจต่อรองกับเมืองท่าชายฝ่ังทะเลเพิ่มมากขึ้น จึงอาจอธิบายว่าความ

เป็นไปได้ที่ว่าระบบผู้ค้าคนกลางของรัฐทวารวดีและศรีวิชัยไม่ได้ส่งผลต่อเมืองศรีเทพมากเท่าใดนัก 

ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะความสัมพันธ์อันดีที่สะท้อนผ่านการรับรูปแบบสังคมและวัฒนธรรมที่ต่อเนื่อง

มาต้ังแต่ระยะท่ี 1 และ 2 อย่างไรก็ดีอาจจะมีช่วงท่ีขัดแย้งทางผลประโยชน์กันก็ได้ตามข้อเสนอของไฮ

แรม วูดเวิร์ด แต่หลักฐานในตอนนี้ไม่สามารถพิสูจน์ข้อเสนอนี้ได้ชัดเจนนัก 

เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้ระบบผู้ค้าคนกลางที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเมืองศรีเทพ อาจเป็น

เพราะมีการติดต่อกับตลาดอื่นที่ไม่ใช่รัฐทวารวดีที่ควบคุมอยู่บริเวณฟากตะวันตกของพื้นที่ลุ่มแมน่้ำ

เจ้าพระยาก็ได้ ต้องไม่ลืมว่าฟากตะวันออกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีเมืองลพบุรีเป็นเมืองท่าที่ติดต่อ

ชายฝั่งทะเลได้สะดวกเช่นกัน แม้ว่าจะอยู่ไกลเข้ามาในแผ่นดินมากกว่ารัฐทวารวดี ทั้งนี้ ความเป็น

เมืองท่าค้าขายของลพบุรีน่าจะปรากฏขึ้นมาตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ดังที่มีผู้วิเคราะห์ว่าเป็น     

1 ใน 6 ตลาดใหญ่ของโถวเหอหรือทวารวดีท่ีระบุในเอกสารจีน (Yamamoto, 1979, p. 1142) แต่ได้

กล่าวไปแล้วว่าเมืองลพบุรีน่าจะเป็นรัฐลวปุระท่ีแยกออกต่างหากจากรัฐทวารวดี 

 อันท่ีจริงแล้ว เมืองศรีเทพและเมืองลพบุรีคงจะติดต่อกันมาต้ังแต่ระยะท่ี 1 และ 2 เนื่องจาก

ระยะทางที่อยู่ไม่ไกลกัน และอาจนับเป็นเมืองโบราณในลุ่มแม่น้ำเดียวกันในบางกรณีคือ ลุ่มแม่น้ำ

ลพบุรี - ป่าสัก แต่ในระยะนี้ท้ังสองเมืองปรากฏลักษณะทางศิลปกรรมท่ีคล้ายกันหลายประการดังเช่น 

พระพุทธรูปชายจีวรพลิ้วไหวที่ถือเป็นเอกลักษณ์ภายในลุ่มแม่น้ำลพบุรี - ป่าสักโดยเฉพาะรวมไปถึง

การพบโบราณสถานคือ เขาคลังในและเจดีย์วัดนครโกษาที่มีแผนผังคล้ายกัน (ประภัสสร์ ชูวิเชียร, 

2551, น. 168) นอกจากนี้เมืองลพบุรีก็ปรากฏพระพุทธรูปที่มีชายจีวรบานออกคล้ายกับเมือง

พระพุทธรูปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย  

 ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้แสดงว่าเมืองลพบุรีได้ติดต่อแลกเปล่ียนลักษณะทางศิลปกรรมกับเมือง  

ศรีเทพอย่างเป็นปกติอยู่แล้ว และคงมีความใกล้ชิดพอสมควรที่สามารถพัฒนาลักษณะบางประการ

ของพระพุทธรูปร่วมกันได้ และก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะติดต่อกับเมืองเสมาผ่านเมืองซับจำปาท่ีอยู่ใกล้

ช่องเขามากกว่า จึงอาจกำหนดเป็นสามเหลี่ยมการเชื่อมต่อระหว่างเมืองตอนในแผ่นดินคือ เมือง     

ศรีเทพและเมืองเสมา และเมืองท่าชายฝ่ังทะเลคือเมืองลพบุรี โดยท้ังสามเมืองท่ีน่าจะมีความสำคัญใน

การควบคุมและกระจายสินค้าจากบ้านเมืองตอนในไปยังรัฐทวารวดีหรือศรีวิชัยเพื่อส่งต่อไปยัง

ดินแดนท่ีอยู่ไกลออกไปอย่างอินเดีย จีน และอาหรับต่อไป 
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 สำหรับเส้นทางติดต่อภายในแผ่นดินนั้น น่าเสียดายท่ีไม่พบหลักฐานสินค้าท่ีสามารถเช่ือมโยง

บ้านเมืองภายในได้ชัดเจน แต่ก็อาจอนุมานตามเส้นทางติดต่อทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏเด่นชัดกว่า โดย

เมืองศรีเทพอาจจะติดต่อกับบ้านเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยข้ามช่องเขาบริเวณที่ใกล้กับ

เมืองศรีเทพได้สะดวกกว่า และผ่านพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชีจนไปถึงเมืองกันทรวิชัยและฟ้าแดดสงยาง ส่วน

พื้นที่แม่น้ำมูลต้องลงใต้ข้ามช่องสำราญไปยังเมืองเสมาก่อนที่ล่องไปตามลำแม่น้ำมูลผ่านบ้านโตนด 

บ้านฝ้าย และสามารถขึ้นเหนือไปยังเมืองนครจำปาศรี หรือลงใต้ไปยังบ้านเมืองแถบประโคนชัย 

ตลอดจนลงไปยังเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรเขมรโบราณบริเวณเขาพนมกุเลนหรือเมืองหริหราลัย

ในประเทศกัมพูชาได้ ส่วนบ้านเมืองในภาคกลางสามารถลงมายังเมืองลพบุรีตามแม่น้ำป่าสักได้

สะดวก หรือมุ่งสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งมีเมืองโบราณหลายแห่งให้เช่ือมต่อเช่นกัน 

(ภาพที่ 175) นอกจากนี้ยังมีช่องทางที่เชื่อมต่อขึ้นไปยังเมืองโบราณวังแดงทางตอนเหนือ ในเขต

จังหวัดพิจิตร เพื่อลงสู่แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านได้สะดวก ส่วนเส้นทางที่อยู่ห่างออกไปยังไม่ปรากฏ

หลักฐานสนับสนุนมากพอในขณะนี้ 

 

 

ภาพท่ี 175 แบบสันนิษฐานเส้นทางติดต่อตอนในแผ่นดินจากเมืองศรีเทพในระยะท่ี 3 
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น่าสังเกตว่าเส้นทางติดต่อกันนี้ได้ผ่านเมืองขนาดเล็กหลายเมือง ซึ่งน่าจะเป็นจุดแวะพักท่ี

สำคัญ บางเมืองเช่นเมืองสิงห์คูยาง ในเขตจังหวัดลพบุรีที ่ไม่ไกลจากเมืองศรีเทพมากนัก ได้พบ

พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีที่มีรูปแบบเฉพาะของเมืองศรีเทพด้วย แสดงให้เห็นว่าเมืองศรีเทพ

ได้แพร่วัฒนธรรมไปยังบ้านเล็กเมืองน้อยท่ีอยู่ในเส้นทางการติดต่อด้วย 

 ข้อสันนิษฐานเรื่องการควบคุมเส้นทางการติดต่อของเมืองศรีเทพนี้ ตั้งอยู่บนฐานความคิด

ที่ว่าแต่ละเมืองมีลักษณะเป็นรัฐที่เป็นเอกเทศของตนเอง แม้อาจจะทราบว่ารัฐทวารวดีมีขอบเขตอยู่

ทางฝ่ังตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ไม่ทราบว่าลวปุระ (เมืองลพบุรี) ศรีจนาศะ (เมืองเสมา) และ

เมืองศรีเทพมีขอบเขตของดินแดนที่แท้จริงอย่างไรบ้าง ดังนั้นหากทั้งสามเมืองมีการปกครองร่วมกัน

หรือเป็นรัฐเดียวกันการแปลความคงแตกต่างออกไปอีกมาก ทั้งนี ้บทบาทการเป็นเมืองที่ควบคุม

เส้นทางติดต่อตอนในของเมืองศรีเทพ คงนำมาซึ่งความเจริญทางวัฒนธรรมและความมั่งค่ั งทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับเมืองอู่ทองและเมืองนครปฐมท่ีเจริญขึ้นท่ีสุดในระยะนี้เช่นกัน แสดงให้เห็น

ว่าเมืองท่าชายฝั่งทะเลและเมืองภายในคงมีความสัมพันธ์อันดีและพึ่งพาอาศัยกันในระบบเศรษฐกิจ 

จนทำให้วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของท้ังภูมิภาคเจริญขึ้นตามไปด้วย 

 

5.4 เมืองศรีเทพระยะที่ 4 พุทธศตวรรษที่ 16 – 18 (ราว 1,000 – 800 ปีมาแล้ว) 

