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 The objectives of this dissertation are to sequence and study the 

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

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

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

in 2014.    

 The results of the study can be outlined as follows:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the most complex in Dvaravati period.  
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1 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

 เมืองศรีเทพ เป็นเมืองโบราณสําคัญบริเวณลุ่มแม่นํา้ป่าสักท่ีมีพัฒนาการทาง

วฒันธรรม จากชุมชนสมยัก่อนประวติัศาสตร์ตอนปลายเป็นรากฐานทางวฒันธรรมท่ีสําคญั เม่ือ

ประมาณ 2,000 – 1,500 ปีมาแล้ว 0

1 ก่อนพฒันาเป็นชุมชนเมืองท่ีมีระบบสงัคมและวฒันธรรม

ซับซ้อนขึน้ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 1

2 ซึ่งวัฒนธรรมทวารวดีและพุทธศาสนามี

บทบาทมากท่ีสดุในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12 - 16 แตอ่ยา่งไรก็ตามวตัถทุางวฒันธรรมท่ีพบมีรูปแบบ

การผสมผสานกันระหว่างศิลปะทวารวดีและศิลปะเขมรโบราณ ถือเป็นลักษณะสําคัญของ

ศิลปกรรมท่ีเมืองศรีเทพในช่วงเวลานี ้ 

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 - 18 อิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรโบราณเข้ามามีบทบาท

แทนท่ีวฒันธรรมทวารวดีอย่างชัดเจน ศาสนาพราหมณ์มีบทบาทอย่างมากในช่วงเวลานี ้งาน

ศิลปกรรมภายใต้อิทธิพลของศิลปะเขมรเกิดขึน้อย่างแพร่หลาย กระทั่งประมาณช่วงกลาง      

พทุธศตวรรษท่ี 18 กลบัไม่พบหลกัฐานการอยูอ่าศยัตอ่มาในระยะหลงั ซึง่เมืองโบราณแห่งนีค้งถูก

ทิง้ร้างลงในช่วงก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 

 

                                                                                 

1
 สถาพร เท่ียงธรรม, ศรีเทพ : เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งลุ่มนํา้ป่าสัก (เพชรบูรณ์: 

อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ กรมศลิปากร, 2554), 30-31. 

 2 เมืองศรีเทพคงเร่ิมต้นความเป็นชมุชนเมืองในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12 – 13 จากการพบหลกัฐาน

ประเภทจารึก และโบราณวตัถุเน่ืองในศาสนาจํานวนมาก รวมทัง้การขดุคนํูา้คนัดินเป็นขอบเขตของเมือง เพ่ือ

แก้ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนนํา้และรองรับการขยายตวัของประชากร ดเูพิม่เตมิใน อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 

เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ: รุ่งศลิป์การพมิพ์, 2538), 45.  
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พัฒนาการทางวัฒนธรรมท่ีต่อเน่ืองยาวนานทําให้พบหลกัฐานทางโบราณคดีทัง้

โบราณวตัถแุละโบราณสถานจํานวนมาก โดยเฉพาะโบราณสถานท่ีกระจายตวัอยู่ทัง้ในและนอก

เมืองกวา่ 100 แหง่ มีขนาดและความสาํคญัแตกตา่งกนัไป ดงันี ้ 

โบราณสถานสําคัญภายในเมือง ได้แก่ เขาคลังใน เจดีย์ในพุทธศาสนา สร้างขึน้

ภายใต้ศิลปกรรมทวารวดี ยงัคงเหลอืลวดลายปนูปัน้รูปคณะและพนัธ์ุพฤกษาประดบัสว่นฐานของ

เจดีย์ กําหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 หรือ 14 2

3 ปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้อง 

เทวาลยัในศาสนาพราหมณ์ ท่ีตัง้อยู่ต่อเน่ืองกันบนแกนกลางของเมืองศรีเทพ สร้างขึน้ประมาณ

พทุธศตวรรษท่ี 173

4 ภายใต้อิทธิพลของศิลปกรรมเขมรโบราณ  

 โบราณสถานสาํคญันอกเมือง ได้แก่ ปรางค์ฤาษี เทวาลยัของศาสนาพราหมณ์ สร้าง

ขึน้ภายใต้อิทธิพลของศิลปกรรมเขมรโบราณ ตัง้อยู่นอกเมืองทางด้านทิศเหนือห่างจากเมือง      

ศรีเทพประมาณ 2 กิโลเมตร กําหนดอายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 – 174

5 และ ถํา้เขาถมอรัตน์      

ศาสนสถานประเภทถํา้ท่ีปรากฏภาพสลกันูนต่ําพระพุทธรูปและพระโพธิสตัว์ ภายใต้คติของพุทธ

ศาสนามหายาน กําหนดอายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 145
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3
 จากหลกัฐานทางโบราณคดีเช่ือวา่เขาคลงัในสร้างขึน้ราวพทุธศตวรรษท่ี 11 – 12 ระยะเดียวกับ

การก่อตัง้เมืองศรีเทพ เพ่ือเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาเถรวาท แต่ต่อมามีการเปล่ียนมาเป็นพุทธศาสนา

มหายานในพทุธศตวรรษท่ี 14 ดเูพิม่เตมิใน สถาพร เท่ียงธรรม, ศรีเทพ : เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งลุ่ม

นํา้ป่าสัก, 54. แตอ่ย่างไรก็ตามในปัจจบุนัมีการศกึษาเปรียบเทียบแผนผงัของเขาคลงัในกับโบราณสถานในผงั

ส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ในศิลปะปาละตอนต้น พบว่ามีความคล้ายคลึงกัน และ    

เขาคลงัในอาจสร้างขึน้ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 ดเูพิม่เตมิใน เชษฐ์ ติงสญัชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ศลิปะปาละและอิทธิพลต่อศลิปะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2555), 68-69. 
4
 อนุวิทย์ เจริญศภุกุล, “การกําหนดอายุปรางค์ท่ีเมืองศรีเทพ,” เมืองโบราณ 5, 4(เมษายน – 

พฤษภาคม 2552): 98. 
5
 อนวุทิย์ เจริญศภุกลุ, “โครงการอุทยานประวตัิศาสตร์ศรีเทพ การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมเพ่ือ

การอนรัุกษ์ สรุปผลการสํารวจและแนวความคดิเบือ้งต้น,” เมืองโบราณ 13, 1(มกราคม – มีนาคม, 2530), 11. 
6
 กรมศลิปากร, พระศรีอาริยเมตไตรย : แนวคิด คตคิวามเช่ือ และรูปแบบประตมิากรรม 

(ปราจีนบรีุ: กรมศลิปากร, 2555), 133-136. 
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นอกจากนีใ้นปีพ.ศ. 2551 อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพเร่ิมดําเนินการทางโบราณคดี

กับโบราณสถานเขาคลงันอก โบราณสถานสําคัญในสมัยทวารวดีอีกแห่งหนึ่งของเมืองศรีเทพ 

ตัง้อยู่ห่างจากเมืองศรีเทพไปทางด้านทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ลกัษณะเป็นเนินดินขนาด

ใหญ่มีต้นไม้และวชัพืชปกคลมุทัว่ทัง้บริเวณ ทัง้นี ้กรมศิลปากรได้สํารวจและประกาศขึน้ทะเบียน

เขาคลงันอก พร้อมกบัเมืองศรีเทพและปรางค์ฤาษี ในราชกิจจานุเบกษาเลม่ท่ี 80 ตอนท่ี 29 วนัท่ี 

26 มีนาคม 2506 หน้า 859 มีความว่า “คลงันอกเมืองศรีเทพ บ้านหนองปรือ อําเภอวิเชียรบุรี 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ พร้อมทัง้เขตท่ีดิน รวมเนือ้ท่ีประมาณ 14 ไร่ 1 งาน”  ซึง่ปัจจุบนัเขตการปกครอง

เปลีย่นเป็น หมู่ 11 บ้านสระปรือ ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์  

สิ่ง ท่ีน่าสนใจคือแผนผังแนบท้ายในราชกิจจานุเบกษา ได้บันทึกแผนผังของ           

เขาคลงันอกท่ีพบในขณะนัน้ไว้คอ่นข้างชดัเจน มีลกัษณะเป็นอาคารในผงัสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยกเก็จท่ี

มุมและด้านทัง้สี่ ตรงกลางมีร่องรอยเนินดินปกคลมุอาคารไว้ ด้านทัง้สี่มีเนินโบราณสถานขนาด

เลก็ตัง้อยูห่า่งจากเขาคลงันอกประมาณ 30 เมตร  

การขุดศึกษาทางโบราณคดีเม่ือพ.ศ. 2551 แสดงให้เห็นว่าเขาคลังนอกเป็น 

โบราณสถานท่ีมีขนาดใหญ่และคอ่นข้างสมบูรณ์ ลกัษณะเป็นอาคารในผงัสีเ่หลีย่มจตัรัุสกว้างยาว

ด้านละ 64 เมตร แกนโบราณสถานทิศเหนือ – ใต้ เบนออกจากทิศเหนือไปทางทิศตะวนัออก 20 

องศา ความสงูจากฐานถึงยอดประมาณ 20 เมตร ใช้ศิลาแลงก่อเป็นฐานซ้อนกนัสองชัน้มีความสงู

ชัน้ละ 5 เมตร ประดบัด้วยอาคารจําลองอย่างเป็นระเบียบ มีบนัไดทางขึน้ทัง้สี่ด้านแต่ถูกปิดกัน้

สามด้านยกเว้นด้านทิศตะวนัตก  

สว่นท่ีอยู่เหนือชัน้ฐานขึน้ไปเป็นลานประทกัษิณ โดยรอบเป็นลานกว้างประมาณ 5 

เมตร มีการก่อศิลาแลงยกขึน้มาทําหน้าท่ีเป็นกําแพงแก้ว กึ่งกลางของกําแพงแก้วทําเป็นช่องประตู

สมัพนัธ์กบับนัไดทางขึน้ทัง้สีด้่าน มีอาคารขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐตัง้เป็นประธานอยู่ตรงกลาง อยู่ใน

ผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ 40 เมตร ลกัษณะท่ีพบเป็นอาคารก่อด้วยอิฐทึบ ด้านบน

เสือ่มสภาพไปมากจนไม่สามารถระบุได้วา่มีรูปทรงอย่างไร สนันิษฐานว่าคงเป็นอาคารประธานท่ี

สว่นยอดพงัทลาย ด้านทิศตะวนัตกพบพระพทุธรูปประดิษฐานอยูใ่นซุ้มศิลาแลง ซึง่เป็นหลกัฐานท่ี

แสดงวา่เขาคลงันอกนัน้เป็นเจดีย์ของพทุธศาสนา 
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หลงัจากการดําเนินการทางโบราณคดีท่ีเขาคลงันอกเสร็จสิน้ลง ได้เกิดความต่ืนตัว

ทางด้านวิชาการและมีผู้ ให้ความสนใจท่ีจะศึกษาจํานวนมาก สว่นใหญ่เป็นไปในด้านการศึกษา

ศิลปสถาปัตยกรรมเพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะและกําหนดอาย ุโดยเฉพาะการใช้อาคารจําลอง

ท่ีประดบัฐานศิลาแลงเป็นประเด็นในการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาเบือ้งต้นยังไม่พบการประดับ

อาคารจําลองรูปแบบนีท่ี้โบราณสถานในวฒันธรรมทวารวดีแหง่ใดเลย พบแตเ่พียงการยกเก็จและ

ทําจระนําซุ้มเท่านัน้ เช่น พระประโทนเจดีย์ จังหวดันครปฐม 6

7 โบราณสถานวัดโขลงสวุรรณคีรี 

จงัหวดัราชบุรี7

8 เป็นต้น  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบอาคารจําลองของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ 

พบวา่ในศิลปะเขมรและศิลปะจามช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12 - 13 มีการประดบัอาคารจําลองบนผนงั

อาคารประธานเช่นเดียวกนั8

9 สว่นการศึกษาเปรียบเทียบกับศิลปะอินเดีย ซึ่งถือว่าเป็นศิลปกรรม

ต้นแบบท่ีสง่อิทธิพลอยา่งมากให้ศิลปกรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ พบวา่อาคารจําลองของเขา

คลงันอกได้รับอิทธิพลของการประดับอาคารจําลองในศิลปะปัลลวะตอนปลาย - โจฬะตอนต้น 

ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 - 159

10  

 แตเ่ม่ือกลา่วถึงการศกึษาแนวคิดในการก่อสร้าง ในปัจจุบนัยงัมีการศกึษาน้อยมาก มี

เพียงข้อสนันิษฐานเบือ้งต้นของ ผาสขุ อินทราวธุ ท่ีเสนอวา่  

เขาคลงันอกมีลกัษณะเป็นมหาสถูปซึ่งมีความสําคัญ ตัง้อยู่นอกตัวเมืองโบราณ 

รับคติการสร้างจากพุทธศาสนามหายาน ท่ีนิยมสร้างอาคารบนฐานสูงรูปแบบผังมณฑล

จักรวาล และมีความสมัพันธ์กับเขาถมอรัตน์ ท่ีมีภาพสลกัเกี่ยวกับพุทธศาสนามหายานอยู่

ภายในถํา้บนยอดเขาและน่าจะมีอายรุ่วมสมยักนั10

11  

                                                                                 

7 กรมศิลปากร, ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 15 จังหวัดนครปฐม (นนทบุรี: ไซออน          

มีเดีย,2552),47-68. 
8 สมศกัดิ ์รัตนกลุ, โบราณคดีเมืองคูบัว (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2535), 51-52. 
9 สนัต ิเลก็สขุมุ, “รูปแบบสนันิษฐาน: เจดีย์เขาคลงันอก อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์,”

ศลิปากร 52, 6(พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2552): 23-32. 
10 เชษฐ์ ติงสัญชลี, “เขาคลังนอกและประเด็นความเก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมอินเดีย,”        

เมืองโบราณ 35, 3(กรกฎาคม – กนัยายน 2552): 118-127. 
11 อ้างถึงใน ธวชัชัย ชัน้ไพศาลศิลป์, “เขาคลงันอก มหาสถูปแห่งศรีเทพ,” ศิลปวัฒนธรรม 29,   

8(มถินุายน 2551): 42. 
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 จากการศกึษาในเบือ้งต้นของผู้วิจยัในประเด็นเร่ืองแนวคิดในการสร้าง พบว่าแผนผงั

ของเขาคลงันอกมีลกัษณะแห่งความสมมาตร ทัง้ขนาดท่ีเท่ากันทัง้สี่ด้านของผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

ตําแหนง่อาคารจําลองท่ีสมมาตรกัน การวางบนัไดไว้ตรงกลางทัง้สี่ด้าน ร่องรอยเจดีย์มุมทัง้สี่มุม 

และสดัสว่นท่ีลดหลัน่กนัอยา่งลงตวั จึงกลา่วในขัน้ต้นได้วา่เขาคลงันอกอาจมีลกัษณะของแนวคิด

เร่ืองมณฑลจกัรวาลท่ีเน้นการกําหนดตามทิศทางและแกนกากบาทปรากฏอยูใ่นแผนผงั 11

12  

โบราณวตัถุสําคญัท่ีพบจากการขุดศึกษา คือ พระพุทธรูปยืนแสดงปางวิตรรกมุทรา

สองพระหตัถ์ บริเวณด้านทิศตะวนัตกของอาคารประธาน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในการใช้พืน้ท่ี

ลานประทกัษิณในสมยัหลงั12

13 สอดคล้องกับทิศทางของศาสนสถานท่ีเปลี่ยนทิศทางหนัไปทางทิศ

ตะวนัตก ตรงกบัเขาถมอรัตน์ท่ีมีภาพสลกัเน่ืองในพุทธศาสนามหายานอยู่ จึงอาจใช้เป็นประเด็น

ในการวิเคราะห์แนวคิดของการซอ่มแปลงในสมยัหลงัได้อีกประเด็นหนึง่  

 หลกัฐานสาํคญัอีกประการหนึง่คือเนินโบราณสถานท่ีกระจายตวัอยู่รอบเขาคลงันอก 

จากการสํารวจของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเม่ือพ.ศ. 2551 พบว่าในรัศมี 2 กิโลเมตรมีเนิน

โบราณสถานตัง้อยู่ 38 แห่ง 1 3

14 และการสํารวจซํา้ในช่วงการขุดค้น พบว่าคงมีความเก่ียวข้องกับ  

เขาคลงันอกประมาณ 24 แหง่ และความสมัพนัธ์อาจเป็นไปในลกัษณะอาคารบริวารหรือเจดีย์ราย

14

15 ซึง่ในปัจจุบนัเนินโบราณสถานเหลา่นีไ้ด้รับความเสยีหายอยา่งมากจากการลกัลอบขุดและถาก

ถางปรับพืน้ท่ีเพ่ือการเกษตรกรรม 

เนินโบราณสถานเหลา่นีมี้ลกัษณะการกระจายตวัค่อนข้างเป็นระเบียบตามแนวแกน

ทิศเหนือ – ใต้และทิศตะวนัออก – ตะวนัตก โดยมีเขาคลงันอกเป็นจุดศูนย์กลาง และบริเวณทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ยังมีเนินโบราณสถานเรียงตัวตามแนวตะวันออก – ตะวนัตกอีกแนวหนึ่ง เม่ือ

                                                                                 

12 เอเดรียน สนอดกาส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557),  

157. 

 
13

 อุทยานประวัติศาสตร์ศรี เทพ, รายงานการขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลังนอก 

ปีงบประมาณ 2551 (เพชรบรูณ์: อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2551), 210-211. 
14 อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, รายงานการสํารวจเบือ้งต้นกลุ่มโบราณสถานเขาคลังนอก

จาํนวน 38 แห่ง (เพชรบรูณ์ : อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2551), 3-5. 
15 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, รายงานการขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลังนอก 

ปีงบประมาณ 2551, 29. 
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พิจารณาจากแผนผังโดยรวมแล้วอาจเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเขาคลังนอกและเนิน  

โบราณสถานท่ีอยูใ่นระบบแผนผงัเดียวกนัและเน้นระบบศนูย์กลางอยา่งชดัเจน ซึง่อาจเป็นแนวคิด

สาํคญัในการสร้างกลุม่ศาสนสถานท่ีมีอาณาบริเวณกว้างขวางกวา่ท่ีเข้าใจกนัในปัจจุบนั 

 อย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะมีการตีความในเร่ืองแนวคิดในการสร้าง ควรท่ีจะทําการจัด

เรียงลาํดบัอายสุมยัในการสร้างให้ชดัเจนเสยีก่อน เน่ืองจากเขาคลงันอกมีการก่อสร้างเพ่ิมเติมใน

สมัยหลงั 1 5

16 โดยใช้รูปแบบโครงสร้างและวัสดุท่ีแตกต่างกัน และเนินโบราณสถานรายรอบก็มี

คุณลกัษณะบางประการท่ีแตกต่างจากเขาคลงันอก ซึ่งลําดบัสมัยของการก่อสร้างอาจมีผลต่อ

แนวคิดในการก็สร้างแตล่ะสมยัยอ่ยก็เป็นได้ 

 ดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น ประเด็นเร่ืองลาํดบัอายสุมยัและแนวคิดในการสร้างเขาคลงันอก

มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีการทางโบราณคดี 

โดยเฉพาะการขุดศึกษา การเปรียบเทียบคุณลกัษณะของหลกัฐาน และการใช้เทคนิควิธีทาง

วิทยาศาสตร์ในการกําหนดอายุมาตรวจสอบการกําหนดอายุเชิงเทียบท่ีมีการศึกษามาก่อนหน้า 

อันจะทําให้องค์ความรู้เก่ียวกับเขาคลงันอกมีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้เข้าใจความ

เคลือ่นไหวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีของเมืองศรีเทพและบริเวณลุม่แม่นํา้ป่าสกัได้ชัดเจน

ขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสาํคญัของโบราณสถานแหง่นี ้ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การ

ศกึษาวิจยัทางโบราณคดีและการบริหารจดัการของอุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

เพ่ือวิเคราะห์ลาํดบัอายุสมัยและแนวคิดในการสร้างโบราณสถานเขาคลงันอก เมือง   

ศรีเทพ 

 

 

 

 

                                                                                 

 16 เร่ืองเดียวกนั, 208 - 212. 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 

1. ศึกษาจากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเก่ียวข้องกับโบราณสถานเขาคลงันอก ซึ่ง

ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันและหลกัฐานท่ีได้จากการขุดค้นเม่ือปี พ.ศ. 2551 โดยการวิเคราะห์

รูปแบบศิลปสถาปัตยกรรม แผนผงั และโบราณวตัถท่ีุพบจากการขดุศกึษา 

2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการขุดศึกษาเนินโบราณสถานรอบโบราณสถาน     

เขาคลงันอกจํานวน 6 แหง่ ซึง่ดําเนินการในช่วงปี 2557 

 

ขัน้ตอนและวิธีการศึกษา 

 

1. รวบรวมข้อมลูจากเอกสารทางด้านประวติัศาสตร์ โบราณคดี ประวติัศาสตร์ศิลปะ 

การเก็บข้อมลูภาคสนาม เพ่ือรวบรวมหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเคยได้รับการเผยแพร่แล้วทัง้หมด 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและกําหนดประเด็นท่ีควรศกึษาวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

 2. เก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม โดยแบง่เป็น 2 วิธี คือ  

 2.1 การสํารวจโบราณสถานเขาคลงันอก เพ่ือจัดทําแผนผังและลําดับอายุสมัย

ยอ่ยในการก่อสร้าง 

 2.2 การสาํรวจสภาพของเนินโบราณสถานและจัดทําผงัการกระจายตวัท่ีแน่นอน

ตรงตามพิกดัภมิูศาสตร์ และเก็บข้อมูลจากการสมัภาษณ์ราษฎรในพืน้ท่ีเก่ียวกับการใช้พืน้ท่ีและ

การเปลีย่นแปลงของพืน้ท่ี  

 3. ออกแบบแผนการขุดศึกษา พร้อมทัง้ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลท่ี

เก่ียวข้อง (เช่น อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ เจ้าของพืน้ท่ี ฯลฯ)  

 4. ขดุศกึษาเนินโบราณคน.1/4, คน.1/7, คน.1/8, คน.1/9, คน.10 และคน.1/11 โดย

ปฏิบติังานตามเทคนิควิธีการขดุค้นอยา่งเคร่งครัด 

 5. จดัจําแนกและวิเคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ตามระเบียบวิธีการทางโบราณคดี  
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 6. สงัเคราะห์ข้อมูลทัง้หมดท่ีได้จากการรวบรวมทัง้เอกสารและภาคสนาม พร้อมทัง้

เช่ือมโยงและเปรียบเทียบคณุลกัษณะยอ่ย เพ่ือจดัเรียงลาํดบัอายสุมยัและวิเคราะห์แนวคิดในการ

สร้างโบราณสถานเขาคลงันอก 

 7. สรุปผลการศกึษาและนําเสนอผลการวิจยัในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ 

 

แหล่งข้อมูล 

 

 1. อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ 

 2. สาํนกัศิลปากรท่ี 4 ลพบุรี 

 3. พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

 4. สาํนกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตวงัทา่พระ 

 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

 1. อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ 

 2. สาํนกัศิลปากรท่ี 4 ลพบุรี 

 3. พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

 

นิยามศัพท์ 

 

 1. เมืองศรีเทพ หมายถึง เมืองโบราณศรีเทพ ตัง้อยู่ท่ีตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ กรมศิลปากรได้ประกาศขึน้ทะเบียนโบราณสถาน มีพืน้ท่ีประมาณ 3,889 ไร่ ซึ่ง

กรมศิลปากรได้บริหารจดัการพืน้ท่ีโดยจดัตัง้เป็น “อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ” ในปัจจุบนั   
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 2. “สมัยทวารวดี” หมายถึง ช่ือท่ีนักวิชาการใช้กําหนดเรียกยุคสมัยแรกเร่ิมทาง

ประวติัศาสตร์ โบราณคดี และประวติัศาสตร์ศิลปะของประเทศไทย มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษ

ท่ี 12 - 1616

17 

 3. “วฒันธรรมทวารวดี” หมายถึง รูปแบบทางวฒันธรรมท่ีคล้ายกันหรือสอดคล้องกัน

ของแหลง่โบราณคดีในสมยัทวารวดี โดยพบหลกัฐานหรือวตัถทุางวฒันธรรมท่ีมีรูปแบบคล้ายกนั 

 4. “สมยัเขมรโบราณ” หรือ “สมยัลพบุรี” หมายถึง ช่ือท่ีนกัวิชาการใช้เรียกช่วงเวลาท่ี

วฒันธรรมเขมรเผยแพร่อารยธรรมเข้ามาในดินแดนประเทศไทยในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12 - 1817

18 

 5. “วัฒนธรรมเขมร” หมายถึง รูปแบบทางวฒันธรรมท่ีคล้ายหรือสอดคล้องกันของ

แหลง่โบราณคดีในสมยัเขมรโบราณ สาํหรับเมืองศรีเทพพบวา่มีการแพร่เข้ามาของวฒันธรรมเขมร

โบราณ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12 – 14 และช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 - 1818

19 

 

ข้อจาํกัดในการศึกษา 

 

 การขุดศึกษาเนินโบราณสถานสามารถดําเนินการได้เฉพาะในส่วนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีขึน้

ทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากรเม่ือปีพ.ศ. 2506 เทา่นัน้ ซึง่ถือวา่เป็นสว่นน้อยและยงัมีเนิน

โบราณสถานอีกหลายแห่งท่ียังไม่ได้ขุดศึกษา ดงันัน้จึงควรมีการขุดศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

เพ่ิมเติมตอ่ไปในอนาคต ซึง่จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้เก่ียวกบัโบราณสถานเขาคลงันอกและเมือง

ศรีเทพ รวมทัง้องค์ความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์และโบราณคดีของประเทศไทย 

 

 

 

                                                                                 

 17 ดกูารแบง่สมยัทวารวดีได้ใน หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, ศลิปะในประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 13 

(กรุงเทพฯ: มตชิน, 2550), 30. 

 18 ดกูารแบง่สมยัเขมรหรือลพบรีุได้ใน หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดศิกลุ, ศลิปะในประเทศไทย, พมิพ์

ครัง้ท่ี 13, 96-97. 

 19 ดเูพิม่เติมเร่ืองพฒันาการเมืองศรีเทพใน กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์ศรีเทพ 

(กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2550), 41 - 49. 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 1. เข้าใจถึงลําดบัอายุสมัยและแนวคิดในการสร้างโบราณสถานเขาคลงันอก เมือง     

ศรีเทพ  

 2. สามารถนําข้อมูลใหม่จากการศึกษามาใช้ในการพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกับเมือง 

ศรีเทพและเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการและพฒันาพืน้ท่ีของอุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ

ตอ่ไป 
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บทที่ 2 

พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพโดยสังเขป 

 

 ถึงแม้วา่โบราณสถานเขาคลงันอกจะตัง้อยูน่อกเมืองศรีเทพ แต่ด้วยสภาพพืน้ท่ีแล้วก็

ถือว่าเป็นสว่นหนึ่งในอาณาบริเวณของเมืองศรีเทพ เพราะตัง้อยู่ไม่ห่างจากเมืองศรีเทพมากนัก

ดงันัน้ก่อนท่ีจะศกึษาเจาะลกึไปท่ีเขาคลงันอก จึงควรท่ีจะทําการศึกษาพฒันาการทางวฒันธรรม

ของเมืองศรีเทพเสียก่อน เพ่ือทําความเข้าใจบริบทและความเคลื่อนไหวทางวฒันธรรมของเมือง 

ศรีเทพ ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ โดยมองภาพรวมทางสงัคมและวฒันธรรมร่วม

ด้วย 

 

ประวัติการค้นพบ 

 

 เดิมนัน้เมืองศรีเทพเป็นเมืองโบราณร้างท่ีตัง้อยู่กลางป่า ไม่มีผู้ ใดรู้ความเป็นมาหรือ

ช่ือบ้านนามเมืองท่ีแท้จริง แตร่าษฎรในพืน้ท่ีรู้จกักนัทัว่ไปวา่เมืองแหง่นีช่ื้อ “อภยัสาลี” จนกระทัง่ปี

พ.ศ. 2447 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ทรงได้ค้นพบเมืองโบราณแห่ง

นี ้คราวเสด็จตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์ ในฐานะเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้ 0

1 

 ตามช่ือท่ีปรากฏในทําเนียบเก่าบอกรายช่ือหวัเมืองและสมุดดําต้นร่างท่ีให้คนเชิญ

ตราไปบอกขา่วสิน้พระชนม์ของพระเจ้าอยู่หวัฯ รัชกาลท่ี 2 ระบุว่าให้คนเชิญตราไปบอกยงัเมือง

สระบุรี เมืองชยับาดาล เมืองศรีเทพ และเมืองเพชรบูรณ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพจึง

ตัง้สมมติฐานวา่เมืองศรีเทพคงตัง้อยูท่างแม่นํา้ป่าสกั และตัง้พระทยัท่ีจะทรงสืบหาเมืองนีด้้วย ซึ่ง

ได้ความว่ามีเมืองโบราณช่ือ “อภัยสาลี” อยู่จริง  บริเวณป่าแดงใกล้กับเมืองวิเชียรบุ รี

                                                                                 

 1 ดเูพิ่มเติมใน สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ความไข้เร่ืองเมืองเพชรบูรณ์,” ใน นิทาน

โบราณคดี (กรุงเทพฯ : ไทยควอลตีิบุ้๊ค, 2556), 143-145. 
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 เม่ือเสด็จกลบัจากตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์มาถึงเมืองวิเชียรบุรี ทรงแวะเยี่ยม

เยียนพระยาประเสริฐสงครามอดีตผู้ว่าราชการจังหวดั ซึ่งออกจากราชการและแก่ตวัลงมากแล้ว 

ทรงไต่ถามเร่ืองเมืองศรีเทพ ได้ความว่าคือเป็นช่ือเดิมของเมืองวิเชียรบุรี แต่ในสมัยรัชกาลท่ี 3  

พระศรีถมอรัตน์เจ้าเมืองศรีเทพมีความชอบจากสงครามปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์มาก จึงยกเมือง   

ศรีเทพให้เป็นเมืองตรี โปรดให้รวมเมืองชัยบาดาลและเมืองบวัชุมมาขึน้ต่อเมืองวิเชียรบุรี 1

2 และ

เปลีย่นช่ือผู้ปกครองจากพระศรีถมอรัตน์เป็นพระยาประเสริฐสงครามแตน่ัน้มา 

 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเสด็จตามลํานํา้ป่าสกัลงมา โดยขึน้บกท่ีบ้าน  

นาตระกรุดก่อนจะเข้าสํารวจเมืองโบราณท่ีเรียกว่า “อภยัสาลี” ในวันรุ่งขึน้ เมืองแห่งนีมี้ขนาด

ใหญ่โต มีปรางค์ปราสาท คนํูา้คนัดิน โคกเนินโบราณสถานต่างๆ จํานวนมาก จึงทรงลงความเห็น

ไว้สองประการ ประการแรกเมืองโบราณแห่งนีแ้ต่เดิมพวกพราหมณ์จะให้ช่ือว่าอย่างไรก็ตาม ช่ือ

นัน้คงจะเป็นต้นเค้าของเมืองศรีเทพ และเห็นควรให้ใช้ช่ือนีไ้ปก่อน จนกว่าจะมีการพบหลกัฐาน

เก่ียวกบัช่ือเมืองใหม่ ประการท่ีสองในสมยัขอมยงัปกครองไทยนัน้เมืองศรีเทพคงเป็นมหานครหรือ

เมืองใหญ่เช่นเดียวกับเมืองท่ีดงศรีมหาโพธ์ิและเมืองสุโขทัย ในสมัยนัน้ท้องท่ีคงจะทําไร่นาได้

บริบูรณ์ดี มีไพร่พลมาก จึงสามารถสร้างเป็นเมืองใหญ่โตได้ขนาดนี ้2

3
 

 การค้นพบเมืองศรีเทพอยา่งทางการครัง้นัน้ ทําให้เกิดแรงกระตุ้นในการศึกษาค้นคว้า

ความเป็นมา และพฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรมของเมืองศรีเทพมากยิ่งขึน้ ทัง้นกัวิชาการ

ไทยและต่างประเทศ รวมทัง้หน่วยงานราชการทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม จนเกิดเป็น    

องค์ความรู้ใหม่ๆ ขึน้มากมาย  

 

สภาพทั่วไปของเมืองศรีเทพ 

 

 เมืองศรีเทพตัง้อยูใ่นเขตการปกครองของอําเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ์ ห่างจากตวั

อําเภอมาทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร ตัวเมืองโบราณตัง้อยู่ระหว่างหมู่บ้าน โดยมี

                                                                                 

 2 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, วัฒนธรรม พัฒนาการทาง

ประวัตศิาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดเพชรบูรณ์, 2543, 30-31. 

 3 กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์ศรีเทพ (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2550), 25. 
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หมู่บ้านบึงนาจานตัง้อยู่ติดกับคูเมืองด้านทิศตะวนัตก บ้านสระปรือตัง้อยู่ทางด้านทิศเหนือ และ

บ้านศรีเทพน้อยตัง้อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพพืน้ท่ีโดยรอบเมืองในปัจจุบนัถูก

พฒันาให้เป็นท่ีดินเพ่ือการเกษตร เช่น ทุง่นา ไรอ้อย ไร่ข้าวโพด เป็นต้น 

 เมืองศรีเทพมีลกัษณะเป็นเมืองแฝดท่ีสร้างอยู่ชิดติดกัน ล้อมรอบด้วยคูนํา้และคนัดิน 

เรียกช่ือเมืองแฝดทัง้สองท่ีถกูแบง่โดยคนํูา้คนัดินวา่ เมืองในและเมืองนอก มีเนือ้ท่ีรวมกันประมาณ 

2,889 ไร่ (แผนผงัท่ี 1)  

 

 

แผนผงัท่ี 1 แผนผงัเมืองศรีเทพ 

(แผนผงัจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ)  
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 เมืองใน เป็นเมืองรูปร่างเกือบกลม เนือ้ท่ีประมาณ 1,300 ไร่ มีคูนํา้และคันดิน

ล้อมรอบ คันดินสูงประมาณ 6 เมตร กว้างประมาณ 20 เมตร ความยาวรอบคันดินประมาณ 

5,000 เมตร แต่ละด้านเว้นช่องเป็นประตูทัง้หมด 6 ช่องทาง 3

4 ได้แก่ ประตูไม่มีช่ือ(เดิมมีทาง

เช่ือมต่อกับถนนโบราณไปสู่เขาคลังนอก แต่ปัจจุบันทางเดินช่วงท่ีผ่านคูเมืองถูกทําลายไป

หมดแล้ว) ประตเูพนียดหรือประตหูนองบอน ประตศูรีเทพ ประตูหนองกรดหรือประตูมะกัก ประตู

แสนงอน และประตไูม่มีช่ือ 4

5 

สภาพพืน้ท่ีในเขตเมืองในเป็นลอนลกูคลื่น มีสระนํา้และหนองนํา้อยู่ทัว่ไปประมาณ 70 

สระ สระท่ีสาํคญัคือสระปรางค์ตัง้อยูบ่ริเวณกลางเมืองใกล้กบัปรางค์ศรีเทพ มีโบราณสถานสาํคญั

อยู่ 3 แห่ง คือ เขาคลงัใน ปรางศรีเทพ และปรางค์สองพ่ีน้อง นอกจากนีย้งัมีโบราณสถานขนาด

เลก็กระจายอยูภ่ายในเมืองอีกประมาณ 45 แหง่ท่ีสาํรวจพบในปัจจุบนั 5

6
 

 เขตเมืองนอกอยู่ทางด้านทิศตะวนัออกของเมืองใน เนือ้ท่ีประมาณ 1,589 ไร่ มีคูนํา้

คนัดินล้อมรอบเป็นรูปสีเ่หลีย่มมมุมนตอ่ขยายออกมาจากเมืองใน สงูประมาณ 6 เมตร และกว้าง

ประมาณ 20 เมตร มีความยาวโดยรอบคนัดินประมาณ 7,000 เมตร ในแต่ละด้านของคนัดินเว้น

ช่องเป็นประตูทัง้หมด 6 ช่องทาง ได้แก่ ประตูไม้แดง, ประตูนํา้, ประตูเกวียน, ประตูมะพลบั, 

ประตผีู และประตแูลง ด้านตะวนัตกมีประตเูช่ือมตอ่กบัเมืองในเพียงประตเูดียว คือ ประตูศรีเทพ 6

7

สภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีลาดเชิงเขาจากทิศตะวนัออกมาทิศตะวนัตก พบโบราณสถานขนาดเล็กกระจาย

อยู่ประมาณ 54 แห่ง 7

8 ซึ่งพืน้ท่ีในเขตเมืองนอกส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมท่ีอุทยาน

ประวติัศาสตร์ศรีเทพอนญุาตให้ราษฎรในพืน้ท่ีใกล้เคียงเข้ามาทํากินได้ 

                                                                                 

 4 จากการสํารวจพืน้ท่ีเมืองในของผู้วิจัยพบว่ามีการเว้นช่องระหว่างแนวคนัดินทัง้สิน้ 10 ช่อง แต่

สามารถใช้สญัจรได้ 6 ช่องข้างต้น สนันิษฐานว่าการเว้นช่องเหล่านีน้อกจากจะเป็นการใช้เป็นทางเข้าออกแล้ว 

บางช่องอาจใช้เป็นช่องทางชกันํา้จากคนํูา้เข้าเมืองหรือระบายนํา้ลงสูค่นํูา้ 

 5 กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์ศรีเทพ, 71-72. 

 6 เร่ืองเดียวกนั, 18. 

 7 เร่ืองเดียวกนั, 72. 

 8 เร่ืองเดียวกนั, 19. 
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 นอกจากนีพื้น้ท่ีนอกเมืองยังมีโบราณสถานตัง้อยู่อีกประมาณ 50 แห่ง โดยเฉพาะ

พืน้ท่ีนอกเมืองด้านทิศเหนือ มีโบราณสถานสาํคญัคือ เขาคลงันอก และปรางค์ฤาษี โบราณสถาน

ท่ีสําคัญอีกแห่งหนึ่ง คือ ถํา้เขาถมอรัตน์ ห่างจากเมืองศรีเทพไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 

กิโลเมตร ซึง่เป็นศาสนสถานเพียงแหง่เดียวท่ีตัง้อยูบ่นภเูขา 8

9
 

 

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

 หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบจากการดําเนินการทางโบราณคดีในเมืองศรีเทพและ

พืน้ท่ีใกล้เคียง แสดงให้เห็นว่าเมืองศรีเทพมีพัฒนาการมาอย่างยาวนานเร่ิมตัง้แต่สมัยก่อน

ประวติัศาสตร์ ทวารวดี และเขมรโบราณ ในแตล่ะสมยัมีการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมท่ีแสดงให้

เห็นถึงความเป็นศนูย์กลางความเจริญแหง่หนึง่ของลุม่แม่นํา้ป่าสกัท่ีสาํคญั ซึง่สามารถจดัเรียงเป็น

สมยัยอ่ยได้ดงันี ้

 

ชุมชนดัง้เดิมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 

 จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีขุดพบบริเวณเขตเมืองในของเมืองศรีเทพ โดยเฉพาะ

การขุดค้นในปีพ.ศ. 2531 บริเวณเนินโบราณสถาน 0971 หรือโบราณสถานหมายเลข 17 9

10 

นอกจากจะพบโบราณสถานขนาดกลางแล้ว ผลการขดุตรวจบริเวณด้านข้างของโบราณสถาน ยงั

พบโครงกระดูกมนุษย์ฝังเรียงกัน 5 โครง  พร้อมสิ่งของเคร่ืองใช้ในระดับความลกึจากผิวดิน 4 

เมตร 1 0

11 (ภาพท่ี 1) แสดงให้เห็นถึงร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ท่ีมีมาก่อนท่ีจะมีการสร้าง

โบราณสถาน และถัดมาในปีพ.ศ. 2537 ได้มีการขุดค้นใกล้กับตําแหน่งเดิมอีกครัง้หนึ่ง พบโครง

กระดกูเพ่ิมอีกหนึง่โครงพร้อมสิง่ของเคร่ืองใช้เช่นเดียวกนั 11

12
 

  

                                                                                 

 9 เร่ืองเดียวกนั. 

 10 เร่ืองเดียวกนั, 33. 

 11 อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ: รุ่งศลิป์การพมิพ์, 2538), 34. 