 อิทธิพลเขมรสมัยเมืองพระนครได้เข้ามาแทนท่ีลักษณะสังคมและวัฒนธรรมพุทธศาสนาฝ่าย

มหายานในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 โดยเฉพาะศาสนาฮินดูไศวนิกายท่ีปรากฏขึ้นโดดเด่นเป็นครั้ง

แรกในประวัติศาสตร์เมืองศรี เทพ ในระยะนี้เมืองศรีเทพคงตกอยู่ใต้อิทธิพลทางการเมืองของ

อาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนครอย่างสมบูรณ์ แต่ก็ยังคงมีการอยู่อาศัยของกลุ่มชนต่อเนื่องจาก

ระยะก่อนหน้า จนกระท่ังท้ังร้างไปในช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 

 

 5.4.1 ข้อสังเกตเร่ืองอิทธิพลเขมรสมัยเมืองพระนครช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 

 ก่อนท่ีจะสังเคราะห์ถึงพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในระยะนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าการเข้ามา

ของอิทธิพลเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครท่ีเมืองศรีเทพในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 อาจจะใช้อำนาจทาง

การเมืองมากกว่าวัฒนธรรมเช่นระยะก่อนหน้า โดยเข้ามาแทนที่ผู้ปกครองเดิมและน่าควบคุมระบบ

การปกครองได้อย่างส้ินเชิง และน่าจะส่งผลให้ความเป็นรัฐอิสระของเมืองศรีเทพส้ินสุดลง 
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 หลังจากช่วงเจนละบก-เจนละน้ำ อาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนครในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 

ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 15 คงอยู่ในช่วงการจัดการและวางระบบการปกครองดินแดนภายใน จึงไม่

ปรากฏจารึกของกษัตริย์เขมรในดินแดนไทยอีก จนกระทั่งพ.ศ. 1433 ได้ปรากฏจารึกที่ปราสาท   

พนมวัน (จารึกปราสาทพนมวัน 1) กล่าวถึงพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 กล่าวถึงการจัดฉลองปะรำพระ

เพลิง และพระตำหนัก รวมทั้งให้ปฏิบัติตามพระราชโองการของพระองค์และพระราชบิดาคือ พระเจ้า    

อินทรวรมันท่ี 1 ด้วย  (กรมศิลปากร, 2529b, น. 144-147) 

การกล่าวย้อนไปถึงพระเจ้าอินทรวรมันท่ี 1 อาจแสดงให้เห็นว่าในรัชกาลพระองค์ คงเข้ามามี

อำนาจในบริเวณที่ราบสูงโคราชแล้ว แต่น่าจะยังไม่รวมกับเมืองเสมาหรือศรีจนาศะที่ยังมีผู้ปกครอง

และเป็นอิสระอยู่ ท้ังนี้ จะเห็นได้ว่าลายปูนปั้นท่ีเช่ือมโยงเขาคลังในได้กับปราสาทพระโคท่ีสร้างขึ้นใน

สมัยของพระองค์ อาจเป็นไปได้ว่าเมืองศรีเทพได้มีความสัมพันธ์กับเขมรสมัยเมืองพระนครในสมัยของ

พระองค์มาก่อนแล้ว ซึ่งอาจจะรับหรือส่งลายปูนปั้นที่คล้ายกันนี้กับปราสาทพระโค รวมทั้งรับเอา

ลักษณะปราสาทเขมรและการสร้างศาสนสถานบนฐานเป็นชั้นจากปราสาทบากองเข้ามาสร ้าง       

เขาคลังนอกในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 ด้วยก็เป็นได้ 

ต่อมาที่เมืองลพบุรีได้จารึกอัญชัยวรมันของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ซึ่งครองราชย์อยู่ในพ.ศ. 

1471 - 1485 กล่าวถึงพระราชโองการของพระองค์ ว่าด้วยเรื่องการถวายสิ่งของและทาสหญิงชาย

จำนวนมาก (กรมศิลปากร, 2529b, น. 74-81) รวมทั้งการพบปรางค์แขกที่มีอายุอยู่ในช่วงเวลาท่ี

ใกล้เคียงกันด้วย (สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, 2548, น. 74-75) พร้อมกันนี้ท่ีเมืองเสมาก็ปรากฏปราสาท  

เมืองแขกและปราสาทโนนกู่ศิลปะแบบเกาะแกร์ - แปรรูปด้วยเช่นกัน (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 

2547a, น. 8) 

เมืองเสมายังปรากฏจารึกในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 5 จารึกขึ้นในพ.ศ. 1514 แต่จารึก

หลักนี้ท่านยัชญวราหะ ราชครูพราหมณ์ผู้สร้างปราสาทบันทายศรีน่าจะเป็นผู้สร้าง โดยกล่าวถึงพระ

ราชประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ว่าทรงนับถือไศวนิกายและมีความเก่งกล้าสามารถ รวมท้ัง

กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปและเทวรูปหลายองค์ พร้อมท้ังถวายข้าทาสและส่ิงของจำนวนมาก (กรม

ศิลปากร, 2529b, น. 105-117) จารึกนี้น่าจะสัมพันธ์กับการปราสาทแบบเขมรกลางเมืองเสมาดว้ย 

(โบราณสถานหมายเลข 1) ต่อมายังปรากฏจารึกปราสาทเมืองแขกที่จารึกขึ้นในพ.ศ. 1517 ได้

กล่าวถึงพระราชโองการของพระราชาให้สถาปนาเทวรูป 4 องค์ ให้ข้าราชการและข้าราชบริพาร

ร่วมกันดูแล พร้อมท้ังถวายข้าทาสและส่ิงของจำนวนมาก (ชะเอม แก้วคล้าย, 2537, น. 99-112) 
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จากจารึกและโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครที่ปรากฏขึ้นที่เมืองลพบุรี

และเมืองเสมา แสดงให้เห็นว่าช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 16 อิทธิพลทาง

การเมืองอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนครเข้ามาในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำลพบุรีและลุ่มแม่น้ำมูลแล้ว ซึ่งคง

ส่งผลกระทบต่อเมืองศรีเทพอยู่มาก เนื่องจากได้สันนิษฐานไปแล้วว่าทั้งสองเมืองคือองค์ประกอบ

สำคัญของการควบคุมเส้นทางตอนใน ดังนั้นเมืองศรีเทพจึงน่าจะถูกลดประสิทธิภาพในการควบคุม

เส้นทางตอนในระยะนี้แล้ว 

การเข้ามาของอิทธิพลเขมรสมัยเมืองพระนคร อาจต้องย้อนกลับไปพิจารณาจากจารึก

ปราสาทบึงเวียนศักราชพ.ศ. 1489 ของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ที่ได้กล่าวถึงการทำสงครามชนะ   

จามปาและรามัญ เปรียบด่ังพระรามท่ีแผลงศรไปทางขวาและด้านซ้าย (Coedes, 1953, p. 101) อัน

หมายถึงอาณาจักรจามปาทางด้านตะวันออกและมอญทางด้านตะวันตก ซึ่งอาจเป็นรัฐทวารวดีหรือ

บ้านเมืองในไทยทางด้านตะวันตกของกัมพูชา จึงเป็นไปได้ท่ีข้อมูลจากจารึกปราสาทบึงเวียนจะแสดง

ให้เห็นว่านโยบายการเข้ามาในครั้งนี ้เต็มไปด้วยความแข็งกร้าวทางการเมือง เพื่อเข้าครอบครอง

บ้านเมืองในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยก็เป็นได้ 

นโยบายในการเข้าปกครองพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คงจะสัมฤทธิ์ผล

อย่างสมบูรณ์ในรัชกาลของพระเจ้าสูรยวรมันท่ี 1 ซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของอาณาจักรเขมร

สมัยเมืองพระนคร ดังท่ีได้พบจารึกของพระองค์ในหลายพื้นท่ีของไทย จารึกท่ีสำคัญคือ จารึกศาลสูง

หลักที่ 1 เมืองลพบุรี ปรากฏศักราชพ.ศ. 1565 และ 1568 กล่าวถึงพระราชโองการของพระองค์ท่ี

โปรดให้พราหมณ์และพระสงฆ์นิกายต่าง ๆ มาบำเพ็ญตบะเพื่อถวายแก่พระเจ้าแผ่นดิน หากมีผู้ใดเข้า

มารบกวนก็ให้จับกุมและลงโทษเสีย (กรมศิลปากร, 2529b, น. 159-163) ส่วนในจารึกศาลสูงหลักท่ี 

2 ก็ปรากฏรายชื่อและตำแหน่งข้าราชการต่าง ๆ (กรมศิลปากร, 2529b, น. 249-252) แสดงให้เห็น

ว่าช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 16 พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ได้มีอิทธิพลเหนือเมืองลพบุรีแล้ว และอาจ

หมายรวมถึงพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำลพบุรี - ป่าสักด้วย 

หลักฐานที่สนับสนุนว่าเมืองศรีเทพในระยะที่ 3 เสื ่อมลงจากอิทธิพลทางการเมืองของ

อาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนคร อาจพิจารณาได้จากกิจกรรมการสร้างเขาคลังนอกที ่ เป็น        

ศาสนสถานแห่งเดียวที่มีอายุการสร้างคาบเกี่ยวกับช่วงเวลานี้ ได้กล่าวไปแล้วว่ าเขาคลังนอกเป็น 

ศาสนสถานที ่สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ (แต่มีการใช้งานในระยะหลัง) จึงอาจเป็นไปได้ว่าถูกทำให้

หยุดชะงักลงจากอิทธิพลทางการเมืองของอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนครที่แพร่เข้ามาในพื้นที่ลุ่ม

แม่น้ำป่าสักเช่นเดียวกับเมืองลพบุรีในลุ่มแม่น้ำลพบุรีและเมืองเสมาในลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนที่อยู่
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ใกล้เคียงกัน การหยุดชะงักนี้คงไม่ได้เป็นผลมาจากการรบพุ่งเพื่อยึดครองเพียงอย่างเดียว แต่อาจเกิด

จากการลดประสิทธิภาพและตัดขาดเมืองศรีเทพออกจากการเป็นเมืองตอนในที่ควบคุมเส้นทางการ

ติดต่ออย่างสมบูรณ์ในระยะก่อนหน้านี้ก็ได้ ทำให้ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจของเมืองศรีเทพลดลงใน

ที่สุด แต่การที่ยังไม่ปรากฏจารึกหรือศาสนสถานแบบเขมรสมัยเมืองพระนครที่เมืองศรีเทพในช่วง

ปลายพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 16 แสดงว่าเมืองศรีเทพน่าจะยังคงดำรงสถานะ

ปกครองมาจนถึงช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษท่ี 16 อิทธิพลของอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนครจึงเข้า

มามีบาทในการปกครอง ซึ่งเป็นผลมาจากการแผ่อิทธิพลทางการเมืองของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 

ในช่วงเวลานี้นั่นเอง6 

 

 5.4.2 ลักษณะการต้ังถ่ินฐาน 

 ถึงแม้อิทธิพลทางการเมืองของอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนครจะเข้ามามีบทบาทในระยะ

นี้ แต่สำหรับคนธรรมดาสามัญก็ยังคงดำเนินชีวิตปกติ เห็นได้จากชั้นหลักฐานจากการขุดค้นที่ยังคง

ต่อเนื่องมาอย่างไม่ขาดตอนต้ังแต่ระยะท่ี 1, 2 และ 3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มชนท่ีเมืองศรีเทพน่าจะเป็น

กลุ่มชนดั้งเดิมที่มีพัฒนาการต่อเนื่องในที่ตั้งเดิมมากว่า 900 ปี ในระยะนี้เมืองในยังคงเป็นพื้นที่อยู่

อาศัยหลักที่มีปริมาณการอยู่อาศัยหนาแน่นดังเดิม ตรงกันข้ามกับพื้นที่เมืองนอกที่ไม่ปรากฏชั้นอยู่

อาศัยต่อจากระยะที่ 3 อีกเลย อาจเป็นเพราะพื้นที่เมืองนอกถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและ

ต้ังศาสนสถานเพียงอย่างเดียวก็เป็นได้  

 บริเวณนอกเมืองทางด้านทิศเหนือได้มีการสร้างปรางค์ฤษีขึ้นในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษท่ี 

16 – ครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 17 โดยพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานร่วมสมัยกับการสร้างปรางค์ฤษีดว้ย 

นับเป็นร่องรอยการตั้งถิ่นฐานนอกเมืองศรีเทพเป็นครั้งแรก ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดการ

พื้นท่ีของวัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครคล้ายกับท่ีเมืองเสมาก็ได้ ในบริเวณท่ีต้ังปรางค์ฤษีแต่เดิมมี

คันดินในระบบจัดการน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่แล้ว เมื่อก่อสร้างปรางค์ฤษีขึ้นอาจเป็นไปได้ว่ ามีการสร้าง

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายบารายในวัฒนธรรมเขมรขึ้นเพิ่มเติมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

 
6 การขยายอิทธิพลของอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนครมายังเมืองศรีเทพด้วยนโยบายที่แข็งกร้าวน้ัน 

อาจพิจารณาได้จากตำนานของชาวญัฮกุร กลุ่มคนที่ใช้ภาษามอญคล้ายภาษาในวัฒนธรรมทวารวดีที่กล่าวถึงการทำ

สงครามแพ้อาณาจักรเขมร จึงต้องหนีข้ึนบนพ้ืนที่สูงดังปัจจุบัน (ธิดา สาระยา, 2532, น. 194-196) ชาวญัฮกุรบาง

ส่วนได้ต้ังถ่ินฐานอยู่ใกล้กับเมืองศรีเทพ ในเขตเทือกเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย ถ้าหากตำนานน้ีมีเค้าโครงเรื่องอยู่จริง 

ก็อาจเป็นไปได้ที่ชาวญัฮกุรจะมีเชื้อสายของผู้ตกค้างจากเมืองศรีเทพในเวลาน้ัน 
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ด้วย ทำให้สันนิษฐานว่าการสร้างปรางค์ฤษีและต้ังชุมชนใหม่บริเวณนี้คงเพื่อควบคุมและใช้ประโยชน์

ระบบจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอาจเป็นไปได้ที่คันดินบังคับน้ำบางแนวจะถูกสร้างขึ้น

ในระยะนี้ด้วย (ภาพท่ี 176) 

 

 

ภาพท่ี 176 แบบสันนิษฐานการตั้งถิ่นฐานบริเวณเมืองศรีเทพในระยะท่ี 4 (กำหนดขอบเขตจากข้อมูล
การสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดี) 
 

ในระยะต่อมาพื้นท่ีแกนกลางของเมืองในตามแนวตะวันออก - ตะวันตกท่ีน่าจะมีศาสนสถาน

ตั้งอยู่ก่อนแล้ว ได้ถูกปรับปรุงพื้นที่และสร้างปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้องขึ้นในช่วงครึ่งหลัง

พุทธศตวรรษที่ 17 โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก อันเป็นที่ตั ้งของเขาถมอรัตน์ ลักษณะการหัน

ทิศทางไปยังทิศตะวันตกนี้ยังปรากฏท่ีเขาคลังนอกด้วย ซึ่งน่าจะเป็นกิจกรรมการดัดแปลงท่ีเกิดขึ้นใน

ช่วงเวลาเดียวกันนี้ แสดงให้เห็นว่ายังคงมีการใช้พื้นท่ีของเขาคลังนอกอยู่แม้เจดีย์ประธานจะยังสร้าง

ไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ตาม 

 ในพื้นที่ไกลออกไปทางตอนใต้ของเมืองศรีเทพติดกับแนวแม่น้ำป่าสักได้พบแหล่งโบราณคดี 

2 แหล่งคือ แหล่งโบราณคดีท่าบ้านและท่านาง (ภาพท่ี 3) ซึ่งสำรวจพบเศษภาชนะดินเผาจำนวนมาก 

เกือบท้ังหมดเป็นเศษเครื่องถ้วยเขมรท่ีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 พบร่วมกับเครื่องถ้วย
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จีนที่น่าจะอยู่ร่วมสมัยกันด้วยส่วนหนึ่ง (พัชรพร เงินเกิด, 2556, น. 78-81) สภาพที่ตั้งของแหล่ง

โบราณคดีเป็นพื้นราบที่น้ำเอ่อท่วมเป็นประจำทุกปีไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ดังนั้นพื้นที่บริเวณนี้จึง

น่าจะเป็นท่าเรือสำหรับขนส่งสินค้าไปยังเมืองศรีเทพ ซึ่งเป็นหลักฐานการติดต่อโดยใช้แม่น้ำป่าสกัท่ี

ชัดเจนท่ีสุด แม้จะเคยสันนิษฐานว่าในระยะก่อนหน้านี้มีการใช้แม่น้ำป่าสักเป็นเส้นทางติดต่อ แต่ก็ไม่

เคยปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจนเช่นนี้ 

 

5.4.3 ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

การเปล่ียนแปลงด้านการปกครองและวัฒนธรรมในระยะนี้ คงมีผลกระทบกับชนช้ันปกครอง

มากกว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไป เนื่องจากยังคงพบการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน โดยยังคง

เป็นสังคมเกษตรกรรมดังเดิม ในระยะนี้ปรากฏการสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณนอกเมืองทางด้านทิศเหนือ

ด้วย จึงเป็นไปได้ว่าพื้นท่ีเกษตรกรรมได้ขยายออกไปในทิศทางนี้ด้วย และน่าจะเพิ่มพื้นท่ีจับสัตว์น้ำได้

อีกพอสมควร ทั้งนี ้แบบแผนในการดำรงชีว ิตน่าจะยังคงเหมือนเดิม เนื่องจากหลักฐานที ่ใช้ใน

ชีวิตประจำวันไม่ได้เปล่ียนไปมาก แต่ท่ีสังเกตเห็นได้ชัดคือ การพบเครื่องถ้วยเขมรและเครื่องถ้วยจีน

ในชั้นวัฒนธรรมเป็นครั้งแรก แสดงให้เห็นว่าคงมีการนำภาชนะดินเผาทั้งสองชนิดเข้ามาใช้ในพื้นท่ี