 12 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, รายงานการขุดทดสอบแหล่งโบราณคดี 0971/58-59 

ปีงบประมาณ 2537 (เพชรบรูณ์: อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2537), 20. (เอกสารอดัสําเนา) 
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ภาพท่ี 1 โครงกระดกูและเคร่ืองอุทิศแก่ผู้ตาย ขดุพบภายในเมืองศรีเทพเม่ือปีพ.ศ.2531 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

 

 ผลจากการขุดค้นทัง้สองครัง้มีการกําหนดอายุหลักฐานท่ีพบเก่าสุดให้อยู่ในช่วง 

2,000 – 1,500 ปีมาแล้ว แสดงให้เห็นวา่ภายในเมืองศรีเทพมีการอยูอ่าศยัมาก่อนแล้วในสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ตอนปลาย สอดคล้องกับการสํารวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อน

ประวติัศาสตร์ตอนปลายใกล้เคียงกับเมืองศรีเทพ โดยเฉพาะบริเวณลุม่แม่นํา้ป่าสกัและลํานํา้

สาขา เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านหนองแดง ตําบลสระกรวด 1 2

13 แหล่งโบราณคดีบ้านหนองหม ู

บริเวณเชิงเขาถมอรัตน์ ตําบลประดู่งาม และแหลง่โบราณคดีบ้าน   กุดตาแร้ว ตําบลศรีเทพ 1 3

14   

เป็นต้น(แผนท่ีท่ี 1) 

                                                                                 

 13 อุทยานประวตัิศาสตร์ศรีเทพ, รายงานการขุดทดสอบแหล่งโบราณคดีบ้านหนองแดง 

(เพชรบรูณ์: อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2534), 77-78.  

 14 ธวชัชยั ชัน้ไพศาลศลิปะ, ผู้ เรียบเรียง, แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัด

เพชรบูรณ์ (เพชรบรูณ์: สํานกัศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์, 2555), 142 – 175. 
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แผนท่ีท่ี 1 แหลง่โบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์บริเวณใกล้เคียงกบัเมืองศรีเทพ 

(แผนท่ีจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

 

 จากการตีความจากหลกัฐานทางโบราณคดี ในสมยันีผู้้คนคงมีสงัคมแบบเรียบง่าย มี

การอยู่รวมกันเป็นกลุม่ มีการปกครองกันเองในระดบัหมู่บ้านในลกัษณะของสงัคมเกษตรกรรม 
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รู้จกัปลกูพืชบางชนิด ผสมผสานกบัการหาอาหารจากป่าและแหลง่นํา้ มีพิธีกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้อง

กบัธรรมชาติและเช่ือในเร่ืองชีวิตหลงัความตาย14

15 

 ความเช่ือเก่ียวกับความตายนีเ้อง ถือเป็นลกัษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของชุมชนก่อน

ประวติัศาสตร์ตอนปลายท่ีเมืองศรีเทพและลุม่นํา้ป่าสกั ทัง้ลกัษณะท่านอนและทิศทางท่ีมีแบบ

แผน การอุทิศสิง่ของเคร่ืองใช้ เคร่ืองประดบัตกแตง่ ล้วนแตเ่ป็นรูปแบบท่ีคล้ายคลงึกนัในภูมิภาคนี ้

แสดงถึงแนวจารีตท่ีมีร่วมกนัในกลุม่ชนก่อนท่ีศาสนาจะเข้ามามีบทบาทในภายหลงั 15

16 

 การศกึษาทางโบราณคดีในพืน้ท่ีราบลุม่แม่นํา้ลพบุรี-ป่าสกั แสดงให้เห็นว่าชุมชนใน

แถบนีมิ้ได้อยูโ่ดดเด่ียว หากแตมี่การติดต่อค้าขายกันทัง้ในระดบัชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงและระหว่าง

ภูมิภาค โดยเฉพาะกับเขตท่ีราบสงูภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 6

17 เมืองศรีเทพก็คงมีลกัษณะเช่นนี ้

เช่นเดียวกัน เพราะในสมัยก่อนประวติัศาสตร์ตอนปลายก็พบโบราณวตัถุท่ีมาจากภายนอก เช่น 

กําไลหินอ่อน ลกูปัดหินคาเนเลยีน ลกูปัดหินอาเกต เป็นต้น ซึง่อาจเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่าง

ชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนท่ีอยูห่า่งไกลออกไป 17

18
 

 ถึงแม้ว่าชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในบริเวณเมืองศรีเทพจะมีความซบัซ้อนทาง

สังคมค่อนข้างน้อย เม่ือวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีประเภทและรูปแบบยังไม่

หลากหลาย แต่แสดงให้เห็นว่ามีประชากรอยู่อาศยัอย่างแพร่หลายแล้วในท่ีราบลุม่แม่นํา้ป่าสกั

และเมืองศรีเทพ และมีวฒันธรรมและความเช่ือท่ีคล้ายคลงึกัน อันจะเป็นรากฐานสําคญัท่ีพฒันา

ไปสูก่ารความเป็นชุมชนเมืองระยะเร่ิมแรกประวติัศาสตร์ในอนาคต 

 

                                                                                 

 
15

 อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, เมืองศรีเทพ, 35. 

 16 อุทยานประวตัิศาสตร์ศรีเทพ, ชุมชนก่อนเมืองศรีเทพ (เพชรบูรณ์: อุทยานประวตัิศาสตร์    

ศรีเทพ, 2534),128-129. 

 17 สวา่ง เลศิฤทธ์ิ, “ก่อนประวตัศิาสตร์ตอนปลายในภาคกลางของประเทศไทย: หลกัฐานจากลุ่ม

แม่นํา้ป่าสกัตอนล่างและท่ีสงูทางตะวนัออก,” เมืองโบราณ 29, 2(เมษายน – มิถุนายน 2546): 72; ศรีศกัดิ ์  

วลัลโิภดม, เหล็กโลหะปฏวัิต ิเม่ือ 2,500 ปีมาแล้ว ยุคเหล็กในประเทศไทย : พัฒนาการทางเทคโนโลยี

และสังคม (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2548), 79-80. 

 18 สถาพร เท่ียงธรรม, ศรีเทพ : เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งลุ่มนํา้ป่าสัก (เพชรบูรณ์: 

อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ กรมศลิปากร, 2554), 30-31. 
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ชุมชนเมืองระยะแรกเร่ิมประวัติศาสตร์พุทธศตวรรษที่ 12 - 13 

 ด้วยรากฐานทางสงัคมของชุมชนก่อนประวติัศาสตร์ท่ีมั่นคงทัง้ในบริเวณเมืองศรีเทพ

และลุ่มแม่นํา้ป่าสกั ก่อให้เกิดการพฒันาเป็นชุมชนเมือง และเปลี่ยนแนวคิดจากการตัง้ถ่ินฐาน

ตามลกัษณะภูมิศาสตร์กําหนด  เช่น ตามห้วยนํา้หรือ ท่ีดอน เป็นการตัง้ถ่ินฐานเชิงยุทธศาสตร์

ความเป็นจุดศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยน หรือการคํานึงถึงแหลง่ทรัพยากรท่ีรองรับการค้าท่ี

ขยายตวัมากขึน้ หรืออยูใ่นชยัภมิูท่ีป้องกนัผู้ รุกรานได้ 18

19
 

 ความเป็นชุมชนเมืองของศรีเทพ ประการหนึ่งอาจพิจารณาได้จากการขุดคูนํา้และ

สร้างคนัดินขึน้เป็นขอบเขต ในเร่ืองของการกําหนดอายุสมัยท่ีแน่นอนของคูนํา้คันดินนัน้ยังไม่มี

การศกึษาท่ีชดัเจน แตก็่มีข้อสนันิษฐานว่าคงสร้างขึน้ไม่พร้อมกัน คูนํา้คนัดินของเมืองในคงสร้าง

ขึน้ก่อนแล้วจึงขยายคนํูา้คนัดินออกมาในสว่นของเมืองนอกภายหลงั 1 9

20 สอดคล้องกับคุณลกัษณะ

บางประการท่ีพบจากการขดุศกึษาคนํูา้คนัดินเม่ือปีพ.ศ. 2547 ซึง่พบวา่วิธีการขดุคนํูา้ของเมืองใน

จะทําการขดุตดัชัน้แลงทิง้ไปจนหมดและใช้ดินเป็นขอบร่องค ูในทางตรงกนัข้ามคนํูา้ของเมืองนอก

กลบัทําการขดุตดัชัน้แลงและใช้แลงท่ีเหลอือยูเ่ป็นขอบของร่องคตูลอดทัง้แนว 20

21
 

 การเกิดขึน้ของคูนํา้คันดินอาจเป็นสญัญาณบอกถึงขนาดของชุมชนท่ีขยายตวัเพ่ิม

มากขึน้ คนํูา้คงใช้เป็นท่ีกกัเก็บนํา้ท่ีสาํคญัภายในชุมชน ซึง่เกิดจากการแก้ปัญหาการขาดแคลนนํา้ 

จากท่ีชุมชนสมยัก่อนประวติัศาสตร์ต้องอาศยัลาํนํา้ในการดํารงชีวิต แตใ่นสมัยต่อมากลบัตัง้เมือง

ห่างจากลํานํา้ป่าสกัถึง 6 กิโลเมตร เหตุผลหนึ่งคงเป็นเพราะหลีกหนีนํา้ท่วมในฤดูนํา้หลากด้วย

เช่นกนั 

 ในช่วงเวลาท่ีเกิดเป็นชุมชนเมืองขึน้นี ้สนันิษฐานว่าตรงกับสมัยต้นประวติัศาสตร์ท่ี

ได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรม 2 กระแส ได้แก่ วฒันธรรมทวารวดีทางตะวนัตกและวฒันธรรมเขมร

                                                                                 

 19 เร่ืองเดียวกนั, 26. 

 20 กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์ศรีเทพ, 43. 

 21 อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, รายงานการปฏิบัติงานขุดลอกคูเมืองคูเมืองโบราณชัน้ใน-

ชัน้นอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ (เพชรบูรณ์: อุทยานประวตัิศาสตร์ศรีเทพ, 2543), 35. (เอกสารอัด

สําเนา) 



20 

 

 

โบราณทางตะวนัออก โดยเฉพาะคติด้านศาสนาทัง้พุทธและพราหมณ์ 2 1

22 ซึ่งจากสภาพภูมิศาสตร์

ท่ีตัง้ของเมืองศรีเทพท่ีตัง้อยูต่รงกลางระหวา่งสองวฒันธรรม จึงเปรียบเสมือนเป็นจุดเช่ือมโยงทาง

วฒันธรรมท่ีสาํคญัแหง่หนึง่ 

 การค้นพบจารึกบริเวณเมืองศรีเทพเป็นสิ่งสนบัสนุนพฒันาการสูส่มัยประวติัศาสตร์

ประการหนึง่ จารึกท่ีพบสว่นใหญ่เป็นจารึกหลกัธรรมของพุทธศาสนาท่ีใช้ภาษาบาลี กําหนดอายุ

ตามรูปแบบอกัษรปัลลวะ ได้ประมาณพทุธศตวรรษท่ี 12 2 2

23 นอกจากนีย้งัพบจารึกท่ีเก่ียวข้องกับ

ศาสนาพราหมณ์ และจารึกท่ีเก่ียวกับกษัตริย์หรือผู้ปกครองเช่นกัน แต่เป็นจํานวนน้อยเม่ือเทียบ

กบัจารึกหลกัธรรมในพทุธศาสนา 

 การเกิดขึน้ของศาสนาเป็นข้อสนบัสนนุอีกประการหนึง่ในการเข้าสูส่มยัประวติัศาสตร์

ของเมืองศรีเทพ ซึง่แสดงถึงรูปแบบทางสงัคมท่ีซบัซ้อนขึน้จากการนบัถือบรรพบุรุษและความเช่ือ

หลังความตายในสมัยก่อนหน้า ซึ่งหลักฐานของพุทธศาสนาดูจะมีความสําคัญมากในช่วงนี ้

โดยเฉพาะการเกิดขึน้ของโบราณสถานเขาคลงัใน (ภาพท่ี 2) พทุธสถานกลางเมืองท่ีสนันิษฐานว่า

สร้างมาตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้เมืองในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 2 3

24 ภายใต้ศิลปกรรมทวารวดี ซึ่งมีลกัษณะ

คล้ายกับโบราณวดัโขลงสวุรรณคีรี(หมายเลข 18) ณ เมืองคูบวั จังหวดัราชบุรี 2 4

25
 แสดงให้เห็นถึง

ความแพร่หลายของพุทธศาสนาแบบเถรวาทภายในเมืองศรีเทพในสมัยนี ้ซึ่งอาจรวมถึงการพบ

ชิน้สว่นธรรมจกัรหลายชิน้ภายในเมืองและนอกเมืองศรีเทพอีกด้วย 

 

                                                                                 

 22 อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, เมืองศรีเทพ, 45. 

 23 ดเูพิม่เติมใน อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, จารึกพบที่เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 

2534). 

 24 กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์ศรีเทพ, 83. 

 25 สมศกัดิ ์รัตนกลุ, โบราณคดีเมืองคูบัว (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2535), 118-127. 
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ภาพท่ี 2 โบราณสถานเขาคลงัใน 

 

 อย่างไรก็ตามถึงแม้จะพบหลกัฐานของพุทธศาสนาหลายชิน้ แต่ก็มีการพบจารึกท่ี

อาจจะเก่ียวเน่ืองกับศาสนาพราหมณ์ในช่วงเดียวกันนีเ้ช่นกัน 2 5

26 รวมทัง้กลุ่มเทวรูปพระวิษณุ 

พระกฤษณะ และพระสริุยะ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัศิลปกรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร ประมาณ

พุทธศตวรรษท่ี 12 - 13 2 6

27 จึงอาจจะกล่าวได้ว่ามีการนบัถือศาสนาพราหมณ์แบบไวษณพนิกาย

แล้วในช่วงต้นประวติัศาสตร์ของเมืองศรีเทพ หรืออาจมีการนบัถือนิกายเสาระท่ีบูชาพระสริุยะร่วม

ด้วย27

28 แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของศาสนาพราหมณ์ท่ีมีบทบาทควบคู่กับศาสนาพุทธใน

ช่วงเวลานี ้

                                                                                 

 26 อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, จารึกพบที่เมืองศรีเทพ, 88 – 90. 

 27 กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์ศรีเทพ, 145 – 153. 

 
28

 งามพรรณ เทพทา, “การศกึษาร่องรอยการนบัถือศาสนาพราหมณ์ ณ เมืองโบราณศรีเทพ ช่วง

พทุธศตวรรษท่ี 12 – 13” (สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต สาขาโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2552 ), 249-250. 
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 นอกจากนีใ้นด้านการเมืองการปกครอง การตีความจารึกบ้านวังไผ่ จารึกสมัย      

พทุธศตวรรษท่ี 12 ของยอร์ช เซเดส์ ระบุวา่พระนามของพระเจ้าศรีภววรมันท่ีปรากฏในจารึกวงัไผ่

นัน้ คงเป็นพระนามเดียวกบัพระเจ้าภววรมันท่ี 1 กษัตริย์เขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร 2 8

29 อย่างไรก็

ตามมีข้อคิดเห็นวา่ท่ีตา่งออกไปวา่ พระนามศรีภววรมนัท่ีปรากฏในจารึกอาจเป็นแค่การท่ีกษัตริย์

ท้องถ่ินต้องการยกตนให้เสมอพระเจ้าภววรมันท่ี 1 ก็เป็นได้ 2 9

30 แต่ก็แสดงให้เห็นว่าพระเกียรติของ

พระเจ้าภววรมันท่ี 1 3 0

31 นัน้ปรากฏเลื่องลือแล้วในดินแดนนี  ้ และเมืองศรีเทพก็คงมีระบบการ

ปกครองโดยกษัตริย์หรือผู้ นําท่ีเข้มเข้มแข็งแล้วในช่วงเวลานีเ้ช่นกนั 

 จะเห็นได้ว่าช่วงเร่ิมต้นประวติัศาสตร์เมืองศรีเทพรับเอาวฒันธรรมทัง้ทวารวดีและ

เขมรสมัยก่อนเมืองพระนครมาผสมผสานให้เกิดเป็นรูปแบบของตน  และเป็นรากฐานของ

พฒันาการทางวฒันธรรมท่ีจะเจริญต่อเน่ืองไปอีกในยุคสมัยอ่ืน ถึงแม้ว่าจะมีการบนัทึกเก่ียวกับ

ประวติัศาสตร์น้อยมาก แตก็่พอทําให้เห็นภาพของช่วงต้นประวติัศาสตร์ได้พอสมควร 

  

เมืองศรีเทพและพุทธศาสนามหายาน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 

 ในช่วงนีเ้มืองศรีเทพคงเป็นศูนย์กลางของลุ่มแม่นํา้ป่าสกัอย่างแท้จริง หลงัจากท่ี

พฒันาเป็นชุมชนเมืองท่ีมัน่คงแล้วในสมยัก่อนหน้านี ้ทัง้ในเร่ืองการแลกเปลี่ยนค้าขายและศาสนา 

ด้วยท่ีตัง้ของเมืองศรีเทพควบคมุเส้นทางเช่ือมตอ่ได้ทัง้ 2 ทิศทางในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 - 15 คือ 

ทิศตะวันตกลงสู่แม่นํา้เจ้าพระยาในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนด้านตะวันออกข้ามเทือกเขา

                                                                                 

 29 George Coedes, Inscriptions du Cambodge, vol. 7 (Hanoi: Imprimerie d'Extrême-

Orient, 1964), 156-158. 

 30 โคลด ชาร์ค, “เขมรในประเทศไทย ข้อมูลท่ีปรากฏในจารึก,” ใน ดินแดนไทยจากยุค

ประวัติศาสตร์ตอนต้นถึงคริสต์วรรษที่  15: การประชุมวิชาการระดับชาติฝร่ังเศส-ไทยครั้งที่  1, 

(กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2531), 40. 

 
31

 พระเจ้าภววรมนัท่ี 1 (ประมาณพ.ศ. 1093 – ?) เช่ือกันว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าชายในราชวงศ์

ฟนูนั ครองราชย์อยู่ท่ีเมืองภวปรุะทางตอนเหนือของกัมพชูา พระองค์และพระอนุชา (เจ้าชายจิตรเสนหรือพระ

เจ้ามเหนทรวรมัน) ทรงโค่นล้มอาณาจักรฟูนัน และเป็นผู้ ทําให้อาณาจักรเจนละยิ่งใหญ่ ดูเพิ่มเติมใน มยุรี             

วีระประเสริฐ, “ประวตัิราชอาณาจักรกัมพชูาโดยสงัเขป”, ใน โบราณคดีและประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 

ฉบับคู่มือครูสังคมศกึษา (กรุงเทพฯ: ภาควชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2545), 220. 
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เพชรบูรณ์ ผา่นท่ีราบลุม่แม่นํา้มลู เข้าสูเ่มืองโบราณในจงัหวดัปราจีนบุรี31

32 โดยเฉพาะเส้นทางข้าม

เทือกเขาทางด้านทิศตะวันออกท่ีสํารวจพบ 5 ช่องทางและบริเวณช่องทางเหล่านีมี้แหล่ง

โบราณคดีท่ีมีความสมัพันธ์หรือร่วมสมัยกันอย่างชัดเจน โดยมีทัง้แหล่งสมัยก่อนประวติัศาสตร์

และสมัยประวติัศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยทวารวดีจนถึงรับวัฒนธรรมเขมร วางตวัในแนว

ตะวนัตก – ตะวนัออก ตัง้แตจ่งัหวดันครสวรรค์ผา่นอําเภอศรีเทพจนถึงจงัหวดัชยัภมิู 32

33
 (แผนท่ีท่ี 2) 

 

 

แผนท่ีท่ี 2 เมืองศรีเทพและช่องทางการติดตอ่กบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ท่ีมา: สถาพร เท่ียงธรรม, ศรีเทพ : เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งลุ่มนํา้ป่าสัก (เพชรบูรณ์: 

อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ กรมศิลปากร, 2554), 34. 

 

                                                                                 

 32  ธิดา สาระยา, “ศรีเทพคือศรีจนาศะ,” ใน รัฐโบราณในภาคพืน้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 

กําเนิดและพัฒนาการ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2537), 139. 

 33 สถาพร เท่ียงธรรม, ศรีเทพ : เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งลุ่มนํา้ป่าสัก. 33-36. 
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หลักฐานท่ีบอกถึงการติดต่อกับพืน้ท่ีท่ีห่างไกล คือ การพบเศษภาชนะดินเผาของ

ตะวนัออกกลางแบบเคลือบสีฟ้าหรือเขียวอมฟ้าท่ีเรียกว่าบสัเราะห์ (Basra Ware) ภายในเขตเมือง   

ศรีเทพ 3 3

34 กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13 - 15 3 4

35  เคร่ืองถ้วยชนิดนีมี้แหล่งผลิตอยู่แถบเมือง    

บสัเราะห์ประเทศอิรัก ทัง้ยังพบตามเมืองท่าต่างๆ ในสมัยทวารดี เช่น เมืองศรีมโหสถ 3 5

36 เมือง       

อู่ทอง36

37 เป็นต้น  

ความเป็นศนูย์กลางทางด้านศาสนาอีกแห่งหนึ่งในลุม่แม่นํา้ป่าสกัของเมืองศรีเทพคงจะ

เด่นชัดมากขึน้ โดยเฉพาะพุทธศาสนามหายานท่ีแพร่หลายอย่างมาก โบราณวัตถุท่ีเป็นตวัแทน

สาํคญัของพทุธศาสนามหายาน ดจูะเร่ิมปรากฏขึน้ในช่วงต่อมาประมาณพุทธศตวรรษท่ี 14 - 15 

เช่น การค้นพบประติมากรรมพระโพธิสตัว์เมไตรยะ ทัง้ท่ีโบราณสถานเขาคลงัใน และภาพสลกับน

ผนงัถํา้ท่ีเขาถมอรัตน์ หา่งจากเมืองศรีเทพไปทางทิศตะวนัตก 20 กิโลเมตร 37

38  

การพบประติมากรรมพระโพธิสัตว์สําริดบริเวณเขาคลังในทําให้สันนิษฐานได้ว่า           

เขาคลงัในคงใช้เป็นศาสนสถานของพทุธศาสนามหายานแล้วในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 ซึ่งอาจเป็น

การเข้ามาแทนท่ีพทุธศาสนาเถรวาทในเมืองศรีเทพ 3 8

39  แต่อาจจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ใน

อีกกรณีหนึง่ จากการศึกษาเปรียบเทียบแผนผงัในระยะหลงั พบว่าแผนผงัของเขาคลงัในมีความ

คล้ายคลงึกับแผนผงั โบราณสถานท่ีมหาวิทยาลยันาลนัทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งอาจเป็น

การจําลองแบบอาคารมาสร้างขึน้ภายใต้ศิลปกรรมทวารวดีก็เป็นได้ และจะมีอายุอยู่ในช่วง    

                                                                                 

 34 อุทยานประวตัิศาสตร์ศรีเทพ, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานเขาคลังใน(ต่อ) 

(เพชรบรูณ์: อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2532), 68. (เอกสารอดัสําเนา) 

 35 อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, เมืองศรีเทพ, 43. 

 36 กรมศลิปากร, ประวัตศิาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ เล่ม 2 (กรุงเทพ: กรมศิลปากร, 

2535), 117. 

 37 ชอง บวสเซอลีเย,่ ความรู้ใหม่ทางโบราณคดีจากเมืองอู่ทอง, แปลโดย หม่อมเจ้าสภุัทรดิศ 

ดศิกลุ (พระนคร: กรมศลิปากร,  2511), 19. 

 
38

  กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์ศรีเทพ, 55. 

 39 เร่ืองเดียวกนั, 95. 
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พุทธศตวรรษท่ี 14 3 9

40 เช่นเดียวกับลวดลายปูนปัน้ลายพันธ์ุพฤกษาบริเวณฐานท่ีอาจจะมีการปัน้

เพ่ิมจนเห็นวิวัฒนาการในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 นีด้้วย 4 0

41 ซึ่งอาจมีร่องรอยของพุทธศาสนา

มหายานตัง้แตส่มยัแรกสร้างแล้ว 

สว่นถํา้เขาถมอรัตน์ท่ีมีการสลกัพระพุทธรูปและพระโพธิสตัว์ของพุทธศาสนามหายาน 

(ภาพท่ี 3) ซึง่อาจคล้ายกบัภาพสลกัท่ีถํา้พระโพธิสตัว์ท่ีเป็นคติของพุทธศาสนามหายานตนัตระ 4 1

42 

ทัง้นี ้พระโพธิสัตว์ท่ีพบจากเขาคลงัในและถํา้เขาถมอรัตน์ มีรูปแบบศิลปะคล้ายกับกลุ่มพระ

โพธิสตัว์สาํริดพบท่ีบ้านฝ้ายและอําเภอ  ประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย์ สามารถกําหนดอายุอยู่ในช่วง

พทุธศตวรรษท่ี 14 ตามแบบศิลปะไพรเกมง – กําพงพระ ซึ่งอาจกลา่วได้ว่าเป็นประติมากรรมใน

พทุธศาสนามหายาน ช่วงรอยตอ่ระหวา่งนิกายโยคาจารกบัพทุธศาสนาตนัตระเร่ิมแรก42

43
 

 

 

ภาพท่ี 3 ภาพสลกัประติมากรรมนนูต่ํารูปพระโพธิสตัว์ 

                                                                                 

 
40

 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิลปะปาละและอิทธิพลต่อศิลปะใน

ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ภาควชิาประวตัศิาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2555), 68-69. 

 41 ม.ร.ว. สุริยวฒุิ สขุสวสัดิ์, ศรีทวารวดีถึงศรีรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพ: เมืองโบราณ, 2537),    

49 – 51. 

 
42

 ผาสขุ อินทราวธุ, ทวารวดี การศกึษาเชงิวเิคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ: 

โรงพมิพ์อกัษรสมยั, 2542), 166. 

 43 กรมศลิปากร, พระศรีอาริยเมตไตรย : แนวคิด คตคิวามเช่ือ และรูปแบบประติมากรรม, 

(ปราจีนบรีุ: กรมศลิปากร, 2555), 133-136. 
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 นอกจากนีย้งัพบพระพิมพ์ดินเผาหลายองค์ บางองค์มีจารึกบริเวณด้านหลงัพระพิมพ์ 

แต่ท่ีสําคัญท่ีสดุคงต้องกลา่วถึง พระพิมพ์ดินเผาท่ีมีการจารึกอักษรหลงัปัลลวะ ภาษาสนัสกฤต 

ร่วมกบัอกัษรจีน ภาษาจีน แปลภาษาจีนได้วา่ “ภิกษุเวิ่นเชียง” กําหนดอายุได้ในช่วงพุทธศตวรรษ

ท่ี 13 - 1443

44 (ภาพท่ี4) แสดงให้เห็นวา่มีการเปลี่ยนจากการใช้ภาษาบาลีท่ีนิยมในพุทธศาสนาเถร

วาท มาใช้ภาษาสนัสกฤตท่ีนิยมในพทุธศาสนามหายาน อีกทัง้ยงัแสดงให้เห็นว่าได้ว่ามีการติดต่อ

กบัจีนด้านศาสนาหรืออาจมีพระสงฆ์จากจีนเข้ามาอยูท่ี่เมืองศรีเทพในช่วงเวลานี ้44

45  

 

 

ภาพท่ี 4 พระพิมพ์ดินเผามีจารึก อยูท่ี่ Harvard Art Museums/Arthur M. Sackler Museum 

ท่ีมา : Harvard Museum, Collection, accessed May 6, 2015, available from 

http://www.harvardartmuseums.org/art/201252 

 

                                                                                 

 
44

 Robert L. Brown, The Dvaravati Wheels of the Law and the Indianization of South 

East Asia (Leiden: E.J. Brill, 1996), 37. 

 
45

 Ibid. 
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 โบราณวตัถท่ีุสาํคญัอีกชิน้ คือ ประติมากรรมพระพทุธเจ้าประทบัเหนือครุฑขนาบข้าง

ด้วยบุคคลทัง้สองข้าง สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นต้นแบบของประติมากรรมพระพุทธเจ้าประทบัยืน

เหนือพนสับดีชิน้อ่ืนๆ ถือว่าเป็นประติมากรรมของพุทธศาสนามหายานตนัตระ 4 5

46 หรืออาจเป็น   

แสดงถึงตอนพระอมิตาภะเสด็จลงมารับดวงวิญญาณของผู้นับถือพระองค์ไปยังสวรรค์สุขาวดี 

ตามคติของพุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี 4 6

47 หรืออาจเป็นการแสดงฐานันดรอันสูงสง่ของ

พระพทุธเจ้าโดยมิได้เจาะจงพุทธประวติัตอนใดตอนหนึ่ง 4 7

48 ซึ่งยงัไม่มีข้อสรุปท่ีชัดเจนในปัจจุบนั 

ประติมากรรมพระพุทธเจ้าประทบัเหนือพนสับดีแพร่หลายในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 - 15 พบใน

หลายพืน้ท่ีบริเวณลุม่นํา้ป่าสกั-ลพบุรี เช่น เมืองลพบุรี 4 8

49 เมืองซบัจําปา 4 9

50 เมืองพรหมทิน 5 0

51 เมือง

สงิห์คยูาง(โคกสาํโรง)51

52 เป็นต้น 

  

 

  

                                                                                 

 46 ผาสขุ อินทราวธุ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 166-

168. 

 
47

 พิริยะ ไกรฤกษ์, ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยฉบับคู่มือนักศึกษา (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์การพมิพ์, 2528), 31-33. 

 
48

 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, “พระพทุธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี” ( วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2547), 70-71. 

 
49

 จดัแสดงอยู่ในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตสิมเดจ็พระนารายณ์ จงัหวดัลพบรีุ 

 
50

 ภธูร ภมูะธน, เมืองซับจาํปา (สระบรีุ: ปากเพรียวการช่าง 2, ม.ป.ป.), 16. 

 
51 ราศี บุรุษรัตน์พนัธ์, “ความสําคญัของเมืองลพบุรีในฐานะแหล่งกระจายวฒันธรรมทวารวดี” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศลิปากร, 2529), 43. 

 
52

 ภูธร ภูมะธน, “พฒันาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคก่ึงประวัติศาสตร์ลุ่มแม่นํา้บางขาม      

อ . บ้านหม่ี  จ .ลพบุ รี  : ปัจจัยและความคล่ีคลาย ”  (รายงานวิจัย เสนอต่อ สถาบันไทยคดีศึกษา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2542), 76. 
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 ด้านการเมืองการปกครองของเมืองศรีเทพ ไม่ได้มีการถูกกลา่วถึงอีกเลยหลงัจาก

จารึกบ้านวังไผ่ แต่อาจต้องกล่าวถึงประเด็นการศึกษาเก่ียวกับศูนย์กลางของอาณาจักร           

ศรีจนาศะ 5 2

53 ท่ีมีการถกเถียงเชิงวิชาการและนักวิชาการบางท่านสนันิษฐานว่าศูนย์กลางของ

อาณาจกัรดงักลา่วคือ เมืองศรีเทพ 5 3

54 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาของมยุรี วีระประเสริฐ แสดงให้

เห็นวา่เมืองศรีเทพเป็นเมืองศูนย์กลางท่ีราบลุม่แม่นํา้ป่าสกัจริงในช่วงเวลาเดียวกับการมีอยู่ของ

อาณาจกัรศรีจนาศะ แต่คงไม่ใช่ศูนย์กลางของอาณาจักรศรีจนาศะ เน่ืองจากร่องรอยการนบัถือ

ศาสนาพราหมณ์ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 15 นัน้ไม่ปรากฏชดัเจน และควรเป็นเมืองเสมาในท่ีราบสงู

โคราชมากกวา่ แตก็่ยงัต้องมีการศกึษาเพ่ือความกระจ่างต่อไป 5 4

55 นอกจากนีย้งัมีข้อเสนอว่าเมือง

ศรีเทพน่าจะเป็นเมืองชายขอบหรือนอกเขตแดนของศรีจนาศะ และอาจมีความเก่ียวข้องกับ

อาณาจกัรท่ีเรียกวา่ “ลวปรุะ” หรือ ท่ีเช่ือกนัวา่คือเมืองลพบุรีมากกวา่55

56  

 สภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีเจริญขึน้อย่างมากในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 

นอกจากความเป็นศนูย์กลางทางการค้าภายในภมิูภาคและการติดตอ่กบัเมืองท่าอันห่างไกลอย่าง

ตะวันออกกลางแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความนิยมในพุทธศาสนามหายาน เพราะร่องรอยของ  

พุทธศาสนาเถรวาทและศาสนาพราหมณ์ไม่มีความชัดเจนในสมัยนี ้ในทางกลบักันพุทธศาสนา

                                                                                 

 53 “ศรีจนาศะ หรือ จนาศะปรุะ เป็นช่ือของบ้านเมืองโบราณท่ีนกัวชิาการเช่ือวา่อยู่บริเวณท่ีราบสงู

โคราชและอาจมีศนูย์กลางอยู่ท่ีเมืองโบราณเสมา ในเขตอําเภอสงูเนิน จังหวัดนครราชสีมา อาจมีอายุเร่ิมต้น

ตัง้แต่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 เป็นบ้านเมืองอิสระจนถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 15 และประมาณ      

พทุธศตวรรษท่ี 16 – 18 ในช่วงเวลาหนึ่งอาจตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองของอาณาจักรกัมพชูา มีการนับ

ถือพุทธศาสนาในระยะแรก และช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 ศาสนาพราหมณ์ไศวนิกายเข้ามามีบทบาทและ

กลายเป็นศาสนาหลกัในท่ีสดุ ตอ่มาธิดา สาระยา เสนอข้อสนันิษฐานใหม่ว่าศนูย์กลางของอาณาจักรควรจะอยู่

ท่ีเมืองศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ดเูพิม่เตมิใน มยรีุ วีรประเสริฐ, “ศรีจนาศะ หรือ จนาศะปรุะ : ข้อ

สนันิษฐานเก่า-ใหม่,” ใน ประวัติศาสตร์สยามประเทศที่ ถูกลืม ศรีจนาศะ รัฐอิสระที่ราบสูง (กรุงเทพฯ:   

มตชิน, 2545). 

 54 ธิดา สาระยา, “ศรีเทพคือศรีจนาศะ”, ใน รัฐโบราณในภาคพืน้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 

กําเนิดและพัฒนาการ, 146-153.  

 55 มยรีุ วีรประเสริฐ, “ศรีจนาศะ หรือ จนาศะปรุะ : ข้อสนันิษฐานเก่า-ใหม่,” ใน ประวัติศาสตร์

สยามประเทศที่ถูกลืม ศรีจนาศะ รัฐอิสระที่ราบสูง, 103-106. 

 56 ทนงศกัดิ ์หาญวงศ์, “พระนอนวดัธรรมจกัรเสมาราม,” ศลิปากร 34, 6(2534): 73. 
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มหายานกลบัปรากฏร่องรอยหลกัฐานภายใต้ศิลปกรรมทวารวดีมากกว่า และดูเหมือนว่าจะเกิด

การแทนท่ีพุทธศาสนาเถรวาทอย่างเห็นได้ชัด แม้จะมีการเสนอว่าเป็นการอยู่ ร่วมกันหรือ

ผสมผสานระหว่างเถรวาทและมหายาน หรือรับเอาคติบางอย่างของมหายานมาใช้ก็ตาม 5 6

57 แต่

หลกัฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นถึงบทบาทของพทุธศาสนามหายานท่ีมีมากกวา่อยา่งชดัเจน 

 

จุดเปล่ียนสําคัญและวัฒนธรรมเขมรในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 

 ถึงแม้วา่วฒันธรรมทวารวดีและพทุธศาสนาจะรุ่งเรืองในช่วงก่อนหน้านี ้แต่จุดเปลี่ยน

สาํคญัของเมืองศรีเทพกลบัอยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 – 17 คือการเข้ามาของวฒันธรรมเขมรท่ี

สะท้อนให้เห็นผา่นงานศิลปกรรมตา่งๆ ทัง้โบราณสถานและโบราณวตัถ ุท่ีสาํคญัคงเป็นการรับเอา

ศาสนาพราหมณ์ขึน้มาใช้เป็นศาสนาหลกัท่ีมีบทบาทอยา่งสงูในช่วงเวลานี ้

 การสิน้สุดของวัฒนธรรมทวารวดีนัน้อาจมีมูลเหตุมาจากการแผ่อิทธิพลทางด้าน

การเมืองของพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 157

58 ซึง่ในพืน้ท่ีแถบลุม่แม่นํา้ป่าสกันีห้ลกัฐานท่ีชดัเจนท่ีสดุคงเป็น

การปรากฏของจารึกศาลสงูในช่วงคร่ึงหลงัของพุทธศตวรรษท่ี 16 ท่ีเมืองลพบุรี มีเนือ้หาเก่ียวกับ

การคุ้ มครองการบําเพ็ญเพียรของพราหมณ์และพระสงฆ์ไม่ให้คนหรือสัตว์เข้ามารบกวนการ

บําเพ็ญเพียรนัน้58

59 แสดงให้เห็นถึงพระราชอํานาจของพระเจ้าสริุยวรมันท่ี 1 ท่ีอาจมีเหนือดินแดน

ลุม่แม่นํา้ป่าสกัในเวลานีแ้ล้ว 

 หลกัฐานท่ีสอดคล้องกับการแผ่อิทธิพลของเขมรท่ีเมืองศรีเทพในช่วงเวลาเดียวกันนี ้

คือ การเกิดขึน้ของ ปรางค์ฤาษี (ภาพท่ี 5) ซึ่งถือเป็นปราสาทแบบเขมรรุ่นแรกท่ีปรากฏในเมือง   

ศรีเทพ กําหนดอายตุามรูปแบบศิลปะประมาณพทุธศตวรรษท่ี 16 59

60 การขดุศกึษาเม่ือปีพ.ศ. 2552 

                                                                                 

 57 วชิยั ตนักิตตกิร, “มหายานท่ีเมืองศรีเทพ,” ศลิปากร 35, 4(2535): 109-121. 

 58 หม่อมเจ้าสภุัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึงพ.ศ. 2000, พิมพ์ครั้งที่  4, 

(กรุงเทพฯ: สามลดา, 2549), 26. 

 59 กรมศลิปากร, จารึกในประเทศไทย, เลม่ 3 (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2529), 159-163. 

 60 อนวุทิย์ เจริญศภุกลุ, “โครงการอทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมเพ่ือ

การอนรัุกษ์ สรุปผลการสํารวจและแนวความคดิเบือ้งต้น”, เมืองโบราณ 13, 1(มกราคม – มีนาคม, 2530): 11. 
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ยังพบทับหลังมีจารึกอักษรขอมบริเวณปราสาทหมายเลข 2 ท่ีกําหนดอายุได้ประมาณพุทธ

ศตวรรษท่ี 16 ตรงกบัการวิเคราะห์รูปแบบศิลปะเช่นเดียวกนั60

61 

  

 

ภาพท่ี 5 ปราสาทหมายเลข 1 ปรางค์ฤาษี 

 

 การเกิดขึน้ของปรางค์ฤาษีนอกจากจะเป็นการบ่งบอกถึงการขยายอิทธิพลของ

วฒันธรรมเขมรโบราณในพืน้ท่ีเมืองศรีเทพอีกระลอกหนึ่ง ยงัเป็นแสดงให้เห็นว่าศาสนาพราหมณ์

เร่ิมเข้ามามีบทบาทมากขึน้แล้วและคงเพ่ิมขึน้อยา่งมัน่คงในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 17 61

62 อนัเป็นผลมา

จากการสร้างปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพ่ีน้อง เทวสถานในศาสนาพราหมณ์ท่ีตัง้อยู่บริเวณ

แกนกลางเมืองศรีเทพ (ภาพท่ี 6) 

                                                                                 

 61 อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดี ปรางค์ฤาษี (ST’08 : 

PRS) (เพชรบรูณ์: อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2551), 64. (เอกสารยงัไมตี่พมิพ์) 

 62 อนุวิทย์ เจริญศภุกุล, “การกําหนดอายุปรางค์ท่ีเมืองศรีเทพ,” เมืองโบราณ 5, 4(เมษายน – 

พฤษภาคม 2552): 98. 
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 รูปเคารพในศาสนาพราหมณ์ท่ีกําหนดอายุได้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17 พบอยู่ทัว่ไป

ตามศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ เช่น ทับหลังอุมามเหศวร ศิวลึงค์ขนาดต่างๆ ฐานโยนิ 

ประติมากรรมโคนนทิ เป็นต้น62

63 แตพ่บวา่มีการนําพระสริุยะเทพองค์หนึ่งซึ่งกําหนดอายุอยู่ในช่วง

พทุธศตวรรษท่ี 12 – 13 นัน้ มาใช้งานในอาคารหลงัหนึง่ของปรางค์สองพ่ีน้องด้วย 63

64 ดงันัน้ศาสนา

พราหมณ์ในสมัยนีค้งเน้นไปท่ีไศวนิกายเป็นหลกั เน่ืองจากพบโบราณวตัถุในไวษณพนิกายน้อย

มากตา่งจากช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12 – 13 และอาจมีการนบัถือพระสริุยะในสมยันีอี้กครัง้หนึง่ 

 

 

ภาพท่ี 6 ปราสาทแบบเขมรภายในเมืองศรีเทพ 

(ก)ปรางค์ศรีเทพ (ข)ปรางค์สองพ่ีน้อง 

 

 พุทธศาสนามิได้เลือนหายไปในช่วงเวลานี ้หากแต่ลดบทบาทลงอย่างมาก ยังพบ

พระพทุธรูปปนูปัน้บางองค์ท่ีโบราณสถานเขาคลงัในมีลกัษณะซึง่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 16 – 17 แสดงให้เห็นถึงการนับถือพุทธศาสนาและเขาคลังในก็ยังถูกใช้เป็น     

พทุธสถานอยูเ่ช่นเดิม 

 แม้ว่าในช่วงนีว้ัฒนธรรมทางศาสนาพราหมณ์จะเจริญอย่างยิ่ง แต่ความเป็น

ศูนย์กลางทางการค้าขายยังคงต่อเน่ืองมาตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 ในสมัยนีเ้กิดการ

                                                                                 

 63 กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์ศรีเทพ, 156 – 160. 

 64 อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีปีงบประมาณ 2535, 

(เพชรบรูณ์: อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2535), 11. (เอกสารอดัสําเนา) 
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แลกเปลี่ยนสินค้ากับดินแดนเขมรโบราณอย่างมาก โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเคร่ืองถ้วยเขมรท่ี

ผลิตท่ีแหล่งเตาแถบจังหวัดบุรีรัมย์หรือเตาบ้านกรวด ซึ่งพบจากการขุดค้นและขุดศึกษาในชัน้

วฒันธรรมเขมรจํานวนมาก64

65 รวมไปถึงเคร่ืองถ้วยจีนเคลอืบสขีาวแบบชิงไป๋ สมัยห้าราชวงศ์ จาก

มณฑลฝเูจีย้น ท่ีพบร่วมอยูใ่นชัน้วฒันธรรมเดียวกันนีด้้วย 6 5

66 ซึ่งการพบเคร่ืองถ้วยทัง้เขมรและจีน 

ทําให้เห็นภาพการติดตอ่ค้าขายท่ีกว้างมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะการค้าขายแลกเปลี่ยนข้ามภูมิภาคท่ี

มีมิติมากขึน้กวา่เดิม แตไ่ม่ได้หมายความวา่ในช่วงก่อนหน้านีจ้ะมิได้มีการแลกเปลีย่นข้ามภูมิภาค

ในลกัษณะนี ้เพียงแตห่ลกัฐานยงัไม่ชดัเจนเทา่สมยันีเ้ทา่นัน้ 

 ประเด็นหนึง่ท่ีสงัเกตได้จากการขดุค้นเม่ือปีพ.ศ. 2552 คือ ประเภทของภาชนะดินเผา

เนือ้ดินในแตล่ะชัน้วฒันธรรมมิได้มีการเปลีย่นแปลงรูปแบบมากนกั ในบางชัน้เคร่ืองถ้วยเขมรและ

จีนก็พบร่วมกบัภาชนะแบบมีสนั หรือพวยกา ซึ่งเป็นโบราณวตัถุท่ีพบมาตัง้แต่ชัน้วฒันธรรมก่อน

หน้าท่ียงัไม่ปรากฏเคร่ืองถ้วยแล้ว 66

67 แสดงให้เห็นวา่วิถีชีวิตของคนในสมัยนีมิ้ได้เปลี่ยนไปจากเดิม

เทา่ใดนกั และการเปลีย่นแปลงคงเกิดขึน้ในหมู่ชนชัน้สงูเทา่นัน้ 

 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นจุดเปลี่ยนทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีสําคญัช่วงหนึ่ง

ของเมืองศรีเทพ การปรากฏศาสนสถานในศิลปกรรมเขมรโบราณท่ีถึงแม้จะมีลกัษณะท้องถ่ินอยู่

บ้างแล้ว ไม่ใช่เพียงแค่การยอมรับวฒันธรรมหรือแรงบนัดาลใจเท่านัน้ อาจแสดงให้เห็นอํานาจ

ทางการเมืองของอาณาจกัรเขมรโบราณท่ีมีเหนือเมืองศรีเทพในช่วงเวลานี ้ 

 

 

 

 

                                                                                 

 65 อุทยานประวตัิศาสตร์ศรีเทพ, รายงานการขุดหลุมทดสอบทางโบราณคดีภายในเมือง   

ศรีเทพ ปีงบประมาณ 2552 (เพชรบรูณ์: อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2552), 77-80;  อุทยานประวตัิศาสตร์

ศรีเทพ, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดี ปรางค์ฤาษี (ST’08 : PRS), 73-74, 119. (เอกสารยังไม่

ตีพมิพ์) 

 66 อุทยานประวตัิศาสตร์ศรีเทพ, รายงานการขุดหลุมทดสอบทางโบราณคดีภายในเมือง   

ศรีเทพ ปีงบประมาณ 2552, 77-80, 138. 

 67 เร่ืองเดียวกนั, 47-81.  
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วัฒนธรรมเขมรในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 และการล่มสลายทางวัฒนธรรม 

 การขุดพบพระโพธิสัตว์ชัมภาละบริเวณฐานอาคารด้านหน้าของปรางค์ศรีเทพ 

ร่องรอยการฝังรูปเคารพของศาสนาพราหมณ์ไว้ใกล้ฐานปรางค์สองพ่ีน้อง และร่องรอยของการต่อ

เติมโบราณสถานทัง้สองแหง่ ถกูตีความวา่เป็นการเตรียมการท่ีจะเปลีย่นจากเทวสถานของศาสนา

พราหมณ์ให้กลายเป็นพุทธสถานของพุทธศาสนามหายาน ซึ่งคงเกิดขึน้ในช่วงท่ีพุทธศาสนา

มหายานในเขมรเฟ่ืองฟูเป็นอย่างมากในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ช่วงคร่ึงแรกของพุทธ

ศตวรรษท่ี 1867

68 

 ร่องรอยของกิจกรรมนีอ้าจถือได้ว่าเป็นร่องรอยสุดท้ายท่ีปรากฏ ณ เมืองศรีเทพ 

เพราะหลงัจากช่วงคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษท่ี 18 นีไ้ป ไม่พบโบราณวตัถุในสมัยหลงัจากนีอี้กเลย

ในเขตเมืองศรีเทพและอาณาบริเวณ ซึ่งสนันิษฐานว่าเมืองแห่งนีค้งร้างไปก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 

สาํหรับสาเหตขุองการทิง้ร้างนัน้ในปัจจุบนัยงัหาข้อสรุปไม่ได้ แต่ข้อสนันิษฐานท่ีเช่ือกันมากท่ีสดุ

คือการเกิดโรคระบาดภายในบริเวณเมืองศรีเทพ จนชาวเมืองต้องอพยพย้ายออกจากเมืองและไม่

กลบัมาตัง้ถ่ินฐานในสมยัหลงัอีก 68

69 ข้อสนันิษฐานนีส้อดคล้องกบัเร่ืองของฤาษีตาววัและฤาษีตาไฟ  

ตํานานพืน้บ้านท่ีผกูเนือ้หาเข้ากบัการลม่สลายของเมืองศรีเทพได้อยา่งลงตวั มีเนือ้หาดงันี ้

 “...ท่ีบนเขาใกล้เคียง ฤาษี  2 ตน สร้างกฏิุอยูใ่กล้กนั ตนหนึง่ช่ือตาไฟอีกตนหนึ่งช่ือตา

ววั ฤาษีตาไฟมีลกูศิษย์เป็นลกูท้าวพระยาเมืองนัน้ วนัหนึ่งฤาษีตาไฟบอกกับลกูท้าวพระยาผู้ เป็น

ลกูศิษย์วา่นํา้ในบอ่ท่ีอยูใ่กล้กนัใครได้อาบก็จะตาย ถ้าได้นํา้อีกบอ่หนึง่มารดก็จะฟืน้กลบัคืนขึน้มา

ใหม่ ลกูท้าวพระยาไม่เช่ือ ฤาษีตาไฟจึงตกลงจะทดสอบให้ดู แต่เอาคํามั่นสญัญาจากท้าวพระยา

วา่ เม่ือฤาษีตาไฟตายไปแล้วลกูท้าวพระยาจะเป็นผู้ ไปเอานํา้ในบ่อท่ีสองมารดให้คืนชีวิตขึน้ แต่

ฤาษีตาไฟต้องตายไปเพราะศิษย์ขาดความซื่อตรงไม่ทําตามสญัญากลบัหนีไปเมืองเสีย ไม่เอานํา้

มารดให้ กลา่วถึงฤาษีตาววัเคยไปมาหาสูก่บัฤาษีตาไฟ ผิดสงัเกตไม่เห็นฤาษีตาไฟมาเยี่ยมเยียนก็

ออกไปตามเม่ือผา่นบอ่นํา้ท่ีใครอาบก็ตายเห็นนํา้ในบอ่เดือดจึงแจ้งวา่มีเหตรุ้ายเกิดขึน้ ในท่ีสดุเอา

นํา้อีกบอ่หนึง่มารดซากศพฤาษีตาไฟจนฟืน้ชีวิตขึน้มา ฤาษีตาไฟจึงเลา่เร่ืองท่ีเป็นมาแล้วให้ฤาษี

                                                                                 

 68 กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์ศรีเทพ, 57 

 69 สถาพร เท่ียงธรรม, ศรีเทพ : เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งลุ่มนํา้ป่าสัก, 13. 



34 

 

 

ตาวัวฟังแล้วว่าจะต้องแก้แค้นลงโทษลูกท้าวพระยาให้จงได้ ตลอดจนประชาชนทัง้หมดท่ีอยู่ใน

เมือง ฤาษีตาไฟนิรมิตเป็นววัขึน้ตวัหนึง่เอาพิษร้ายเขาบรรจุไว้ในท้องววั แล้วปลอ่ยววันัน้เดินรอบๆ

กรุงถึงเจ็ด วนัทําเสียงร้องกึกก้องตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีท่ีเฝ้าประตูเมืองเห็นผิดสงัเกตก็ปิดประตู

เมืองเสยี ครัง้ถึงวนัท่ีเจ็ด ท้าวพระยาเมืองนัน้ก็รับสัง่ให้เปิดประตูเมืองววัก็ปราดวิ่งเข้าประตูเมือง

ได้ ขณะนัน้ท้องววัระเบิดออกมาไอพิษร้ายในท้องไหลออกมาทําร้ายคนในเมืองตายหมด”69

70 

 พฒันาการทางสงัคมและวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพมีระยะเวลาประมาณ 700 ปี 

หากนบัตัง้แตเ่ร่ิมต้นประวติัศาสตร์จนกระทัง่ทิง้ร้าง แตก่่อนหน้านีก็้มีชุมชนสมยัก่อนประวติัศาสตร์

ตอนปลายท่ีเป็นรากฐานสาํคญัของพฒันาการทางวฒันธรรมในสมยัประวติัศาสตร์ ด้วยสภาพภูมิ

ประเทศและท่ีตัง้ของเมือง ซึ่งตัง้อยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างสองภูมิภาค ทัง้ภาคกลางและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และคุมเส้นทางแม่นํา้ป่าสกัด้วยอีกทางหนึ่ง ทําให้เมืองศรีเทพกลายเป็น

ศนูย์กลางทางด้านคมนาคมในช่วงเวลานัน้ ซึง่คงเป็นสาเหตุหลกัในการเลือกตัง้เมือง ณ ตําแหน่ง

ปัจจุบนันี ้

 ความเป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคม นอกจากจะเป็นสาเหตุหลกัของความรุ่งเรือง

ทางด้านการค้าแล้ว กลบักลายเป็นจุดรวมวฒันธรรมระหวา่งวฒันธรรมทวารวดีทางด้านตะวนัตก

ในท่ีราบลุม่ภาคกลางและวฒันธรรมเขมรโบราณจากบริเวณท่ีราบสงูโคราช ทําให้งานศิลปกรรม

ของเมืองศรีเทพมีความโดดเด่นและมีลกัษณะเฉพาะ ชอง บวสเซอลิเย่ส์ นักโบราณคดีและ

ผู้ เช่ียวชาญทางด้านประวติัศาสตร์ศิลปะ ชาวฝร่ังเศส เคยกลา่วถึงศิลปกรรมท่ีเมืองศรีเทพว่าเป็น

ศิลปะท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะทวารวดี ศิลปะเขมร และศิลปะศรีวิชัย ซึ่งจะเป็นแนวทางให้เกิด

ศิลปะสกลุช่างลพบุรีตอ่ไป 70

71  

 ศาสนาเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นอย่างหนึ่งของเมืองศรีเทพ ศาสนาพุทธและศาสนา

พราหมณ์เจริญขึน้พร้อมกันในระยะแรก แต่เป็นพุทธศาสนาเถรวาทท่ีได้รับความนิยมในช่วงต้น

ประวติัศาสตร์ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 - 13 ก่อนท่ีพุทธศาสนามหายานจะเข้าแทนท่ีอย่างชัดเจน

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 และศาสนาพราหมณ์จะมีบทบาทโดดเด่นอย่างมากในช่วง       

                                                                                 

 70 อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพฯ, เมืองศรีเทพ,154 - 155 

 
71

 อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, นําชมอุทยานประวัตศิาสตร์ศรีเทพ, 42. 
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พทุธศตวรรษท่ี 16 – 17 แตอ่ยา่งไรก็ตามในขณะท่ีศาสนาหลกัได้รับความนิยมอยู่นัน้ศาสนารองก็

ยงัคงดําเนินอยูด้่วยเช่นกนัและไม่พบความขดัแย้งท่ีชดัเจนมากนกัระหวา่งทัง้สองศาสนา 

 พฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรมของเมืองศรีเทพเป็นสิ่งยืนยนัถึงความเป็นเมือง

ศนูย์กลางท่ีสาํคญัอีกแหง่หนึง่ในท่ีราบลุม่แม่นํา้ป่าสกั การค้าและศาสนาเป็นปัจจัยสําคญัท่ีทําให้

เมืองโบราณแหง่นีเ้จริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสดุ และความเจริญรุ่งเรืองนัน้อาจสะท้อนให้เห็นผ่านการ

สร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมหาศาลในการก่อสร้าง เช่น แรงงานคน

แรงงานสตัว์ ช่างฝีมือ วสัด ุทนุทรัพย์ เป็นต้น ซึง่เขาคลงันอกคือ ศาสนสถานขนาดใหญ่ท่ีกลา่วถึง 

การศึกษาพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมอาจเป็นข้อมูลในสนับสนุนการศึกษาตีความ

เก่ียวกับเขาคลังนอกก็จริง แต่ในทางตรงกันข้ามเขาคลังนอกก็อาจเปรียบเสมือนบันทึกทาง

ประวติัศาสตร์ประเภทหนึง่ท่ีแสดงถึงความรุ่งเรืองท่ีสดุของเมืองศรีเทพก็เป็นได้ 

 



 

 

36 

บทที่ 3 

การขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลังนอกเมื่อปีพ.ศ. 2551 

 

 เป้าหมายหลกัในการขดุศกึษาครัง้นีอ้ยูท่ี่โบราณสถานเขาคลงันอก ซึ่งดําเนินการเป็น

ท่ีเรียบร้อยแล้วในช่วงปีพ.ศ. 2551 โดยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ กรมศิลปากร ดังมี

รายละเอียดอยูใ่นรายงานการขดุศกึษาท่ีนําเสนอให้กรมศิลปากร 0

1  การดําเนินการทางโบราณคดี

ในครัง้นีน้บัวา่เป็นการค้นพบท่ีนา่สนใจท่ีสดุครัง้หนึ่งในช่วงทศวรรษนี ้เน่ืองจากเขาคลงันอกยงัคง

มีสภาพฐานศิลาแลงท่ีคอ่นข้างสมบูรณ์และเป็นโบราณสถานในวฒันธรรมทวารวดีท่ีใหญ่ท่ีสดุใน

ประเทศไทยในปัจจุบนั 

 การขดุศกึษาเม่ือปีพ.ศ.2551 ปรากฏหลกัฐานหลายชิน้ท่ีมีลกัษณะโดดเด่น ทําให้เกิด

ความพยายามท่ีจะศึกษาเขาคลงันอกในแง่มุมท่ีต่างกัน โดยเฉพาะในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ 

ก่อให้เกิดความรู้อย่างแพร่หลายในช่วงไม่ก่ีปีมานี ้รวมทัง้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท่ี

สาํคญัในเขตจงัหวดัเพชรบูรณ์และจงัหวดัใกล้เคียง  

 สําหรับในบทนีจ้ะเป็นการนําเสนอข้อมูลหลกัฐานทางโบราณคดีและผลวิเคราะห์

เบือ้งต้นของหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบจากการขดุศกึษาเขาคลงันอกเม่ือปีพ.ศ. 2551  

 

ความเป็นมาของโบราณสถานเขาคลังนอก 

 

ที่ตัง้ของโบราณสถานเขาคลังนอก 

 โบราณสถานเขาคลงันอก ตัง้อยู่ท่ีหมู่ 11 บ้านสระปรือ ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ พิกดัทางภมิูศาสตร์ UTM 47N 731008E 1710986N  ตามแผนท่ีทหาร WGS84 

ลําดบัชุดท่ี L7018 ระวางท่ี 5739 III  อําเภอศรีเทพ พิมพ์ครัง้ท่ี 1 – RTSD  อยู่นอกเมืองโบราณ  

ศรีเทพ หา่งไปทางด้านทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร (แผนผงัท่ี 2)  

                                                                                 

 
1
 อุทยานประวัติศาสตร์ศรี เทพ, รายงานการขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลังนอก 

ปีงบประมาณ 2551 (เพชรบรูณ์: อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2551). 
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แผนผงัท่ี 1 แผนผงัเมืองศรีเทพและตําแหน่งโบราณสถานเขาคลงันอก 

   (แผนผงัจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

 

โบราณสถานเขาคลังนอกก่อนการขุดศึกษา 

 กรมศิลปากรได้สํารวจและขึน้ทะเบียนโบราณสถานเขาคลงันอกพร้อมกับเมือง

โบราณศรีเทพและปรางค์ฤาษี ตัง้แตปี่พ.ศ. 2506 โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษาเลม่ท่ี 80 ตอน

ท่ี 29 วนัท่ี 26 มีนาคม 2506 หน้า 859 มีความว่า “คลงันอกเมืองศรีเทพ บ้านหนองปรือ อําเภอ

วิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูณ์ พร้อมทัง้เขตท่ีดิน รวมเนือ้ท่ีประมาณ 14 ไร่ 1 งาน”  สิ่งท่ีน่าสนใจคือ

แผนผงัแนบท้ายในราชกิจจานเุบกษา เขาคลงันอกมีลกัษณะเป็นอาคารผงัสีเ่หลีย่มจัตุรัส ยกเก็จท่ี

มมุและด้านทัง้สี ่ตรงกลางมีร่องรอยพนูดินสนันิษฐานวา่คงเป็นเจดีย์ประธาน ด้านทัง้สี่มีอาคารใน

ผงัสีเ่หลีย่มมีมลูดินปกคลมุตัง้อยูร่อบทัง้สีทิ่ศ หา่งจากตวัอาคารประธานประมาณ 20 เมตร  
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แผนผงัท่ี 2 แผนผงัแนบท้ายการขึน้ทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานเุบกษา 

 (แผนผงัจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

 

 จากการสมัภาษณ์ราษฎรในท้องท่ีหมู่บ้านสระปรือระบุวา่ เดิมเขาคลงันอกมีลกัษณะ

เป็นเนินดินขนาดใหญ่ ตัวอาคารถูกมูลดินปกคลุมถึงยอดและมีต้นไม้ขึน้กระจายทั่วทัง้เนิน 

บางสว่นมีโครงสร้างศิลาแลงและอิฐปรากฏอยู ่ในช่วงปีพ.ศ. 2516 เป็นต้นมา เร่ิมมีการลกัลอบขุด

หาโบราณวตัถท่ีุมีคา่ไปขายทัง้ในเขตเมืองศรีเทพและเขาคลงันอกด้วย จึงปรากฏหลมุลกัลอบขุด

ทัว่ทัง้เนินดิน เผยให้เห็นโครงสร้างภายในวา่มีการก่ออิฐและศิลาแลงอยา่งเป็นระเบียบ 1

2 (ภาพท่ี 7) 

 ช่ือ “เขาคลงันอก” มีท่ีมาจากราษฎรในท้องถ่ินใช้เรียกโบราณสถานแห่งนี ้กลา่วคือ 

คําวา่ “เขา” หมายถึงลกัษณะของโบราณสถานท่ีมีมูลดินปกคลมุเป็นเนินดินขนาดใหญ่คล้ายเนิน

หรือภเูขา คําว่า “คลงั” หมายถึงท่ีเก็บสมบติัหรืออาวุธ ราษฎรเข้าใจว่าภายในเขาลกูนีเ้ป็นท่ีเก็บ

สมบัติมีค่า เน่ืองจากมีโครงสร้างอิฐและศิลาแลงปรากฏให้เห็น ซึ่งด้านในคงเป็นห้องท่ีมีสมบัติ

                                                                                 

 2 สมัภาษณ์ นายประสทิธ์ิ ใจตรงกล้า, ราษฎรหมู ่11 บ้านสระปรือ ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบรูณ์, 7 มกราคม 2557. 
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ซอ่นอยู ่สว่นคําวา่ “นอก” เป็นคําบอกตําแหน่งท่ีตัง้ โดยเขาคลงัแห่งนีต้ัง้อยู่นอกเมือง จึงได้ช่ือว่า          

“เขาคลงันอก”2

3 

  อนึง่ “เขาคลงั” เป็นคําเรียกสามัญของราษฎรท่ีใช้กับโบราณสถานขนาดใหญ่ท่ีมีดิน

ปกคลมุบริเวณเมืองโบราณศรีเทพ และเติมคําบอกตําแหน่งเข้าไปในคําสดุท้ายเพ่ือบอกตําแหน่ง

ท่ีตัง้ของโบราณสถานนัน้ๆ เช่น “เขาคลงันอก” หมายถึงโบราณสถานเขาคลงัท่ีอยู่ด้านนอกเมือง 

“เขาคลังใน” หมายถึง โบราณสถานเขาคลังท่ีอยู่ด้านในเมือง “เขาคลังสระแก้ว” หมายถึง

โบราณสถานเขาคลงัท่ีอยูใ่กล้กบัสระแก้ว เป็นต้น 

 

 

ภาพท่ี 1 โบราณสถานเขาคลงันอกก่อนขดุแตง่ด้านทิศใต้ 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

 

ภาพรวมโบราณสถานหลังการขุดแต่ง 

 

 การขุดศึกษาทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าโบราณสถานเขาคลงันอกเป็นโบราณ

สถานท่ีมีขนาดใหญ่และคอ่นข้างสมบูรณ์ในเชิงศิลปสถาปัตยกรรม (ภาพท่ี8) ลกัษณะเป็นอาคาร

ในผงัสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ 64 เมตร แกนโบราณสถานทิศเหนือ – ใต้ เบนออกจากทิศ

เหนือไปทางทิศตะวนัออก 20 องศา ทําให้โบราณสถานไม่ตรงทิศตามจริงในปัจจุบนั ความสงูจาก

                                                                                 

 3 สถาพร เท่ียงธรรม, ศรีเทพ : เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งลุ่มนํา้ป่าสัก (เพชรบูรณ์: 

อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ กรมศลิปากร, 2554), 52. 
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ฐานถึงยอดประมาณ  20 เมตร ใช้ศิลาแลงก่อเป็นฐานซ้อนกันสองชัน้มีความสูงชัน้ละ 5 เมตร 

ประดบัด้วยอาคารจําลองท่ีมีลกัษณะโดดเดน่อยา่งเป็นระเบียบ มีบนัไดทางขึน้ทัง้สี่ด้านแต่ถูกปิด

กัน้โดยสมบูรณ์สามด้าน เหลอืไว้แตด้่านทิศตะวนัตก  

 สว่นท่ีอยู่เหนือชัน้ฐานขึน้ไปเป็นลานประทกัษิณ โดยรอบเป็นลานกว้างประมาณ 5 

เมตร มีการก่อศิลาแลงยกขึน้มาทําหน้าท่ีเป็นกําแพงแก้ว กึ่งกลางของกําแพงแก้วทําเป็นช่องประตู

ซึ่งสัมพันธ์กับบันไดทางขึน้ มีอาคารขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐตัง้เป็นประธานอยู่ตรงกลางในผัง

สี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ 40 เมตร ลักษณะท่ีพบเป็นอาคารก่อด้วยอิฐทึบเรียงต่อกัน 

ด้านบนเสื่อมสภาพไปมากจนไม่สามารถระบุได้ว่ามีรูปทรงอย่างไร สนันิษฐานว่าคงเป็นอาคาร

ประธานท่ีสว่นยอดพงัทลาย ซึง่สามารถแยกอธิบายสว่นสาํคญัได้ ดงันี ้(ภาพท่ี 9) 

 

 

ภาพท่ี 2 สภาพโบราณสถานเขาคลงันอกด้านทิศเหนือหลงัขดุแตง่ 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 
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ภาพท่ี 3 องค์ประกอบสาํคญัทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานเขาคลงันอก 

  

ชุดฐานศิลาแลงชัน้ที่ 1 

 ลักษณะแผนผัง เ ป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 64 x 64 เมตร มุมทัง้สี่มุมก่อ     

ยกเก็จเพ่ิมมมุกว้างประมาณ 6.9 เมตร สงูประมาณ 5 เมตร หลงเหลอืหลกัฐาน มีรายละเอียดดงันี ้

(ภาพท่ี10) 

 มุมยกเก็จ ลกัษณะก่อยกเก็จบริเวณมมุของโบราณสถานทัง้ 4 มุม โดยก่อเพ่ิมมุม 4 

มมุ โดยมมุท่ี 1 ก่อยื่นออกมาจากฐานและมมุท่ี 2 ก่อยื่นออกมาจากมมุท่ี 1 ทําล้อกบัฐาน สว่นมุม

ท่ี 3 ก่อยื่นออกมาจากมมุท่ี 2 และมมุท่ี 4 ก่อยื่นออกมาจากมมุท่ี 3 ตามลาํดบั 

 ชุดฐานศิลาแลงชัน้ล่าง ประกอบด้วย  

 ฐานเขียงชัน้ท่ี 1 สงูประมาณ 25 เซนติเมตร กว้างประมาณ 5 เมตร  

  ฐานเขียงชัน้ท่ี 2 สงูประมาณ 50 เซนติเมตร ลดชัน้จากขอบฐานเขียงชัน้ท่ี 1 เข้าไป

ประมาณ 5 เซนติเมตร 

 หน้ากระดาน  สงูประมาณ 25 เซนติเมตร ลดชัน้จากขอบฐานเขียงชัน้ท่ี 2 เข้าไป

ประมาณ 5.3 เซนติเมตร 

 ชุดฐานบัว สงูประมาณ 75 เซนติเมตร ลดจากชัน้หน้ากระดานเข้าไป 10 เซนติเมตร 

ประกอบด้วย บวัควํ่า สงูประมาณ 25 เซนติเมตร ทําโดยการสกดัศิลาแลงคร่ึงก้อนบนให้มีลกัษณะ
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เฉียงขึน้โค้งเข้าเป็นรูปบวัควํ่า ลวดบวัสงูประมาณ 5 เซนติเมตร ทําโดยการสกัดศิลาแลงให้ขอบ

ด้านบนและด้านลา่งโค้งมนรูปคร่ึงวงกลม ปลายมมุของลวดบวัสลกัศิลาแลงโค้งเชิดขึน้ 

 ท้องไม้ สงูประมาณ 3.4 เมตร ประดบัด้วยการยกเก็จเป็นเสาหลอก กว้างประมาณ 

50 เซนติเมตร หนา 8 เซนติเมตร สงูประมาณ 3.4 เมตร ขนาบสองข้างของยกเก็จอาคารจําลองทัง้ 3 

ในลกัษณะของการแบ่งห้องเลียนแบบอาคารไม้ ตามระยะของอาคารจําลองท่ีตกแต่งตามผนัง

แนวตัง้ของฐานตามแนวตัง้ของผนงัมีลวดบวัคาดในแนวนอน 4 แนว แบง่ช่วงเสาและผนงัเป็นชัน้ๆ 

4 ชัน้   

 ขอบฐานบน กว้างประมาณ 1 เมตร  

 

 

ภาพท่ี 4 องค์ประกอบชุดฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 1 
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 บันไดทางขึน้ แต่ละด้านของฐานมีบนัไดอยู่ท่ีกึ่งกลางของทัง้ 4 ด้าน ก่อยื่นออกมา

จากฐาน ประมาณ 10 เมตร แต่ละปีกของบนัไดทุกด้านคัน่ด้วยด้วยการก่อยกเก็จ แต่ละเก็จทํา

เป็นรูปอาคารจําลองทรงปราสาทปีกละ 3 หลงั หลงัใหญ่อยู่กึ่งกลางมีขนาดกว้าง ประมาณ 5.50 

เมตร สงู 5 เมตร ขนาบด้วยหลงัเล็กมาอีก 2 หลงั มีขนาดกว้างหลงัละประมาณ 2.5 เมตร สงู 5 

เมตร 

 อาคารจาํลองหลังใหญ่ ลกัษณะเป็นอาคารจําลองทรงปราสาทยกเก็จ 3 ชัน้ ชัน้ท่ี1 

ก่อยื่นออกมาจากฐานโดยทําองค์ประกอบลดหลัน่กนัตามขนาด ประกอบด้วย (ภาพท่ี 11) 

 ฐานเขียง สงูประมาณ 50 เซนติเมตร  

 หน้ากระดานลา่ง สงูประมาณ 25 เซนติเมตร  

 ชุดฐานบวั สงูประมาณ 75 เซนติเมตร ลดจากชัน้หน้ากระดานเข้าไป 10 เซนติเมตร 

ประกอบด้วย บวัควํ่า สงูประมาณ 25 เซนติเมตร ทําโดยการสกดัศิลาแลงคร่ึงก้อนบนให้มีลกัษณะ

เฉียงขึน้โค้งเข้าเป็นรูปบวัควํ่า ลวดบวัสงูประมาณ 50 เซนติเมตร ทําโดยการสกัดศิลาแลงให้ขอบ

ด้านบนและด้านลา่งโค้งมนรูปคร่ึงวงกลม ปลายมุมของลวดบวัสลกัศิลาแลงโค้งเชิดขึน้ ลกัษณะ

ล้อกบัองค์ประกอบของชุดฐาน 

 ท้องไม้ สงูประมาณ 3.4 เมตร ประดบัด้วยการยกเก็จเป็นเสาหลอก กว้างประมาณ 

50 เซนติเมตร หนา 8 เซนติเมตร สงูประมาณ 3.4 เมตร มีการแบ่งห้องเลียนแบบอาคารไม้ ตาม

ระยะของอาคารจําลอง  ท่ีตกแต่งตามผนงัแนวตัง้ของฐาน ตามแนวตัง้ของผนงัมีลวดบวัคาดใน

แนวนอน  4 แนว แบง่ช่วงเสาและผนงัเป็นชัน้ๆ 4 ชัน้ ลกัษณะล้อกบัองค์ประกอบของชุดฐาน 

 สว่นบนของฐานชัน้ลา่ง กว้างประมาณ 1 เมตร  

 นอกจากนีย้ังมีอาคารจําลองชัน้ท่ี 2 ก่อยื่นออกมาจากชัน้ท่ี 1 ลกัษณะเป็นอาคาร

จําลองทรงปราสาท  ปลายมุมของชัน้ฐานบัวสลกัศิลาแลงโค้งเชิดขึน้ สว่นชัน้ท่ี 3 ทําเป็นมุขยื่น

ออกมาจากชัน้ท่ี 2  
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ภาพท่ี 5 องค์ประกอบอาคารจําลองหลงัใหญ่ ชดุฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 1 

 

 อาคารจาํลองหลังเล็ก ลกัษณะเป็นอาคารจําลองทรงปราสาทยกเก็จ 2 ชัน้ ชัน้ท่ี 1 

ก่อยื่นออกมาจากฐานทําเป็นอาคารจําลองทรงปราสาท สว่นชัน้ท่ี 2 ทําเป็นมขุยื่นออกมาจากชัน้ท่ี

1 ประกอบด้วย (ภาพท่ี 12) 

 ชุดฐาน สงูประมาณ 1.5 เมตร ประกอบด้วย  

 เรือนธาตุ ทําห้องมุขยื่นออกมาข้างหน้าเหนือเสาประดบัของห้องมุขมีวงโค้งรูปกุฑุ

ประดบัอยู ่สงูประมาณ  2 เมตร  

 สว่นยอด ทําเป็นรูปอาคารจําลองขนาดเลก็  เลยีนแบบเคร่ืองไม้ซ้อนลดหลัน่กันขึน้ไป 

2 ชัน้ สงูประมาณ 1.5 เมตร ก่อยกเก็จยื่นออกมาจากสว่นท้องไม้ 
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ภาพท่ี 6 องค์ประกอบอาคารจําลองหลงัเลก็ ชุดฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 1 

 

ชุดฐานศิลาแลงชัน้ที่ 2 

 ลักษณะเป็นการสร้างลดหลั่นขนาดให้เล็กกว่าชุดฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 1  แต่ยัง

คงไว้ซึ่งรูปแบบขององค์ประกอบเดิม แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 59 x 59 เมตร 

มุมทัง้สี่มุมก่อยกเก็จเพ่ิมมุมกว้างประมาณ 6 เมตร สูงประมาณ 5 เมตร หลงเหลือหลกัฐาน มี

รายละเอียดดงันี ้(ภาพท่ี 13)  

 มุมยกเก็จ ลกัษณะก่อยกเก็จบริเวณมมุของฐานชัน้บนทัง้ 4 มมุ โดยก่อเพ่ิมมมุ 4 มมุ 

โดยมมุท่ี 1 ก่อยื่นออกมาจากฐานและมมุท่ี 2 กอ่ยื่นออกมาจากมมุท่ี 1 ทําล้อกบัสว่นฐาน สว่นมมุ

ท่ี 3 ก่อยื่นออกมาจากมมุท่ี 2 พงัทลายเกือบทัง้หมด 

 ชุดฐานศลิาแลงชัน้ล่าง ประกอบด้วย 
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 ชัน้ฐานประทกัษิณ หรือสว่นบนของฐานชัน้ท่ีหนึง่ สงูประมาณ 25เซนติเมตร กว้าง

ประมาณ 5 เมตร    

 ฐานเขียง สงูประมาณ 50 เซนติเมตร 

 หน้ากระดาน สงูประมาณ 25 เซนติเมตร  

  ชุดฐานบัว สูงประมาณ 75 เซนติเมตร ประกอบด้วย บัวควํ่า สูงประมาณ 25 

เซนติเมตร ทําโดยการสกัดศิลาแลงคร่ึงก้อนบนให้มีลกัษณะเป็นรูปบวัควํ่า ลวดบวัสงูประมาณ  

50 เซนติเมตร ทําโดยการสกดัศิลาแลงให้ขอบด้านบนและด้านลา่งโค้งมน 

  ท้องไม้  สงูประมาณ 3.4 เมตร ประดบัด้วยการยกเก็จเป็น เสาหลอก กว้างประมาณ  

50 เซนติเมตร สงูประมาณ 3.4 เมตร ขนาบสองข้างของยกเก็จอาคารจําลองทัง้สาม ในลกัษณะของ

การแบ่งห้องเลียนแบบอาคารไม้ กว้างประมาณ 1 เมตร สงูประมาณ 3.4 เมตร โดยแต่ละห้องมี

ลวดบวัคาดในแนวนอน 2 แนว แบง่ช่วงเสาและผนงัเป็นชัน้ๆ 3 ชัน้   

 

 

ภาพท่ี 13 องค์ประกอบชุดฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2 
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 บันไดทางขึน้ แต่ละด้านของฐานมีบนัไดอยู่ท่ีกึ่งกลางของทัง้ 4 ด้าน ก่อยื่นออกมา

จากฐาน บนัไดด้านทิศเหนือ ทิศตะวนัออกและทิศใต้ถูกก่อปิดกัน้ด้วยศิลาแลงและอิฐทึบตนั ไม่

สามารถขึน้สูล่านประทกัษิณได้ ยกเว้นด้านทิศตะวนัตกท่ีเปิดโลง่ 

 ในแต่ละปีกของบนัไดทุกด้านคั่นด้วยระยะท่ีเท่ากันด้วยการก่อยกเก็จ แต่ละเก็จทํา

เป็นรูปอาคารจําลองทรงปราสาทปีกละ 3 หลงัเช่นเดียวกับฐานชัน้ลา่ง หลงัใหญ่อยู่กึ่งกลางมี

ขนาดกว้าง ประมาณ 4.50 เมตร สงู 5 เมตร ขนาบด้วยหลงัเลก็มาอีก 2 หลงั มีขนาดกว้างหลงัละ

ประมาณ 2 เมตร สงู 5 เมตร 

 อาคารจําลองหลังใหญ่ ลกัษณะเป็นอาคารจําลองทรงปราสาทยกเก็จเพ่ิมมุมยื่น

ออกมาจากฐานชัน้บน 3 มมุ โดยเพ่ิมมมุชัน้ท่ี 1 ยื่นออกมาจากฐาน และเพ่ิมมมุชัน้ท่ี 2 ยื่นออกมา

จากเพ่ิมมมุชัน้ท่ี 1 เพ่ิมมมุชัน้ท่ี 1 และ 2 ทําล้อกับฐานชัน้บน สว่นเพ่ิมมุมชัน้ท่ี 3 ยื่นออกมาจาก

เพ่ิมมมุชัน้ท่ี 2 ซึง่ด้านหน้าของเพ่ิมมมุชัน้ท่ี 3 ประดบัด้วยซุ้มประต ูประกอบด้วย (ภาพท่ี 14) 

 ชุดฐาน สูงประมาณ 75 เซนติเมตร ประกอบด้วย ฐานเขียง สูงประมาณ 50 

เซนติเมตร หน้ากระดานลา่ง สงูประมาณ 25 เซนติเมตร 

 เรือนธาตุ ทําห้องมุขยื่นออกมาข้างหน้าเหนือเสาประดับของ ห้องมุข มีหน้าบัน

ประดบัอยู ่สงูประมาณ  2 เมตร 

 สว่นยอด ทําเป็นรูปอาคารจําลองขนาดเล็กซ้อนลดหลัน่กันขึน้ไป สูงประมาณ 2.5 

เมตร 
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ภาพท่ี 7 องค์ประกอบอาคารจําลองหลงัใหญ่ ชดุฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2 

 

 อาคารจําลองหลังเล็ก ลกัษณะเป็นอาคารจําลองทรงปราสาทยกเก็จเพ่ิมมุมย่ืน

ออกมาจากฐานชัน้บน 3 มมุ โดยเพ่ิมมมุชัน้ท่ี 1 ยื่นออกมาจากฐาน และเพ่ิมมมุชัน้ท่ี 2 ยื่นออกมา

จากเพ่ิมมมุชัน้ท่ี 1 เพ่ิมมมุชัน้ท่ี 1 และ 2 ทําล้อกับฐานชัน้บน สว่นเพ่ิมมุมชัน้ท่ี 3 ยื่นออกมาจาก

เพ่ิมมมุชัน้ท่ี 2 ซึง่ด้านหน้าของเพ่ิมมมุชัน้ท่ี 3 ประดบัด้วยซุ้มประต ูประกอบด้วย(ภาพท่ี 15) 

 ชุดฐาน สงูประมาณ 1.5 เมตร  

 เรือนธาต ุทําห้องมขุยื่นออกมาข้างหน้าเหนือเสาประดบัของห้องมขุ มีหน้าบนัประดบั

อยู ่สงูประมาณ 70 เซนติเมตร  

 สว่นยอด ทําเป็นรูปอาคารจําลองขนาดเล็ก ซ้อนลดหลัน่กันขึน้ไป 2 ชัน้ สงูประมาณ 

30 เซนติเมตร  
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ภาพท่ี 8 องค์ประกอบอาคารจําลองหลงัเลก็ ชุดฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2 