เมืองศรีเทพ แต่ก็น่าจะยังคงการผลิตภาชนะดินเผาแบบเนื้อดินที่สามารถทำขึ้นใช้เองได้ในพื้นท่ี

ร่วมกันไปด้วย 

ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีโลหกรรมในระยะนี้จะพัฒนาขึ้นไปอีกขั ้น เพราะนอกจากจะพบ

เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีสืบต่อมาจากระยะก่อนหน้านี้แล้ว ยังสำรวจพบเครื่องใช้ของชนช้ันสูงหรือนักบวช

ที่หล่อขึ้นจากสำริดด้วย เช่น เครื่องประดับมีลวดลายแบบเขมร ชิ้นส่วนคานหามสำริดรูปพญานาค

และครุฑ อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบที่คล้ายกันของชิ้นส่วนคานหามสำริดที่พบในเมืองโบราณที่ไดร้ับ

วัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครเช่นเดียวกัน จึงเป็นไปได้ว่าโบราณวัตถุในวัฒนธรรมเขมรบาง

ประเภทอาจถูกนำเข้ามาจากศูนย์กลางอื่น ๆ ของอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนคร ในลักษณะ

เดียวกับเครื่องเคลือบก็เป็นได้ 

ช่างฝีมือด้านการสลักหินในระยะนี้ยังคงมีอยู่ดังเดิม แต่เปล่ียนจากการสลักพระพุทธรูปและ

พระโพธิสัตว์ เปล่ียนมาเป็นการสลักศิวลึงค์และฐานรองในศาสนาฮินดูไศวนิกาย รวมทั้งประติมากรรม

อื่น ๆ ท่ีพบเป็นจำนวนมากในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 และช่างฝีมือด้านก่อสร้างก็ปรับเปล่ียนมา

เป็นการก่อสร้างปราสาทในวัฒนธรรมเขมรโบราณแทน 
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การที่ลักษณะสถาปัตยกรรมของปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้องคล้ายกับปราสาทหิน   

พิมายและปราสาทพนมรุ้งมากกว่าปราสาทสมัยนครวัดที่เมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา  อาจเป็นไป

ได้ว่าในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษท่ี 17 มีการส่งช่างฝีมือไปเรียนรู้การสร้างปราสาทจากบ้านเมือง

ในพื ้นที ่ลุ ่มแม่น้ำมูล หรืออาจเป็นช่างจากพื้นที่ลุ ่มแม่น้ำมูลขึ ้นมาก่อสร้างให้ก็เป็นได้ แต่ช้ิน

ส่วนประกอบสถาปัตยกรรมบางชิ้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะนำมาจากแหล่งผลิตในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูล

เอง เช่น ทับหลังอุมามเหศวร เสาประดับกรอบประตู เนื่องจากมีรูปแบบท่ีใกล้เคียงกันมาก สะท้อนให้

เห็นว่าเมืองศรีเทพและพื้นที่ลุ ่มแม่น้ำมูลในช่วงเวลานี้คงมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จนสามารถ

แลกเปล่ียนในเชิงช่างได้ อย่างไรก็ตามปรางค์ศรีเทพมีส่วนฐานท่ีสูงแตกต่างไปจากปราสาทหินพิมาย

และปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะท่ีน่าจะถ่ายทอดให้กับปราสาทในยุคหลังอย่างปรางค์วัด

มหาธาตุ จังหวัดลพบุรีท่ีมีฐานสูงและมีองค์ประกอบบางส่วนคล้ายกันด้วย 

 

 5.4.3.1 ข้อสังเกตเก่ียวกับลักษณะการปกครอง 

ระบบการปกครองเดิมในระยะท่ี 3 น่าจะถูกลดบทบาทลงโดยอิทธิพลทางการเมือง

ของอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนคร ดังจะเห็นได้จากการพบจารึกภาษาเขมรอย่างน้อย 2 หลักท่ี

กล่าวถึงตำแหน่งข้าราชการเขมรโบราณ แสดงว่าอาจมีการแต่งตั ้งข้าราชการจากส่วนกลางของ

อาณาจักรเข้ามาทำงานในพื้นท่ี หรืออาจเป็นการแต่งต้ังคนท้องถิ่นโดยใช้ระบบการปกครองแบบเขมร

โบราณก็เป็นได้ แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าในระยะนี้ระบบการเมืองการปกครองแบบเขมรโบราณได้มี

บทบาทท่ีเมืองศรีเทพแล้ว 

อำนาจการปกครองของเขมรโบราณที่เมืองศรีเทพน่าจะมีวิวัฒนาการความเข้มข้นตาม

ช่วงเวลา สังเกตเห็นได้จากการสร้างปรางค์ฤษีในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 16 – ครึ่งแรกของ   

พุทธศตวรรษที่ 17 ไว้นอกเมืองและเป็นศาสนสถานขนาดเล็ก เป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนผ่านทางการ

ปกครองในระยะแรกยังไม่เสถียรนัก แต่ในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษท่ี 17 ได้ปรากฏการสร้างปรางค์

ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้องท่ีเป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ต้ังไว้บนศาสนสถานเก่าในตำแหน่งแกนกลาง

ของเมือง แสดงให้เห็นว่าเสถียรภาพทางการปกครองของเขมรโบราณมีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมากแล้ว  

นอกจากนี้การที่รูปแบบสถาปัตยกรรมของปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้องที่ใกล้ชิดกับ

ปราสาทหินพิมายและพนมรุ้งมากกว่าปราสาทในเมืองพระนคร แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองในช่วงเวลา

นี้มีความใกล้ชิดกับเมืองพิมายในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำมูลมากกว่า โดยอาจเป็นคนท่ีถูกส่งมาจากเมืองพิมาย
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หรือเป็นเครือญาติกันก็เป็นได้ ดังนั้นในระยะที่ 4 นี้เมืองศรีเทพจึงมีความสัมพันธ์กับเมืองพิมาย 

แทนท่ีความสัมพันธ์กับเมืองเสมาในระยะท่ี 3  

 

5.4.3.2 อิทธิพลของศาสนาฮินดูไศวนิกาย 

วัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดในระยะนี้คือ อิทธิพลของศาสนาฮินดูไศวนิกายที่ปรากฏ

ขึ้นมามีบทบาทเป็นครั้งแรกนับแต่มีศาสนาเข้ามาที่เมืองศรีเทพ ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะเป็นศาสนา

หลักของอาณาจักรเขมรในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 - 17 ศาสนาฮินดูไศวนิกายจึงเข้ามาพร้อมอิทธิพล

ทางการเมืองของอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนครด้วย โดยหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดที่สุดคือ การ

พบศิวลึงค์จำนวนหลายชิ้นร่วมกับฐานโยนิ และโคนนทิ แต่การที่ไม่พบจารึกทางศาสนาที่ชัดเจนเลย

นั้น ทำให้เรื ่องราวของศาสนาฮินดูไศวนิกายที่เมืองศรีเทพดูจะมีมิติที่แคบลงมาก ถึงแม้ว่าจะพบ

หลักฐานประติมากรรมจำนวนมากก็ตาม แต่ประติมากรรมส่วนใหญ่ก็เป็นประติมากรรมสามัญของ

ไศวนิกายท่ีมีรูปแบบคล้ายกันเกือบทุกพื้นท่ี 

 ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้เพียงว่าศาสนาฮินดูไศวนิกายเป็นศาสนาที่มีบทบาทมากที่เมือง     

ศรีเทพในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 อย่างไรก็ดี ได้พบเทวรูปพระวิษณุและพระลักษมีขนาดเ ล็ก 

และการนำเทวรูปพระสุริยะมาใช้ในศาสนถานของไศวนิกายด้วยนั้น แสดงให้เห็นว่าภายใต้ไศวนิกายท่ี

เป็นร่มเงาใหญ่นั้น ยังปรากฏการนับถือเทพอื่น ๆ อยู่ด้วยเช่นกัน และไม่เพียงแต่เทพอื่นเท่านั้น ใน

ระยะนี้ยังปรากฏร่องรอยของพุทธศาสนาอยู่บ้าง เช่น พระพุทธรูปปูนปั้นจากเขาคลังในท่ีมีอายุอยู่ใน

สมัยนี้ กิจกรรมการซ่อมแปลงเขาคลังนอกให้หันไปทางทิศตะวันตก 

 ที่น่าสังเกตคือ ถึงแม้ศาสนาฮินดูไศวนิกายจะเป็นศาสนาหลักในระยะนี้ แต่การสร้างปรางค์     

ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้องให้หันไปทางด้านทิศตะวันตก อันเป็นทิศทางที่เขาถมอรัตน์ตั้งอยู่นั้ น 

แสดงให้เห็นว่าคติการเคารพเขาศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญมากกว่าความเคร่งครัดทางศาสนา เนื่องจาก

เขาถมอรัตน์ได้ถูกสถาปนาเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานไปแล้วในระยะที่ 3 แต่ก็ยัง

เป็นท่ีเคารพนับถือของศาสนาฮินดูด้วย ซึ่งศาสนาฮินดูอาจจะตีความไปได้ว่าเป็นเขาไกรลาศของพระ

ศิวะก็เป็นได้ แต่กระนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสากลของเขาถมอรัตน์ รวมถึงการ