 

ลานประทักษิณ 

 ลานประทักษิณ คือ ส่วนบนสดุของชุดฐานศิลาแลงชัน้บน แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม

จัตุรัสขนาด 40 x 40 เมตร มีกําแพงแก้วก่อด้วยศิลาแลงล้อมรอบสี่ด้าน มีความหนาด้านละ

ประมาณ 3 เมตร ยาวด้านละประมาณ 35 เมตร ท่ีมมุทัง้สีข่องกําแพงแก้วมีการยกเก็จทกุมมุ 

 กําแพงแก้วตัง้ล้อมลานประทกัษิณทัง้ 4 ด้าน มีความสงูเฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร ก่อ

ด้วยศิลาแลง (ภาพท่ี 16) กึ่งกลางของกําแพงแก้วเป็นช่องประตูท่ีเช่ือมต่อจากบนัไดชุดฐานศิลา

แลงชัน้ท่ี 2 กว้างประมาณ 2 เมตร และแตล่ะปีกตามแนวยาวของกําแพงแก้วระหวา่งช่องประตูทุก

ด้านกับยกเก็จท่ีมุม ปรากฏช่องรูปสี่เหลี่ยมก่ออิฐหนาสลบัศิลาแลง ศิลาแลงมีลกัษณะเป็นรูป

สีเ่หลี่ยมขนาดกว้าง 25 เซนติเมตร ความยาว 37 - 40 เซนติเมตร หนา 30 เซนติเมตร สว่นอิฐมีขนาด
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ความยาว 30 เซนติเมตร กว้าง 16 - 17 เซนติเมตร หนา 7 - 8 เซนติเมตร ซึ่งอาจจะเป็นสว่นของ

โครงสร้างท่ีสาํคญั (ภาพท่ี 17) 

 พืน้ลานประทกัษิณรอบอาคารประธาน มีขนาดกว้างประมาณ 5 เมตร ยาวด้านละ

ประมาณ 40 เมตร จากการขดุแตง่พบพืน้ลานประทกัษิณวางปเูรียงด้วยศิลาแลงเพียงบริเวณเดียว 

คือ จากช่องประตดู้านทิศตะวนัออกมาจรดฐานเขียงด้านทิศตะวนัออกของอาคารประธาน มีขนาด

กว้างประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 7.2 เมตร สว่นพืน้ลานประทักษิณส่วนท่ีเหลือ ถูกขุดรือ้

ทําลายเสยีหายทัง้หมด  

 

 

ภาพท่ี 9 พืน้ลานประทกัษิณและกําแพงแก้ว สว่นกึ่งกลางของกําแพงแก้วแตล่ะปีก มีช่องรูป

สีเ่หลีย่มก่ออิฐหนาสลบัศิลาแลง 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 
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ภาพท่ี 10 ช่องรูปสีเ่หลีย่มก่ออิฐหนาสลบัศิลาแลง กึ่งกลางกําแพงแก้วแตล่ะปีก 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

 

อาคารประธาน  

 ลกัษณะเป็นอาคารก่อด้วยอิฐเรียงก่อทึบลดชัน้ขึน้ไปตัง้เป็นอาคารประธานอยู่กลาง

ลานประทักษิณ มีสภาพพังทลายไปมาก กึ่งกลางด้านบนถูกลักลอบขุดเป็นโพรงลึก เหลือ

หลักฐานเพียงซากปรักหักพัง ประกอบด้วย ฐานเขียงมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด         

30 x 30 เมตร สงูจากพืน้ลานประทกัษิณประมาณ 70 เซนติเมตร ถดัจากฐานเขียงขึน้ไปเป็นชัน้ก่อ

อิฐลดจากขอบฐานเขียง ประมาณ 4 เมตร มีแผนผงัเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 23 x 23 เมตร      

ยกเก็จท่ีมมุทัง้สี ่สงูประมาณ  2 เมตร ถดัขึน้ไปเป็นฐานหน้ากระดานตรง จากหลกัฐานท่ีเหลืออยู ่

สงูประมาณ 1.2 เมตร สว่นท่ีเหนือขึน้ไปพงัทลายไปหมด 

 บริเวณฐานเขียงมีหลมุเสาเรียงเป็นสองแนว  หลงเหลือหลกัฐานเพียง 40 หลมุ ได้แก่ 

ด้านทิศเหนือ 14 หลมุ ทิศตะวนัออก 14 หลมุ ด้านทิศใต้ 4 หลมุ และทิศตะวนัตกพบเพียง 2 หลมุ 

จากหลกัฐานท่ีหลงเหลอือยู ่บริเวณมมุมีหลมุเสาอยูต่รงกนัเป็นแนวทแยง 1 คู่ หลมุเสาแต่ละหลมุ

ทําโดยการใช้อิฐนํามาก่อเรียงกนัเป็นวงกลมขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง ประมาณ 55 เซนติเมตร  เสา
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แตล่ะคูมี่ระยะหา่งกนั ขนาด 3 x 3 เมตร ทําให้เกิดเป็นห้อง แตล่ะด้านจํานวน 9 ห้อง ห้องกึ่งกลาง

แตล่ะด้านใหญ่กวา่สว่นอ่ืนมีขนาด 3 x 5 เมตร จากการขดุแตง่ไม่พบเศษกระเบือ้งมงุหลงัคาแม้แต่

ชิน้เดียว (ภาพท่ี 18) 

 

 

ภาพท่ี 11 องค์ประกอบอาคารประธานท่ีหลงเหลอือยู ่

 

เทคนิคการก่อสร้างโบราณสถานเขาคลังนอก 

 

เทคนิคการก่อสร้างในการวางฐานรากของชุดฐานศิลาแลง 

 การตรวจสอบฐานรากของโบราณสถานจะใช้วิธีขุดตรวจฐานราก โดยวางหลมุขุด

ตรวจจํานวน 3 หลมุ คือหลมุขดุตรวจท่ี 6, 7 และ 8 ติดกบัแนวฐานเขียงลา่งสดุ เพ่ือหาระดบัพืน้ใช้

งานร่วมสมยักบัโบราณสถาน และเทคนิคการวางรากฐานก่อก่อศิลาแลง โดยมีรายละเอียดหลมุ

ดงันี ้ 

 หลมุขุดตรวจท่ี 6 (TP.6)  ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร ลกึ 1.2 เมตร อยู ่

บริเวณมมุฐานศิลาแลงด้านทิศเหนือตอ่กบัฐานศิลาแลงท่ีรองรับบนัไดด้านทิศเหนือ (ภาพท่ี 19) 
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ภาพท่ี 12 ผนงัชัน้ดินหลมุขดุตรวจท่ี 6 

(ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

  

 หลมุขดุตรวจท่ี 7 (TP.7) ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร ลกึ 1.5 เมตร อยูบ่ริเวณมุม

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของฐานศิลาแลง  (ภาพท่ี 20) 

  

 

ภาพท่ี 13 ผนงัชัน้ดินหลมุขดุตรวจท่ี 7 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 
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 หลมุขดุตรวจท่ี 8 (TP.8) ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3.6 เมตร ลกึ 1.2 เมตร อยู่บริเวณ

มุม ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของฐานศิลาแลง  (ภาพท่ี 21) 

 

 

ภาพท่ี 14 ผนงัชัน้ดินหลมุขดุตรวจท่ี 8 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

 

 ชัน้ดินของหลมุขดุตรวจทัง้ 3 หลมุ มีจํานวน 3 ชัน้ดินเทา่กนั และมีลกัษณะท่ีคล้ายกัน 

ดงัจะสรุปได้ ดงันี ้

 ชัน้ดินท่ี 1 ความหนาเฉลีย่ประมาณ 40 เซนติเมตร เป็นชัน้ทบัถมของเศษอิฐแตกหกัท่ี

พงัทลายลงมาจากเจดีย์ 

 ชัน้ดินท่ี 2 ความหนาเฉลีย่ประมาณ 30 เซนติเมตร เป็นชัน้ดินทรายสีชมพู มีเศษเม็ด

แลงปะปนในดิน ลกัษณะชัน้ดินเรียบ 

 ชัน้ดินท่ี 3 ความหนาเฉลีย่ประมาณ 30 เซนติเมตร เป็นชัน้ดินทรายสีชมพู แต่เร่ิมพบ

ก้อนศิลาแลงธรรมชาติ  

 ผลการขดุตรวจหลมุขดุตรวจทัง้ 3 หลมุ สนันิษฐานได้ดงันี ้

 ระดบัการใช้งานร่วมสมยักบัโบราณสถาน พบว่าชัน้ดินวฒันธรรมมีเพียงชัน้เดียวคือ 

ชัน้ดินท่ี 2 ซึ่งพืน้ผิวของชัน้นี ้เป็นพืน้การใช้งานร่วมสมัยกับโบราณสถาน เน่ืองจากพบชัน้ทบัถม
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เศษอิฐแตกหักท่ีพังทลายลงมาจากตัวโบราณสถานบนผิวดินของชัน้ดินท่ี 2 จากการศึกษา

เปรียบเทียบระดบัผิวดินชัน้ท่ี 2 ของทัง้ 3 หลมุขดุตรวจ พบวา่ระดบัผิวดินชัน้ท่ี 2 ของหลมุขดุตรวจ

ท่ี 6 อยูท่ี่ระดบัความลกึประมาณ -1,700 เซนติเมตรจากระดบัอ้างอิงสมมติ แตจ่ากการศกึษาหลมุ

ขดุตรวจท่ี 7 และ 8 พบวา่ ทัง้สองหลมุมีระดบัการใช้งานร่วมสมยัท่ีสอดคล้องกันท่ีระดบัประมาณ 

-1,650 เซนติเมตรจากระดบัอ้างอิงสมมติ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพืน้ท่ีบริเวณหลมุขุดตรวจท่ี 6 มีชัน้

ดินท่ีถูกรบกวนคือ ชัน้ดินท่ี 2 จึงทําให้เศษอิฐแตกหกัลงไปทบัถมต่ํากว่าระดบัพืน้การใช้งานร่วม

สมยักบัโบราณสถาน ดงันัน้ระดบัพืน้การใช้งานร่วมสมัยกับโบราณสถาน คือ ท่ีระดบัประมาณ -

1,650 เซนติเมตรจากระดบัอ้างอิงสมมติ หรือตรงกบัระดบัของชัน้ดินท่ี 2 นัน่เอง 

  เทคนิคการก่อสร้าง จากการขดุศกึษาหลมุขดุตรวจท่ี 6, 7, 8 พบว่าชัน้ดินท่ี 3 เป็นชุด

เดียวกนัซึง่ชัน้ไร้ร่องรอยของมนุษย์ (Sterile) เป็นชัน้ดินทราย  เนือ้ละเอียดสีชมพู และต่อจากนัน้

จะเป็นชัน้ศิลาแลงธรรมชาติ จึงสรุปว่าก่อนการก่อสร้างโบราณสถานเขาคลงันอก น่าจะเตรียม

พืน้ท่ีโดยการขดุพืน้ผิวดินเป็นรูปฐานของโบราณสถาน ลกึลงไป ประมาณ 50 เซนติเมตร จะพบชัน้

ดินทรายธรรมชาติเนือ้ละเอียดสีชมพูแล้วจึงปรับพืน้ชัน้ดินนีใ้ห้เรียบเสมอกัน จากนัน้จึงวางฐาน

รากด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง ประมาณ  45 - 50 เซนติเมตร ความยาว 37 - 40 

เซนติเมตร หนา 30 เซนติเมตร ตามความเหมาะสมจากนัน้จึงก่อตอ่ขึน้มาเป็นชุดฐานท่ีปรากฏพ้น

ผิวดิน 

 

เทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างภายในฐานศิลาแลง 

 การตรวจสอบฐานรากของโบราณสถานจะใช้วิ ธีขุดตรวจโครงสร้างบนลาน

ประทักษิณ โดยวางหลุมขุดตรวจจํานวน 3 หลุม คือหลุมขุดตรวจท่ี 2, 3 และ 4 เพื่อตรวจ

โครงสร้างบนลานประทกัษิณและเจดีย์ประธาน โดยมีรายละเอียดหลมุดงันี ้ 

 หลมุขดุตรวจท่ี 2 (TP.2) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4.8 เมตร ลกึ 3.5 เมตร อยู่บริเวณ

ข้างผนงัด้านทิศเหนือของช่องประตูท่ีก่อยื่นเข้ามาในลานประทกัษิณด้านทิศตะวนัออก สามารถ

แบง่ชัน้ดินได้ 6 ชัน้ดงันี ้(ภาพท่ี 22) 
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             ชัน้ดินท่ี 1 ความหนาเฉลีย่ประมาณ 1.5 เมตร เป็นชัน้ทบัถมของเศษอิฐหกัท่ีพงัทลาย

ลงมาจากอาคารประธาน และเป็นดินท่ีทรุดตวัลงไปแทนท่ีศิลาแลงท่ีก่อเรียงถมอัดใช้เป็นพืน้ลาน

ประทกัษิณ หรือท่ีระดบัประมาณ -500 เซนติเมตร 

             ชัน้ดินท่ี 2 ความหนาเฉลีย่ประมาณ 1 เมตร เป็นชัน้ศิลาแลงถมอดั บางก้อนมีสภาพผุ

พงัมีลกัษณะเหมือนลกูรัง 

             ชัน้ดินท่ี 3  ความหนาเฉลี่ยประมาณ 20 เซนติเมตร เป็นชัน้ดินถมอดัปนเศษอิฐหกั 

             ชัน้ดินท่ี 4  ความหนาเฉลีย่ประมาณ 1 เมตร เป็นชัน้ศิลาแลงถมอัด บางก้อนมีสภาพ

ผพุงัมีลกัษณะเหมือนลกูรัง 

             ชัน้ดินท่ี 5 ความหนาเฉลี่ยประมาณ 40 เซนติเมตร เป็นชัน้ดินถมอดัปนเศษอิฐหกั 

             ชัน้ดินท่ี 6  ความหนาเฉลีย่ประมาณ 50 เซนติเมตร เป็นลกูรังถมอดั 

 

 

ภาพท่ี 15 ผนงัชัน้ดินหลมุขดุตรวจท่ี 2 จะเห็นแนวเอ็นก่ออิฐยื่นออกมาจากผนงัชัน้ดิน 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 
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 หลมุขดุตรวจท่ี 3 (TP.3) ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2.8 เมตร ลกึ 2 เมตร อยูบ่ริเวณมุม

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของลานประทักษิณ  สามารถแบง่ชัน้ดินได้ 3 ชัน้ดงันี ้(ภาพท่ี 23) 

 ชัน้ดินท่ี 1 ความหนาเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร เป็นชัน้ทบัถมของเศษอิฐหกัท่ี

พงัทลายลงมาจากอาคารประธาน และเป็นดินท่ีทรุดตวัลงไปแทนท่ีศิลาแลงท่ีก่อเรียงถมอัดและใช้

เป็นพืน้ลานประทกัษิณ 

             ชัน้ดินท่ี 2 ความหนาเฉลีย่ประมาณ 65 เซติเมตร เป็นชัน้ศิลาแลงท่ีก่อเรียง     ถมอัด

สภาพปัจจุบนัผพุงัมีลกัษณะเหมือนลกูรัง 

            ชัน้ดินท่ี 3 ความหนาเฉลีย่ประมาณ 1 เมตร เป็นชัน้ดินถมอดัปนเศษอิฐหกั 

 

 

ภาพท่ี 16 ผนงัชัน้ดินหลมุขดุตรวจท่ี 3 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

 

 หลมุขดุตรวจท่ี 4 (TP.4) ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร ลกึ 2 เมตร อยู่บริเวณ

มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของลานประทักษิณ  สามารถแบง่ชัน้ดินได้ 3 ชัน้ดงันี ้(ภาพท่ี 24) 
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                ชัน้ดินท่ี 1 ความหนาเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร เป็นชัน้ทบัถมของเศษอิฐหกัท่ี

พังทลายลงมาจากอาคารประธานชัน้ดินดังกล่าว และเป็นดินท่ีทรุดตัวลงไปแทนท่ีศิลาแลง             

ท่ีก่อเรียงถมอดัและใช้เป็นพืน้ลานประทกัษิณ 

                 ชัน้ดินท่ี 2 ความหนาเฉลีย่ประมาณ 1.4 เมตร เป็นชัน้ศิลาแลงท่ีก่อเรียงถมอัดสภาพ

ปัจจุบนัผพุงัมีลกัษณะเหมือนลกูรัง 

                ชัน้ดินท่ี 3  ความหนาเฉลี่ยประมาณ 85 เซนติเมตร เป็นชัน้ดินถมอดัปนเศษอิฐหกั 

 

 

ภาพท่ี 17 ผนงัชัน้ดินหลมุขดุตรวจท่ี 4 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

 

 ข้อมูลท่ีได้จากการขุดตรวจโครงสร้างบนลานประทกัษิณหลมุขุดตรวจท่ี 2, 3และ 4 

พบวา่ พบวา่มีการก่อโครงสร้างเอ็นด้วยอิฐในหลมุขุดตรวจท่ี 2 สนันิษฐานว่าน่าจะใช้เป็นตวัแบ่ง

พืน้ท่ีเป็นห้องแล้วถมอดัวสัด ุเช่น ดินลกูรัง, เศษอิฐแตกหกั, ศิลาแลง สลบัเป็นชัน้ๆให้เต็มพืน้ท่ีใน

ระดบัท่ีต้องการ เพ่ือความมัน่ในการรองรับนํา้หนกั โดยชัน้บนสดุใช้ศิลาแลงวางปูเรียงเป็นพืน้ลาน

ประทกัษิณดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั 
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ร่องรอยการใช้พืน้ที่สมัยที่ 2 

 

 จากการขุดศึกษาบนลานประทักษิณ พบร่องรอยหลักฐานการเข้ามาใช้พืน้ท่ีใน    

สมยัท่ี 2 ซึง่มีลกัษณะท่ีไม่สมมาตรหรือถกูต้องตามลกัษณะเดิม (แผนผงัท่ี 4) โดยการนําศิลาแลง

มาวางเรียงบนชัน้ดินทบัถมรอบฐานอาคารประธานบริเวณด้านทิศใต้และทิศตะวนัตก (ภาพท่ี 25) 

บริเวณลานประทกัษิณด้านทิศตะวนัออก มีการนําศิลาแลงมาวางเรียงเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า กว้าง

ประมาณ 2.8 เมตร ยาวประมาณ 3.0 เมตร สงูประมาณ 26 เซนติเมตร (ภาพท่ี 26) สว่นทิศใต้มี

ลกัษณะเป็นวงโค้งรูปตวัย ู(U) กว้างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 4 เมตร (ภาพท่ี 27) 

 

 

แผนผงัท่ี 3 ตําแหนง่ร่องรอยการใช้พืน้ท่ีสมยัท่ี 2 
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ภาพท่ี 18 แนวศิลาแลงวางทบับนฐานอาคารทัง้ 2 ด้าน 

 

 

ภาพท่ี 19 โครงสร้างฐานศิลาแลงในผงัสีเ่หลีย่มบนลานประทกัษิณ ด้านทิศตะวนัออก 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 
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ภาพท่ี 20 โครงสร้างศิลาแลงวงโค้งรูปตวั U ด้านทิศใต้ 

(ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

 

 ร่องรอยการใช้พืน้ท่ีสมยัท่ี 2 อีกแหง่ท่ีสาํคญั คือ การพบพระพุทธรูปหินทรายประทบั

ยืนแสดงปางวิตรรกมทุรา หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัตก ประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มท่ีก่อสร้างขึน้

ในสมัยหลงั แทรกลกึเข้าภายในสว่นฐานอาคารประธานด้านทิศตะวันตกท่ีไม่เหลือร่องรอยของ

ขอบฐานอาคารประธานให้ศึกษาได้ ขอบศิลาแลงก่อเป็นขอบฐานบูชา มีความสมัพนัธ์ทางด้าน

แผนผงักับขอบศิลาแลงด้านอ่ืนๆ ท่ีก่อเป็นขอบฐานขึน้เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีประกอบกิจกรรม (ภาพท่ี 

28) 
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ภาพท่ี 21 พระพทุธรูปและซุ้มประดิษฐาน 

 (ก)ซุ้มศิลาแลงประดิษฐานพระพทุธรูป (ข)พระพทุธรูปประดิษฐานภายในภายในซุ้ม 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

 

โบราณวัตถุที่พบจากการขุดแต่ง 

 

 จากการขดุแตง่โบราณสถานเขาคลงันอก พบโบราณวตัถุระหว่างการดําเนินการน้อย

มาก เม่ือเทียบกบัขนาดและความสาํคญัของโบราณสถาน สาเหตสุาํคญัประการหนึง่คงเป็นเพราะ

โบราณสถานถูกลกัลอบขุดทําลายเพ่ือหาโบราณวัตถุจนพืน้ท่ีเสียหายเป็นวงกว้าง รวมทัง้การ

พงัทลายของโบราณสถานในอดีต แต่อย่างไรก็ตามการขุดแต่งในครัง้นีพ้บโบราณวตัถุชิน้สําคญั

หลายชิน้ท่ีจะช่วยเติมเต็มองค์ความรูปของโบราณสถานเขาคลงันอกได้ ซึ่งแบ่งออกได้ตาม

ประเภทดงันี ้

  

โบราณวัตถุที่เป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม 

 อิฐรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า เป็นวสัดุหลกัท่ีใช้ในการก่อสร้างอาคารประธานท่ีอยู่ด้านบน

ลานประทักษิณ มีขนาดความยาวเฉลี่ย 30 เซนติเมตร กว้าง 16 - 17 เซนติเมตร หนา 7 - 8 

เซนติเมตร  
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 จากการขุดแต่งพบอิฐท่ีมีร่องรอยบนพืน้ผิว คือ อิฐรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีรอยเท้าสนุัข

และรอยขีดเป็นเส้นตรงในแนวด่ิงและวงกลม พบบริเวณมุมทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของอาคาร

ประธาน สภาพอิฐสมบูรณ์ ขนาดกว้าง 17 เซนติเมตร ยาว 29 เซนติเมตร หนา 7 เซนติเมตร  

 อิฐรูปสามเหล่ียม อิฐรูปแบบนีส้นันิษฐานว่าใช้ในการก่อสร้างอาคารประธานท่ีอยู่

ด้านบนลานประทกัษิณ พบบริเวณมุมทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของอาคารประธาน สภาพชํารุด

เหลอืขนาดความยาว 30 เซนติเมตร หนา 8 เซนติเมตร (ภาพท่ี 29) 

 

 

ภาพท่ี 22  อิฐลกัษณะพิเศษท่ีพบจากการขดุศกึษา 

 (ก)อิฐมีร่องรอยบนพืน้ผิว (ข)อิฐรูปสามเหลีย่ม 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

 

 ศิลาแลง เป็นวสัดหุลกัท่ีใช้ใช้ในการก่อฐานโบราณสถาน มี 2 ลกัษณะ คือ ศิลาแลง

ใช้ก่อเพ่ือแสดงรูปแบบโครงสร้างมีลกัษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่มขนาด  กว้าง  25 เซนติเมตร ความยาว 

37 - 40 เซนติเมตร หนา 30 เซนติเมตร และศิลาแลงใช้ก่อเพ่ือเป็นโครงสร้างภายใน  มีลกัษณะ

เป็นรูปสีเ่หลีย่มมมุมนหรือคอ่นข้างกลมไม่มีระเบียบและมีขนาดไม่แนน่อน กว้าง 20 - 23 เซนติเมตร 

ความยาว 30 - 35 เซนติเมตร หนา 27 - 29 เซนติเมตร 

 ส่วนประกอบของส่วนยอดเจดีย์  พบบริเวณมมุหรือใกล้เคียงกบัฐานศิลาแลง โดย

พบแทรกปนในชัน้ดินทบัถม สนันิษฐานว่าน่าจะตกลงมาจากตําแหน่งเดิม ส่วนประกอบของสว่น
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ยอดเจดีย์ทําด้วยศิลาแลงโกลนเป็นรูปทรงกรวยยอดตดั เจาะรูทะลตุรงกลางตลอด สนันิษฐานว่า

ใช้สาํหรับเสยีบเดือยไม้หรือวสัดอ่ืุนๆ เพ่ือยดึสว่นประกอบไว้ด้วยกนัพบ จํานวน 11 ชิน้ แต่ละชิน้มี

ขนาดและรูปทรงตา่งกนั ดงันี ้ (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 30) 

 

ตารางท่ี 1 สรุปคณุลกัษณะของยอดเจดีย์ท่ีพบ 

ชิน้ท่ี ลกัษณะ ขนาด บริเวณท่ีพบ 

1 ทรงกรวยยอดตดั มีรูตรงกลาง ø 28 ซม. 

สงู 18 ซม. 

มมุ ตต./น. ของฐานศิลาแลง 

ระดบั – 1,545 cm.dt. 

2 ทรงกรวยยอดตดั มีรูตรงกลาง ø  27 ซม. 

สงู 15 ซม. 

มมุ ตอ./น. ของฐานศิลาแลง 

ระดบั – 1,525 cm.dt. 

3 ทรงกรวยยอดตดั มีรูตรงกลาง ø 27 ซม. 

สงู 16 ซม. 

มมุ ตต./ต. ของลานประทกัษิณ 

ระดบั – 488 cm.dt. 

4 ทรงกรวยยอดตดั มีรูตรงกลาง ø 27 ซม. 

สงู 15 ซม. 

มมุ ตต./ต. ของลานประทกัษิณ 

ระดบั – 488 cm.dt. 

5 ทรงกรวยยอดตดั มีรูตรงกลาง ø 27 ซม. 

สงู 15 ซม. 

มมุ ตต./น. ของฐานศิลาแลง 

ระดบั – 1,515 cm.dt. 

6 ทรงกลมแบน มีรูตรงกลาง ø 54 ซม. 

สงู 15 ซม. 

มมุ ตอ./น. ของฐานศิลาแลง 

ระดบั – 1,550 cm.dt. 

7 ทรงกลมแบน มีรูตรงกลาง ø 54 ซม. 

สงู 15 ซม. 

มมุ ตอ./น. ของฐานศิลาแลง 

ระดบั – 1,458 cm.dt. 

8 ทรงกรวยยอดตดั มีรูตรงกลาง ø 40 ซม. 

สงู 22 ซม. 

มมุ ตอ./น. ของฐานศิลาแลง 

ระดบั – 1,280 cm.dt. 

9 ทรงกรวยยอดตดั มีรูตรงกลาง ø 50 ซม. 

สงู 30 ซม. 

มมุ ตอ./ต. ของฐานศิลาแลง 

ระดบั – 1,500 cm.dt. 

10 ทรงกรวยยอดตดั มีรูตรงกลาง ø 64 ซม. 

สงู 30 ซม. 

มมุ ตอ./ต. ของฐานศิลาแลง 

ระดบั – 1,500 cm.dt. 

11 ทรงกรวยยอดตดั มีรูตรงกลาง ø 64 ซม. 

สงู 36 ซม. 

มมุ ตต./ต. ของฐานศิลาแลง 

ระดบั – 1,550 cm.dt. 
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ภาพท่ี 23 รูปแบบโกลนยอดเจดีย์ 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 
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 จากตําแหนง่ของโกลนยอดเจดีย์ท่ีพบบริเวณมมุของฐานศิลาแลงและลานประทกัษิณ 

สนันิษฐานวา่คงจะมีเจดีย์ขนาดเลก็ตัง้อยูป่ระจํามมุของเขาคลงันอกทัง้สี่ทิศ โดยอาจตัง้อยู่บนพืน้

ลา่งของฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2 ซึง่สอดคล้องกบัการพบร่องรอยของฐานเจดีย์ขนาดเล็กบริเวณพืน้ชัน้

ลา่งของฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2 ด้วยเช่นกนั (ภาพท่ี 31) 

 

 

ภาพท่ี 24 ร่องรอยสว่นฐานของเจดีย์ประจํามมุบริเวณพืน้ชัน้ลา่งของฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2  

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

  

โบราณวัตถุที่เป็นรูปเคารพทางศาสนา 

พระพุทธรูปหินทราย พบจากการขุดแต่งบริเวณส่วนฐาน อยู่ภายในซุ้มศิลาแลง

ด้านทิศตะวนัตกของอาคารประธาน ในชัน้ดินกิจกรรมระยะหลงั ลกัษณะพระพุทธรูปยืนตรงสูง 

ประมาณ 57เซนติเมตร กว้างประมาณ 16 เซนติเมตร พระเศียรมีขมวดพระเกศาขดเป็นรูปก้นหอย 

และมีประภามณฑลรูปวงกลมอยู่ด้านหลงัพระเศียร พระหตัถ์แสดงวิตรรกะมุทราหรือปางแสดง

ธรรม คือ การจีบนิว้หวัแม่มือกบันิว้ชีข้องพระหตัถ์ขวาเป็นวงกลม นิว้ท่ีเหลือตัง้ขึน้ เป็นสญัลกัษณ์

ของธรรมจกัรหรือการแสดงธรรม สว่นพระหตัถ์ซ้ายจีบนิว้เป็นวงนิว้ท่ีเหลอืงอแนบพระหตัถ์ หรืออาจ

ได้รับการดดัแปลงภายหลงัจากนิว้พระหตัถ์ได้ชํารุดหกัไป แสดงถึงพระหตัถ์ซ้ายยึดชายจีวร (ภาพท่ี 

32) 
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  พระพทุธรูปองค์นีข้ดุพบภายในซุ้มท่ีก่อสร้างขึน้ในสมัยหลงั แทรกลกึเข้าภายในสว่น

ฐานเจดีย์ด้านทิศตะวนัตกท่ีถกูลกัลอบขดุหาโบราณวตัถุจนไม่เหลือร่องรอยของขอบฐานเจดีย์ให้

ศกึษาได้ จากนัน้ได้ก่อขอบหินศิลาแลงเป็นขอบฐานบูชาซึ่งสมัพนัธ์กับขอบหินศิลาแลงด้านอ่ืนๆ  

ท่ีก่อเป็นขอบฐานท่ีต้องการใช้พืน้ท่ีประกอบกิจกรรม ชัน้ดินการก่อสร้างในสมัยหลงัอยู่ในระดบัท่ี

สงูกวา่พืน้ใช้งานเดิมและมีร่องรอยการทบัถมในสมยัหลงั  

 

 

ภาพท่ี 25 พระพทุธรูปหินทรายประทบัยืนแสดงปางวิตรรกมทุรา 

 

โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา 

   ภาชนะดินเผา จากการขุดศึกษาพบภาชนะดินเผาเต็มใบจํานวน 7 ใบ ทัง้แบบเนือ้

ดินธรรมดา(earthenware)และเนือ้แกร่ง(stoneware) โดยมีคุณลกัษณะและตําแหน่งท่ีพบต่างกัน 

ดงัตารางสรุปด้านลา่งนี ้(ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 33) 
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ตารางท่ี 2 สรุปคณุลกัษณะของภาชนะดินเผา 

ทะเบียน ประเภทภาชนะ 
ขนาด(ซม.) 

ตําแหนง่ท่ีพบ 
ความลกึ 

(dm.dt) Ø สงู 

SF 1 หม้อดินเผา  

เนือ้ดินธรรมดา 

พบมีดเหลก็ภายในหม้อ 

17 14 ป ลายเ นิน ด้า น

ทิศตะวนัออก 

-1,560 

SF 2 กระปกุเคลอืบสเีขียวมะกอก 

มีฝาปิด เนือ้แกร่ง 

พบมีดเหลก็ภายในกระปกุ 

6.5 15.5 ป ลายเ นิน ด้า น

ทิศตะวนัออก 

-1,570 

SF 3 กระปกุเคลอืบสเีขียว 

มีฝาปิด เนือ้แกร่ง 

9 17 ป ลายเ นิน ด้า น

ทิศตะวนัออก 

-1,570 

SF 4 กระปกุเคลอืบสเีขียวมะกอก 

มีฝาปิด เนือ้แกร่ง 

5.8 10 ป ลายเ นิน ด้า น

ทิศตะวนัออก 

-1,585 

SF 5 ตลบัเคลอืบสขีาวใส 

มีฝาปิด เนือ้แกร่ง(ขาวละเอียด) 

7 6 ลานประทกัษิณ -485 

SF 6 ถ้วยเคลอืบสเีขียว 

เนือ้แกร่ง(ขาวละเอียด) 

8 10 ป ลายเ นิน ด้า น

ทิศตะวนัออก  

-510 

SF 7 ถ้วยเคลอืบสเีขียว 

มีฝาปิด เนือ้แกร่ง(ขาวละเอียด) 

8 10 ป ลายเ นิน ด้า น

ทิศตะวนัออก 

-494 
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ภาพท่ี 26 ภาชนะดินเผาท่ีพบจากการขดุศกึษา 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 
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ผลจากการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาเนือ้แกร่งเคลือบสีเขียวและสีนํา้ตาลชิน้ท่ี  SF2-7 

พบวา่รูปร่างของภาชนะดินเผา เนือ้ดิน และการตกแตง่ โดยเฉพาะการเคลอืบสเีขียว สีขาวใส และ

สนํีา้ตาล คล้ายกบัเคร่ืองถ้วยเขมรท่ีจดัเป็นภาชนะเนือ้แกร่งท่ีพบจากการขดุค้นภายในเมืองศรีเทพ

ด้วย 3

4 เคร่ืองถ้วยประเภทนีพ้บแพร่หลายในแหล่งเตาในจังหวัดบุรีรัมย์ มีอายุอยู่ในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 15 - 194

5  และจดัเป็นเคร่ืองถ้วยแบบเขมรท่ีนิยมเคลอืบสตีา่งๆกนั 5

6 

ภาชนะดินเผาประเภทเนือ้ดินธรรมดา(Earthenware) และประเภทเคร่ืองถ้วยเขมร

เคลือบสีเขียวและนํา้ตาล ชิน้ท่ี SF1-4 พบจากการขุดแต่งถูกพบในระดบัชัน้ดินทับถมด้านบน

บริเวณปลายเนินด้านทิศตะวนัออก สว่นเคร่ืองถ้วยเขมรเคลอืบสเีขียว ชิน้ท่ี SF5-7 พบจากการขุด

ศกึษาถกูพบในระดบัชัน้ดินทบัถมระดบัใกล้เคียงกบัระดบัการใช้งานของลานประทกัษิณ  

 ดงันัน้จากตําแหนง่และระดบัความลกึท่ีพบภาชนะดินเผาประเภทเนือ้ดินธรรมดาและ

เคร่ืองถ้วยเขมรสีเขียวและนํา้ตาล ชิน้ท่ี SF1-4 แสดงถึงการเข้ามาใช้พืน้ท่ีหลงัจากโบราณสถาน

คลังนอกพังทลายแล้ว และการพบใบมีดเหล็กอยู่ภายในภาชนะดินเผาชิน้ท่ี SF1-2 อาจจะ

เก่ียวข้องกับความเช่ือท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกับการฝังภาชนะไว้บริเวณนีด้้วย สว่นเคร่ืองถ้วยเขมร

เคลือบสีเขียว ชิน้ท่ี SF5-7 พบในระดบัชัน้ดินใกล้เคียงกับระดับการใช้งานของลานประทกัษิณ 

สนันิษฐานวา่มีการเข้ามาใช้พืน้ท่ีบนลานประทกัษิณโบราณสถานเขาคลงันอกในสมยัหลงันีด้้วย 

 เศษภาชนะดินเผา นอกจากภาชนะดินเผาเต็มใบแล้ว ยงัพบเศษภาชนะดินเผา

ประเภทเนือ้ดินธรรมดา(Earthenware) และประเภทเคร่ืองถ้วยเขมรเคลือบสีเขียวและสีนํา้ตาล 

เป็นโบราณวตัถพืุน้ฐานท่ีปรากฏพบกระจายตวัทัว่ไปรอบๆเนินและพืน้ท่ีด้านบนของเนิน สว่นใหญ่

เป็นชิน้ส่วนแตกหักและพบปะปนกัน ท่ีพบมากท่ีสุดได้แก่ เศษภาชนะดินเผาประเภทเนือ้ดิน

                                                                                 

 4 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, รายงานการขุดหลุมทดสอบทางโบราณคดีภายในเมือง    

ศรีเทพ ปีงบประมาณ 2552 (เพชรบรูณ์: อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2552), 77-80. 

 5 กรมศลิปากร, เซรามิคในประเทศไทย ชุดที่ 4 : เตาบ้านกรวด บุรีรัมย์  (กรุงเทพฯ: รุ่งศลิป์

การพมิพ์, 2550). 

 6 Fujiwara Hiroshi, Khmer ceramic from the Kamratan collection in the Southesat Asian 

Ceramics Museum Kyoto (Singapore: Oxford University Press, 1990),5-6. 
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ธรรมดา รองลงมาคือ เศษภาชนะดินเผาเคร่ืองถ้วยเขมรประเภทเคลือบสีเขียว และท่ีพบน้อยท่ีสดุ 

คือ เศษภาชนะดินเผาเคร่ืองถ้วยเขมรประเภทเนือ้แกร่งเคลอืบสนํีา้ตาล  

      

สรุปผลจากการขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลังนอกในเบือ้งต้น 6

7 

 

 การขุดศึกษาทางโบราณคดีเผยให้เห็นว่าโบราณสถานเขาคลังนอกเป็นโบราณ

สถานท่ีมีขนาดใหญ่และคอ่นข้างสมบูรณ์ในเชิงศิลปสถาปัตยกรรม เป็นอาคารในผงัสีเ่หลีย่มจัตุรัส

กว้างยาวด้านละ 64 เมตร แกนโบราณสถานทิศเหนือ – ใต้ ความสงูจากฐานถึงยอดประมาณ  20 

เมตร ใช้ศิลาแลงก่อเป็นฐานซ้อนกนัสองชัน้มีความสงูชัน้ละ 5 เมตร ประดบัด้วยอาคารจําลองท่ีมี

ลกัษณะโดดเด่นอย่างเป็นระเบียบ มีบันไดทางขึน้ทัง้สี่ด้านแต่ถูกปิดกัน้โดยสมบูรณ์สามด้าน 

เหลือไว้แต่ด้านทิศตะวันตก และคงมีการประดบัเจดีย์ประจํามุมบริเวณพืน้ชัน้ลา่งของฐานศิลา

แลงชัน้ท่ี 2 ด้วย 

 สว่นท่ีอยู่เหนือชัน้ฐานขึน้ไปเป็นลานประทกัษิณ โดยรอบเป็นลานกว้างประมาณ 5 

เมตร มีการก่อศิลาแลงยกขึน้มาทําหน้าท่ีเป็นกําแพงแก้ว กึ่งกลางของกําแพงแก้วทําเป็นช่องประตู

ซึง่สมัพนัธ์กบับนัไดทางขึน้ มีเจดีย์ขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐตัง้เป็นประธานอยู่ตรงกลางในผงัสี่เหลี่ยม

จัตุรัสกว้างยาวด้านละ 40 เมตร ลักษณะท่ีพบเป็นอาคารก่อด้วยอิฐทึบเรียงต่อกัน ด้านบน

เสือ่มสภาพไปมากจนไม่สามารถระบุได้วา่มีรูปทรงอย่างไร สนันิษฐานว่าคงเป็นอาคารประธานท่ี

สว่นยอดพังทลาย ปรากฏหลุมเสาเป็นคู่ล้อมรอบเจดีย์ประธาน ซึ่งคงจะมีโครงสร้างหลงัคา

ล้อมรอบอาคารประธานนีด้้วย 

  

                                                                                 

 
7
 ในช่วงท่ีผ่านมามีการศึกษาและเสนอข้อสนันิษฐานเก่ียวกับโบราณสถานเขาคลงันอกไว้หลาย

ประการโดยนกัวชิาการหลายท่าน ผู้วจิยัเห็นวา่ควรจะวิพากษ์การศึกษาท่ีผ่านมาเสียก่อน และยังไม่ควรทําการ

สรุปอย่างชัดเจนในบทนี ้ซึ่งจะเป็นการศึกษาในส่วนของในบทท่ี 5 ลําดับสมัยและแนวคิดในการก่อสร้าง

โบราณสถานเขาคลงันอก ดงันัน้จึงขอสรุปลกัษณะพืน้ฐานของโบราณสถานเขาคลงันอก ร่วมกับโบราณวตัถุท่ี

พบในหวัข้อนีใ้นเบือ้งต้นก่อน 
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บนลานประทักษิณพบว่ามีการสร้างโครงสร้างเพ่ิมเติมขึน้หลายจุด ท่ีสําคัญคงเป็นการ

สร้างซุ้มขึน้ประดิษฐานพระพุทธรูปประทบัยืนบริเวณด้านทิศตะวนัตกของเจดีย์ประธาน ซึ่งเป็น

หลกัฐานสาํคญัท่ีแสดงให้เห็นวา่เขาคลงันอกเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนา การสร้างเพ่ิมเติมนี ้

คงเป็นการใช้งานในสมัยท่ีสอง สอดคล้องกับการพบเคร่ืองถ้วยเขมรและเศษเคร่ืองถ้วยเขมร

บริเวณลานประทกัษิณ ซึง่อาจเป็นการใช้พืน้ท่ีในภายหลงั 

 ผลจากการขุดตรวจเพ่ือหาเทคนิคในการก่อสร้างพบว่ามีการขุดตัดชัน้ดินทรายเพ่ือ

บดอัดชัน้ฐานรากโบราณสถานก่อนจะก่อศิลาแลงขึน้เป็นฐานเขียง ซึ่งพืน้ใช้งานเดิมอยู่ต่ําลงไป

จากพืน้ดินในปัจจุบนั ด้านโครงสร้างของเจดีย์ประธาน พบว่ามีการก่อเอ็นอิฐยึดเจดีย์ประธานกับ

ชุดฐานศิลาแลง โดยมีการแบ่งห้องเพ่ือถมอัดด้วยศิลาแลงและอิฐหกัผสมดินเป็นชัน้ๆเพ่ือความ

คงทน ก่อนจะก่อองค์เจดีย์ประธานขึน้ตอ่มา 

 อนึ่ง การขุดศึกษาในครัง้นีมี้การขุดค้นทางโบราณคดีร่วมอยู่ในแผนปฏิบติังานด้วย 

แตจ่ากการขดุค้นไม่พบโบราณวตัถแุม้แต่ชิน้เดียว แสดงให้เห็นว่าบริเวณพืน้ท่ีนีไ้ม่มีการอยู่อาศยั

มาก่อนและระหว่างการใช้งานก็ไม่มี ร่อยรอยการอยู่อาศัยท่ีชัดเจน ใกล้กับเขาคลังนอก

เช่นเดียวกนั  
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บทที่ 4 

การขุดศึกษาโบราณสถานบริวารรอบโบราณสถานเขาคลังนอก 

 

 ผลจากการขดุศกึษาโบราณสถานเขาคลงันอกในช่วงปีพ.ศ. 2551 ทําให้มีการสํารวจ

และทําผงับริเวณโดยรอบอีกครัง้หนึง่ โดยเฉพาะการสํารวจเนินดินท่ีพบร่องรอยโครงสร้างของอิฐ

และศิลาแลงรวมอยู่ด้วย ในเบือ้งต้นสนันิษฐานว่าภายใต้เนินดินเหล่านีน้่าจะมีร่องรอยของ

โบราณสถาน และการเรียงตวัของเนินดินมีแบบแผนแน่นอน โดยตัง้เรียงรายออกไปตามแนวแกน

ทิศหลกัทัง้สีทิ่ศ และอีกกลุม่หนึง่ตัง้เรียงในแนวตะวนัออก – ตะวนัตก บริเวณมุมทิศตะวนัตกเฉียง

ใต้ของเขาคลงันอก 

 ผลจากการสํารวจทําให้เกิดความสนใจในเนินดินเหล่านีว้่ามีความสัมพันธ์กับ        

เขาคลงันอกหรือไม่ และมีความสมัพนัธ์อย่างไร อันจะนําไปสูก่ารอธิบายองค์ความรู้ของเขาคลงั

นอกให้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ ด้วยเหตุผลนีใ้นปี 2557 จึงเกิด “โครงการขุดศึกษาโบราณสถานบริวาร

รอบโบราณสถานเขาคลงันอก” ดําเนินการโดยอุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ ซึง่ผู้วิจัยเป็นผู้ควบคุม

การขดุศกึษา ดงัมีรายละเอียดอยูใ่นรายงานการขดุศกึษาท่ีนําเสนอให้กรมศิลปากร 0

1  

 

แผนการขุดศึกษาเนินโบราณสถาน 

 

 การสํารวจและทําผงับริเวณเขาคลงันอกหลงัทําการขุดศึกษาในปีพ.ศ. 2551 ของ

อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ ปรากฏเนินดินจํานวน 24 เนิน กระจายอยู่รอบโบราณสถานเขาคลงั

นอก เนินดินท่ีพบนีมี้ลกัษณะสงูขึน้จากพืน้ดินอยา่งเห็นได้ชดัและมีต้นไม้ปกคลมุอยา่งหนาแน่น มี

อิฐและศิลาแลงบางสว่นก่อเรียงเป็นแนวและพงัทลายทบัถมกนั ซึง่หลงัจากขดุศกึษาโบราณสถาน

เขาคลงันอกเสร็จสิน้แล้วได้มีการสนันิษฐานว่าเนินดินเหลา่นีค้งมีโบราณสถานอยู่ภายใน และทํา

หน้าท่ีเป็นเจดีย์รายหรือเจดีย์บริวารของเขาคลงันอก (แผนผงัท่ี 5) 

                                                                                 

 1 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, รายงานการขุดศึกษาเนินโบราณสถานบริวารรอบ

โบราณสถานเขาคลังนอก ปีงบประมาณ 2557, (เพชรบรูณ์ : อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2557). 
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ในที่นีจ้ะขอเรียกเนินดินเหล่านีว่้า “เนินโบราณสถาน” และขอเรียกโบราณสถาน

เขาคลังนอกว่า “เจดีย์ประธาน”ต่อไป 

 

 

แผนผงัท่ี 1 แผนผงัการกระจายตวัของเนินโบราณสถาน 

 (แผนผงัจาก ฝ่ายงานช่างอุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

 

 เนินโบราณสถานมีรูปแบบการกระจายตวัท่ีคอ่นข้างชดัเจน และเม่ือทําการจดัรูปแบบ

การกระจายตวั สามารถแบง่ได้เป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้(แผนผงัท่ี 6) 

 รูปแบบท่ี 1 กระจายตัวไปตามแนวแกนทิศทัง้สี่ ตัง้เรียงห่างจากเจดีย์ประธาน

ประมาณ 25 เมตร ทิศเหนือพบจํานวน 4 เนิน ทิศตะวนัออกพบจํานวน 2 เนิน ทิศใต้พบจํานวน 3 

เนิน ทิศตะวนัตกพบจํานวน 3 เนิน  

 รูปแบบท่ี 2 ตัง้เรียงกันในแนวแกนตะวนัออก-ตะวนัตก บริเวณมุมตะวนัตกเฉียงใต้

ของโบราณสถานเขาคลงันอก จํานวน 7 เนิน 

 รูปแบบท่ี 3 กระจายตวัอยา่งอิสระ จํานวน 5 เนิน 
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แผนผงัท่ี 2 แผนผงัจดักลุม่การกระจายตวัของเนินโบราณสถาน 

 

 การดําเนินการในครัง้นีพิ้จารณาเลือกพืน้ท่ีขุดศึกษาจากเนินโบราณสถานท่ีตัง้อยู่

ภายในขอบเขตท่ีได้ประกาศขึน้ทะเบียนไว้เม่ือปีพ.ศ. 2506 เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีบริหารจัดการของ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และไม่ส่งผลกระทบต่อเขตท่ีดินของราษฎร ซึ่งปรากฏเนิน

โบราณสถานทัง้ 3 รูปแบบในขอบเขตนีด้้วย จึงทําการวางแผนการขุดศึกษาและขุดตรวจเนิน

โบราณสถานให้ครอบคลมุทัง้ 3 รูปแบบ เพ่ือตรวจสอบคุณลกัษณะท่ีอาจมีความแตกต่างกันของ

เนินโบราณสถานแตล่ะแหง่ (ตารางท่ี 3และแผนผงัท่ี 7) 
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดเนินโบราณสถานและการดําเนินการ 

ลาํดบั 
ช่ือเนิน

โบราณสถาน 

ขนาด 

รูปแบบท่ี การดําเนินการ กว้าง

(ม.) 

ยาว

(ม.) 

พืน้ท่ี

(ตร.ม.) 

1 คน.1/7 16 17 272 1 ขดุศกึษาทัง้หมด 

2 คน.1/11 20 20 400 1 ขดุศกึษาทัง้หมด 

3 คน.1/10 21 21 441 1 ขดุศกึษาทัง้หมด 

4 คน.1/9 7 12 84 1 ขดุศกึษาทัง้หมด 

5 คน.1/4 7 10 70 2 ขดุตรวจ 

6 คน.1/8 7 9 63 3 ขดุตรวจ 

 

 

 

แผนผงัท่ี 3 ขอบเขตและการดําเนินการ 
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การขุดศึกษาเนินโบราณสถาน 

 

การดําเนินการเร่ิมจากการวางผงัระบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Grid System) ขนาด 5 x 5 เมตร 

ครอบคลมุพืน้ท่ีการดําเนินงานทัง้หมด โดยใช้จุดอ้างอิงตายตวั (Fixed Point) บริเวณมุมด้านทิศ

ตะวนัตกเฉียงใต้ของเจดีย์ประธาน ซึ่งเป็นจุดอ้างอิงตายตัวเดิมจากการขุดศึกษาปีพ.ศ.2551 1

2

กําหนดเส้นแกนหลกั (Base Line) 2 เส้น ในแนวแกนทิศเหนือ – ใต้ และตะวนัออก – ตะวนัตก ตดั

กนัท่ีจุดอ้างอิงตายตวั ทําให้แบ่งพืน้ท่ีการทํางานออกเป็น 4 สว่นตามแนวแกนทิศหลกัท่ีตดักันทัง้ 

2 เส้น คือพืน้ท่ีด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ พืน้ท่ีด้านตะวนัออกเฉียงใต้ พืน้ท่ีด้านตะวนัตกเฉียง

ใต้ และพืน้ท่ีด้านตะวนัตกเฉียงเหนือ ซึง่เรียกพืน้ท่ีขดุค้นแตล่ะกริดตามระบบพิกดั (แผนผงัท่ี 8) 

 

 

แผนผงัท่ี 4 การวางผงัในระบบสีเ่หลีย่มจตัรัุส(Grid system) 

                                                                                 

 2 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, รายงานการขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลังนอก 

ปีงบประมาณ 2551 (เพชรบรูณ์: อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2551), 6-8. 
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 จุดอ้างอิงระดบัสมมติ (Datum Point)กําหนดให้เป็นจุดเดียวกับจุดอ้างอิงตายตัว 

(Fixed Point) ดงันัน้เส้นระดบัสมมติ (Datum line) จะไม่ใช่ระดบัเดียวกับการขุดศึกษาเม่ือปีพ.ศ. 

2551 แต่จะอยู่ต่ํากว่าเส้นระดบัสมมติ เดิมประมาณ 1,600 เซนติเมตร ซึ่งจะทําให้ตําแหน่งของ

โบราณสถานบางจุดไม่ได้ติดลบเสมอไป เน่ืองจากเส้นระดบัสมมติ (Datum line) ไม่ได้สงูกว่าเนิน

โบราณสถานท่ีทําการขดุศกึษาทัง้หมด  

 เหตุผลในการวางแผนผงัและกําหนดจุดอ้างอิงให้ใกล้เคียงรูปแบบเดิมของการขุด

ศึกษาเม่ือปีพ.ศ. 2551 นัน้ เพ่ือให้สามารถทําการเปรียบเทียบตําแหน่งของหลักฐานทาง

โบราณคดีได้ง่ายและแม่นยํามากขึน้ ซึ่งจะเป็นการง่ายต่อการวิเคราะห์ภาพรวมของกลุ่ม

โบราณสถาน  

 ระบบการขดุศกึษาและขดุตรวจจะใช้ระบบเดียวกนัทัง้หมด โดยการวางตําแหน่งหลมุ

ขุดร่องยาว(Trench) ตามแนวแกนทิศ แต่จะไม่วางยาวพาดผ่านทัง้เนินโบราณสถาน เน่ืองจาก

ลกัษณะเนินโบราณสถานเกือบทัง้หมดถูกลกัลอบขุดเป็นหลุม ทําให้ระดบัเนินดินไม่สม่ําเสมอ 

โดยเฉพาะบริเวณกลางเนิน ดงันัน้จึงใช้วิธีวางตําแหน่งหลมุขุดตรวจยาวระยะสัน้ๆ ยาวไม่เกิน 5 

เมตร กว้าง 1 – 2 เมตร ตามความเหมาะสมของพืน้ท่ี 

 จุดประสงค์ของการใช้หลมุขดุร่องยาวนําร่องนัน้ เพ่ือค้นหาร่องรอยของโบราณสถาน 

โดยเฉพาะร่องรอยส่วนฐาน ซึ่งเป็นส่วนสําคัญท่ีใช้ในเป็นเกณฑ์ในการกําหนดขอบเขตการขุด

ศึกษาในแต่ละเนินโบราณสถาน กลา่วคือ เม่ือพบร่องรอยสว่นฐานท่ีชัดเจนแล้วจะทําการขยาย

หลมุขดุตรวจยาว(Trench)ท่ีพบร่องรอยนัน้ไปตามแนวฐานท่ีพบ คล้ายกับการขุดล้อมแนวฐานให้

พบขอบเขตท่ีชัดเจน แต่ยึดให้ถูกต้องตามกริดท่ีได้วางผังไว้แต่แรก เพ่ือให้ง่ายต่อการบันทึก

ตําแหนง่ของหลกัฐานทางโบราณคดีตา่งๆ ท่ีพบจากการขดุศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

โบราณสถานหลังการขุดศึกษา 

 

โบราณสถาน คน.1/7 

 สภาพก่อนการขุดศึกษามีลกัษณะเป็นเนินดินปกคลุมด้วยต้นไม้เบาบางกว่าเนิน

โบราณสถานหลงัอ่ืน มีร่องรอยอิฐและศิลาแลงเรียงตวัให้เห็นอยา่งชดัเจน ทัว่ทัง้เนินมีร่องรอยการ

ลกัลอบขดุหลายจุด ทําให้เกิดเป็นหลมุขนาดตา่งๆ ทําลายโบราณสถานไปมากพอสมควร (ภาพท่ี 

34) 

 

 

ภาพท่ี 1 โบราณสถานคน.1/7 ก่อนการขดุศกึษา 

 

 หลงัการขดุศกึษาปรากฏลกัษณะโบราณสถานในผงัสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้าง 8.18 

เมตร ยาว 8.18 เมตร สงูจากฐานลา่งสดุถึงสว่นบนท่ีหลงเหลืออยู่ประมาณ 3 เมตร เหลือเพียง

สว่นฐานท่ียงัคงสมบูรณ์คอ่นข้างมาก แตฐ่านของโบราณสถานทรุดลงอย่างเห็นได้ชัดบริเวณด้าน

ทิศตะวนัตกและทิศใต้ ทําให้บริเวณมมุอาคารบางสว่นฉีกออกจากกัน สว่นท่ีเหนือขึน้ไปพงัทลาย

ไปจดัหมด แตย่งัคงเหลอืแกนในของโบราณสถานท่ียงัคงเห็นได้ชดับางสว่น (ภาพท่ี 35 - 36) 
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ภาพท่ี 2 สภาพโบราณสถานคน.1/7 ด้านทิศใต้ 

 

 

ภาพท่ี 3 รูปด้านและแปลนโบราณสถาน คน.1/7 
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 ลกัษณะของโบราณสถานท่ีเหลือมีเพียงสว่นฐานท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ทัง้สี่ด้าน โดยใช้

ศิลาแลงก่อเรียงกนัในผงัสีเ่หลีย่ม มีการยกเก็จออกมาด้านละ 3 เก็จ มีรูปแบบการก่อเรียงของสว่น

ฐานจากด้านลา่งขึน้สูบ่น ดงันี ้(ภาพท่ี 37) 

 1. ฐานเขียง สงูประมาณ 40 เซนติเมตร ใช้ศิลาแลง 2 ก้อนซ้อนกันเป็นฐานรองชัน้

ลา่งสดุของโบราณสถาน ไม่มีการยกเก็จในสว่นนี ้

 2. หน้ากระดานชัน้ท่ี 1 สงูประมาณ 15 เซนติเมตร ฐานหน้ากระดานสว่นนีเ้ร่ิมต้นการ

ยกเก็จ ซึง่จะเป็นต้นแบบบงัคบัการยกเก็จในสว่นท่ีตอ่ขึน้ไปจากสว่นนี ้

 3. ลวดบวั สงูประมาณ 20 เซนติเมตร ลวดบวัขนาดใหญ่ ลกัษณะการสลกัค่อนข้าง

ไปทางบวัควํ่า คาดรอบทัง้โบราณสถาน 

 4. หน้ากระดานลา่งประกอบท้องไม้ สงูประมาณ 10 เซนติเมตร รองรับท้องไม้ 

 5. ท้องไม้ สงูประมาณ 20 เซนติเมตร ตลอดแนวท้องไม้มีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดประมาณ 20 x 30 เซนติเมตร โดยเก็จท่ียกออกมาแตล่ะเก็จเจาะช่องเก็จละ 3 ช่อง และพืน้ท่ี

ระหวา่งเก็จเจาะช่อง 2 ช่อง 

 6. หน้ากระดานบนประกอบท้องไม้ สงูประมาณ 10 เซนติเมตร ปิดทบัด้านบนท้องไม้ 

 7. หน้ากระดานบวัควํ่า สงูประมาณ 15 เซนติเมตร เป็นส่วนหน้ากระดานท่ีด้านบน

สลกัลาดเอียงลงคล้ายบวัควํ่า ตรงมมุทัง้ 2 ด้านของแต่ละเก็จ มีร่องรอยการสลกัปลายบวัควํ่าให้

เชิดสงูขึน้ 

 8. ร่องรอยการก่ออิฐเรียงขึน้ไปจนถึงสว่นยอด สนันิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

ไม่ได้ 

 จากลกัษณะทางสถาปัตยกรรมข้อ 1 - 7 สนันิษฐานวา่ในสว่นนีเ้ป็นชุดฐานศิลาแลงท่ี

รองรับเรือนธาตุ ซึ่งในสว่นของเรือนธาตุท่ีต่อขึน้ไปในข้อ 8 ก่อเรียงด้วยอิฐสอปูน แต่ไม่สามารถ

สนันิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้ 
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ภาพท่ี 4 ลกัษณะสถาปัตยกรรมสว่นฐาน โบราณสถานคน.1/7 

 

 สว่นฐานท่ีพบมีร่องรอยของปูนฉาบติดอยู่หลายจุด แสดงให้เห็นว่ามีการฉาบปูนทบั

ผิวศิลาแลงและอิฐตัง้แตส่ว่นฐานชัน้ลา่งสดุขึน้ไป และในชัน้ทบัถมท่ีพงัทลายมาจากโบราณสถาน 

ยงัพบเศษปูนปัน้ลวดลายต่างๆหลายชิน้ สว่นใหญ่เป็นลายพนัธ์พฤกษาหรือลายก้านขด ดังนัน้

ตัง้แตส่ว่นเรือนธาตขุึน้ไปคงมีการฉาบปนูและประดบัด้วยลายปนูปัน้ท่ีพบนีด้้วย (ภาพท่ี 38) 

 

 

ภาพท่ี 5 ร่องรอยปนูฉาบท่ีหลงเหลอือยูข่องโบราณสถานคน.1/7 

 (ก) ปนูฉาบด้านทิศตะวนัตกท่ียงัชดัเจนอยูม่าก (ข) ปนูฉาบท่ียงัติดอยูก่บัฐาน  
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 โบราณสถานคน.1/7 มีจุดท่ีนา่สนใจระหวา่งทําการขดุตรวจโครงสร้างภายใน พบว่ามี

ร่องรอยของโครงสร้างอิฐซ้อนอยูด้่านในอีกชัน้หนึ่ง (ภาพท่ี 39 - 40) ลกัษณะเป็นร่องรอยฐานท่ีมี

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมคล้ายกับชุดฐานศิลาแลงของโบราณสถานคน.1/7 เพียงแต่ใช้อิฐ

เป็นวัสดุหลกัและมีขนาดเล็กกว่า ซึ่งเป็นลกัษณะของการสร้างซ้อนกันสองสมัย ซึ่งสามารถ

เรียงลาํดบัสมยัได้ดงันี ้

 สมยัท่ี 1 เป็นโบราณสถานขนาดประมาณ 5 x 5 เมตร ใช้ฐานเขียงศิลาแลงเป็นฐาน

เขียงเตีย้ๆ รองรับชุดฐานท่ีก่อด้วยอิฐ ชุดฐานมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมคล้ายกับ

โบราณสถานในสมยัท่ี 2 แตมี่ขนาดเลก็กวา่ และการก่อเรียงอิฐสิน้สดุท่ีชุดฐาน มีร่องรอยของเรือน

ธาตบุางสว่นแตไ่ม่ชดัเจนมากนกั (ภาพท่ี 41) 

 สมยัท่ี 2 เป็นโบราณสถานท่ีในปัจจุบนั ขนาด 8.18 x 8.18 เมตร สร้างโดยการขยาย

ฐานเขียงออกมาให้ได้ขนาดในปัจจุบนั และก่อฐานศิลาแลงครอบฐานโบราณสถานในสมัยท่ี 1 

โดยใช้ปนูเป็นตวัเช่ือมประสานตลอดทัง้แนว จากนัน้จึงทําการก่อเรือนธาตแุละสว่นยอดต่อไปตาม

ระเบียบสถาปัตยกรรมเดิม (ภาพท่ี 35) 

 

 

ภาพท่ี 6 โครงสร้างโบราณสถานสมยัท่ี 1 ด้านทิศตะวนัตก 
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ภาพท่ี 7 โครงสร้างสมยัท่ี 1 มมุด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

 

 

ภาพท่ี 8 ภาพตดัโครงสร้างสมยัท่ี 1 ท่ียงัหลงเหลอือยู ่
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โบราณสถาน คน.1/11 

 สภาพก่อนการขุดศึกษามีลกัษณะเป็นเนินดินปกคลมุด้วยต้นไม้รกชัฏ มีร่องรอยอิฐ

และศิลาแลงเรียงตวัให้เห็นเป็นบางจุด ทัว่ทัง้เนินมีร่องรอยการลกัลอบขุดหลายจุด ทําให้เกิดเป็น

หลมุขนาดตา่งๆ ซึง่ทําลายโบราณสถานไปมากพอสมควร โดยเฉพาะด้านทิศใต้และทิศตะวนัออก 

(ภาพท่ี 42) 

 

 

ภาพท่ี 9 โบราณสถานคน.1/11 ก่อนการขดุศกึษา 

 

 หลงัการขุดศึกษาปรากฏลกัษณะโบราณสถานในผงัสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้าง 8.6 

เมตร ยาว 8.33 เมตร สงูจากฐานลา่งสดุถึงสว่นบนท่ีหลงเหลืออยู่ประมาณ 2.5 เมตร เหลือเพียง

ส่วนฐานท่ียังคงสมบูรณ์แต่น้อยกว่าโบราณสถานคน.1/7 และภายในยังถูกทําลายจากหลุม

ลกัลอบขดุเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะด้านทิศใต้และตกวนัออกท่ีถูกขุดเจาะลงไปถึงชัน้ฐานราก ฐาน

รากของโบราณสถานทรุดลงบางส่วนแต่ยงัคงสภาพ และไม่มีส่วนท่ีฉีกขาดออกจากตัวอาคาร 

(ภาพท่ี 43 - 44) 
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ภาพท่ี 10 สภาพโบราณสถานคน.1/11 ด้านทิศตะวนัออก 

 

 

ภาพท่ี 11 รูปด้านและแปลนโบราณสถาน คน.1/11 
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 เม่ือเทียบกบัโบราณสถานคน.1/7 โบราณสถานหลงันีพ้งัทลายจากการถูกลกัลอบขุด

มากกว่า สภาพส่วนฐานท่ีเหลืออยู่แทบจะไม่สามารถสนันิษฐานลกัษณะสถาปัตยกรรมได้ แต่

ยังคงมีร่องรอยทางด้านทิศเหนือหลงเหลือยู่บางส่วน โดยโบราณสถานหลังนีส้ร้างขึน้ในผัง

สี่เหลี่ยม มีการยกเก็จออกมาด้านละ 3 เก็จ (คงเหลือแต่ด้านทิศเหนือท่ีเห็นได้ชัด) เช่นเดียวกับ

โบราณสถานคน.1/7  มีรูปแบบการก่อเรียงของสว่นฐานจากด้านลา่งขึน้สูบ่น ดงันี ้(ภาพท่ี 45) 

 1. ฐานเขียง สงูประมาณ 40 เซนติเมตร ใช้ศิลาแลง 2 ก้อนซ้อนกันเป็นฐานรองชัน้

ลา่งสดุของโบราณสถาน ไม่มีการยกเก็จในสว่นนี ้

 2. หน้ากระดานชัน้ท่ี 1 สงูประมาณ 15 เซนติเมตร ฐานหน้ากระดานสว่นนีเ้ร่ิมต้นการ

ยกเก็จ ซึง่จะเป็นต้นแบบบงัคบัการยกเก็จในสว่นท่ีตอ่ขึน้ไปจากสว่นนี ้ก่อด้วยอิฐสองก้อนตอ่กนั 

 3. ลวดบวั สงูประมาณ 15 เซนติเมตร ลวดบวัขนาดใหญ่ ก่อด้วยอิฐสองก้อนต่อกัน

และถากขอบให้โค้งมน 

 4. หน้ากระดานลา่งประกอบท้องไม้ สงูประมาณ 7 เซนติเมตร รองรับท้องไม้ 

 5. ท้องไม้ สงูประมาณ 15 เซนติเมตร ตลอดแนวท้องไม้มีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แตว่ดัขนาดไม่ได้ โดยเก็จท่ียกออกมามีการเจาะช่องเช่นเดียวกนั ก่อด้วยอิฐสองก้อนตอ่กนั 

 6. หน้ากระดานบนประกอบท้องไม้ สงูประมาณ 7 เซนติเมตร ปิดทบัด้านบนท้องไม้ 

 7. หน้ากระดานบวัควํ่า สงูประมาณ 15 เซนติเมตร เป็นส่วนหน้ากระดานท่ีด้านบน

สลกัลาดเอียงลงคล้ายบวัควํ่า ก่อด้วยอิฐสองก้อน ก้อนบนถากขอบให้ลาดเอียงบรรจบกับก้อน

ลา่ง 

 8.  ร่องรอยการก่อ อิฐเ รียงขึน้ ไปจนถึงส่วนยอด ซึ่งสันนิษฐานรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรม 

 จากลกัษณะทางสถาปัตยกรรมข้อ 1 – 7 สนันิษฐานว่าในสว่นนีเ้ป็นชุดฐานศิลาแลง

และอิฐท่ีรองรับเรือนธาตุเช่นเดียวกับโบราณสถานคน.1/7 แต่มีความสูงน้อยกว่าเล็กน้อย 

เน่ืองจากข้อจํากดัของขนาดอิฐท่ีมีขนาดเฉลี่ยก้อนละ 7 เซนติเมตร  ซึ่งในสว่นของเรือนธาตุท่ีต่อ

ขึน้ไปในข้อ 8 ก่อเรียงด้วยอิฐเช่นเดียวกนั แตไ่ม่สามารถสนันิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้  
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ภาพท่ี 12 ลกัษณะสถาปัตยกรรมสว่นฐาน โบราณสถานคน.1/11 

 

 โบราณสถานหลงันีมี้ร่องรอยปนูฉาบเช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้ติดอยู่กับวสัดุท่ีใช้ก่ออย่าง

ชดัเจน พบปนูฉาบในลกัษณะของผงปูนท่ีกระจายตามโครงสร้างโบราณสถานเป็นจุดในระหว่าง

ขุด บางสว่นยงัมีติดอยู่กับวสัดุก่ออยู่บ้างแต่เป็นเพียงแผ่นเล็กๆเท่านัน้ สาเหตุหนึ่งคงเป็นเพราะ

บริเวณพืน้ท่ีนีมี้นํา้ทว่มขงัเป็นประจําทกุปีในฤดฝูน ทําให้ปนูฉาบยอ่ยสลายได้งา่ย (ภาพท่ี 46) 

 

 

ภาพท่ี 13 ร่องรอยปนูฉาบท่ีหลงเหลอือยูข่องโบราณสถานคน.1/11 

 (ก) ปนูฉาบด้านทิศตะวนัออก  (ข) ปนูฉาบติดฐานด้านทิศเหนือ  
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โบราณสถาน คน.1/10 

 สภาพก่อนการขดุศกึษามีลกัษณะเป็นเนินดินปกคลมุด้วยต้นไม้รกชัฏ โดยเฉพาะต้น

ไผแ่ละไม้เลือ้ยมีหนาม มีร่องรอยอิฐและศิลาแลงเรียงตวัให้เห็นอย่างชัดเจน ทัว่ทัง้เนินมีร่องรอย

การลกัลอบขุดหลายจุด โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตก ทําให้เกิดเป็นหลุมขนาดต่างๆ ซึ่งทําลาย

โบราณสถานไปมากพอสมควร (ภาพท่ี 47) 

 

 

ภาพท่ี 14 โบราณสถานคน.1/10 ก่อนการขดุศกึษา 

 

 หลงัการขดุศกึษาปรากฏลกัษณะโบราณสถานในผงัสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้าง 8.08 

เมตร ยาว 8.16 เมตร สงูจากฐานลา่งสดุถึงสว่นบนท่ีหลงเหลืออยู่ประมาณ 2.3 เมตร เหลือเพียง

สว่นฐานท่ียงัคงสมบูรณ์คอ่นข้างมาก แตภ่ายในถกูทําลายจากหลมุลกัลอบขุด โดยเฉพาะด้านทิศ

ตะวนัตก ฐานรากของโบราณสถานทรุดลงตามระดบัของศิลาแลงธรรมชาติท่ีรองอยู่ด้านใต้ฐาน

ราก (ภาพท่ี 48 - 49) 
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ภาพท่ี 15 สภาพโบราณสถานคน.1/10 ด้านทิศเหนือ 

 

 

ภาพท่ี 16 รูปด้านและแปลนโบราณสถาน คน.1/10 
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 ลกัษณะของโบราณสถานท่ีเหลือมีเพียงสว่นฐานท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ ยกเว้นมุมด้าน

ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือท่ีพงัทลายค่อนข้างมาก ลกัษณะโบราณสถานใช้ศิลาแลงก่อเรียงกันในผงั

สีเ่หลีย่ม มีการยกเก็จออกมาด้านละ 3 เก็จ มีรูปแบบการก่อเรียงของสว่นฐานจากด้านลา่งขึน้สูบ่น 

ดงันี ้(ภาพท่ี 50) 

 1. ฐานเขียง สงูประมาณ 40 เซนติเมตร ใช้ศิลาแลง 2 ก้อนซ้อนกันเป็นฐานรองชัน้

ลา่งสดุของโบราณสถาน ไม่มีการยกเก็จในสว่นนี ้

 2. หน้ากระดานชัน้ท่ี 1 สงูประมาณ 15 เซนติเมตร ฐานหน้ากระดานสว่นนีเ้ร่ิมต้นการ

ยกเก็จ ซึง่จะเป็นต้นแบบบงัคบัการยกเก็จในสว่นท่ีตอ่ขึน้ไปจากสว่นนี ้

 3. ลวดบวั สงูประมาณ 20 เซนติเมตร ลวดบวัขนาดใหญ่ ลกัษณะการสลกัค่อนข้าง

ไปทางบวัควํ่า คาดรอบทัง้โบราณสถาน 

 4. หน้ากระดานลา่งประกอบท้องไม้ สงูประมาณ 10 เซนติเมตร รองรับท้องไม้ 

 5. ท้องไม้ สงูประมาณ 20 เซนติเมตร ตลอดแนวท้องไม้มีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดประมาณ 20 x 30 เซนติเมตร โดยเก็จท่ียกออกมาแตล่ะเก็จเจาะช่องเก็จละ 3 ช่อง และพืน้ท่ี

ระหวา่งเก็จเจาะช่อง 2 ช่อง 

 6. หน้ากระดานบนประกอบท้องไม้ สงูประมาณ 10 เซนติเมตร ปิดทบัด้านบนท้องไม้ 

 7. หน้ากระดานบวัควํ่า ไม่พบร่องรอย 

 8. ร่องรอยการก่ออิฐเรียงขึน้ไปจนถึงสว่นยอด สนันิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

ไม่ได้ 

 จากลกัษณะทางสถาปัตยกรรมข้อ 1 – 6 สนันิษฐานวา่ในสว่นนีเ้ป็นชุดฐานศิลาแลงท่ี

รองรับเรือนธาต ุแตส่ว่นท่ี 7 ไม่พบร่องรอยท่ีเห็นได้ชดัจากพืน้ผิวภายนอกของโครงสร้าง ซึ่งในสว่น

ของเรือนธาตุท่ีต่อขึน้ไปในข้อ 8 ก่อเรียงด้วยอิฐสอปูน แต่ไม่สามารถสนันิษฐานรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมได้ 

 ข้อสงัเกตท่ีพบ คือ ทัง้รูปแบบการก่อและการใช้ศิลาแลงก่อฐานเป็นวัสดุหลกันัน้

เหมือนกบัโบราณสถานคน.1/7 ซึง่ตัง้อยูต่รงข้ามกนั เพียงแตเ่หลอืองค์ประกอบไม่สมบูรณ์เท่า แต่

สดัสว่นมีความใกล้เคียงกนั  
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ภาพท่ี 17 ลกัษณะสถาปัตยกรรมสว่นฐาน โบราณสถานคน.1/10 

 

 สว่นฐานท่ีพบมีร่องรอยของปนูฉาบเช่นเดียวกนั แสดงให้เห็นว่าโบราณสถานหลงันีมี้

การฉาบปูนทบัผิวศิลาแลงตัง้แต่สว่นฐานชัน้ล่างสดุขึน้ไป แต่ไม่ชัดเจนเท่าโบราณสถานคน.1/7 

และสว่นใหญ่จะกลายเป็นผงหรือเม็ดปูนสีขาวท่ีย่อยสลายได้ง่าย สว่นเรือนธาตุท่ีเป็นอิฐก็น่าจะ

มาการฉาบปนูทบัผิวอิฐเช่นเดียวกนั (ภาพท่ี 51) 

 

 

ภาพท่ี 18 ร่องรอยปนูฉาบท่ีหลงเหลอือยูข่องโบราณสถานคน.1/10 

(ก) ร่องรอยปนูฉาบบริเวณฐานด้านทิศเหนือ (ข) ลกัษณะผงหรือเม็ดปนูสขีาวท่ีพบ 
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โบราณสถาน คน.1/9 

 การเลอืกพืน้ท่ีขดุศกึษาแตเ่ดิมนัน้ จะเลอืกท่ีเนินโบราณสถานคน.1/9 ตามตําแหน่งท่ี

ปรากฏในแผนผังการกระจายตวั (แผนผงัท่ี 7) แต่เน่ืองจากการพบโบราณสถานทัง้ 3 หลงัก่อน

หน้านี ้(โบราณสถานคน.1/7, โบราณสถานคน.1/11 และโบราณสถานคน.1/10) ตําแหน่งของ

โบราณสถานมีระยะห่างจากเจดีย์ประธานค่อนข้างใกล้เคียงกันประมาณ 26 เมตร ดงันัน้จึงเกิด

ข้อสังเกตว่าโบราณสถานคน.1/9 ไม่น่าจะอยู่ ณ ตําแหน่งท่ีบันทึกไว้ในผัง แต่ควรจะต้องมี

ระยะหา่งจากเจดีย์ประธานเทา่กบัโบราณสถานทัง้ 3 หลงั 

 ดงันัน้ตําแหน่งท่ีแท้จริงควรจะอยู่ใต้ถนนท่ีตดัผ่านใกล้กับมุมตะวันออกเฉียงใต้ของ

เจดีย์ประธาน จึงทําการขุดตรวจด้วยเคร่ืองจักรหนัก (ภาพท่ี 52 - 53) เน่ืองจากถนนท่ีตัดผ่าน

ได้รับการบดอดัและถกูใช้มาเป็นระยะเวลานานจนวสัดุรองพืน้และดินแน่นอยู่ตวัแล้ว ไม่สามารถ

ใช้แรงงานคนในการขุดตรวจได้ ซึ่งเม่ือทําการขุดตรวจแล้วพบร่องรอยของโบราณสถาน ณ 

ตําแหนง่นัน้จริง จึงทําการ-ขดุรือ้แนวถนนออกทัง้เส้น พร้อมกบัปรับการขดุศกึษาตามระบบเดิม 

 

 

ภาพท่ี 19 บริเวณถนนท่ีสนันิษฐานวา่โบราณสถานคน.1/9 ตัง้อยู ่
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ภาพท่ี 20 ร่องรอยโครงสร้างอิฐท่ีพบจากการขดุตรวจด้วยเคร่ืองจกัรหนกั 

 

 หลงัการขุดศึกษาปรากฏร่องรอยโบราณสถาน ณ ตําแหน่งท่ีตัง้อยู่ใต้ถนนท่ีตดัผ่าน

ใกล้เคียงกบัมมุตะวนัออกเฉียงใต้ของเขาคลงันอก ขนาดกว้าง 8.1 เมตร ยาว 8.33 เมตร สงูจาก

ฐานลา่งสดุถึงสว่นบนท่ีหลงเหลอือยูป่ระมาณ 1 เมตร (ภาพท่ี 54 - 55) 

 สภาพของโบราณสถานเสยีหายคอ่นข้างมาก เน่ืองจากถูกไถทําลายสว่นบนเพ่ือปรับ

พืน้ท่ีทําถนนเม่ือประมาณ 30 ปีมาแล้ว 2

3 ทําให้ส่วนบนของโบราณสถานถูกทําลายและไม่

หลงเหลอืร่องรอยสถาปัตยกรรมท่ีชดัเจน ลกัษณะของโบราณสถานจะก่อฐานเขียงด้วยศิลาแลง 2 

ก้อน สูงประมาณ 40 เซนติเมตร ต่อด้วยการก่ออิฐเรียงต่อกันขึน้ไป ลักษณะคล้ายกับ

โบราณสถานคน.1/11 ซึ่งอยู่ด้านตรงข้ามกัน เหมือนกับโบราณสถานคน.1/7และคน.1/10 ท่ีใช้

วสัดเุดียวกนั จึงเป็นข้อสงัเกตในเร่ืองคู่ตรงข้ามในแนวแกนทิศเดียวกันท่ีใช้วสัดุหลกัในการสร้างท่ี

เหมือนกนั  

 

                                                                                 

 3 สมัภาษณ์นายสมนึก เทนอิสระ, อาย ุ47 ปี, ราษฎรหมู ่11 บ้านสระปรือ ตําบลศรีเทพ อําเภอศรี

เทพ จงัหวดัเพชรบรูณ์, 11 เม.ย.. 2557. 
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ภาพท่ี 21 สภาพโบราณสถานคน.1/9 ด้านทิศใต้ 

 

 

ภาพท่ี 22 รูปด้านและแปลนโบราณสถาน คน.1/9 
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โบราณสถาน คน.1/4 

 สภาพก่อนการขุดตรวจมีลกัษณะเป็นเนินขนาดเล็กปกคลมุด้วยต้นไม้ มีร่องรอยอิฐ

และศิลาแลงเรียงตัวให้เห็นอย่างชัดเจน กลางเนินมีร่องรอยการลกัลอบขุด เป็นผลให้ทําลาย

โบราณสถานไปมากพอสมควร (ภาพท่ี 56) 

 

 

ภาพท่ี 23 เนินโบราณสถานคน.1/4 ก่อนการขดุตรวจ 

 

 หลังการขุดศึกษาปรากฏร่องรอยโบราณสถานขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร 

ลกัษณะเป็นโบราณสถานในผงัสี่เหลี่ยม ด้านทิศตะวนัตกบางสว่นยงัอยู่ในผนงัหลมุ ไม่สามารถ

ขุดขยายต่อไปได้ เน่ืองจากติดแนวถนน ลกัษณะของโบราณสถานก่อด้วยอิฐ แต่หลงเหลือเพียง   

2 – 3 ชัน้ และมีอิฐก่อเป็นชัน้ด้านในอีก 1 – 2 ก้อน แต่ไม่สามารถสนันิษฐานสว่นท่ีเหนือจากนีไ้ป

ได้ (ภาพท่ี 57 - 58) 
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ภาพท่ี 24 สภาพโบราณสถานคน.1/4 ด้านทิศตะวนัออก 

 

 

ภาพท่ี 25 สภาพโบราณสถานคน.1/4 ด้านทิศใต้ จะสงัเกตเห็นระดบัชัน้อิฐท่ีลดหลัน่กนั 

 

 

 

 



98 
 

เนินโบราณสถาน คน.1/8 

 สภาพก่อนการขดุตรวจ มีลกัษณะเป็นเนินดินขนาดเล็กมีอิฐและศิลาแลงกระจายอยู่

บริเวณเนินดิน มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึน้อยูบ่ริเวณข้างเนินดิน (ภาพท่ี 59) 

 

 

ภาพท่ี 26 เนินโบราณสถานคน.1/8 ก่อนการขดุตรวจ 

 

 ผลจากการขดุตรวจพบวา่เนินโบราณสถานคน.1/8 ไม่ปรากฏโบราณสถานอยู่ภายใต้

เนินดิน ลกัษณะชัน้ทบัถมเป็นลกัษณะของกองอิฐและศิลาแลง รวมทัง้เศษปนูท่ีถกูไถหรือกวาดมา

รวมไว้เป็นกอง รวมทัง้ด้านบนเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่ทําให้ลกัษณะพืน้ท่ีกลายเป็นเนินดิน การ

สํารวจทําผังในช่วงปีพ.ศ.2551 จึงนับรวมเนินดินนีเ้ข้าเป็นเนินโบราณสถานด้วย เน่ืองจาก

พิจารณาจากลกัษณะเนินดินและหลกัฐานบนผิวดินเทา่นัน้ (ภาพท่ี 60 - 61) 
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ภาพท่ี 27 หลมุขดุตรวจบริเวณเนินโบราณสถานคน.1/8 

 

 

ภาพท่ี 28 ผนงัชัน้ดินด้านทิศใต้ของเนินโบราณสถานคน.1/8 
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สรุปชัน้ดินทับถมทางโบราณคดี 

 ชัน้ดินทบัถมทางโบราณคดีของแต่ละโบราณสถานเป็นอีกข้อมูลสําคัญท่ีได้ทําการ

เก็บข้อมลูอยา่งละเอียด เพ่ือเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบชัน้ดินทบัถมระหว่างโบราณสถานคน.