ปรับตัวของศาสนาฮินดูให้เข้ากับความเช่ือดั้งเดิมในท้องถิ่นด้วย 

 ในช่วงพุทธศวรรษที่ 18 ได้ปรากฏเทวรูปชัมภละและทวารวบาลศิลปะบายน พร้อมกับ

ร่องรอยกิจกรรมการซ่อมแซมปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้อง จึงมีข้อสันนิษฐานว่าอิทธิพลของ

พุทธศาสนานิกายวัชรยานจากเมืองพระนครหลวงในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้แพร่มาถึง
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เมืองศรีเทพ ส่งผลให้เกิดการซ่อมแปลงปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้องเป็นพุทธสถานในนิกาย

วัชรยานตามแม่แบบท่ีเมืองพระนครหลวงด้วย ข้อสันนิษฐานนี้ไม่น่าจะเป็นจริง เนื่องจากหลักฐานท่ี

พบมีเพียงเทวรูปชัมภละ ทวารวบาล และชิ้นส่วนคานหามสำริดศิลปะบายนเท่านั้นที่เชื่อมโยงกับ

รัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ได้ แต่ก็ไม่สามารถระบุศาสนาของประติมากรรมท้ังสามช้ินนี้ได้อย่าง

ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ปรากฏหลักฐานสำคัญของพุทธศาสนานิกายวัชรยานที่เคยพบในดินแดนไทยเลย 

เช่น พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ดังนั้นหลักฐานในขณะนี้จึงบอกได้แค่ว่ามีการ

ซ่อมแซมปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้อง และพบประติมากรรมในศิลปะบายนเท่านั้น 

จากหลักฐานทางศาสนาสามารถสรุปได้ว่าในระยะนี้ วัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนคร

แพร่หลายเข้ามายังเมืองศรีเทพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัยบาปวนในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 16 

สมัยนครวัดช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 17 และสมัยบายนช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 แต่ศูนย์กลางการ

ส่งต่อวัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครมายังศรีเทพ น่าจะเป็นกลุ่มเมืองโบราณในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูล

มากกว่าศูนย์กลางท่ีเมืองพระนคร ในกัมพูชา 

 

 5.4.3.3 ระบบเศรษฐกิจ 

 ในระยะนี้ระบบเศรษฐกิจคงจะสอดคล้องกับการปกครองที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ

อาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนคร โดยน่าจะรับนโยบายมาจากส่วนกลางเช่นเดียวกัน แต่การไม่

ปรากฏจารึกเรื่องราวในช่วงนี้ก็เป็นการยากที่จะลงรายละเอียดทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนได้ อย่างไรก็

ตามการปรากฏสินค้าประเภทเครื่องถ้วยเขมรและเครื่องถ้วยจีนในช้ันวัฒนธรรมก็อาจแสดงให้เห็นถึง

ความเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจได้ 

เครื ่องถ้วยเขมรมีศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญอยู ่บริเวณเขาพนมกุเลน ภายในใจกลาง

อาณาจักร เรียกว่า “แหล่งเตาพนมกุเลน” ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเตาอีกจำนวนมาก ผลิตในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 16 ส่วนศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งอยู่บริเวณเขาพนมดงเร็ก ครอบคลุมพื้นท่ีต้ังแต่อำเภอบ้าน

กรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในประเทศไทย ไปจังหวัดบันเตียนเมียนเจย ในประเทศกัมพูชา ผลิตต้ังแต่ช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 (ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, 2552, น. 186-190) ท้ังนี้เครื่องถ้วยเขมรท่ีสำรวจ

และขุดค้นพบในเมืองศรีเทพเคยวิเคราะห์แล้วว่ามาจากแหล่งเตาทั้งสองแหล่งในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

16 – 18 (ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, 2552, น. 68-69) น่าสังเกตว่าการผลิตเครื่องถ้วยเขมรเป็น

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ประเภทท่ีปรากฏขึ้นในอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนคร และน่าจะ

เป็นอุตสาหกรรมที่ทำให้เศรษฐกิจของอาณาจักรมั่งคั่ง จากการกระจายสินค้าไปยังเมืองต่าง ๆ  ที่อยู่
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ภายใต้ปกครองหรือมีสัมพันธ์ด้วย ท้ังนี้เมืองศรีเทพเองก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของจุดกระจายสินค้า ดังท่ี

ได้พบท่าเรือเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าประเภทเครื่องถ้วยโดยเฉพาะ แสดงให้เห็นถึงการขนส่งใน

ปริมาณท่ีมากเกินกว่าจะใช้กองคาราวานเดินบกในการขนส่งได้ (หรืออาจเป็นวัตถุท่ีแตกได้ง่าย) และ

เมืองศรีเทพก็น่าจะยังคงเป็นจุดกระจายสินค้าไปในบ้านเมืองอื่น ๆ ท่ีอยู่โดยรอบ  

น่าสังเกตว่านอกจากเครื่องเคลือบแบบเขมรแล้ว เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ซ่งก็เป็นสินค้าอีก

ประเภทหนึ่งท่ีพบร่วมกันด้วย การพบเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงซ่งในพื้นท่ีเมืองศรีเทพนั้น ไม่น่าจะเป็น

การติดต่อกับจีนโดยตรง แต่คงผ่านอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนคร ซึ ่งเป็นไปได้ว ่าด ้วย

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนครและราชวงศ์ซ่งของจีน ดังท่ีปรากฏว่าใน

รัชกาลของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ได้มีการส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีถึง 2 ครั้ง ในพ.ศ. 1659 

และพ.ศ. 1663 หลังจากท่ีเว้นว่างไปหลายรัชกาล รวมทั้งมีการแก้ไขสัญญาการค้าระหว่างกันในพ.ศ.

1674 และ 1690 (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2560, น. 195, 198) อาณาจักรเขมรในรัชกาลของพระ

เจ้าสูรยวรมันท่ี 2 จึงน่าจะได้ได้รับสิทธิพิเศษบางประการในการเป็นจุดกระจายสินค้าเครื่องถ้วยจีนไป

ยังเมืองท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลด้วย (Miksic & Goh, 2017, น. 388) 

รูปแบบการกระจายสินค้าประเภทเครื่องถ้วยเขมรและเครื่องถ้วยจีนจากเมืองศรีเทพไปยัง

พื้นท่ีอื่นนั้น อาจทราบได้รูปแบบหนึ่งจากการสำรวจในพื้นท่ีของชาวญัฮกุรในอำเภอเทพสถิต จังหวัด

ชัยภูมิ ใกล้กับเมืองศรีเทพ ซึ่งพบหลักฐานเป็นเศษเครื่องถ้วยเขมรและเครื่องถ้วยจีน แสดงให้เห็นว่า

ชาวญัฮกุรเป็นหนึ่งในตัวกลางการกระจายสินค้าในระบบเศรษฐกิจ แต่คงเกี่ยวข้องในขนาดท่ีเล็กมาก 

เนื่องจากใช้วิธีเดินเท้าและแบกสินค้าลัดเลาะไปตามช่องเขาท่ีซับซ้อนเท่านั้น 

 

5.4.4 บทบาทและความสำคัญในฐานะเมืองตอนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 

ช่วงอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนครเข้ามามีอิทธิพลในระยะนี้ เมืองศรีเทพน่าจะยังคงมี

บทบาทเป็นจุดเช่ือมต่อของเส้นทางตอนในท่ีสำคัญเช่นเดิม เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ท่ี

มีมาต้ังแต่ต้น ซึ่งผู้ปกครองก็น่าจะรับรู้ถึงข้อได้เปรียบตรงนี้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการต้ังขึ้นของ

ปรางค์นางผมหอมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 (อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, 2530, น. 14) บริเวณ

ช่องทางข้ามเขาพังเหยด้านทิศใต้ของเมืองศรีเทพ (ช่องสำราญ) ซึ่งเป็นช่องทางดั้งเดิมที่เมืองในลุ่ม

แม่น้ำลพบุรี-ป่าสักใช้ติดต่อกันมาตั้งแต่ระยะก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรเขมรสมัยเมือง    

พระนครยังคงให้ความสำคัญกับเส้นทางนี้อยู่ และน่าจะเป็นเส้นทางหลักในการติดต่อระหว่างภาค

กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดิม 
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อย่างไรก็ดีเมืองศรีเทพน่าจะอยู่ในบทบาทของผู้รับแบบแผนจากศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็นการ

รับนโยบายการปกครอง การรับรูปแบบวัฒนธรรม และการรับเป็นแหล่งกระจายสินค้าตอนใน ซึ่งเป็น

ลักษณะท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในระยะก่อนหน้า อาจจะเป็นเพราะเมืองศรีเทพในระยะนี้ได้กลายเป็น

ส่วนหนึ่งของอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนครแล้ว อิสระในการติดต่อแลกเปลี่ยนกับบ้านเมืองอื่น

อาจถูกจำกัดตามไปด้วย อีกทั้งบ้านเมืองที่เคยติดต่อแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างรัฐ

ทวารวดีทางตะวันตกก็เริ่มทยอยเส่ือมลงไปต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 ทำให้บทบาทของการเป็นจุด

ศูนย์กลางหรือเป็นจุดเช่ือมต่อบ้านเมืองตอนอาจดูไม่หลากหลายเท่าระยะก่อนหน้า  

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในระยะนี้เมืองศรีเทพยังคงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และอาจจะเจริญขึ้น

มากในฐานะของเมืองตอนในที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ระดับอาณาจักรในช่วง  

พุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากช้ันวัฒนธรรมท่ีปรากฏการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นและ

ต่อเนื่อง รวมทั้งการปรากฏศาสนสถานขนาดใหญ่ในวัฒนธรรมเขมรและระบบจัดการน้ำบางส่วนก็

เป็นดัชนีช้ีวัดความเจริญประเด็นเดียวกันกับในระยะท่ี 3  

ในระยะท่ี 4 นี้ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านเล็กเมืองน้อยจึงดูไม่ชัดเจนนัก หากแต่ความสัมพันธ์

กับศูนย์กลางวัฒนธรรมเขมรในแต่ละภูมิภาคกลับน่าจะมีความสัมพันธ์ที ่ชัดเจนกว่า ดังเช่น

ความสัมพันธ์กับเมืองพิมายท่ีมีความใกล้ชิดในด้านรูปแบบสถาปัตยกรรม รวมถึงเมืองลพบุรีท่ีไม่เส่ือม

ลงไปเหมือนรัฐทวารวดีท่ีอยู่ใกล้เคียง ในทางกลับกันเมืองลพบุรีน่าจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในช่วง

พุทธศตวรรษที่ 18 ด้วยกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของวัฒนธรรมเขมรอีกแห่งหนึ่งควบคู่ไปกับเมือง  

พิมายในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังนั้นความสัมพันธ์แบบสามเหลี่ยมของเมือง

ศรีเทพที ่เคยปรากฏในระยะที ่ 3 โดยมีเมืองลพบุร ีและเมืองเสมาเป็นองค์ประกอบนั้น น่าจะ

เปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมเมืองศรีเทพ เมืองพิมาย และเมืองลพุบุรีแทนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 

โดยมีปรางค์นางผมหอมเป็นจุดเชื ่อมต่อเส้นทางตอนในที ่สำคัญระหว่างภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพท่ี 177) 
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ภาพท่ี 177 แบบจำลองเส้นทางติดต่อตอนในแผ่นดินในระยะท่ี 4 
 

5.4.5 ข้อสังเกตเก่ียวกับการทิ้งร้างเมืองศรีเทพหลังพุทธตวรรษที่ 18 

 ข้อมูลจากชั้นวัฒนธรรมจากการขุดค้นต่างสรุปตรงกันว่า อายุสมัยของชั้นหลักฐานระยะ

สุดท้ายอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครหรือสมัยบายน 

หลังจากนี้เป็นช่วงที่เมืองศรีเทพถูกทิ้งร้าง สอดคล้องกับอายุของเทวรูปชัมภละ ทวารบาล และ

ช้ินส่วนคานหามสำริด หลักฐานรุ่นสุดท้ายท่ีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 ตามแบบศิลปะบายน

ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าแม้จะพบประติมากรรมท่ีสามารถกำหนดให้

อยู่ในสมัยบายน แต่ประติมากรรมที่พบกลับไม่ใช่ประติมากรรมสำคัญที่เป็นตัวแทนของพุทธศาสนา

นิกายวัชรยานที่พบในเมืองโบราณสมัยบายน เช่น พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 

รวมถึงยังไม่ปรากฏศาสนสถานในสมัยนี้ที่เมืองศรีเทพด้วย แม้จะมีข้อสันนิษฐานถึงการซ่อมแปลง

ปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้องเป็นพุทธสถานนิกายวัชรยาน แต่ก็น่าจะบอกได้ว่าเป็นแค่การ

ซ่อมแซมในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น 

 เมื่อพิจารณาจากเมืองหรือชุมชนโบราณท่ีได้รับวัฒนธรรมเขมรสมัยบายน ภายในพื้นท่ีมักจะ

ปรากฏศาสนสถานอันเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมเขมรสมัยบายนอย่างชัดเจน เช่น ปรางค์พรหมทัต 

ในอาณาบริเวณของปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดสิงห์บุรี รวมถึง       
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อาโรคยศาลาท่ีต้ังอยู่ประจำเมืองในขอบเขตอำนาจของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ดังนั้นการไม่ปรากฏคุณ

ลักษณะเฉพาะเช่นนี้ก็อาจเป็นไปได้ว่าเมืองศรีเทพได้ลดความสำคัญแล้วในช่วงระยะเวลานี้ 

 นโยบายเชิงพื้นที่อันเป็นรากฐานสำคัญของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ที่มีต่อดินแดนประเทศไทย 

อาจแบ่งได้เป็น 2 พื้นที่คือ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการสร้างอาโรคยศาลาจำนวน

ประมาณ 32 หลัง โดยกระจายตัวครอบคลุมเทือกเขาพนมดงเร็ก สาขาของแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีท่ี

บางแห่งเป็นชุมชนดั้งเดิม และสร้างธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทางจำนวน 8 หลัง มุ่งตรงสู่เมือง      

พิมาย ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญในขณะนั้น ส่วนอีกพื้นที่คือ ภาคกลางและภาคตะวันตก ตั้งเมืองหรือ

ชุมชนในวัฒนธรรมเขมรครอบคลุมจากใต้ขึ้นเหนือ ทั้งแม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำบางประ

กง แม่น้ำเจ้าพระยา และขึ้นเหนือไปยังเมืองลพบุรีและสุโขทัย โดยเน้นครอบครองพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำและ

ช่องเขาท่ีสำคัญต่าง ซึ่งบางจุดเป็นชุมชนด้ังเดิมในสมัยทวารวดี (O’Naghten, 2014, p. 406) (ภาพท่ี 

178) 

 

 

ภาพท่ี 178 ตำแหน่งเมืองศรีเทพกับโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมรสมัยบายน ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 
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 นโยบายข้างต้นอาจตรวจสอบด้วยตำแหน่งของศาสนสถานและเมืองโบราณในวัฒนธรรม

เขมรสมัยบายน เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งของอาโรคยศาลาท่ีมักจะตั้งขึ้นในชุมชนด้ังเดิม จะเห็นได้ว่า

ตำแหน่งของอาโรคยศาลากระจายตัวอยู่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น ส่วน

พื้นที่ภาคกลางเมืองโบราณส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแม่กลอง ที่น่าจะ

เป็นเส้นทางการค้าสำคัญในช่วงนี้ และบางส่วนตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำท่าจีน และลุ่มแม่น้ำลพบุรี 

รวมถึงเมืองโบราณสุโขทัย และศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 ตำแหน่งของอาโรคยศาลาน่าจะแสดงถึงตำแหน่งบ้านเมืองในดินแดนปกครองของพระเจ้า     

ชัยวรมันที่ 7 ซึ่งทรงโปรดให้สร้างอาโรคยศาลาประจำชุมชน ส่วนเมืองโบราณในภาคกลางจะเห็นได้

ว่าอยู่ทางตอนล่างของภาคกลางทั้งหมด ซึ่งมีเมืองลพบุรีเป็นศูนย์กลางการแพร่กระจายวัฒนธรรม

สมัยบายน ดังนั้นการเกิดขึ้นของเมืองลพบุรีและเมืองในภาคกลางตอนล่าง คงแสดงให้เห็นว่าพระเจ้า

ชัยวรมันท่ี 7 คงให้ความสำคัญกับดินแดนแถบนี้มาก และไม่ได้ให้ความสำคัญกับพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำป่าสัก

เหมือนสมัยก่อนหน้า รวมไปถึงการขยายอิทธิพลขึ้นไปยังตอนเหนือของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในเขต

จังหวัดสุโขทัย ทำให้ความสำคัญของพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำป่าสักถูกปรับเปล่ียนขึ้นเหนือตามไปด้วย ดังท่ีเมือง

เพชรบูรณ์จะเจริญขึ้นเป็นศูนย์กลางของลุ่มแม่น้ำป่าสักในสมัยสุโขทัยต่อไป 

 จากข้อมูลข้างต้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าเมืองศรีเทพได้กลายเป็นเมืองชายขอบของอำนาจจาก

ศูนย์กลางวัฒนธรรมเขมรสมัยบายนแล้วในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ดังนั้นการที่เมืองลพบุรีขึ้นมาเป็น

ศูนย์กลางในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำลพบุรี แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักคงหมดความสำคัญลงไปด้วย 

และเส้นทางติดต่อทั้งหมดน่าจะลงไปรวมกันทีเมืองลพบุรีที่สามารถติดต่อกับบ้านเมืองในภาคกลาง

ตอนล่างและภาคเหนือได้สะดวก  

 จึงสันนิษฐานได้ว่าเมืองศรีเทพคงหมดความสำคัญและเริ่มท้ิงร้างลงในช่วงกลางพุทธศตวรรษ

ท่ี 18 สาเหตุสำคัญเกิดจากการเปล่ียนเส้นทางการติดต่อท่ีต้องผ่านลุ่มแม่น้ำป่าสักในช่วงพุทธศตวรรษ