1/7,คน.1/11,คน.1/10 และคน.1/9 ด้วยกนัเองและเปรียบเทียบกับชัน้ดินทบัถมของเจดีย์ประธาน

ซึง่ผลสรุปชัน้ดินทบัถมของโบราณสถานท่ีทําการขดุศกึษาในครัง้นีมี้ชัน้ดินหลกัท่ีเป็นชัน้ดินร่วมกัน

อยู ่3 ชัน้ ได้แก่ 

 ชัน้ดินท่ี 1 ขนาดหนาเฉลีย่ประมาณ 50 เซนติเมตร มองด้วยตาเปลา่มีสเีทาถึงเทาเข้ม 

เป็นชัน้ทบัถมของดินร่วน ปนเศษอิฐ เศษศิลาแลงและวตัถปัุจจุบนั  ซึง่จดัเป็นพืน้ปัจจุบนั 

 ชัน้ดินท่ี 2 ขนาดหนาเฉลีย่ประมาณ 40 เซนติเมตร มองด้วยตาเปลา่มีสีส้มอ่อน เป็น

ชัน้ทบัถมของดินร่วนปนทราย มีเศษอิฐ เศษศิลาแลง และก้อนลกูรังทบัถมปะปนจํานวนมาก มี

โพรงและรูพรุนหลายแห่ง สนันิษฐานว่าเกิดจากการพงัทลายของโบราณสถานในอดีต และอาจ

เป็นชัน้วฒันธรรมท่ีร่วมสมยักบัการใช้งานโบราณสถานในอดีต 

 ชัน้ดินท่ี 3 ขนาดหนาเฉลี่ยประมาณ 20 เซนติเมตร มองด้วยตาเปล่ามีสีชมพูอ่อน 

เป็นต้นดินทรายเนือ้ละเอียด ไม่มีหลกัฐานทางโบราณคดีปะปน โบราณสถานจะตัง้อยูบ่นชัน้ดินนี ้

 ใต้ชัน้ดินท่ี 3 โบราณสถานบางแหง่ เช่น โบราณสถานคน.1/10 พบศิลาแลงธรรมชาติ

เป็นก้อนหรือแผงใหญ่ปรากฏอยู่ใต้โบราณสถานแห่งนีด้้วย ซึ่งผลจากการขุดตรวจรากฐาน

โบราณสถานทกุแหง่ก็พบศิลาแลงธรรมชาตินีเ้ช่นเดียวกัน แต่อยู่ในระดบัท่ีต่างกันขึน้อยู่กับความ

หนาของชัน้ดินท่ี 3 

 นอกจากชัน้ดินหลกัแล้วโบราณสถานแต่ละแห่งก็พบชัน้ดินแทรกเป็นบางชัน้ ซึ่งสว่น

ใหญ่จะแทรกอยู่ในชัน้ดินท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพืน้ท่ีหรือการพังทลายของ

โบราณสถานท่ีเป็นวงกว้างมากพอท่ีจะถกูบนัทกึอยูใ่นชัน้ดินทบัถมทางโบราณคดี  

 ในหัวข้อนีจ้ะใช้การยกตัวอย่างชัน้ดินทับถมทางโบราณคดีเฉพาะผนังชัน้ดินของ     

แตล่ะโบราณสถานท่ีหนัเข้าสูเ่จดีย์ประธาน (ภาพท่ี 62 - 63) 
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ภาพท่ี 29 ตวัอยา่งผนงัชัน้ดินด้านท่ีติดกบัเจดีย์ประธานโบราณสถานคน.1/7และคน.1/11 

 

 

ภาพท่ี 30 ตวัอยา่งผนงัชัน้ดินด้านท่ีติดกบัเจดีย์ประธานโบราณสถานคน.1/10และคน.1/9 
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วิเคราะห์โบราณวตัถุที่พบจากขุดศึกษา 

 

 การขดุศกึษาในครัง้นี ้นอกจากจะพบโบราณสถานเพ่ิมเติมหลายหลงัแล้ว ในระหว่าง

การขุดศึกษาแต่ละหลงัยงัพบโบราณวตัถุร่วมอยู่ด้วยแต่มีปริมาณไม่มากนกั เม่ือเทียบกับขนาด

พืน้ท่ี คงเป็นเพราะหน้าท่ีการใช้งานของโบราณสถานท่ีใช้งานเก่ียวกับศาสนา ซึ่งอยู่ในอาณา

บริเวณของวดัหรือสถานท่ีทางศาสนาไม่ใช่ท่ีท่ีอยู่อาศยัของคนในอดีต และโบราณวตัถุท่ีพบสว่น

ใหญ่จะเก่ียวข้องกบัโบราณสถานหลงันัน้ เช่น เป็นชิน้สว่นขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมบางจุด

ท่ีแตกหกั เป็นชิน้สว่นประติมากรรมหรือเคร่ืองใช้ประจําโบราณสถานนัน้ เป็นต้น 

 ในเบือ้งต้นได้ทําการจดัจําแนกตามลกัษณะของวสัดไุด้ 4 ประเภท ได้แก่ 

 1. โบราณวตัถปุระเภทปนูปัน้ 

 2. โบราณวตัถปุระเภทหิน 

 3. โบราณวตัถปุระเภทศิลาแลง 

 4. โบราณวตัถปุระเภทเศษภาชนะดินเผา 

 

โบราณวัตถุประเภทปูนป้ัน 

 โบราณสถานแตล่ะหลงันอกจากจะพบร่องรอยของปนูฉาบในลกัษณะท่ีฉาบติดอยูก่ับ

โครงสร้างหรือเป็นกลุม่ของฝุ่ นผงปนูท่ีเห็นได้อยา่งชดัเจนแล้ว ยงัพบชิน้สว่นปนูปัน้ลวดลายต่างๆท่ี

หลดุออกจากโครงสร้างและอยู่ในชัน้ทบัถมด้วย โดยปูนปัน้มีลวดลายท่ีพบทัง้หมดมีลกัษณะเนือ้

ละเอียด คล้ายกบัเนือ้ของปนูฉาบท่ีพบ ซึง่คงมีกรรมวิธีในการทํารูปแบบเดียวกนั  

 ปริมาณของปูนปั ้นท่ีมีลวดลายพบไม่มากนัก เน่ืองจากสภาพของโบราณสถาน

ค่อนข้างทรุดโทรมและได้รับผลกระทบจากการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ รวมทัง้อยู่ใน

สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการย่อยสลายของปูนสูง(ความชืน้) ทําให้หลงเหลือชิน้ส่วนปูนปัน้ใน

ปริมาณท่ีน้อยมาก โดยแตล่ะโบราณสถานสามารถจดัจําแนกได้ ดงันี ้

 1. โบราณสถานคน.1/7 พบทัง้สิน้ 11 ชิน้ 

 2. โบราณสถานคน.1/11 พบทัง้สิน้ 7 ชิน้ 

 3. โบราณสถานคน.1/10 พบทัง้สิน้ 3 ชิน้ 
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 4. โบราณสถานคน.1/9 พบทัง้สิน้ 4 ชิน้ 

 5. โบราณสถานคน.1/4 พบทัง้สิน้ 3 ชิน้ 

 ลวดลายปูนปั ้นท่ีสามารถจัดจําแนกได้นัน้ เป็นปูนปั ้นลายพันธ์พฤกษาทัง้หมด 

ประกอบด้วยลวดลายท่ีแตกแขนงออกเป็นลายดอกไม้กลม ช่อดอกไม้ ลายใบไม้ม้วน และ

สว่นประกอบบางสว่นท่ีระบุได้วา่เป็นลายพรรณพฤกษา มีฝีมือสลกัท่ีคอ่นข้างประณีต ลายเส้นคม 

และเห็นลวดลายชดัเจน (ภาพท่ี 64) 

 

 

ภาพท่ี 31 ตวัอยา่งปนูปัน้มีลายท่ีพบจากโบราณสถานแตล่ะหลงั 
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 เม่ือพิจารณาจากลกัษณะลวดลายของปูนปัน้ท่ีพบ สามารถนํามาเปรียบเทียบกับ

ลวดลายปนูปัน้ประดบัฐานโบราณสถานในเขตเมืองโบราณศรีเทพได้หลายแห่ง ท่ีชัดเจนท่ีสดุคือ

โบราณสถานเขาคลงัในท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมืองศรีเทพ บริเวณส่วนฐานของโบราณสถานหลงันี ้

ประดบัด้วยปนูปัน้ตวัคณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แทรกด้วยลวดลายดอกไม้กลมและใบไม้ม้วนในกรอบ

สีเ่หลีย่ม ซึ่งถือว่าสวยงามและสมบูรณ์ท่ีสดุในวฒันธรรมทวารวดี ผลจากการเปรียบเทียบพบว่า

ปูนปัน้จากโบราณสถานท่ีขุดพบใหม่ แม้จะชํารุดแตกหกัเป็นสว่นมาก แต่ก็ยงัพอเห็นลวดลายท่ี

เหมือนกบัปนูปัน้ท่ีเขาคลงัในมาก 3

4 แตมี่ลายเส้นท่ีตืน้กวา่เลก็น้อย (ภาพท่ี 65) 

 

 

ภาพท่ี 32 ลายปนูปัน้ท่ีโบราณสถานเขาคลงัใน เมืองศรีเทพ 

 

 ปนูปัน้มีลวดลายท่ีพบนีแ้สดงให้เห็นว่า โบราณสถานท่ีพบนอกจากจะมีการฉาบปูน

ปิดทบัพืน้ผิวด้านนอกแล้ว ยงัมีการประดบัด้วยลายปนูปัน้เหลา่นีด้้วย ซึ่งคงเป็นการประดบัเข้าไป

ในสว่นฐานเหมือนดงัเช่นโบราณสถานเขาคลงัใน และคงมีอายใุกล้เคียงกบัเขาคลงัใน แต่ลวดลาย

                                                                                 

 4 กรมศิลปากร, ดรรชนีภาพปูนป้ันจากโบราณสถานเขาคลังใน เมืองโบราณศรีเทพ        

อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์, (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2533). 



105 
 

ปนูปัน้ประดบัประเภทนีก็้อาจเป็นลวดลายท่ีปัน้เพ่ิมขึน้ใหม่ในช่วงหลงัประมาณพทุธศตวรรษท่ี 14 

ก็เป็นได้ เน่ืองจากปนูปัน้ลายพนัธ์พฤกษาบางลายมีวิวฒันาการในระยะหลงัเช่นกนั 4

5  

 

โบราณวัตถุประเภทหิน 

 ในระหวา่งทําการขดุศกึษาแตล่ะโบราณสถานพบเศษหินทรายสีเขียวเป็นจํานวนมาก 

ในชัน้ทบัถมร่วมกับเศษอิฐท่ีแตกหกั แต่ส่วนใหญ่หินทรายเหลา่นีไ้ม่มีลวดลายเป็นเพียงเศษหิน

ทรายเรียบๆท่ีแตกหกัออกจากชิน้ท่ีใหญ่กว่าเท่านัน้ แต่ในสว่นของเศษหินทรายท่ีมีลวดลายหรือ

รูปทรงท่ีชดัเจนก็พบเช่นเดียวกนั โบราณสถานแตล่ะหลงัมีปริมาณเศษหินทรายท่ีพบ ดงันี ้

 1. โบราณสถานคน.1/7 พบทัง้สิน้ 12 ชิน้ 

 2. โบราณสถานคน.1/11 พบทัง้สิน้ 32 ชิน้ 

 3. โบราณสถานคน.1/10 พบทัง้สิน้ 28 ชิน้ 

 4. โบราณสถานคน.1/9 พบทัง้สิน้ 2 ชิน้ 

 5. ด้วยขนาดท่ีแตกต่างกัน จึงทําการจัดจําแนกโบราณวัตถุประเภทหินท่ีสําคัญ

ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

 แท่นหินทราย โบราณวตัถุในกลุม่นีมี้ลกัษณะเป็นชิน้สว่นหินทรายสีเขียวท่ีมีขนาด

มากกว่า 15 x 15 เซนติเมตร ซึ่งถือว่าเป็นชิน้สว่นขนาดใหญ่มีนํา้หนกัมาก แม้จะเป็นชิน้สว่นท่ี

แตกหักก็ตาม  แท่นหินทรายท่ีพบทัง้หมดจะพบในชัน้ดินทับถมร่วมกับเศษอิฐและศิลาแลง

ด้านข้างของโบราณสถานในชัน้ดินท่ี 2 โดยพบท่ีโบราณสถานคน.1/7 คน.1/11 และคน.1/10 

(ภาพท่ี 66) 

 

                                                                                 

 5หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศรีทวารวดีถึงศรีรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพ: เมืองโบราณ, 

2537),  49 – 51. 
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ภาพท่ี 33 แทน่หินทรายท่ีพบจากโบราณสถานตา่งๆ 

 

 แท่นหินทรายท่ีพบจากโบราณสถานคน.1/7 เป็นแท่นหินท่ีสมบูรณ์กว่าชิน้อ่ืน 

สามารถเห็นรูปทรงและร่องรอยบนแทน่หินได้ชดัเจน มีลกัษณะเป็นทรงแปดเหลีย่ม ด้านหนึ่งมีการ

เจาะเป็นช่องเพ่ือรองรับสลกัยดึจากประติมากรรมชิน้อ่ืนหรือองค์ประกอบสถาปัตยกรรม อีกด้าน

หนึง่มีการสลกัเป็นสลกัไว้เสยีบยดึกบัชิน้สว่นอ่ืนๆเช่นเดียวกนั 

 แท่นหินทรายเหล่านีจ้ึงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแท่นท่ีใช้ตัง้ประติมากรรมหรือ

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมประจําศาสนสถานในอดีต แต่ยังไม่ทราบตําแหน่งการตัง้ท่ีแน่ชัด 

เน่ืองจากลกัษณะการพบแสดงว่ามีการเคลื่อนย้ายจากตําแหน่งเดิมและทุบทําลายบางส่วน ซึ่ง

อาจเกิดจากการเคลือ่นย้ายในอดีตหรือจากการลกัลอบขดุ 

 ชิน้ส่วนหินทรายมีลวดลาย ชิน้สว่นหินทรายมีลวดลายเหลา่นี ้สว่นใหญ่มีขนาดไม่

เกิน 15 x 15 เซนติเมตร มีลวดลายสลกัชัดเจน ซึ่งคงเป็นชิน้สว่นท่ีแตกหกัมาจากประติมากรรม

หรือองค์ประกอบศิลปกรรมชิน้ใหญ่ ลวดลายท่ีพบส่วนใหญ่เป็นลวดลายพันธ์พฤกษา ลาย

ลกูประคํา ลายเปลวไฟ มีการสลกัอยา่งประณีต ลายเส้นลกึและคม (ภาพท่ี 67) 
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ภาพท่ี 34 ตวัอยา่งชิน้สว่นหินทรายท่ีพบร่วมกบัโบราณสถานแตล่ะหลงั 

 

 ด้วยข้อจํากดัในเร่ืองขนาดท่ีเลก็เกินไปจนไม่สามารถประติดประต่อลวดลายและระบุ

ได้วา่ชิน้สว่นท่ีพบนีเ้ป็นโบราณวตัถปุระเภทใด แตอ่ยา่งไรก็ตามเม่ือนําลวดลายไปเปรียบเทียบกับ

โบราณวตัถหุลายชิน้ท่ีพบภายในเมืองศรีเทพ พบว่ามีชิน้สว่นหินทรายกลุม่หนึ่งท่ีมีลวดลายคล้าย

กบัลวดลายธรรมจกัรท่ีพบในเมืองศรีเทพ โดยเฉพาะในช่วงของลายลกูประคําและลายเปลวไฟท่ี

ค่อนข้างชัดเจน และเม่ือพิจารณาร่วมกับการท่ีพบแท่นหินทรายท่ีอาจจะเป็นแท่นรองรับ

ประติมากรรมใกล้กับโบราณสถาน จึงสรุปในเบือ้งต้นว่าชิน้สว่นหินทรายบางชิน้อาจเป็นชิน้สว่น

ของธรรมจกัรท่ีตัง้อยูใ่กล้กบัโบราณสถานท่ีพบใหม่นัน่เอง (ภาพท่ี 68) 

 อนึง่ ธรรมจกัรชิน้ท่ีตัง้อยูห่น้าโบราณสถานเขาคลงัในในปัจจุบนั แต่เดิมพบท่ีบริเวณ

ด้านทิศเหนือของโบราณสถานเขาคลงันอก ก่อนเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาไว้ท่ีอําเภอศรีเทพและ

ภายในอุทยานศรีเทพตามลําดบั อีกทัง้ในช่วงท่ีมีการลกัลอบขุดหาโบราณวตัถุประมาณปีพ.ศ. 

2516 – 2520 พบวา่มีการนําธรรมจกัรออกไปจากบริเวณโบราณสถานเขาคลงันอกหลายชิน้ 5

6 ซึ่ง

แสดงให้เห็นวา่ในอดีตมีธรรมจกัรอยูบ่ริเวณของโบราณสถานเขาคลงันอกด้วย 

                                                                                 

 6 สมัภาษณ์ นายประสิทธ์ิ ใจตรงกล้า, ราษฎรหมู่ 11 บ้านสระปรือ ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบรูณ์, 7 มกราคม 2557. 
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ภาพท่ี 35 เปรียบเทียบลวดลายชิน้สว่นหินทรายและธรรมจกัรในเมืองศรีเทพ 

  

โบราณวัตถุประเภทศิลาแลง 

 โบราณวตัถปุระเภทนีพ้บไม่มากนกั ลกัษณะศิลาแลงท่ีพบเป็นโกลนศิลาแลงไม่มีการ

สลกัลวดลาย แตมี่การขึน้รูปตามลกัษณะท่ีต้องการ โดยพบท่ีโบราณสถานคน.1/7 คน.1/10 และ

คน.1/9  ซึง่โกลนศิลาแลงพบท่ีโบราณสถานคน.1/9 มีการขึน้รูปท่ีชดัเจนมากท่ีสดุ (ภาพท่ี 69) 

 จากลกัษณะโกลนศิลาแลง พบวา่เป็นการขึน้รูปทรงแปดเหลี่ยม เจาะรูตรงกลางและ

ยงัมีสลกัค้างอยู่ ซึ่งคงทําหน้าท่ีเป็นตัวยึดวัตถุท่ีอยู่ด้านบนท่ีหายไปแล้ว เคยพบโกลนศิลาแลง

ลกัษณะคล้ายกนันีจ้ากการขดุศกึษาเจดีย์ประธานด้วยเช่นกัน แต่เป็นลกัษณะกลมมน เจาะรูตรง

กลาง สนันิษฐานวา่คือสว่นประกอบของยอดเจดีย์ประจํามมุ 6

7 (ภาพท่ี 70) 

 

                                                                                 

 7 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, รายงานการขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลังนอก 

ปีงบประมาณ 2551,  235 - 239. 
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ภาพท่ี 36 โกลนศิลาแลง พบท่ีโบราณสถานคน.1/9 

 

 

ภาพท่ี 37 ชิน้สว่นยอดเจดีย์ท่ีพบจากการขดุศกึษาเจดีย์ประธาน 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการอุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

  

 อย่างไรก็ตามโกลนศิลาแลงชิน้นีมี้ลกัษณะท่ีแตกต่างจากยอดเจดีย์เล็กน้อยตรง

ลักษณะการขึน้รูปท่ีเป็นทรงแปดเหลี่ยม เจาะรูตรงกลาง ซึ่งอาจจะเป็นส่วนฐานท่ีใช้ยึดตัง้

ประติมากรรมก็ได้ ดงันัน้จึงยงัไม่อาจสรุปได้ว่าโบราณวตัถุชิน้นีเ้ป็นสว่นประกอบสถาปัตยกรรม

หรือแทน่ฐานประติมากรรม แต่ถ้าเป็นสว่นประกอบสถาปัตยกรรมจะทําให้เห็นภาพของเจดีย์ท่ีมี

การทํายอดเป็นชัน้ซ้อนกนัขึน้ไปก็เป็นได้ 
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โบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผา 

 เศษภาชนะดินเผาท่ีพบมีประมาณไม่มากนักเม่ือเทียบกับขนาดพืน้ท่ีท่ีทําการขุด

ศกึษา สาเหตุคงเป็นเพราะพืน้ท่ีขุดศึกษาเป็นอาณาบริเวณของศาสนสถานในอดีต ไม่ใช่แหลง่ท่ี

อยู่อาศัย ดังนัน้ความหนาแน่นของหลกัฐานท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน จึงอาจมีปริมาณไม่มากนัก 

(ตารางท่ี 4) 

 

ตารางท่ี 2 ตารางจดัจําแนกโบราณวตัถปุระเภทเศษภาชนะดินเผา 

โบราณสถา

น 

จํานวน

(ชิน้) 

ชิน้สว่น(ชิน้) การตกแตง่ผิว(ชิน้) 

ขอ
บป

าก
 

ไห
ล/่

คอ
 

ลาํ
ตวั

 

เรี
ยบ

 

ขดู
ขีด

 

รม
คว

นั 

เค
ลอื

บนํ
า้ 

ขดั
มนั

 

ปัน้
แป

ะ 

คน.1/7 7 1 1 5 6 1 1  - 3 1 

คน.1/11 13 -  1 12 12 1 -  5 2 -  

คน.1/10 2 -  -  2 1 1  - -   -  - 

คน.1/9 8 1 1 6 2 6  -  -  -  - 

คน.1/4 1 -  -  1 1    -  -  -  - 

รวม(ชิน้) 31 2 3 26 22 9 1 5 5 1 

รวม(%) 100% 7% 10% 83% 51% 21% 3% 11% 11% 3% 

 

 

 เศษภาชนะดินเผาทัง้หมดเป็นแบบเนือ้ดิน ใช้อุณหภมิูในการเผาไม่มาก มีการตกแต่ง

เพียงไม่ก่ีรูปแบบ เนือ้ดินเป็นแบบหยาบทัง้หมด คล้ายกบัเศษภาชนะดินเผาพืน้เมืองท่ีพบจากการ

ขดุศกึษาเจดีย์ประธาน7

8 ด้วยปริมาณท่ีพบน้อยมาก จึงยงัไม่สามารถอธิบายได้ว่าเศษภาชนะดิน

เผาท่ีพบนีมี้รูปแบบใด และความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัโบราณสถาน (ภาพท่ี 71) 

                                                                                 

 8เร่ืองเดียวกนั, 6-8. 252-275 
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ภาพท่ี 38 ตวัอยา่งภาชนะดินเผาท่ีพบจากการขดุศกึษา 

 

รูปแบบของโบราณสถาน 

 

 ผลจากการขุดศึกษาเนินโบราณสถานเกือบทุกเนินพบร่องรอยของโบราณสถาน 

ยกเว้นเนินโบราณสถานคน.1/8 ส่วนเนินดินโบราณสถานอ่ืนๆ พบโบราณสถานท่ีมีลักษณะ

แตกต่างกันไปตามสภาพท่ีหลงเหลืออยู่ แต่ก็ยังคงปรากฏร่องรอยบางจุดท่ีสามารถบอกได้ว่า 

โบราณสถานเกือบทัง้หมดยกเว้นโบราณสถานคน.1/4 มีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีคล้ายกัน

หรือใช้รูปแบบศิลปกรรมในการก่อสร้างแบบเดียวกนั 

 ข้อสนันิษฐานเก่ียวกับรูปแบบศิลปกรรมท่ีใช้สร้างโบราณสถาน จะใช้องค์ประกอบ

ทางสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ของโบราณสถานแต่ละหลงัมาวิเคราะห์ร่วมกัน พร้อมทัง้ดึง

จุดเด่นของโบราณสถานแต่ละหลงัมาใช้ ซึ่งจากการขุดศึกษาครัง้นีพ้บเพียงสว่นฐานเท่านัน้ท่ียัง

สมบูรณ์เพ่ือกําหนดรูปแบบสนันิษฐานของโบราณสถานและวิเคราะห์วา่เป็นโบราณสถานประเภท 

เช่น เจดีย์ วิหาร พระอุโบสถ เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบร่วมของโบราณสถานทัง้ 4 หลัง มี

รายละเอียดดงันี ้(ภาพท่ี 72) 

 1. ฐานเขียง สงูประมาณ 40 เซนติเมตร ใช้ศิลาแลง 2 ก้อนซ้อนกันเป็นฐานรองชัน้

ลา่งสดุของโบราณสถาน ไม่มีการยกเก็จในสว่นนี ้

 2. หน้ากระดานชัน้ท่ี 1  ฐานหน้ากระดานสว่นนีเ้ร่ิมต้นการยกเก็จ ซึ่งจะเป็นต้นแบบ

บงัคบัการยกเก็จในสว่นท่ีตอ่ขึน้ไปจากสว่นนี ้
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 3. ลวดบัว ลวดบัวขนาดใหญ่ ลกัษณะการสลกัค่อนข้างไปทางบัวควํ่า คาดรอบทัง้

โบราณสถาน 

 4. หน้ากระดานลา่งประกอบท้องไม้ รองรับท้องไม้ 

 5. ท้องไม้ ตลอดแนวท้องไม้มีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยเก็จท่ียกออกมาแต่ละ

เก็จเจาะช่องเก็จละ 3 ช่อง และพืน้ท่ีระหวา่งเก็จเจาะช่อง 2 ช่อง 

 6. หน้ากระดานบนประกอบท้องไม้ ปิดทบัด้านบนท้องไม้ 

 7. หน้ากระดานบวัควํ่า เป็นสว่นหน้ากระดานท่ีด้านบนสลกัลาดเอียงลงคล้ายบวัควํ่า 

ตรงมมุทัง้ 2 ด้านของแตล่ะเก็จ มีร่องรอยการสลกัปลายบวัควํ่าให้เชิดสงูขึน้ 

  

 

ภาพท่ี 39 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของสว่นฐานท่ีมีลกัษณะร่วมท่ีเหมือนกนั 

 

 โบราณสถานท่ีมีความสมบูรณ์ทางด้านองค์ประกอบศิลปกรรมมากท่ีสดุ คือ โบราณ

คน.1/7 จึงนํามาใช้เป็นตัวอย่างในการสนันิษฐานรูปแบบของโบราณสถานแห่งอ่ืนๆ ซึ่งเหลือ

องค์ประกอบไม่ครบ แต่ก็ยังมีร่องรอยท่ีแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของชุดฐานนัน้เป็นแบบ

เดียวกนั ยกเว้นโบราณสถานคน.1/9 ท่ีไม่เหลือองค์ประกอบของชุดฐาน ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพ

ของโบราณสถานถกูทําลายไปมาก 
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 อย่างไรก็ตามด้วยคุณลกัษณะประการหนึ่งท่ีเหมือนกับโบราณสถานคน.1/11 คือ 

การก่อศิลาแลงเป็นฐานเขียงและก่อเรียงชุดฐานด้วยอิฐ รวมทัง้ขนาดของโบราณสถานท่ีใกล้เคียง

กบัโบราณสถานแหง่อ่ืนๆ และตําแหนง่ท่ีหา่งจากโบราณสถานประมาณ 26 เมตร ใกล้เคียงกัน ทํา

ให้สนันิษฐานว่าโบราณสถานหลงันีค้งมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมคล้ายโบราณสถานคน.

1/11  ซึง่จากองค์ประกอบท่ีสนันิษฐานมาข้างต้น ยงัมิได้ระบุขนาดขององค์ประกอบแต่ละสว่นลง

ไปด้วย ยกเว้นสว่นฐานเขียงท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน เน่ืองจากโบราณสถานท่ีใช้วสัดุก่อแตกต่างกัน 

จึงทําให้โบราณสถานท่ีใช้อิฐเป็นวสัดกุ่อชุดฐาน อาจจะมีความสงูน้อยกว่าโบราณสถานท่ีใช้ศิลา

แลงเป็นวสัดกุ่อ  

 จากลักษณะขององค์ประกอบของชุดฐานท่ีทําการสันนิษฐาน เม่ือสร้างคืนภาพ

จําลองจะพบว่า ผงัยกเก็จมีลกัษณะสมมาตรทัง้ 4 ด้าน รวมทัง้มีปริมาตรท่ีสามารถรองรองรับ

เรือนธาตุขนาดใหญ่ได้ ฐานทัง้ 4 ด้านไม่มีช่องประตูหรือบันไดทางขึน้ อีกทัง้ร่องรอยท่ีเหลืออยู่

แสดงให้เห็นวา่มีการก่อทบึตนั ทําให้ไม่สามารถใช้งานภายในได้ โบราณสถานรูปแบบนีจ้ึงสร้างขึน้

เพ่ือเป็นอาคารท่ีใช้ประโยชน์ได้แตเ่พียงภายนอกหรือรอบโบราณสถานเทา่นัน้ (ภาพท่ี 73 - 75) 

 

 

ภาพท่ี 40 แบบจําลองสว่นฐานของโบราณสถาน 
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ภาพท่ี 41 ภาพด้านของแบบจําลองโบราณสถาน 

 

 

ภาพท่ี 42 ภาพผงัของแบบจําลองของโบราณสถาน 
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 จากการศึกษาพบว่าในสมัยทวารวดีนิยมสร้างสถูปหรือเจดีย์ในผงัสี่เหลี่ยมยกเก็จ

ด้านละ 3 เก็จ จุดเด่นอยู่ตรงลวดบวัขนาดใหญ่ท่ีคาดรอบส่วนฐานของเจดีย์ทัง้หลงั ซึ่งถือเป็น

เอกลกัษณ์ของเจดีย์ในสมัยนี ้อีกทัง้ลกัษณะของส่วนฐานท่ีนิยมทําท้องไม้เจาะเป็นช่องขนาด

เท่าๆกัน แต่ตัง้แต่ส่วนเรือนธาตุขึน้ไปไม่พบร่องรอยองค์ประกอบสถาปัตยกรรมท่ีชัดเจน

เช่นเดียวกนั เช่น ลกัษณะแผนผงัยกเก็จของโบราณสถานทุ่งเศรษฐี จังหวดัเพชรบุรี ลกัษณะลวด

บวัของโบราณสถานหมายเลข 18 วัดโขลงสุวรรณคีรี เมืองโบราณคูบวั จังหวดัราชบุรี ลกัษณะ

ท้องไม้เจาะช่องของพระประโทนเจดีย์ เมืองนครปฐมโบราณ จงัหวดันครปฐม เป็นต้น (ภาพท่ี 76 - 

78) 

 

 

ภาพท่ี 43 ลกัษณะแผนผงัยกเก็จของโบราณสถานทุง่เศรษฐี จงัหวดัเพชรบุรี 
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ภาพท่ี 44 โบราณสถานหมายเลข 18 วดัโขลงสวุรรณคีรี เมืองโบราณคบูวั จงัหวดัราชบุรี 

 

 

ภาพท่ี 45 พระประโทนเจดีย์ จงัหวดันครปฐม 

 

 เม่ือเปรียบเทียบกับโบราณสถานในวัฒนธรรมทวารวดีท่ีเมืองศรีเทพ ได้แก่ 

โบราณสถานเขาคลงัในและเจดีย์ประธานของโบราณสถานเขาคลงันอก พบว่าโบราณสถานทัง้

สองแหง่ก็มีองค์ประกอบท่ีคล้ายกนั โดยเฉพาะลกัษณะลวดบวัขนาดใหญ่ท่ีคาดรอบสว่นฐาน และ

เป็นโบราณสถานในผังยกเก็จเช่นเดียวกัน ดังนั ้นโบราณสถานพบใหม่ทัง้ 4 หลัง ได้แก่ 
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โบราณสถานคน.1/7 โบราณสถานคน.1/11 โบราณสถาน คน.1/10 และโบราณสถานคน.

1/9 มีลักษณะเป็นเจดีย์ที่สร้างขึน้ในผังส่ีเหล่ียมยกเก็จ ตามแบบศิลปะสมัยทวารวดี ส่วน

โบราณสถานคน.1/4 ที่พบเพียงอิฐที่เรียงก่อขึน้มา 2 – 3 ชัน้ในผังส่ีเหล่ียมนัน้ ไม่สามารถ

กาํหนดได้ว่าเป็นโบราณสถานรูปแบบใด แต่จากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ นัน้ พอจะบอก

ได้ว่าไม่ใช่รูปแบบเดียวกันกับโบราณสถาน 4 หลังข้างต้น  

 

โครงสร้างของโบราณสถาน 

 

 ถึงแม้วา่โบราณสถานในกลุม่ท่ี 1 จะเป็นเจดีย์ท่ีมีลกัษณะทางด้านศิลปสถาปัตยกรรม

ท่ีคล้ายกันทัง้หมด(อนุมานว่าโบราณสถานคน.1/9 มีรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมคล้ายกัน 

เน่ืองจากพิจารณาจากตําแหน่งท่ีในแผนผงัท่ีสอดคล้องกันกับเจดีย์ประธานและเจดีย์ในกลุม่ท่ี 1 

รวมทัง้ขนาดท่ีเท่ากัน) แต่จากการขุดตรวจโครงสร้างภายในพบว่าเจดีย์แต่ละหลงัมีเทคนิคการ

ก่อสร้างท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ถือเป็นคณุลกัษณะสาํคญัท่ีสามารถนํามาวิเคราะห์ร่วมได้ 

 

โบราณสถานกลุ่มที่ 1 

 ผลจากการขุดตรวจพบว่าเจดีย์ในกลุ่มท่ี 1 มีโครงสร้างท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ 

ขัน้ตอนของการก่อสร้างนัน้มีการปรับฐานรากโดยใช้ก้อนศิลาแลงและทรายละเอียดบดอัดเพ่ือ

รองรับการก่อโครงสร้างเจดีย์ขึน้ไปเหมือนกับเจดีย์ประธาน 8

9 เป็นพืน้ฐานของเจดีย์ในกลุ่มนี ้

ทัง้หมด แตข่ัน้ตอนการก่อชุดฐานและเรือนธาตมีุข้อแตกตา่งกนั 

 โบราณสถานคน.1/7 ซึ่งมีเจดีย์สมัยแรกอยู่ด้านในนัน้ จะใช้โครงสร้างเจดีย์สมัยแรก

เป็นแกนใน ซึง่ภายเจดีย์สมยัแรกก่อด้วยอิฐแตเ่ว้นช่องตรงกลางไว้ถมอดัด้วยอิฐหกัและดินจนแน่น 

เพ่ือลดวัสดุในการก่อหรือต้องการความแน่นของดิน เพ่ือป้องกันปัญหาการทรุดตัวของเจดีย์ 

เหมือนกบัโครงสร้างบนลานประทกัษิณของเจดีย์ประธานด้วยเช่นกนั9

10 จากนัน้จึงวางศิลาแลงเป็น

                                                                                 

 9 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, รายงานการขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลังนอก 

ปีงบประมาณ 2551, 175 -187. 

 10 เร่ืองเดียวกนั, 212-219. 
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แกนกลางอีก 2 – 3 ก้อน ก่อนจะก่อทบัด้วยอิฐ เม่ือสร้างเจดีย์สมยัท่ีสองจึงก่อศิลาแลงเป็นชุดฐาน

และก่ออิฐในสว่นของเรือนธาตลุ้อมเจดีย์สมยัแรกไว้ตามระเบียบเดิม 

 โบราณสถานคน. 1/10 มีการใช้วัสดุในการก่อฐานและเรือนธาตุระเบียบเดียวกับ

โบราณสถานคน.1/7 แตกตา่งกนัตรงท่ีไม่มีการใช้แกนกลางถมอัดด้วยอิฐหกัและดิน แต่ใช้การก่อ

ศิลาแลงเป็นชุดฐานทึบตันก่อนจะก่อเรือนธาตุด้วยอิฐ อาจจะเป็นเพราะว่าเจดีย์หลงันีเ้ป็นการ

สร้างเพียงสมยัเดียวก็เป็นได้ 

 โบราณสถานคน. 1/11 มีลักษณะโครงสร้างภายในเหมือนเจดีย์สมัยแรกของ

โบราณสถานคน.1/7 คือ ก่อชุดฐานอิฐขึน้มาโดยเว้นช่องตรงกลางไว้ถมอัดด้วยอิฐหกัและดินจน

แนน่ พร้อมเสริมแกนกลางด้วยศิลาแลง 2 – 3 ก้อน จากนัน้จึงก่อชัน้เรือนธาตดุ้วยอิฐตอ่ขึน้ไป  

 โบราณสถานคน.1/9 มีการใช้วัสดุในการก่อฐานและเรือนธาตุระเบียบเดียวกับ

โบราณสถานคน.1/10 แตก็่ยงัมีข้อแตกตา่งตรงแกนกลางของเจดีย์มิใช่การเว้นช่องตรงกลางไว้ถม

อัดด้วยอิฐหกัและดิน แต่เป็นการก่อด้วยศิลาแลงทึบตนัเป็นแกนกลางขึน้ไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ระเบียบการก่อสร้างของเจดีย์ท่ีก่อชุดฐานด้วยอิฐนัน้ก็ไม่ได้เหมือนกนัเสมอไป 

 ข้อสังเกตเก่ียวกับโครงสร้างของโบราณสถานในกลุ่มท่ี 1 อยู่ ท่ีคุณลักษณะท่ี

เหมือนกันบางประการ ถึงแม้ว่าเทคนิคการสร้างมีจุดท่ีแตกต่างกันก็ตาม อาจเป็นเพราะความ

ชํานาญของช่างท่ีไม่เหมือนกัน จึงมีการใช้รูปแบบโครงสร้างท่ีหลากหลาย แต่การเลือกใช้วสัดุใน

การก่อผิวนอกของเจดีย์มีจุดท่ีน่าสนใจ กลา่วคือ เจดีย์ในแนวแกนทิศเดียวกันจะใช้ระเบียบ

ของวัสดุในการก่อที่เหมือนกัน เจดีย์ในแนวแกนทิศเหนือ-ใต้จะใช้อิฐเป็นวสัดุก่อตัง้แต่ชุดฐาน

ไปจนถึงเรือนธาตแุละอาจถึงสว่นยอด ในขณะท่ีเจดีย์ในแนวแกนทิศตะวนัออก-ตะวนัตกจะใช้ศิลา

แลงเป็นวสัดใุนการก่อชุดฐาน แตใ่ช้อิฐเป็นวสัดุก่อสว่นเรือนธาตุขึน้ไปและอาจไปถึงสว่นยอด ซึ่ง

ความเหมือนและแตกตา่งของคณุลกัษณะในข้อนีอ้าจจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาแนวคิดในการ

ก่อสร้างตอ่ไป (ภาพท่ี 79 - 80) 
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ภาพท่ี 46 การขดุตรวจโครงสร้างโบราณสถานกลุม่ท่ี 1 

 

 

ภาพท่ี 47 แบบวิเคราะห์โครงสร้างโบราณสถานกลุม่ท่ี 1 
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โบราณสถานกลุ่มที่ 2 

 โบราณสถานคน.1/4 แม้ว่าฐานอาคารจะก่ออิฐเพียงไม่ก่ีชัน้ แต่ก็ได้ทําการขุด

ตรวจสอบฐานรากด้วยเช่นกัน และพบว่าฐานอาคารขนาดเล็กนีก้่ออิฐเรียงเป็นกรอบและถมอัด

กลางอาคารด้วยดินปนอิฐหกัเหมือนโบราณสถานในกลุม่ท่ี 1 ฐานรากของอาคารไม่มีการบดอัด

ด้วยก้อนศิลาแลง แตทํ่าการก่อเรียงอิฐขึน้มาจากพืน้ดิน ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีแตกต่างกับโบราณสถาน

กลุม่ท่ี 1 

 ลกัษณะโครงสร้างและเทคนิคการก่อสร้างท่ีแตกตา่งกนัระหวา่งโบราณสถานกลุม่ท่ี 1 

และกลุม่ท่ี 2  แสดงให้เห็นว่าโบราณสถานทัง้สองกลุม่มีรูปแบบท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน ฐาน

อาคารของโบราณสถานคน.1/4 เป็นฐานท่ีก่อขึน้อย่างง่ายๆไม่มีการบดอัดฐานรากเพ่ือรองรับ

นํา้หนกั ตรงกนัข้ามกบัโบราณสถานในกลุม่ท่ี 1 ท่ีมีการบดอัดเป็นอย่างดี ดงันัน้โบราณสถานคน.