ท่ี 16 – 17 มาเป็นติดต่อโดยตรงไปยังเมืองลพบุรีแทนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 เพื่อลงไปยังบ้านเมือง

ภาคกลางตอนล่างและภาคเหนือที่เป็นเส้นทางการค้าและชุมชนสำคัญในวัฒนธรรมเขมรสมัยบายน 

แต่การทิ้งร้างน่าจะเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ เหมือนกับการลดบทบาทลง เนื่องจากได้พบเครื่องถ้วยสมัย
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สุโขทัยจำนวน 2 ชิ้น แสดงให้เห็นว่าอาจจะยังคงมีผู้คนอาศัยอยู่ที่เมืองศรีเทพในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

19 ด้วย แต่ก็คงลดน้อยลงมากจนกระท่ังท้ิงร้างในท่ีสุด7 

 จากรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระปรางค์วัดมหาธาตุ จังหวัดลพบุรีท่ีมีฐานสูงและมีลวดลาย

บางประการคล้ายกับปรางค์ศรีเทพ มีความเป็นไปได้ว่าผู้คนและช่างฝีมือจากเมืองศรีเทพส่วนหนึ่ง

เคล่ือนย้ายลงมารวมกับกลุ่มคนท่ีลพบุรี ซึ่งในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 – 19 ได้กลายเป็นเมืองหรือรัฐท่ี

สำคัญในพื้นท่ีภาคกลางของไทยแล้ว เมืองศรีเทพจึงน่าจะท้ิงร้างลงต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 เป็น

ต้นมาจนกระท่ังปรากฏหลักฐานขึ้นอีกครั้งในสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ และด้วยเหตุท่ี

ไม่ปรากฏหลักฐานในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 – 24 เลยในพื้นท่ีเมืองศรีเทพ จึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มคนใน

พื้นท่ีอาจเพิ่งอพยพเข้ามาและไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนในช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 อย่างไรก็ตาม

ในประเด็นนี้ก็ควรจะมีการศึกษาต่อไป 

  

 

 
7 น่าสนใจว่าหากท่ีเมืองศรีเทพยังคงมีคนอยู่อาศัยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 ข้อสันนิษฐานที่ว่าเมืองทิ้งร้าง

ลงเนื่องจากโรคระบาดตามตำนานฤษีตาวัว-ตาไฟ ตำนานนี้ก็อาจคาบเกี่ยวกับตำนานพระเจ้าอู่ทองที่เสด็จหนีโรค

ระบาดลงไปต้ังกรุงศรีอยุธยาก็เป็นได้ ซึ่งน่าจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกัน แต่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ต่อไป 

  
 



  

บทที่ 6  

สรุปและเสนอแนะ 

 

การพบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมากนำไปสู่การการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของเมือง    

ศรีเทพมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงในปัจจุบัน เนื่องจากยังคงปรากฏหลักฐาน

ใหม่ข้ึนอีกมากจากการดำเนินการทางโบราณคดี การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งท่ีจะทบทวนและตีความใหม่

จากหลักฐานที่เคยได้ศึกษาไว้แล้วและหลักฐานที่พบใหม่เมื่อไม่นานมานี้ รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลใหม่

จากการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่เมืองนอกเมื่อปี 2561 เพื่อให้สามารถอธิบาย

พัฒนาการของเมืองศรีเทพได้อย่างละเอียดขึ้น และตีความเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนในเพื่อให้ได้

มุมมองใหม่ของการศึกษาเมืองโบราณในประเทศไทย 

ผลจากการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในพื้นที่เมืองศรีเทพทั้งหมดร่วมกับข้อมูล

จากการขุดค้นทางโบราณคดี ทำให้สามารถสังเคราะห์พัฒนาการของเมืองศรีเทพออกเป็น 4 ระยะ 

ดังนี้ 

 

เมืองศรีเทพระยะที่ 1 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 – 10 

 รอบเมืองศรีเทพปรากฏการต้ังถิ่นฐานของชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายตาม

แนวแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสายรองจำนวนหลายแหล่ง ชุมชนโบราณเหล่านี้น่าจะเคลื่อนย้ายลงมา

รวมกลุ่มกันต้ังเป็นชุมชนระยะแรกท่ีเมืองศรีเทพในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9 – 10 เนื่องจากบริเวณท่ีต้ัง

เมืองศรีเทพสามารถรองรับการขยายชุมชนได้อย่างกว้างขวางและต้ังอยู่บนเส้นทางการติดต่อระหว่าง

ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ชุมชนระยะแรกเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มีรากฐาน

ทางสังคมและวัฒนธรรมมาจากชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย แต่มีความรู้ด้านการ

จัดการน้ำในระดับหนึ่ง และมีความเช่ือเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย โดยแสดงออกผ่านทางพิธีกรรมฝัง

ศพพร้อมเครื่องอุทิศ ในระยะนี้พบหลักฐานการติดต่อกับภายนอกได้แก่ หวีงาช้าง กุณฑี ตราประทับ 

ลูกปัดหินกึ่งมีค่า ลูกปัดแก้ว ท่ีมีแหล่งผลิตอยู่ในประเทศอินเดีย รวมถึงภาชนะดินเผาแบบพิมายดำท่ี

พบมากในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลตอนบน แสดงให้เห็นว่าชุมชนในระยะนี้คงมีการติดต่อกับอินเดีย

โดยผ่านชุมชนร่วมสมัยในพื้นที่ภาคกลางที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลมากกว่า และติดต่อกับชุมชนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านเส้นทางข้ามแนวเขาพังเหย ซึ่งจะเป็นบทบาทที่สำคัญในฐานะเมืองตอนใน

ระยะต่อไป
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เมืองศรีเทพระยะที่ 2 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 - 13 

 ชุมชนระยะแรกได้พัฒนาขึ้นเป็นสังคมเมืองในระยะนี้ โดยอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและเพิ่ม

จำนวนประชากรมากขึ้นกว่าเดิม และมีการขยายพื้นท่ีอยู่อาศัยออกไปยังบริเวณพื้นท่ีเมืองนอก พบว่า

มีการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการชลประทานและคงเริ่มต้นการขุดคูน้ำคันดินขึ้นแล้ว ในด้าน

สังคมและวัฒนธรรมได้ปรากฏวัฒนธรรมการใช้อักษรจากอินเดียเป็นครั้งแรก ซึ่งบันทึกเรื่องราวของ

ระบบกษัตริย์ และศาสนา โดยศาสนาฮินดูไวษณพนิกายและการนับถือพระสุริยะ รวมทั้งพุทธศาสนา

ฝ่ายเถรวาทเจริญขึ้นในช่วงเวลาใกลเคียงกัน แสดงออกผ่านทางศิลปกรรมท่ีสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้สกุล

ช่างศรีเทพท่ีมีความโดดเด่น สะท้อนให้เห็นถึงการรับพื้นฐานศิลปกรรมจากอินเดีย ฟูนัน เจนละ และ

ทวารวดี เข้ามาปรับใช้เป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่าง นอกจากนี้ยังพบว่ามีร่องรอยของผู้คนจากอินเดีย

หรือศรีลังกา และฟูนันเข้ามาตั้งรกรากที่เมืองศรีเทพ ซึ่งน่าจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ

วัฒนธรรมให้เจริญขึ้นได้ 

 ในระยะนี้เมืองศรีเทพคงพัฒนาเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งในดินแดนไทย แต่คงไม่ใช่เมืองหลวง

ของรัฐทวารวดี เนื่องจากไม่พบจารึกท่ีกล่าวถึงทวาวรวดีในพื้นท่ีเมืองศรีเทพเลย แต่กลับพบกระจาย

ตัวอยู่ในบริเวณภาคลุ่มแม่น้ำแม่กลอง-ท่าจีน ซึ่งสันนิษฐานว่าคงเป็นขอบเขตของรัฐทวารวดี อีกท้ัง

หลักฐานจากจารึกแสดงให้เห็นว่ารัฐทวารวดีนับถือศาสนาฮินดูไศวนิกาย นิกายปาศุปัต ซึ่งแตกต่างกับ

ศรีเทพท่ีนับถือไวษณพนิกาย อีกท้ังพัฒนาการของเมืองศรีเทพท่ีเริ่มต้นขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 ดู

จะเก่าแก่กว่ารัฐทวารวดีท่ีเพิ่งปรากฏขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12  

 บทบาทเมืองตอนในของศรีเทพในระยะนี้เริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้น โดยทำหน้าท่ีเป็นชุมทาง

วัฒนธรรมที่เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมจากตะวันตกคือ อินเดียและทวารวดี และตะวันออกอันได้แก่ 

ฟูนันและเจนละ มาหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของตน นอกจากนี้ยังเป็นตอนในที่ผลิต

ทรัพยากรบางประเภทท่ีพบเฉพาะในดินแดนตอนในเท่านั้น และจุดเช่ือมต่อของบ้านเมืองตอนในท่ีอยู่

ใกล้เคียง ทั้งสองบทบาทนี้สะท้อนให้เห็นความเป็นเมืองตอนในที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็น

ของตนเอง ไม่ได้ถูกรวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองท่าชายฝ่ังทะเล 
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เมืองศรีเทพระยะที่ 3 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 