1/4 จึงมิใช่อาคารท่ีมียอดสูงอย่างเจดีย์ท่ีมีนํา้หนักมาก อาจเป็นฐานอาคารเคร่ืองไม้หรือแท่น

ฐานรองรับประติมากรรมท่ีรองรับนํา้หนกัคอ่นข้างน้อย  

 เม่ือพิจารณาจากตารางสรุปคุณลกัษณะเบือ้งต้นของโบราณสถาน (ตารางท่ี 5) จะ

เห็นได้วา่สามารถจัดกลุม่โบราณสถานท่ีมีคุณลกัษณะเหมือนกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการ

กระจายตวัท่ีได้จดักลุม่ไว้ตัง้แตต้่น โดยจะใช้โบราณสถานท่ีทําการขดุศกึษาแล้วเป็นตวัแทนในการ

อธิบายลกัษณะของกลุม่ท่ีทําการจดัแบง่ไว้ ดงันี ้

 

ตารางท่ี 3 สรุปคณุลกัษณะเบือ้งต้นของโบราณสถาน 

โบราณสถาน ขนาด(เมตร) 
รูปแบบการ

กระจายตวั 

ลกัษณะ 

โบราณสถาน 

รูปแบบ 

คน.1/7 8.18 x 8.18 x 3  1 ชุดฐานศิลาแลง เจดีย์ 

คน.1/11 8.6 x 8.33 x 3.5  1 ชุดฐานอิฐ เจดีย์ 

คน.1/10 8.06 x 8.18 x 2.3  1 ชุดฐานศิลาแลง+อิฐ เจดีย์ 

คน.1/9 8.1 x 8.33 x 1 1 ชุดฐานอิฐ เจดีย์ 

คน.1/4 2 x 3 x 0.3 2 ฐานอิฐ ฐานอาคาร 

คน.1/8 - 3 ไม่พบโบราณสถาน ไม่พบโบราณสถาน 
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 กลุม่ท่ี 1 สอดคล้องกบัรูปแบบการกระจายตวัรูปแบบท่ี 1 กระจายตวัตามแนวแกนทิศ

ได้แก่ โบราณสถานคน.1/7 โบราณสถานคน.1/11 โบราณสถานคน.1/10 โบราณสถานคน.1/9 

ตวัอย่างท่ีทําการขุดศึกษาหรือใช้เป็นตัวแทนกลุ่มจะอยู่ชัน้ในสุดหรือติดกับเจดีย์ประธานท่ีสุด 

ทัง้หมดเป็นเจดีย์ขนาดประมาณ 8 x 8 เมตร สร้างขึน้ในผังสี่เหลี่ยมยกเก็จ มีลักษณะทาง

ศิลปกรรมสว่นฐานเหมือนกนัทัง้หมด ท่ีตัง้อยูใ่นแนวแกนทิศของเจดีย์ประธาน ระยะห่างจากเจดีย์

ประธานถึงเจดีย์กลุ่มนีป้ระมาณ 26 เมตรเท่ากันทุกด้าน สันนิษฐานว่าเจดีย์กลุ่มนีม้ีความ

สอดคล้องทางด้านแผนผังกับเจดีย์ประธานโดยตรง 

 กลุม่ท่ี 2 สอดคล้องกบัรูปแบบการกระจายตวัรูปแบบท่ี 2 ได้แก่ โบราณสถานคน.1/4 

ในกลุม่นีทํ้าการขุดตรวจเพียงแห่งเดียว ลกัษณะเป็นอาคารท่ีระบุรูปแบบไม่ได้ เพราะเหลือเพียง

ฐานสีเ่หลีย่มเตีย้ๆ ด้านบนพงัทลายไปจนหมด ขนาดประมาณ 3 x 3 เมตร(สนันิษฐานรวมขนาดท่ี

ฝังอยูใ่นผนงัชัน้ดินด้านทิศตะวนัตกร่วมด้วย) ตัง้อยูห่า่งจากเจดีย์ประธานไปทางด้านทิศตะวนัตก

เฉียงใต้ประมาณ 75 เมตร และยังมีเนินโบราณสถานเรียงตัวกันอยู่อีก 5 เนิน สันนิษฐานว่า

อาคารในกลุ่มนีเ้ป็นอาคารขนาดเล็กที่มีความสอดคล้องทางแผนผังน้อยกว่ากลุ่มที่ 1  

 กลุ่มท่ี 3 สอดคล้องกับการกระจายตัวรูปแบบท่ี 3 ได้แก่เนินโบราณสถานคน.1/8 

ถึงแม้วา่จะไม่พบโบราณสถานภายใต้เนินดิน แตก็่ทําให้ได้ข้อมลูของการกระจายตวัรูปแบบท่ี 3 ท่ี

เป็นแบบอิสระนัน้ อาจจะเป็นเพียงกองเนินดินปนเศษอิฐ ศิลาแลงและเศษปูน ที่เกิดจาก

การการไถหรือกวาดมารวมกัน ไม่ใช่โบราณสถาน จึงไม่สอดคล้องกับระบบแผนผังที่

สามารถเช่ือมโยงกับเจดีย์ประธานได้ อยา่งไรก็ตามควรมีการขดุศกึษาเพ่ิมเติมเพ่ือขยายข้อมลู

ของอาคารในกลุม่นีอี้กครัง้หนึ่ง แต่ในการศึกษาครัง้นีจ้ะไม่นําโบราณสถานในกลุม่นีม้าวิเคราะห์

ร่วมด้วย เน่ืองจากตวัอยา่งท่ีขดุศกึษาไม่พบร่องรอยโบราณสถาน 

 

 

 

 

 

 



122 
 

ความสัมพนัธ์กับเจดีย์ประธาน 

 

 ผลจากการวิเคราะห์คุณลกัษณะต่างๆของโบราณสถานท่ีพบใหม่ รวมทัง้ข้อมูลจาก

การวิเคราะห์โบราณวตัถุท่ีพบร่วม แสดงให้เห็นว่าโบราณสถานในกลุม่ท่ี 1 มีความสอดคล้องกับ

เจดีย์ประธานโดยตรง โดยทําการวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ใน 2 ลกัษณะ คือ ความสอดคล้อง

ทางด้านแผนผงัและความสอดคล้องทางด้านชัน้ทบัถมทางโบราณคดี ซึ่งจะทําให้ทราบว่าเจดีย์ท่ี

พบใหม่ในกลุม่ท่ี 1 นีมี้หน้าท่ีและความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัเจดีย์ประธาน 

 

ความสอดคล้องในแผนผังของเจดีย์ประธาน 

 คณุลกัษณะยอ่ยด้านตําแหนง่ท่ีตัง้และระยะห่างของเจดีย์ในกลุม่ท่ี 1 ค่อนข้างเป็นท่ี

แน่นอนแล้วว่ามีความสมมาตรกับเจดีย์ในกลุม่ด้วยกันเองและเจดีย์ประธาน ระยะห่างจากฐาน

เจดีย์แต่ละหลงัถึงฐานเขียงของเจดีย์ประธานประมาณ 26 เมตรเกือบเท่ากันทัง้หมด อีกทัง้เม่ือ

กําหนดเส้นแกนให้ตดักันท่ีจุดศูนย์กลางของเจดีย์ประธานให้ได้เส้นแกนเหนือ-ใต้ และเส้นแกน

ตะวันออก-ตะวนัตก พบว่าจุดกึ่งกลางของเจดีย์แต่ละหลงัจะทบัเส้นแกนท่ีกําหนดขึน้นีพ้อดีทุก

หลงั แสดงให้เห็นว่ามีการวางผงัเร่ิมต้นก่อสร้างโดยใช้เส้นแกนทิศของเจดีย์ประธานเป็นเส้นแกน

ของเจดีย์แตล่ะหลงัด้วย10

11 

 การกําหนดเส้นแกนสองเส้นเพื่อตรวจสอบความสมมาตรยงัทําให้เห็นด้วยว่าเจดีย์ใน

กลุม่ท่ี 1 แต่ละหลงัมิได้ถูกวางผงัให้ตรงตามแกนทิศในปัจจุบนั หากแต่เบนออกจากทิศเหนือไป

ทางทิศตะวนัออกประมาณ 20 องศา ตรงกบัทิศทางของเจดีย์ประธานท่ีเบนออกไปในทิศทางและ

องศาเดียวกนั11

12  ซึง่อาจเป็นผลมาจากการเบี่ยงเบนของแม่เหล็กโลกในอดีตทําให้ไม่ตรงกับทิศใน

                                                                                 

 11 เจดีย์ในกลุ่มท่ี 1 แต่ละหลงัจะตรงกับช่องบันไดแต่ละด้านของเจดีย์ประธานพอดี สามารถ

ตรวจสอบโดยการยืนท่ีจุดกึ่งกลางของช่องบันไดแล้วใช้เข็มทิศ กล้องระดบั หรืออุปกรณ์ในการวัดท่ีมีความ

เท่ียงตรง เลง็มายงัเจดีย์กลุม่ท่ี 1 ก็จะพบวา่ตรงกบักึ่งกลางของเจดีย์เหลา่นัน้พอดี 

 12 อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, รายงานการขุดศกึษาโบราณสถานเขาคลังนอก 

ปีงบประมาณ 2551, 29. 
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ปัจจุบนั12

13 แสดงให้เห็นถึงการวางแผนผงัของเจดีย์ในกลุม่ท่ี 1 ท่ีตัง้ใจวางผงัให้สอดคล้องกับเจดีย์

ประธานหรือเป็นการวางผงัอาณาบริเวณโดยรวมตัง้แตต้่นก่อนการสร้างเจดีย์ประธานและเจดีย์ใน

กลุม่ท่ี 1 (แผนผงัท่ี 9) 

 

 

แผนผงัท่ี 5 แสดงความสมัพนัธ์ตามแนวแกนทิศระหวา่งเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวาร 

 

  

                                                                                 

 13 การศึกษาของ Iyemori Toshihiko และคณะ พบว่าแม่เหล็กโลกในอดีตมีการเบ่ียงเบนอยู่

ตลอดเวลาและเบ่ียงเบนไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 0.2 องศาตอ่ปี ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการวางผงัทิศทางศาสน

สถานในอดีต โดยทําการศกึษาท่ีตวัอย่างโบราณสถานในเมืองศรีเทพด้วย ดเูพิ่มเติมใน Toshihiko Iyemori and 

others, “Geomagnetism and The Orientation of Temple in Thailand”, The Journal of the Siam Society 

99, 2011), 146-147. 
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จึงอาจสรุปได้ว่าด้วยความสอดคล้องกันทางด้านแผนผังระหว่างเจดีย์ในกลุ่มที่  1 

และเจดีย์ประธาน ทาํให้หน้าที่ของเจดีย์ในกลุ่มที่หน่ึงนีค้วรจะเป็น “เจดีย์บริวาร” ที่ตัง้อยู่

ก่ึงกลางด้านทัง้ส่ีของเจดีย์ประธาน โดยมีระยะห่างเท่ากันทัง้หมดตามหลักของความ

สมมาตร และเนินโบราณสถานที่กระจายตัวตามรูปแบบที่ 1 นีก็้อาจจะเป็นเจดีย์บริวาร

อีกชัน้หรือรอบหน่ึงที่กระจายไปตามแนวแกนทิศหลักด้วย 

 สว่นโบราณสถานในกลุม่ท่ี 2 ยงัไม่มีความชัดเจนในเร่ืองความสอดคล้องของแผนผงั

กบัเจดีย์ประธาน ซึง่จะต้องมีการขดุศกึษาเพ่ิมเติมให้มากกวา่นี ้แตเ่ม่ือพิจารณาจากตําแหน่งและ

ศิลปสถาปัตยกรรม อาจสนันิษฐานในเบือ้งต้นว่าคงเป็นอาคารรูปแบบหนึ่งท่ีอยู่ในอาณาบริเวณ 

แตมิ่ได้สอดคล้องกบัแผนผงัรวมของเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวาร  

 

ความสอดคล้องของชัน้ทับถมทางโบราณคดี 

 จากการตรวจสอบชัน้ทับถมทางโบราณคดีด้วยการบันทึกผนังชัน้ดินและขุดตรวจ

โครงสร้างของโบราณสถาน ทําให้ได้ข้อมลูภาพรวมของทัง้เจดีย์บริวารและเจดีย์ประธานท่ีชัดเจน

มากขึน้ ระดับของเจดีย์บริวารจากฐานศิลาแลงก้อนแรกจะตัง้อยู่บนผิวของชัน้ทับถมท่ี 3 

โดยประมาณ ดงันัน้พืน้ใช้งานเดิมจึงนา่จะเป็นผิวของชัน้ทบัถมท่ี 3 และบางสว่นของชัน้ทบัถมท่ี 2 

 เม่ือทําการขดุหลมุทดสอบบริเวณมุมบนัไดด้านทิศตะวนัออกของเจดีย์ประธาน เพ่ือ

เจาะเก็บตะกอนดินนัน้ พบวา่ฐานของเจดีย์ประธานมิได้อยู่ในระดบัท่ีเห็นในปัจจุบนั หากแต่ยงัมี

ฐานรากต่อเน่ืองลงไปอีก 3 ก้อนศิลาแลงหรือประมาณ 90 เซนติเมตรจากผิวดิน ซึ่งตัง้อยู่บนชัน้

ทับถมท่ี 3 เช่นเดียวกัน ดังนัน้สนันิษฐานว่าพืน้ใช้งานเดิมของเจดีย์ประธานก็ควรจะต่ํากว่า

ปัจจุบนัเช่นเดียวกนั และใกล้เคียงกบัพืน้ใช้งานเดิม (ภาพท่ี 81) 

 ข้อมูลทางด้านเทคนิคการก่อสร้างเป็นอีกข้อมูลท่ีสําคัญ โดยเฉพาะในสว่นชัน้ฐาน

รากของเจดีย์บริวารท่ีมีการบดอัดด้วยก้อนศิลาแลงและดินทรายให้แน่นก่อนทําการก่อเรียง

โครงสร้าง ลกัษณะเดียวกันกับฐานรากของเจดีย์ประธานท่ีบดอัดด้วยศิลาแลงและดินทราย

เช่นเดียวกนั (ภาพท่ี 82) 
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ภาพท่ี 48 ลกัษณะชัน้ทบัถมและชัน้ฐานรากของเจดีย์บริวาร 

 

 

ภาพท่ี 49 ลกัษณะชัน้ทบัถมและชัน้ฐานรากของเจดีย์บริวาร 
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 ข้อมูลท่ีสําคญัในการศึกษาชัน้ทับถมทางโบราณคดีท่ีควรจะกล่าวด้วยคือ การขุด

หลมุร่องยาว(Trench) ตรวจสอบชัน้ทบัถมทางโบราณคดีระหว่างเจดีย์ประธานและเจดีย์ประธาน

ใน “โครงการขุดศึกษาโบราณสถานบริวารรอบโบราณสถานเขาคลังนอก ระยะท่ี 2” 1 3

14 ใน

ปีงบประมาณ 2558 เร่ิมดําเนินการเม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2557 – 16 มกราคม 2558 โดยทําการขุด

หลมุร่องยาวขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาวประมาณ 22 เมตร จากขอบหลมุของโบราณสถานคน.1/7, 

โบราณสถานคน.1/10 และโบราณสถานคน.1/9 ไปชนฐานแตล่ะด้านของเจดีย์ประธาน ทําให้เห็น

ชัน้ทบัถมทางโบราณคดีชดัเจนมากยิ่งขึน้ (ภาพท่ี 83) 

 

 

ภาพท่ี 50 หลมุร่องยาวด้านทิศตะวนัตก ถ่ายจากโบราณสถานคน.1/11 

 

 ผลจากการขดุหลมุร่องยาวทําให้เห็นว่าระดบัของชัน้ทบัถมในอดีตมีความสงูต่ําของ

พืน้ท่ีไม่เท่ากัน สอดคล้องกับพืน้ดินในปัจจุบนัท่ีลาดเอียงไปทางทิศตะวนัตกมาก ทําให้ความสูง

ของชัน้ทบัถมเดียวกันไม่ได้เท่ากันเสมอไป ดงันัน้จึงควรพิจารณาจากการแบ่งแยกชัน้ทบัถมเป็น

หลกั (ภาพท่ี 84) 

                                                                                 

 14 อยู่ในระหวา่งการดําเนินการในปีงบประมาณ 2558 ของอทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ 
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ภาพท่ี 51 หลมุร่องยาวจากการขดุศกึษาในปี 2558  

 (ก) ผนงัหลมุร่องยาวโบราณสถานคน.1/11 (ข) ผนงัหลมุร่องยาวโบราณสถานคน.1/10 

 

 อยา่งไรก็ตามจากการขุดหลมุร่องยาวแสดงให้เห็นว่าทัง้เจดีย์ประธานและเจดีย์ราย

ตัง้อยูบ่นชัน้ทบัถมท่ี 3 เช่นเดียวกนั อาจจะสงูหรือต่ํากวา่กนัไม่เกิน 10 เซนติเมตรตามระดบัความ

ลาดเอียงของพืน้ท่ี และอาจจะมีชัน้ทบัถมแทรกท่ีเกิดจากการพงัทลายของเจดีย์ประธานบริเวณ

ใกล้กบัเจดีย์ประธาน แต่มิได้สง่ผลกระทบต่อชัน้ทบัถมหลกั ดังนัน้ทัง้เจดีย์ประธานและเจดีย์

บริวารที่ตัง้อยู่บนชัน้ทับถมเดียวกันนี ้คงสร้างขึน้ในสมัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ภายใต้

แผนผังที่สอดคล้องกันมาตัง้แต่ต้น (ภาพท่ี 85) 

 

 

ภาพท่ี 52 ภาพจําลองการวิเคราะห์ชัน้ทบัถมทางโบราณคดี 
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สรุปผลการขุดศึกษาโบราณสถานบริวารรอบโบราณสถานเขาคลังนอก 

 

 จากการดําเนินงานในปี 2557 กบัเนินโบราณสถานท่ีกระจายอยูร่อบโบราณสถานเขา

คลงันอกนัน้ เผยให้เห็นองค์ความรู้ใหม่หลายประการ ทัง้โบราณสถานพบใหม่ท่ี ภาพรวมของ

โบราณสถานเขาคลงันอกท่ีดูเหมือนว่าจะมีอาณาบริเวณท่ีกว้างมากขึน้ และมิใช่แค่เป็นเพียง

โบราณสถานท่ีสมบูรณ์และใหญ่ท่ีสดุในวฒันธรรมทวารวดีอีกตอ่ไป 

 เนินดินท่ีทําการขุดศึกษาจํานวน 6 เนิน พบโบราณสถานทัง้สิน้ 5 เนิน สามารถ

แบง่กลุม่โบราณสถานท่ีพบตามลกัษณะการกระจายตวัได้ ดงันี ้

 กลุม่ท่ี 1 กระจายตวัตามแนวแกนทิศหลกัของเจดีย์ประธาน ได้แก่ โบราณสถานคน.

1/7 โบราณสถานคน.1/11 โบราณสถานคน.1/10 และโบราณสถานคน.1/9 ผลจากการขุดศึกษา

พบเจดีย์ขนาดประมาณ 8 x 8 เมตร สร้างขึน้ในผังสี่ เหลี่ยมยกเก็จ ส่วนฐานมีลักษณะ

สถาปัตยกรรมคล้ายกันทัง้ 4 หลงั ยกเว้นวัสดุในการก่อสร้าง โดยโบราณสถานในแนวแกนทิศ

เหนือ-ใต้สว่นฐานใช้ศิลาแลงก่อเรียงทัง้หมด แต่โบราณสถานในแนวแกนทิศตะวนัออก-ตะวนัตก

ใช้ศิลาแลงเป็นฐานเขียงก่อนจะก่อชุดฐานด้วยอิฐ  

 จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบของโบราณสถานในกลุม่นีพ้บว่ามีชุดฐาน

คล้ายกบัเจดีย์ในสมยัทวารวดีอยา่งมากท่ีพบในเขตภาคกลางและภาคตะวนัตกของไทย รวมทัง้ใน

เมืองศรีเทพด้วย จึงสรุปได้ว่าโบราณสถานท่ีพบนีคื้อเจดีย์ในพุทธศาสนา ภายใต้ศิลปกรรมแบบ

ทวารวดี โบราณวตัถุท่ีพบร่วมด้วยนัน้บอกได้ว่าเจดีย์แต่ละหลงัมีการฉาบปูนและประดบัปูนปัน้

ลวดลายพรรณพฤกษาคล้ายกบัท่ีประดบัท่ีโบราณสถานเขาคลงัในในเมืองศรีเทพ และอาจมีการ

ตัง้ธรรมจกัรไว้ประจําเจดีย์แตล่ะหลงัด้วย 

 เจดีย์ในกลุ่มนีต้ัง้อยู่ในแนวแกนทิศหลัก คือ แกนทิศเหนือ -ใต้ และตะวันออก-

ตะวนัตกของเจดีย์ประธาน ตัง้อยูต่รงกบัช่องบนัไดทางขึน้ของเจดีย์ประธานและใช้แกนทิศในการ

ก่อสร้างร่วมกนั มีระยะหา่งจากเจดีย์ประธานถึงเจดีย์กลุม่นีป้ระมาณ 26 เมตรเท่ากันทุกด้าน จึง

อาจสรุปได้ว่าเจดีย์กลุ่มนีแ้ละอาจหมายรวมถึงเนินโบราณสถานท่ีกระจายตัวตามรูปแบบนีทํ้า

หน้าท่ีเป็น “เจดีย์บริวาร” ท่ีมีความสอดคล้องทางด้านแผนผงัรวมกบัเจดีย์ประธาน 
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 ผลจากการขุดตรวจชัน้ทบัถมทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าเจดีย์บริวารตัง้อยู่บนชัน้

ทบัถมเดียวกนักบัเจดีย์ประธาน ทําให้สามารถอนมุานได้วา่ทัง้เจดีย์ประธานและเจดีย์บริวารสร้าง

ขึน้ร่วมสมยัหรือใกล้เคียงกนัตัง้แตต้่นอีกด้วย  

 กลุม่ท่ี 2 กระจายตวัในแนวแกนทิศตะวนัออก-ตะวนัตก บริเวณมุมตะวนัตกเฉียงใต้

ของเจดีย์ประธาน ได้แก่ โบราณสถานคน.1/4 ในกลุม่นีทํ้าการขุดตรวจเพียงแห่งเดียว ลกัษณะ

เป็นอาคารท่ีระบุรูปแบบไม่ได้ เพราะเหลือเพียงฐานในผงัสี่เหลี่ยม ด้านบนพงัทลายไปจนหมด 

ขนาดประมาณ 3 x 3 เมตร (สนันิษฐานรวมขนาดท่ีฝังอยู่ในผนงัชัน้ดินด้านทิศตะวนัตกร่วมด้วย) 

มีร่องรอยปูนปัน้ประดับอาคาร ตัง้อยู่ห่างจากเจดีย์ประธานไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

ประมาณ 75 เมตร และยังมีเนินโบราณสถานเรียงตวักันอยู่อีก 5 เนิน สนันิษฐานว่าอาคารและ

เนินโบราณสถานในกลุ่มนีเ้ป็นอาคารขนาดเล็กท่ีสร้างขึน้ในอาณาบริเวณของโบราณสถานเขา

คลงันอก มิใช่เจดีย์บริวารท่ีสอดคล้องในแผนผงั 

 ดังนัน้การศึกษาในครัง้นีจ้ะใช้โบราณสถานในกลุ่มที่  1 หรือเจดีย์บริวารเป็น

หลัก เน่ืองจากมีความเก่ียวข้องกับเจดีย์ประธานโดยตรง เพื่อจัดเรียงลําดับสมัยและ

ศึกษาแนวคิดในการก่อสร้าง ส่วนโบราณสถานในกลุ่มที่  2 ควรต้องมีการขุดศึกษาใน

โอกาสต่อไปในอนาคต เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลจากการศึกษาในครัง้นีอี้กครัง้หน่ึง 
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บทที่ 5 

ลําดับสมัยและแนวคิดในการก่อสร้างโบราณสถานเขาคลังนอก 

 

 ข้อมูลท่ีได้จากการขุดศึกษาเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวาร แสดงให้เห็นถึงระเบียบ

การก่อสร้างท่ีน่าสนใจหลายประการ สิ่งสําคัญท่ีต้องพิจารณาคือ ทัง้เจดีย์ประธานและเจดีย์

บริวารบางหลงั มีร่องร่อยของการก่อสร้างเพ่ิมเติมในสมยัหลงั โดยเฉพาะเจดีย์ประธานท่ีมีร่องรอย

การก่อสร้างเพ่ิมเติมหลายแห่งบนลานประทักษิณและอาคารประธาน ทําให้เกิดคําถามขึน้ว่า 

เจดีย์ประธานของเขาคลงันอกมีการสร้างขึน้ทัง้หมดก่ีสมัย ซึ่งโบราณสถานสําคญัๆ ในวฒันธรรม   

ทวารวดีก็มีการสร้างเพ่ิมเติมหลายสมัยเช่นเดียวกัน เช่น พระประโทนเจดีย์ 0

1 เจดีย์จุลประโทน 1

2 

เจดีย์วดัพระเมรุ2

3 เป็นต้น และในแตล่ะสมยัท่ีมีการก่อสร้างขึน้นัน้ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านแนว

ในการก่อสร้างหรือไม่ อยา่งไร ซึง่เป็นจุดประสงค์หลกัในการศกึษาครัง้นี ้

 

เกณฑ์ในการจัดจาํแนกลําดับสมัยและแนวคิดในการก่อสร้าง 

 

 การมุ่งท่ีจะศกึษาและจดัลาํดบัสมยัของโบราณสถานเขาคลงันอก จุดประสงค์แรกสดุ

ของผู้วิจัย คือ การสร้างคืนโครงสร้างเดิมในอดีตของเจดีย์ประธานเท่านัน้ แต่การขุดศึกษาในปี

พ.ศ. 2557 กลบัพบเจดีย์บริวารจํานวนหลายหลงัและมีรูปแบบการกระจายตัวท่ีเป็นแบบแผน

(กลุม่ท่ี 1) ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ค่อนข้างมาก เพราะจะช่วยสนบัสนุนการวิเคราะห์

ลาํดบัสมยัให้มีความชดัเจนและครอบคลมุมากยิ่งขึน้ 

                                                                                 

 1 กรมศิลปากร, ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 15 จังหวัดนครปฐม (นนทบุรี: ไซออน มีเดีย, 

2552),  47 - 68. 

 2 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิสกุล, ผู้ แปล, “การค้นคว้าเม่ือเร็วๆนี  ้ณ เมืองนครปฐม,” ใน                 

ท่องอารยธรรม (กรุงเทพฯ: สํานกัพมิพ์ธรุกิจก้าวหน้า, 2540), 80 – 82. 

 3 Pierre Dupont, L'archaeologie mone de Dvaravati (Paris: Ecole Francaise 

D'extremeorient, 1959), 32 - 42. 
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 การจัดลําดบัสมัยเป็นเพียงจุดประสงค์หนึ่งของการศึกษาในครัง้นี ้ผู้วิจัยเช่ือว่าการ

เปลีย่นแปลงของโครงสร้างหรือการก่อสร้างเพ่ิมเติมในแตล่ะสมยัของโบราณสถานแต่ละแห่ง ย่อม

สะท้อนถึงแนวคิดหรือเหตุการณ์ในขณะนัน้ได้ ซึ่งทําให้โบราณสถานเปรียบเสมือนตวัแทนของ

ประวัติศาสตร์ช่วงนัน้ๆ ดังนัน้การจัดเรียงลําดับสมัยให้ใกล้เคียงข้อเท็จจริงในอดีต จึงเป็นสิ่ง

สาํคญัอนัดบัแรก จากนัน้จึงพยายามวิเคราะห์ถึงแนวคิดในการสร้างตอ่ไป  

 จากข้อมูลหลกัฐานท่ีกลา่วถึงในบทท่ี 3 และ 4 แสดงให้เห็นว่าทัง้เจดีย์ประธานและ

เจดีย์บริวารมีข้อจํากัดท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ ไม่พบหลักฐานท่ีสามารถตีความทางด้าน         

ประติมานวิทยาได้อยา่งชดัเจน การวิเคราะห์แนวคิดโดยใช้ข้อมูลเชิงประติมานวิทยาจึงทําได้ยาก 

ดังนัน้การศึกษาแนวคิดจึงเป็นการตีความจากคุณลกัษณะอ่ืนๆ ของโบราณสถานและบริบท 

มากกวา่การตีความเชิงประติมานวิทยาเป็นหลกั 

 เกณฑ์ในการจัดเรียงลําดับการสร้างของเขาคลังนอกจะพิจารณาจากโครงสร้าง

โบราณสถาน โดยใช้หลกัเกณฑ์ของความสมมาตรในแผนผังเป็นหลกั ความสมมาตรในท่ีนีคื้อ

ลกัษณะท่ีสอดคล้องในแผนผงั เทคนิคการก่อสร้าง ชัน้ทบัถมทางโบราณคดี และวสัดุท่ีใช้สร้าง ซึ่ง

ถือว่าเป็นคุณลกัษณะท่ีสําคญั ดงันัน้โครงสร้างท่ีไม่อยู่ในระบบของความสมมาตรจึงน่าจะเป็น

โครงสร้างท่ีสร้างเพ่ิมเติมขึน้ในสมยัหลงั (แผนผงัท่ี 10) 

 ลาํดบัการก่อสร้างสมัยท่ี 1 หรือสมัยแรกสร้างนัน้ เกณฑ์ในการจัดจําแนก ใช้วิธีการ

ตดัโครงสร้างท่ีไม่สมมาตรออกไป และพยายามสร้างคืนโครงสร้างท่ีควรจะมีอยูใ่นอดีตแตพ่งัทลาย

ลงแล้วในปัจจุบนั จากนัน้จึงทําการวิเคราะห์จากโครงสร้างหลกัท่ียงัคงเหลืออยู่ ว่ามีแนวคิดการ

ก่อสร้างหรือไม่ อยา่งไร 

 ลาํดบัการก่อสร้างสมยัท่ี 2 หรือการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมโครงสร้าง เกณฑ์ในการจัด

จําแนก ใช้วิธีการนําโครงสร้างท่ีถกูตดัในสมยัแรกมาทําการวิเคราะห์หาลําดบัสมัยย่อยอีกครัง้ ซึ่ง

อาจมีหลายกรณี และมีสมยัยอ่ยเพ่ิมเติมมากกวา่ 2 สมัยก็เป็นได้ จากนัน้จึงวิเคราะห์โครงสร้างท่ี

จดัจําแนกนี ้วา่มีแนวคิดในการปรับปรุงหรือสร้างเพ่ิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 
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แผนผงัท่ี 1 วิธีการศกึษาลาํดบัสมยัและแนวคิดในการก่อสร้าง 

 

โบราณสถานเขาคลังนอกสมัยที่ 1 

 

 การจัดเรียงลําดบัในสมัยท่ี 1จะใช้วิธีการสํารวจบนเจดีย์ประธาน ประกอบกับการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการขุดศึกษาเม่ือปีพ.ศ. 2551 เป็นหลกั ซึ่งบางแห่งไม่ปรากฏร่องรอยแล้วใน

ปัจจุบนั เน่ืองจากผ่านการบูรณะและเสริมความมั่นคงมาแล้วในปีพ.ศ. 2555 ทําให้ร่องรอยบาง

แหง่หายไป หรือเพ่ิมเติมโครงสร้างใหม่ตามรูปแบบสนันิษฐาน  
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 ในส่วนของเจดีย์บริวาร ข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อมูลใหม่และโบราณสถานยังไม่ผ่านการ

บูรณะ ในปัจจุบนัโบราณสถานอาจมีสว่นพงัทลายไปบ้างแล้วบางแห่ง แต่ยงัสภาพของโครงสร้าง

เดิมอยูม่าก ซึง่โดยภาพรวมแล้วสามารถจดัจําแนกร่องรอยของเขาคลงันอกสมยัท่ี 1 ได้ ดงันี ้

 

ร่องรอยไม่สมมาตรที่ปรากฏบนเจดีย์ประธาน 

 ร่องรอยโครงสร้างบนลานประทักษิณ ผลจากการขดุศกึษาแสดงให้เห็นว่าบนลาน

ประทกัษิณมีการก่อสร้างเพ่ิมเติมหลายแหง่ ทําให้แผนผงัโครงสร้างบนลานประทกัษิณปัจจุบนัไม่

สมมาตรกนั ซึง่สามารถจําแนกได้อยา่งชดัเจนแล้วในระหวา่งขดุศกึษา ซึง่สามารถจดัจําแนกแต่ละ

แหง่ได้ ดงันี ้(แผนผงัท่ี 11) 

 1. แนวศิลาแลงด้านทิศตะวนัตกและทิศใต้  

 2. ฐานศิลาแลงในผงัสีเ่หลีย่มบริเวณด้านทิศตะวนัออก  

 3. ฐานศิลาแลงในผงัวงโค้ง หรือ รูปตวัอกัษร U ในภาษาองักฤษ  

 4. ซุ้มศิลาแลงประดิษฐานพระพุทธรูปบริเวณฐานด้านทิศตะวันตกของอาคาร

ประธานบนลานประทกัษิณ 

 ร่องรอยโครงสร้างบนลานประทักษิณตามข้อ 1 – 4 นัน้ ไม่มีความสมมาตรตาม

แผนผงัและระดับของลานประทักษิณเดิม ซึ่งไม่ควรจะมีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวางและลด

พืน้ท่ีในการใช้ลานประทักษิณ จึงเป็นโครงสร้างท่ีสร้างเพ่ิมเติมในสมัยหลงั ซึ่งรายละเอียดจะ

อธิบายในหวัข้อ “โบราณสถานเขาคลงันอกสมยัท่ี 2” ตอ่ไป 
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แผนผงัท่ี 2 ภาพรวมร่องรอยท่ีไม่สมมาตรในแผนผงับนลานประทกัษิณ 

 

 อย่างไรก็ตามร่องรอยโครงสร้างสมัยหลงัท่ีพบบนลานประทักษิณ อาจทําให้เกิด

คําถามว่าอาคารประธานบนลานประทักษิณนัน้สร้างขึน้พร้อมกับชุดฐานศิลาแลงหรือไม่ เม่ือ

พิจารณาจากการขดุตรวจบนลานประทกัษิณพบวา่ โครงสร้างระหว่างอาคารประธานและชุดฐาน

ศิลาแลงมีเทคนิคการก่อสร้างท่ีสมัพนัธ์กัน โดยมีการก่อโครงสร้างอิฐเป็นเอ็นยึดระหว่างอาคาร

ประธานและชุดฐานศิลาแลง จากนัน้จึงถมอิฐ ดินและศิลาแลงเป็นชัน้ๆ เพ่ือเสริมความมั่นคง 

โครงสร้างท่ีสมัพันธ์กันนีแ้สดงให้เห็นว่าอาคารประธานและชุดฐานศิลาแลงมีการวางแผนการ

ก่อสร้างท่ีสมัพนัธ์กนัและคงสร้างขึน้ตอ่เน่ืองในสมยัเดียวกนั 

 ร่องรอยการปิดกัน้ช่องบันได โครงสร้างท่ีสาํคญัอีกจุดหนึง่ท่ีมิได้ถกูกลา่วถึงว่าเป็น

การก่อสร้างเพ่ิมเติมสมยัหลงัในรายงานการขดุศกึษาเม่ือปีพ.ศ.2551 แต่สามารถสงัเกตเห็นได้ว่า

ผิดไปจากท่ีควรเป็น คือ การปิดกัน้ทางขึน้ลานประทกัษิณบริเวณช่องบนัไดของชุดฐานศิลาแลงชัน้

ท่ี 2 ด้วยศิลาแลงและอิฐ โดยทําการปิดกัน้เพียง 3 ด้าน คือ ด้านทิศตะวนัออก ทิศเหนือและทิศใต้ 

(ภาพท่ี 86) 
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ภาพท่ี 1 การปิดกัน้บนัไดยกเว้นด้านทิศตะวนัตก 

ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ 

 

 ข้อมูลจากการขุดศึกษาพบว่าผนังศิลาแลงท่ีปิดกัน้ช่องบันไดด้านทิศเหนือยังคง

สมบูรณ์ท่ีสดุ (ในปัจจุบนัด้านอ่ืนถกูบูรณะขึน้ใหม่ด้วยศิลาแลงท่ีมีขนาดและการจดัเรียงผิดไปจาก

เดิม) เม่ือทําการสาํรวจโครงสร้างแล้วพบวา่ ช่องบนัไดท่ีถูกปิดนีมี้การก่อเป็นขัน้บนัไดขึน้ไป 9 ขัน้ 

จากนัน้จึงก่อปิดด้วยศิลาแลง ด้านฝ่ังท่ีใกล้กับลานประทกัษิณถูกถมด้วยดินและศิลาแลงจนเต็ม 

ทําให้สว่นบนสดุของผนงัศิลาแลงสงูเทา่กนัระดบัของพืน้ลานประทกัษิณ (ภาพท่ี 87 - 88) 

 นอกจากนีใ้นรายงานการขดุศกึษาเม่ือปีพ.ศ.2551 ยงัระบุว่าทัง้ 3 ช่องบนัไดท่ีถูกปิด

มีร่องรอยการก่ออิฐหน้าผนงัศิลาแลงด้วย โดยด้านทิศตะวนัออกยงัคงเหลอืร่องรอยอยา่งชดัเจนใน

ปัจจุบนั เม่ือทําการวดัขนาดศิลาแลงของผนงัศิลาแลง พบว่ามีขนาดเล็กกว่าศิลาแลงท่ีใช้ก่อช่อง

บันไดและมีระเบียบการก่อเหลื่อมกับช่องบันได ซึ่งไม่สอดคล้องกับระเบียบการก่อศิลาแลง

โดยรวม 
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ภาพท่ี 2 ช่องบนัไดด้านทิศเหนือท่ียงัคงสมบูรณ์ท่ีสดุ ถกูปิดกัน้ด้วยศิลาแลงทบึตนั 

 

 

ภาพท่ี 3 ลกัษณะการก่อเรียงศิลาแลง บางชว่งเหลือ่มและมีขนาดไม่เทา่กนั 
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 ดงันัน้ผนงัศิลาแลงท่ีปิดกัน้ช่องบนัได ไม่สอดคล้องทางด้านแผนผงัของเจดีย์ประธาน 

ซึง่สร้างทางขึน้สูล่านประทกัษิณได้ทัง้สี่ด้านและมีร่องรอยบนัไดยื่นเข้าหาลานประทกัษิณ ก่อนท่ี

จะถูกปรับถมในภายหลงั ประกอบกับขนาดศิลาแลงและระเบียบการก่อของผนังศิลาแลงท่ีไม่

สอดคล้องกบัช่องบนัได จึงสนันิษฐานวา่การปิดกัน้ช่องบนัไดนีค้งทําขึน้ในภายหลงัและไม่รวมอยู่