 การตั้งถิ่นฐานในระยะนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีระบบการปกครองท่ี

เข้มแข็งกว่าเดิม เห็นได้จากการวางผังเมืองที่ประกอบไปด้วยคูน้ำคันดินและระบบการจัดการน้ำท่ี

ซับซ้อน เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรและพื้นท่ีเกษตรกรรม รวมทั้งการปรากฏข้ึนของศาสน

สถานขนาดใหญ่ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมด้านแรงงานและทรัพยากรท่ีมีมากขึ้นกว่าเดิม 

 อิทธิพลของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก้าวขึ้นมามีบทบาทแทนท่ีศาสนาฮินดูในระยะก่อนหน้า 

โดยทางหนึ่งรับมาจากราชวงศ์ปาละในอินเดีย ผ่านทางศรี วิชัยและทวารวดีในระบบการค้าข้าม

ภูม ิภาค และอีกทางหนึ ่งอาจร ับมาจากอาณาจักรเขมรโบราณ ผ่านทางบ้านเมืองในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการผสมรวมกันของวัฒนธรรมท่ี และยังปรากฏว่ามีภิกษุจาก

จีนเข้ามีที่เมืองศรีเทพด้วยตัวเอง แสดงให้เห็นว่าเมืองศรีเทพน่าจะเป็นเมืองสำคัญของพุทธศาสนา

ฝ่ายมหายานแห่งหนึ่งท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดี  

 ในระยะนี้ได้ปรากฏสินค้าจากต่างถิ่นคือ เครื่องเคลือบสีฟ้าหรือเขียวอมฟ้าจากตะวันออก

กลาง และลูกปัดแก้วท่ีมีแหล่งผลิตในอินเดีย ศรีลังกา และจีน แม้จะแสดงให้เห็นว่าเมืองศรีเทพได้เข้า

ไปอยู่ในเครือข่ายการค้าโลกแล้ว แต่น่าจะเป็นฟันเฟืองลำดับรองท่ีต้องจัดหาสินค้าผ่านรัฐท่ีอยู่บริเวณ

ชายฝั่งทะเลอย่างศรีวิชัยและทวารวดีที่มีสถานะเป็นผู้ค้าคนกลางกระจายสินค้าจากจีน อินเดีย และ

อาหรับ ถึงกระนั้นด้วยความเป็นเมืองตอนในท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบ้านเมืองภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับเมืองเสมาและเมืองลพบุรี อาจทำให้เมืองศรีเทพ

กลายเป็นศูนย์กลางควบคุมเส้นทางติดต่อตอนในแผ่นดินทั้งทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ รวมถึง

ควบคุมทรัพยากรบางประเภท ทำให้มีข้อต่อรองท่ีเท่าเทียมกับผู้ค้าคนกลางอย่างศรีวิชัยและทวารวดี

ได้ แต่ความสัมพันธ์คงเป็นไปในลักษณะการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของเมืองท่าชายฝั่งทะเลและ

เมืองภายใน ซึ่งทำให้ภาพรวมของท้ังภูมิภาคเจริญขึ้นพร้อมกันด้วย 

 ในระยะนี้อาจกล่าวได้ว่าเมืองศรีเทพได้เจริญขึ้นสูงสุดท้ังความเฟื่องฟูด้านเศรษฐกิจท่ีสะท้อน

ผ่านการสร้างโบราณสถานและระบบการจัดการน้ำขนาดใหญ่ ด้านวัฒนธรรมที ่ปรากฏความ

หลากหลายของงานศิลปกรรม และด้านศาสนาที่พิจารณาได้จากอิทธิพลของของพุทธศาสนาฝ่าย

มหายาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากการเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อดินแดนตอนในและเมืองท่าชายฝ่ัง

ทะเล 
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เมืองศรีเทพระยะที่ 4 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 

 อิทธิพลทางการเมืองของอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนครได้เข้ามามีบทบาทในพื้นท่ีเมืองศรี

เทพตั้งแต่ในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 16 ทำให้เมืองศรีเทพกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอัน

กว้างใหญ่ ซึ่งต้องรับแบบแผนบางประการจากศูนย์กลาง ดังเช่น ระบบราชการแบบเขมรท่ีปรากฏใน

จารึก ศาสนาฮินดูไศวนิกายที่เป็นแบบแผนทางวัฒนธรรม ทำให้เมืองศรีเทพในระยะนี้มีอิสระน้อย

มากในการรังสรรค์ศิลปกรรมของตนท่ีเคยมีความหลากหลายในระยะก่อนหน้า 

 ถึงแม้ว่าอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนครจะเข้ามามีบทบาททางการเมือง แต่ในระดับ

ประชาชนสามัญยังคงดำรงชีวิตต่อไปตามปกติ ดังปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยท่ีหนาแน่นและไม่ขาด

ตอน และได้มีการบุกเบิกพื้นที่ออกไปสร้างศาสนสถานและตั้งชุมชนใหม่ด้านนอกเมือง ในระยะนี้ได้

ปรากฏเครื่องถ้วยเขมรและเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ซ่งปะปนอยู่ในชั้นวัฒนธรรม รวมถึงพบใน

บริเวณท่ีเป็นท่าเรือขนส่ง แสดงให้เห็นว่าเมืองศรีเทพได้กลายเป็นแหล่งกระจายสินค้าตอนในแผ่นดิน

แห่งหนึ่งของอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนคร ท้ังนี้จากความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรม

กับเมืองพิมาย สันนิษฐานว่าเมืองศรีเทพคงมีการติดต่อกับเมืองพิมายแทนที่เมืองเสมาในระยะกอ่น

หน้า รวมถึงเมืองลพบุรีท่ียังคงเจริญอยู่เช่นกัน จึงเกิดเป็นกลุ่มเมืองที่ควบคุมเส้นทางตอนใน โดยมี

ปรางค์นางผมหอมเป็นจุดผ่านสำคัญระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ร่องรอยการอยู่อาศัยและหลักฐานทางโบราณคดีที่สำรวจพบชี้ตรงกันว่าระยะการอยู่อาศัย

สุดท้ายของเมืองศรีเทพอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานของวัฒนธรรมเขมรสมัย

บายน แต่ด้วยนโยบายทางการเมืองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ให้ความสำคัญกับบ้านเมืองในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และเปล่ียนความสนใจไปยังเมืองในภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก รวมทั้ง

ภาคเหนือของไทย พร้อมกับตั้งเมืองลพบุรีเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมสมัยบายนในภาคกลาง พื้นที่ลุ่ม

แม่น้ำป่าสักจึงหมดความสำคัญลงจากการเปล่ียนเส้นทางการติดต่อไปยังเมืองลพบุรี และขึ้นเหนือไป

ยังเมืองสุโขทัย ส่งผลให้เมืองศรีเทพเริ่มหมดความสำคัญลงตั้งแต่ช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 18 แต่ก็

อาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มยังต้ังรกรากอยู่จนกระท้ังพุทธศตวรรษท่ี 19 ก็เป็นได้ 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. การศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนในครั้งนี้ ผู้วิจัยพยายาม

นำเสนอและวิเคราะห์ประเด็นที่แตกต่างไปจากการศึกษาพัฒนาการของเมืองโบราณที่ผ่านมา แต่ก็

ต้องยอมรับว่าแม้เมืองศรีเทพจะพบหลักฐานจากการสำรวจและขุดค้นจำนวนมาก แต่ข้อมูลส่วนใหญ่

เป็นข้อมูลเบื้องต้น ยังขาดการวิเคราะห์ในเชิงลึกด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือเทคนิควิธี

วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลในมิติอื ่น ๆ มากขึ้น เช่น การวิเคราะห์ศิลาวรรณา การวิเคราะห์หา

องค์ประกอบของโบราณวัตถุบางประเภท ส่งผลให้การเช่ือมโยงหลักฐานบางประเภทยังมีข้อจำกัดอยู่

มาก  

2. การศึกษาครั้งต่อไปอาจต้องคำนึงว่าผลการขุดค้นท่ีผ่านมาทำให้ทราบข้อมูลในแนวดิ่งหรือ

ลำดับอายุสมัยของวัฒนธรรมอย่างแน่ชัดแล้ว แต่ข้อมูลในแนวระนาบหรือการใช้พื ้นที่กลับยังไม่

ชัดเจนแม้ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถการระบุประเภทของพื้นท่ีอย่างแน่ชัด เช่น ย่าน ตลาด พระราชวัง 

แหล่งผลิต ดังนั้นการขุดค้นครั้งต่อไปควรจะเน้นความสำคัญในเชิงพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อตอบคำถาม

เรื่องการพื้นท่ี อันเป็นจุดประสงค์สำคัญของการศึกษาโบราณคดีเมืองหรือพัฒนาการของเมืองโบราณ 
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1. ตัวอย่างลำดับที่ 1 หลุมขุดค้น TP.1 
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2. ตัวอย่างลำดับที่ 2 หลุมขุดค้น TP.1 
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3. ตัวอย่างลำดับที่ 3 หลุมขุดค้น TP.2 
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4. ตัวอย่างลำดับที่ 4 หลุมขุดค้น TP.2 
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