ในแผนผงัของเจดีย์ประธานในสมยัท่ี 1 

 

ร่องรอยร่วมสมัยที่หายไป 

 จากการขุดศึกษาเจดีย์ประธานมิเพียงจะสงัเกตเห็นร่องรอยท่ีไม่สมมาตรเท่านัน้ ยงั

แสดงให้เห็นถึงร่องรอยโครงสร้างท่ีเคยปรากฏให้เห็นและพังทลายไปในสมัยหลงั ซึ่งจากการ

สาํรวจพบวา่มีร่องรอยในสมยัท่ีหายไป 2 แหง่ ได้แก่ 

 1. เจดีย์ประจํามมุ 

 2. ระเบียงคดหรือเคร่ืองหลงัคารอบอาคารประธาน 

 เจดีย์ประจาํมุม บริเวณเก็จมมุของเจดีย์ประธานทัง้สี่มุม พบโกลนศิลาแลงลกัษณะ

กลมมนหรือแบนมีรูตรงกลางหลายชิน้ (ภาพท่ี 30) ซึ่งสนันิษฐานว่าคือยอดของเจดีย์ขนาดเล็กท่ี

นา่จะตัง้อยูบ่ริเวณมมุของพืน้ชัน้ลา่งของชุดฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2 สอดคล้องกับการพบร่องรอยของ

ส่วนฐานอาคาร ลกัษณะเป็นอาคารเพ่ิมมุมตัง้อยู่ติดกับมุมของชุดฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2 แต่มี

ช่องวา่งระหวา่งกนั รวมทัง้การเพ่ิมมมุก็มีขนาดท่ีให้เคียงกนั โดยยงัหลงเหลือร่องรอยทัง้ 4 มุม คือ

มมุทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ และทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 

(ภาพท่ี 89) 

 ดงันัน้บริเวณมุมของชัน้ฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2 คงมีการสร้างเจดีย์ขนาดย่อมขึน้เป็น

เจดีย์ประจํามมุทัง้สีม่มุด้วย แตล่กัษณะเจดีย์นัน้ไม่สามารถสนันิษฐานได้รู้แต่เพียงว่าเป็นเจดีย์ใน

ผงัเพ่ิมมมุและมีสว่นยอดทรงกลมซ้อนชัน้ขึน้ไป ทัง้นี ้อาจจะอนุมานได้ว่าบริเวณมุมของพืน้ลาน

ประทกัษิณก็อาจมีการประดบัเจดีย์ประจํามมุลกัษณะนีเ้ช่นกนั แตอ่ยา่งไรก็ตามจากการขุดศึกษา

ไม่พบร่องรอยท่ีชัดเจน จึงยงัไม่สามารถกลา่วได้อย่างชัดเจนว่ามีเจดีย์ประจํามุมอยู่ท่ีมุมชัน้ลาน

ประทกัษิณจริงในการศกึษาครัง้นี ้
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ภาพท่ี 4 ร่องรอยของฐานเจดีย์ประจํามมุทัง้ 4 มมุ 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

 

 ระเบียงคดหรือเคร่ืองหลังคารอบอาคารประธาน จากการขุดศึกษาบนลาน

ประทักษิณ ถึงแม้ว่าอาคารประธานท่ีก่อด้วยอิฐจะพังทลายไปมากจนไม่สามารถสนันิษฐาน

รูปทรงท่ีชดัเจนได้ แตก่ารท่ีพบหลมุเสาเป็นคู่ๆ  ล้อมรอบรอบอาคารประธานอิฐไว้ อาจจะบอกได้วา่

อาคารประธานมีระเบียงคดล้อมรอบอยูด้่วย โดยหลมุเสาท่ีพบหากวิเคราะห์ตามจํานวนท่ีมีความ

สมมาตรกันตลอดทัง้แนว พบว่ามีจํานวนทัง้สิน้ 64 หลุม รองรับเสาทัง้หมด 64 ต้น แต่ละด้าน

สามารถแบง่เป็นห้องได้ทัง้หมด 9 ห้อง ลกัษณะของเสาท่ีบริเวณมุมทัง้สี่มุมมีลกัษณะของการเข้า

มุมหลงัคาแบบหักมุมฉาก แต่ลกัษณะทรงหลงัคานัน้ยงัไม่มีความชัดเจน นักวิชาการบางท่าน

สนันิษฐานวา่เป็นทรงหน้าจัว่ตลอดทัง้แนว 3

4 แต่ผู้วิจัยเห็นว่าอาจจะเป็นทรงหลงัคาลาด เน่ืองจาก

แนวเสาต้นในอยูชิ่ดกบัฐานอาคารประธานมาก ซึ่งอาจใช้ผนงัของอาคารประธานเป็นท่ีเกาะแนว

                                                                                 

 4 สนัต ิเลก็สขุมุ, “รูปแบบสนันิษฐาน: เจดีย์เขาคลงันอก อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์,”

ศลิปากร 52, 6(พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2552): 31. 
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หลงัคาริมด้านในตลอดแนวควบคูไ่ปกบัการใช้เสาต้นในด้วย และทําทรงหลงัคาให้ลาดลงมาตาม

แนวเสาด้านนอกอีกทีหนึง่ 

 หลุมเสาท่ีพบนัน้ไม่เหลือร่องรอยของเสาอยู่เลย แต่พบอิฐรูปสามเหลี่ยมหรืออิฐ

หน้าววับริเวณลานประทกัษิณด้วย ซึ่งอาจเป็นวสัดุท่ีใช้ก่อเรียงกันเป็นวงกลม เพ่ือสร้างเสาในแต่

และหลมุเสา หรืออาจใช้เสาท่ีทําจากไม้หรืออินทรียวตัถท่ีุสามารถยอ่ยสลายได้ จึงไม่เหลอืร่องรอย

ในปัจจุบนั แต่ท่ีน่าสงัเกตอีกประการคือ การขุดศึกษาเจดีย์ประธานไม่พบกระเบือ้งมุงหลงัคา

แม้แตชิ่น้เดียว ซึง่อาจเป็นเพราะวสัดมุงุหลงัคาทําด้วยอินทรียวตัถท่ีุยอ่ยสลายได้ง่ายหรือการซ่อม

แปลงในสมยัหลงัได้รือ้หรือเก็บกวาดกระเบือ้งท่ีทําจากดินเผาทิง้ไปจดหมด (ภาพท่ี 90) 

 

 

ภาพท่ี 5 แนวหลมุเสาด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

  

เจดีย์ประธานสมัยที่ 1 

 เม่ือพิจารณาจากร่องรอยท่ีไม่สมมาตรท่ีปรากฏบนเจดีย์ประธานและร่องรอยร่วม

สมยัท่ีหายไป ทําให้สามารถสนันิษฐานภาพรวมของเจดีย์ประธานสมยัท่ี 1 ได้คอ่นข้างชัดเจน โดย

โครงสร้างหลกัคงสร้างขึน้มาตามลกัษณะท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั คือ มีชุดฐานศิลาแลง

สองชัน้รองรับอาคารประธานด้านบน ชุดฐานศิลาแลงมีการประดบัด้วยอาคารจําลองมาตัง้แต่ต้น
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แล้ว เน่ืองจากไม่มีร่องรอยการซอ่มแปลงใดๆ พืน้ชัน้ลา่งของชุดฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2  มีเจดีย์ประจํา

มมุตัง้อยู ่และตัง้ติดกบัมมุยกเก็จของชุดฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2 ทัง้สีม่มุ 

 ในสมยัท่ี 1 ช่องบนัไดคงสามารถใช้ขึน้ไปสูล่านประทกัษิณได้ทัง้สี่ด้าน ก่อนจะถูกปิด

ในสมัยหลงั และบนลานประทกัษิณคงมีลกัษณะเป็นลานโล่ง ไม่มีโครงสร้างใดๆตัง้อยู่บนลาน

ประทกัษิณ อาคารประธานในผงัยกเก็จถกูล้อมรอบด้วยระเบียงคดมงุหลงัคาท่ีแบ่งพืน้ท่ีเป็นห้องๆ 

ด้วยเสาเป็นคู่ๆ  โดยระเบียงคดก็อยูใ่นผงัสี่เหลี่ยมจัตุรัสเช่นเดียวกับอาคารประธานอิฐ และอาจมี

ลกัษณะเป็นหลงัคาลาดมากกวา่หน้าจัว่ (แผนผงัท่ี 12 และภาพท่ี 91) 

 แตอ่ยา่งไรก็ตาม ร่องรอยหลกัฐานของอาคารประธาน เจดีย์ประจํามุม หรือระเบียง

คด เสื่อมสภาพเป็นอย่างมาก ทําให้ไม่อาจสนันิษฐานรูปแบบท่ีใกล้เคียงในอดีตท่ีถูกต้องได้ ซึ่ง

เป็นประเด็นท่ีอาจต้องใช้เทคโนโลยีและการศึกษาในอนาคต ในการสร้างคืนภาพของโครงสร้าง

เหลา่นัน้ตอ่ไป 

 

 

แผนผงัท่ี 3 แผนผงัเจดีย์ประธานสมยัท่ี 1 

 (แผนผงัจาก: ฝ่ายงานช่าง อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 
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ภาพท่ี 6 ภาพสนันิษฐานเจดีย์ประธานสมยัท่ี 1 

 

กลุ่มโบราณสถานเขาคลังนอกสมัยที่ 1 

 เม่ือพิจารณาข้อสนันิษฐานท่ีว่าเจดีย์ประธานและเจดีย์รายมีความสอดคล้องกัน

ทางด้านแผนผังและชัน้ทับถมทางโบราณคดี ซึ่งอาจมีการวางแผนผังให้อยู่ในอาณาบริเวณ

เดียวกันตัง้แต่ต้น รวมทัง้อาจสร้างขึน้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเม่ือวิเคราะห์จากชัน้ทับถมทาง

โบราณคดี แตค่ณุลกัษณะสาํคญัท่ีแตกตา่งกนัประการหนึ่ง หากไม่นบัรวมด้านรูปแบบศิลปกรรม

และแผนผงั คือ การพบปนูปัน้และปนูฉาบท่ีเจดีย์บริวาร แตไ่ม่พบท่ีเจดีย์ประธานเลย ในประเด็นนี ้

วิเคราะห์เป็น 3 กรณี ดงันี ้

 1. การวางผงัและการสร้างนัน้เกิดขึน้พร้อมกันจริง แต่เจดีย์บริวารท่ีมีขนาดเล็กกว่า

สร้างเสร็จก่อนและสิน้สดุขัน้ตอนท่ีการฉาบปูนและตกแต่งด้วยปูนปัน้ ในขณะท่ีเจดีย์ประธานท่ีมี

ขนาดใหญ่กว่ามาก ยงัสร้างไม่เสร็จ เน่ืองจากไม่พบการฉาบปูนหรือประดบัปูนปัน้ ซึ่งถือว่าเป็น

ขัน้ตอนสดุท้ายของงานช่าง ทัง้ชุดฐานศิลาแลงและอาคารประธาน โดยเฉพาะอาคารประธานท่ี

สร้างจากอิฐ แต่ไม่มีการฉาบปูนหรือปัน้ปูนตกแต่งตามแบบนิยมของศิลปกรรมทวารวดีเลย 

นอกจากนีย้งัพบโกลนขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีต้องฉาบหรือปัน้ปูนตกแต่งจํานวน

มาก เช่น โกลนยอดเจดีย์ โกลนประติมากรรมหน้าบนัไดด้านทิศเหนือ เป็นต้น 
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 2. เจดีย์ประธานอาจไม่ต้องตกแต่งด้วยปูนปัน้ เน่ืองจากมีการสลกัศิลาแลงให้เป็น

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมท่ีงดงามในตนเองอยูแ่ล้ว โดยเฉพาะองค์ประกอบของชุดฐานศิลาแลง 

เช่น อาคารจําลอง การตกแตง่เรือนธาต ุเจดีย์ประจํามมุ เป็นต้น จะสงัเกตเห็นวา่องค์ประกอบของ

ชุดฐานศิลาแลงมีการสลกัอยา่งประณีตและครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม

อยูแ่ล้ว ถึงแม้วา่จะเป็นองค์ประกอบขนาดเลก็ก็ตาม อีกทัง้การก่อสร้างในสมัยท่ีหลงัทัง้การปิดกัน้

ช่องบนัได หรือร่องรอยบนลานประทกัษิณล้วนแต่ไม่พบปูนปัน้เช่นเดียวกัน อาจเป็นหลกันิยมใน

การก่อสร้างของเจดีย์ประธานท่ีไม่ใช้ปนูฉาบก็เป็นได้ 

 3. เจดีย์ประธานอาจมีการฉาบปูนไปแล้วบางส่วน แต่ถูกกะเทาะหรือนําออกไปใน

การใช้พืน้ ท่ีสมัยหลัง ข้อสังเกตในกรณีนีอ้าจเป็นไปได้ยาก เ น่ืองจากเจดีย์ประธานเป็น

โบราณสถานขนาดใหญ่ ต้องมีร่องรอยปูนเหลืออยู่บ้างแม้จะถูกนําออกไปบางสว่น แต่อย่างไรก็

ตาม หากนําไปพิจารณาร่วมกบักรณีกระเบือ้งมงุหลงัคาของระเบียงคดท่ีไม่พบแม้แตเ่พียงชิน้เดียว 

ซึง่อาจเกิดจากการรือ้ถอนหรือเก็บกวาดทิง้ลงในสมยัหลงัเช่นเดียวกนั และอาจเห็นความเป็นไปได้

ในกรณีนี ้

 อยา่งไรก็ตาม ถึงจะมีคณุลกัษณะท่ีแตกตา่งกนับางประการ แต่แผนผงัรวมของเจดีย์

ประธานและเจดีย์บริวาร ทําให้เห็นภาพรวมของกลุม่โบราณสถานเขาคลงันอกท่ีมีเจดีย์ประธาน

เป็นศนูย์กลาง ล้อมรอบด้วยเจดีย์บริวารท่ีขดุพบใหม่ทัง้สีทิ่ศ เป็นลกัษณะของกลุม่ศาสนสถานท่ีมี

อาณาบริเวณกว้างขึน้ และหากอนมุานเอากลุม่เนินโบราณสถานท่ีกระจายตวัไปตามแนวแกนทิศ

เหนือ-ใต้ และตะวนัออก-ตะวนัตก หรือการกระจายตวัรูปแบบท่ี 1 ท่ีมีความสอดคล้องทางแผนผงั

กบัเจดีย์ประธาน โดยให้เป็นเจดีย์บริวาร ท่ีมีรูปแบบเดียวกันกับเจดีย์บริวารท่ีพบ ยิ่งจะทําให้เห็น

ภาพของกลุ่มศาสนสถานขนาดใหญ่ท่ีมีอาณาบริเวณกว้างขวางกว่าในปัจจุบันมาก และอาจ

เป็นศาสนสถานท่ีเน้นระบบศูนย์กลางและแกนทิศ หรือระบบความสมมาตรอย่างแท้จริง (ภาพท่ี 

92 - 93) 
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ภาพท่ี 7  ภาพสนันิษฐานกลุม่โบราณสถานเขาคลงันอกสมยัท่ี 1 

 

 

ภาพท่ี 8 ภาพสนันิษฐานกลุม่โบราณสถานเขาคลงันอกสมยัท่ี 1 

 

โบราณสถานเขาคลังนอกสมัยที่ 2 

 

 เม่ือพิจารณาจากเกณฑ์ในการจัดจําแนก ถึงแม้ว่าการจัดเรียงลําดบัสมัยในสมัยท่ี 2 

นี ้จะเป็นการจดัเรียงลําดบัโดยใช้โครงสร้างท่ีถูกจําแนกออกจากสมัยท่ี 1 มาแล้วเป็นหลกั แต่ใน

บรรดาโครงสร้างท่ีถูกจําแนกออกมาแล้วก็อาจสร้างขึน้ไม่พร้อมกัน กลา่วคือ อาจปรากฏการใช้

พืน้ท่ีมากกวา่ 2 สมยัก็เป็นได้ แตอ่ยา่งไรก็ตามหลงัจากวิเคราะห์แล้วพบวา่การจะระบุสมัยย่อยลง
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ไปมากกว่าสมัยท่ี 2 นัน้ทําได้ยาก เน่ืองจากร่องรอยโครงสร้างไม่มีความชัดเจนพอท่ีจะแบ่งสมัย

ยอ่ยได้ การศกึษาในครัง้นีจ้ึงอนมุานรวมวา่ร่องรอยท่ีถูกคดัแยกจากสมัยท่ี 1 คือร่องรอยการซ่อม

แปลงและใช้พืน้ท่ีในสมยัท่ี 2 ทัง้หมด และดเูหมือนวา่โครงสร้างทัง้หมดจะมีความสอดคล้องกันอยู่

ด้วยเช่นกนั ซึง่สามารถแบง่ประเด็นศกึษาได้ ดงันี ้  

 

การพังทลายของอาคารประธานด้านทิศตะวันตก 

 การวิเคราะห์ลาํดบัสมัยท่ี 2 นีอ้าจจะต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบนลานประทกัษิณ

เป็นอนัดบัแรก หลงัการขดุศกึษาพบว่าอาคารประธานมีความเสื่อมสภาพค่อนข้างมาก สว่นหนึ่ง

คงเป็นเพราะการลกัลอบขุดหาโบราณวตัถุในเมืองศรีเทพเม่ือไม่นานมานี ้แต่ก็คงมีการพงัทลาย

มาบ้างแล้วในอดีต แผนผงัสภาพปัจจุบนัของเจดีย์ประธานหลงัการขุดศึกษาแสดงให้เห็นว่า พืน้ท่ี

ด้านทิศตะวนัตกมีความกว้างมากกว่าพืน้ท่ีอ่ืนและหลมุเสาในด้านนีก็้อยู่อย่างอิสระ มิได้ติดกับ

ขอบของอาคารประธานเหมือนด้านทิศอ่ืน อันเป็นผลมาจากการพังทลายของอาคารประธานท่ี

นา่จะเกิดขึน้ในอดีตแล้ว (ภาพท่ี 94) 

 ประเด็นสาํคญัท่ีสามารถบอกได้ว่าอาคารประธานได้พงัทลายมาบ้างแล้วตัง้แต่อดีต

คือการพบซุ้มประดิษฐานพระพทุธรูปด้านทิศตะวนัตก สร้างแทรกลกึเข้าไปในอาคารประธาน ทํา

ให้ทราบว่าช่วงหนึ่งคงมีการพังทลายของอาคารประธาน ก่อนท่ีจะมีการสร้างซุ้มประดิษฐาน

พระพทุธรูป ซึง่อยูค่นละระดบักบัพืน้ใช้งานในสมยัท่ี 1 (ภาพท่ี 95) 

 

 

ภาพท่ี 9 พืน้ท่ีด้านทิศตะวนัตกและทิศใต้ท่ีมีพืน้ท่ีมากกวา่บริเวณอ่ืน 

 (ภาพจาก อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 
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ภาพท่ี 10 ซุ้มประดิษฐานพระพทุธรูปด้านทิศตะวนัตก  

 (ภาพจาก อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

 

 การสร้างซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปด้านทิศตะวันตกและโครงสร้างอ่ืนๆบนลาน

ประทกัษิณ อาจเกิดขึน้หลกัจากอาคารประธานด้านทิศตะวนัตกพงัทลายลงบางสว่น และน่าจะ

สอดคล้องกบัการท่ีไม่พบเศษกระเบือ้งมุงหลงัคาของระเบียงคดรอบอาคารประธาน ซึ่งอาจได้รับ

ผลกระทบจากการพงัทลายของอาคารประธานในสมัยเดียวกันนี ้รวมทัง้มีการนําเศษกระเบือ้งมุง

หลงัคาออกไปจากลานประทักษิณจนหมด (ในกรณีท่ีเช่ือว่าวัสดุมุงหลงัคาของระเบียงคดเป็น

กระเบือ้งดินเผา) 

 

ซุ้มพระด้านทิศตะวันตกและโครงสร้างอ่ืนๆบนลานประทักษิณ 

 โครงสร้างท่ีสาํคญัในสมยัท่ี 2 คือการก่อซุ้มแทรกลกึเข้าไปยงัอาคารประธานอิฐด้าน

ทิศตะวนัตก ซึง่เป็นด้านท่ีพงัทลายไปบางสว่นแล้วก่อนหน้านี ้ภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป

ยืนปางแสดงธรรมหรือวิตรรกมทุราองค์หนึง่ขนาดประมาณ 57 เซนติเมตร หนัพระพกัตร์ไปทางทิศ
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ตะวันตกตรงกับช่องบันได พระพุทธรูปองค์นีอ้าจถูกเคลื่อนย้ายมาจากท่ีอ่ืน เน่ืองจากส่วนพระ

บาทหกัหายไปและไม่พบตกอยูใ่นบริเวณใกล้เคียงเลย 

 การประดิษฐานพระพทุธรูปด้านทิศตะวนัตกอาจผิดแปลกไปจากธรรมเนียมของพุทธ

ศาสนาท่ีเน้นทิศตะวนัออกเป็นทิศมงคล แต่จากการขุดศึกษาก็ไม่พบร่องรอยโครงสร้างซุ้มและ

พระพุทธรูปลกัษณะนีท่ี้ส่วนอ่ืนของเจดีย์ประธานเลย จึงเป็นท่ีแน่ชัดว่ามีการตัง้ใจประดิษฐาน

พระพุทธรูปองค์นีไ้ว้ทางด้านทิศตะวนัตก ซึ่งอาจจะมีความหมายสําคัญทางด้านแนวคิดในการ

ก่อสร้างตอ่ไป 

 สว่นโครงสร้างอ่ืนๆท่ีพบร่วมบนลานประทกัษิณท่ีถูกตดัออกจาการจัดจําแนกในสมัย

ท่ี 1 นัน้ ได้แก่ (แผนผงัท่ี 11) 

 1. แนวศิลาแลงด้านทิศตะวนัตกและทิศใต้  

 2. ฐานศิลาแลงในผงัสีเ่หลีย่มบริเวณด้านทิศตะวนัออก  

 3. ฐานศิลาแลงในผงัวงโค้ง หรือ รูปตวัอกัษร U ในภาษาองักฤษ  

 โครงสร้างตามข้อ 1 – 3 คงสร้างขึน้ในช่วงเวลานีเ้ช่นกัน แต่ไม่สามารถระบุชัดเจนลง

ไปว่าสร้างขึน้ก่อนหรือหลงัจากอาคารประธานด้านทิศตะวนัตกพงัทลายลงแล้ว และไม่สามารถ

ระบุหน้าท่ีการใช้งานโครงสร้างได้อยา่งชดัเจน  

 

การปิดกัน้บันไดสามด้าน 

 การประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ทางด้านทิศตะวนัตกอาจจะสอดคล้องกับการเปิดโลง่

ของช่องบนัไดด้านทิศตะวนัตก ตรงกันข้ามกับการปิดช่องบนัไดด้านทิศตะวนัออก ทิศเหนือ และ

ทิศใต้ ซึง่ถกูจําแนกออกในสมัยท่ี 1 ตามลกัษณะของระเบียบการก่อเรียงศิลาแลงและขนาดของ

ศิลาแลงท่ีไม่สอดคล้องกบัช่องบนัได ทําให้การปิดกัน้ช่องบนัไดด้วยผนงัศิลาแลงควรจะเกิดขึน้ใน

สมยัท่ี 2 ทัง้นี ้ยงัพบว่าช่องบนัไดทัง้สามด้านท่ีถูกปิดมีการก่ออิฐด้วยอีกชัน้หนึ่ง ซึ่งลกัษณะของ

การก่ออิฐสนันิษฐานว่าเป็นการก่อเพ่ือประดิษฐานพระพุทธรูป โดยสนันิษฐานจากลกัษณะอิฐท่ี
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ถกูถากคล้ายกบัฐานบวั ยงัคงหลงเหลอืร่องรอยท่ีชดัเจนบริเวณช่องบนัไดของฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2 

ด้านทิศตะวนัออก4

5 (ภาพท่ี 96) 

 

 

ภาพท่ี 11 การก่ออิฐบริเวณบนัไดทางขึน้ด้านทิศตะวนัออก  

 (ก) การก่ออิฐด้านนอกผนงัศิลาแลงอีกชัน้หนึง่  (ข) อิฐถากคล้ายฐานบวั   

 (ภาพจาก อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

 

 แม้กระนัน้ ยงัไม่สามารถระบุได้แน่ชัดลงไปว่ามีการประดิษฐานพระพุทธรูปบริเวณ

ด้านหน้าของช่องบนัไดท่ีถกูปิดกัน้ด้านทิศตะวนัออก ทิศเหนือ และทิศใต้ เน่ืองจากไม่พบร่องรอย

ของพระพทุธรูปหรือประติมากรรมอ่ืนใดเลยนอกจากพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มด้าน

ทิศตะวันตกของเจดีย์ประธาน แต่ประเด็นท่ีควรให้ความสําคัญก็คือ เหตุใดถึงเว้นช่องบันได

ทางด้านทิศตะวนัตกไว้โดยท่ีไม่ปิดกัน้และปิดด้านทิศตะวนัออกแทน อาจยกตวัอย่างศาสนสถาน

ในพทุธศาสนา ภายใต้ศิลปกรรมทวารวดีอย่างเขาคลงัใน ท่ีตัง้อยู่ในเมืองศรีเทพก็หนัไปทางด้าน

ทิศตะวนัออก ซึง่เป็นทิศปกติของศาสนสถานในพทุธศาสนา 

 ผู้วิจยัเห็นวา่การปิดช่องบนัไดทัง้สามด้าน ยกเว้นด้านทิศตะวนัตกนัน้ เป็นการบงัคบั

ให้ผู้ คนท่ีมาสกัการะสามารถขึน้ได้ทางทิศตะวันตกเพียงทางเดียว อีกทัง้ยังมีการประดิษฐาน

พระพุทธรูปไว้ทางด้านนีด้้วย ดงันัน้ทิศตะวนัตกจึงเปรียบเสมือนด้านหน้าของเจดีย์ประธานใน

สมยันี ้ซึง่ความตัง้ใจของการซอ่มแปลงในสมยันี ้คงเป็นการกําหนดทิศทางให้เจดีย์ประธานหนัไป

                                                                                 

 5 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, รายงานการขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลังนอก 

ปีงบประมาณ 2551 (เพชรบรูณ์: อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2551),135 - 136. 
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ทางด้านทิศตะวนัตก (แผนผงัท่ี 13) ตา่งจากสมัยท่ี 1 ซึ่งสามารถขึน้สูล่านประทกัษิณได้ทัง้สี่ด้าน

และคงไม่มีทิศทางตายตวั ดงันัน้การกําหนดทิศทางในสมยันี ้สะท้อนให้เห็นแนวคิดในการก่อสร้าง

ท่ีคงเปลีย่นไปจากสมยัท่ี 1 อยา่งชดัเจน 

 

 

แผนผงัท่ี 4 แผนผงัเจดีย์ประธานสมยัท่ี 2 

 (ภาพจาก อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 

 

การทิง้ร้างโบราณสถานเขาคลังนอก 

 ข้อมูลท่ีได้จากการขุดหลมุร่องยาวทดสอบ ในปีพ.ศ.2558 บริเวณด้านทิศตะวนัตก

เฉียงใต้ของเจดีย์ประธานใกล้กบัโบราณสถานคน. 1/7 และบริเวณด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ

เจดีย์ประธานใกล้กับโบราณสถานคน. 1/10 และ 1/11 ชัน้ทับถมของทัง้สองบริเวณมีลกัษณะท่ี

เหมือนกนัประการหนึง่คือ ถดัจากชัน้ผิวดินลงไปประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งเป็นชัน้ทบัถมท่ีอยู่ถัด

ขึน้มาจากชัน้ทบัถมท่ี 3 ชัน้ท่ีเจดีย์บริวารตัง้อยู่ เป็นเศษอิฐตลอดทัง้ชัน้ สภาพเหมือนถูกเกลี่ยให้

เรียบเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งคงเป็นขัน้ตอนของการปรับพืน้ท่ีท่ีไม่ใช่การปรับพืน้ท่ีหลงัจากขุดศึกษา
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เจดีย์ประธานแล้ว (ชัน้ดินจากการปรับพืน้ท่ีหลงัขุดศึกษาจะอยู่ชัน้บนสุดหรือใช้พืน้ใช้งานใน

ปัจจุบนั) หรือเป็นชัน้ปรับพืน้ท่ีเพ่ือการเกษตรในปัจจุบนั (ภาพท่ี 97) 

 

 

ภาพท่ี 12 หลมุร่องยาวด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้แสดงให้เห็นชัน้ทบัถมของอิฐยาวตลอดแนว 

 

 ชัน้ทบัถมในลกัษณะนี ้แสดงให้เห็นว่าหลงัจากท่ีเจดีย์บริวารหรืออาจจะรวมถึงเจดีย์

ประธานพงัทลายลงแล้วมีการปรับพืน้ท่ีในอดีตอีกครัง้หนึ่งเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับหลมุ

ร่องยาวทดสอบระหว่างเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวาร ซึ่งมีร่องรอยของการพังทลายเป็นชัน้ๆ 

อยา่งชดัเจน (ภาพท่ี 84) ดงันัน้หลงัจากการใช้พืน้ท่ีสมัยท่ี 2 นีไ้ปอีกระยะหนึ่งเขาคลงันอกคงถูก

ทิง้ร้างจนเกิดการพงัทลายในวงกว้างทัง้เจดีย์ประธานและเจดีย์บริวาร จนกระทัง่กลายเป็นเนิน

โบราณสถานก่อนการขดุศกึษาในปีพ.ศ. 2551 และ 2557 
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ข้อสรุปของการจัดลําดับสมัย 

 การจัดเรียงลําดับสมัยในหัวข้อท่ีผ่านมา ทําให้ทราบว่าเขาคลงันอกมีการก่อสร้าง

เพ่ิมเติมใน 2 สมัยสําคัญด้วยกัน ซึ่งอันท่ีจริงแล้วอาจมีสมัยย่อยลงไปอีกหลายสมัย เน่ืองจาก    

แต่ละร่องรอยการก่อสร้างเพ่ิมเติมในสมัยท่ี 2 อาจเกิดขึน้ไม่พร้อมกันในครัง้เดียว แต่หลกัฐานท่ี

พบจากการขดุศกึษาไม่สามารถจดัจําแนกสมยัยอ่ยของการก่อสร้างสมยัท่ี 2 ได้อย่างชัดเจนกว่านี ้

อีกแล้วในการศึกษาปัจจุบัน ดังนัน้การศึกษาในครัง้นีจ้ึงสรุปได้ว่าเขาคลงันอกมีการสร้างใน 2 

สมยัสาํคญั ซึง่สามารถสรุปรายละเอียดสาํคญัในตารางด้านนี ้(ตารางท่ี 6) 

 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดสาํคญัตามลาํดบัสมยั 

ลาํดบัสมยั วตัถปุระสงค์ ร่องรอยสาํคญั ประเด็นสาํคญั 

สมยัท่ี 1 แรกสร้าง 1.เจดี ย์ประธานสามารถขึน้ลาน

ประทกัษิณได้ทัง้สีด้่าน 

2.เจดีย์ประธานมีการประดับเจดีย์

ประจํามมุทัง้สีม่มุของพืน้ลา่งชุดฐาน

ศิลาแลงชัน้ท่ี 2 

3.เจดีย์ประธานมีระเบียงคดล้อมรอบ

อาคารประธานบนลานประทกัษิณ 

4 . เจ ดี ย์บ ริว า รตั ง้ รา ย ล้ อ มต า ม

แนวแกนทิศหลกัของเจดีย์ประธาน 

1.เจดีย์ประธานสร้างขึน้

โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ค ว า ม

สมมาตรของแผนผงั 

2 . เ จ ดี ย์ป ระธ าน แล ะ

เจดีย์บริวารสร้างขึน้ใน

ผั ง ท่ี ส อ ด ค ล้ อ ง กัน  มี

ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ก ลุ่ ม    

ศาสนสถานขนาดใหญ่ 

สมยัท่ี 2 ซอ่มแปลง 1 . อ า ค า ร ป ร ะ ธ า น พั ง ท ล า ย ล ง

บางสว่น โดยเฉพาะด้านทิศตะวนัตก 

2.ช่องบันไดฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2ถูก

ปิดกั น้ส าม ด้า น ย ก เ ว้น ด้า นทิ ศ

ตะวนัตก 

3.มีการสร้างโครงสร้างเพ่ิมเติมบน

ลานประทักษิณหลายแห่ง ท่ีสําคัญ

คื อ ก า ร ส ร้ า ง ซุ้ ม ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น

พระพทุธรูปด้านทิศตะวนัตก 

1 . เ จ ดี ย์ ป ร ะ ธ า น ถู ก

กําหนดทิศทางให้หันไป

ทางทิศตะวนัตก 
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  ประเด็นสําคัญท่ีวิเคราะห์ได้จากการจัดเรียงลําดับสมัย อาจเป็นประเด็นท่ีใช้ใน

การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดในการก่อสร้างต่อไป เน่ืองจากทัง้สองสมัยมีประเด็นสําคัญในการ

ก่อสร้างแตกต่างกัน กลา่วคือ สมัยท่ี 1 เป็นสมัยแรกสร้างท่ีมีความโดดเด่นทางแผนผงัของเจดีย์

ประธานและแผนผงัรวมของกลุม่ศาสนสถาน แต่ในสมัยท่ี 2 กลบัมีการซ่อมแปลงให้ทิศทางของ 

ศาสนสถานหนัไปด้านตะวนัตก ซึง่กิจกรรมท่ีแสดงออกผา่นโครงสร้างของโบราณสถานท่ีแตกต่าง

กนันี ้แสดงถึงแนวคิดท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะสมยัอยา่งชดัเจนด้วย  

 จากรายละเอียดท่ีสรุปมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดลําดบัสมัยนัน้ยังไม่มีเร่ืองของ

ห้วงเวลาตามศกัราชท่ีแน่นอนเข้ามาเก่ียวข้อง แต่เป็นเพียงการจัดลําดบัก่อนหลงั ซึ่งเป็นการจัด

เรียงลําดับสมัยขัน้แรกสุดในระเบียบวิธีทางโบราณคดี ท่ีนิยมใช้ในการจัดเรียงชัน้ทับถมทาง

โบราณคดีหรือชัน้วัฒนธรรม การระบุห้วงเวลาท่ีแน่นอนออกมาเป็นตัวเลขตามศักราชนัน้ 

จําเป็นต้องใช้การกําหนดอายเุชิงเทียบเข้ามาช่วย ซึง่จะพิจารณาจากการศกึษาเปรียบเทียบตอ่ไป  

    

การศึกษาเปรียบเทียบโบราณสถานเขาคลังนอก 

  

 การศกึษาเปรียบเทียบเป็นวิธีหนึง่ท่ีทําให้ทราบถึงความเช่ือมโยงทางวฒันธรรม และ

อาจสามารถใช้กําหนดอายสุมยัได้ การศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปสถาปัตยกรรมของเขาคลงั

นอกกับโบราณสถานอ่ืนๆ นัน้ มีข้อกําหนดว่าจะทําการเปรียบเทียบโดยไม่ยึดศาสนสถานของ

ศาสนาใดเป็นหลัก เพราะศิลปกรรมนัน้สามารถหยิบยืมหรือส่งผ่านซึ่งกันและกันได้ ดังนัน้

ข้อจํากดัทางด้านคติศาสนาหรือประติมานวิทยาคงไม่เป็นอุปสรรคตอ่การศกึษาในหวัข้อนี ้

 การศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมของ เขาคลงันอกมีการศึกษาแล้ว

ในหลายประเด็น ผู้ วิจัยเห็นว่าควรจะยกกรณีศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะประเด็นสําคัญ โดย

ผู้ เ ช่ียวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะมาวิพากษ์ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการศึกษา

เปรียบเทียบ  พร้อมทัง้เสนอข้อสงัเกตของผู้วิจยัเพ่ิมเติมเป็นบางสว่น โดยมีประเด็นทางการศึกษา

เปรียบเทียบ ดงันี ้
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การศึกษาเปรียบเทียบแผนผังของเจดีย์ประธาน  

 แผนผังของเจดีย์ประธานมีลักษณะเป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกเก็จ ขนาด

กว้างยาวด้านละ 64 เมตร ใช้ศิลาแลงก่อเป็นฐานซ้อนกนัสองชัน้มีความสงูชัน้ละ 5 เมตร ลดหลัน่

ขนาดกัน ประดบัด้วยอาคารจําลองท่ีมีลกัษณะโดดเด่นอย่างเป็นระเบียบ ท่ีมุมของพืน้ลานฐาน

ศิลาแลงชัน้ท่ี 2 แตล่ะมมุมีเจดีย์ประจํามมุตัง้อยู ่แตล่ะด้านมีบนัไดทางขึน้ทัง้สีด้่าน สว่นท่ีอยู่เหนือ

ชัน้ฐานขึน้ไปเป็นลานประทกัษิณ โดยรอบเป็นลานกว้างประมาณ 5 เมตร มีการก่อศิลาแลงยกขึน้

มาทําหน้าท่ีเป็นกําแพงแก้ว กึ่งกลางของกําแพงแก้วทําเป็นช่องประตซูึง่สมัพนัธ์กบับนัไดทางขึน้ มี

อาคารขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐตัง้เป็นประธานอยู่ตรงกลางในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกเก็จ ขนาด

กว้างยาวด้านละ 40 เมตร ล้อมรอบด้วยระเบียงคดในผงัสีเ่หลีย่มเช่นเดียวกนั (แผนผงัท่ี14) 

 

 

แผนผงัท่ี 5 แบบวิเคราะห์ผงัและด้านเจดีย์ประธาน 

ท่ีมา: ฝ่ายช่าง อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ 
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 จากการศึกษาของเชษฐ์ ติงสญัชลี นกัประวติัศาสตร์ศิลปะ ผู้ เช่ียวชาญด้านศิลปะ

อินเดีย ชีใ้ห้เห็นว่าแผนผงัแบบยกเก็จของเจดีย์ประธาน มีการยกเก็จออกมาด้านละ 5 เก็จ หรือ

แผนผงัแบบปัจรถะ จากท่ีในรายงานการขดุศกึษาเจดีย์ประธานเม่ือปีพ.ศ. 2551 กลา่วถึงเพียงแค่

เป็นอาคารอยูใ่นผงัยกเก็จท่ีด้านและมมุเทา่นัน้ การยกเก็จ 5 เก็จนีป้ระกอบด้วย เก็จประธาน(เก็จ

ภทัร) เก็จขนาบเก็จประธาน (เก็จประติภทัร) และเก็จมุม (เก็จกรรณะ) โดยเก็จประธานทําหน้าท่ี

เป็นบนัไดทางขึน้ สว่นเก็จอ่ืนๆ มีอาคารจําลองประดบัอยู่ด้วยทุกเก็จ รวมทัง้พืน้ท่ีว่างระหว่างเก็จ

(สลสีานตระ) ก็มีการประดบัอาคารจําลองรูปแบบเดียวกนันีด้้วย 5

6
 (แผนผงัท่ี 15) 

 

 

แผนผงัท่ี 6 ลกัษณะการยกเก็จแบบปัญจรถะ (5 เก็จ) ของเจดีย์ประธาน  

 

                                                                                 

6 เชษฐ์ ติงสญัชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิลปะปาละและอิทธิพลต่อศิลปะในประเทศ

ไทย (กรุงเทพฯ: ภาควชิาประวตัศิาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2555), 58. 
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 ในสมยัทวารวดีเจดีย์แบะอาคารมีความหลากหลายทางด้านแผนผงัมาก การศึกษา

ของสมศักด์ิ รัตนกุล นักโบราณคดีผู้ ดําเนินการทางโบราณคดี ณ เมืองโบราณคูบัว ได้ทําการ

รวบรวมลกัษณะแผนผังของอาคารท่ีเมืองคูบัวไว้ 8 รูปแบบ 6

7 (แผนผังท่ี 16) ซึ่งการศึกษาใน

ปัจจุบันยังพบว่าเจดีย์หรืออาคารในสมัยทวารวดีในพืน้ท่ีประเทศไทยยังคงมีแผนผังอยู่ใน 8 

รูปแบบนีเ้ช่นกัน และยงัไม่พบแผนผงัลกัษณะอ่ืนเพ่ิมเติมในปัจจุบนั (ยกเว้นเขาคลงันอก ซึ่งจะ

กลา่วตอ่ไป) 

  

 

แผนผงัท่ี 7 แผนผงัอาคารสมยัทวารวดีจากการศกึษาของสมศกัด์ิ รัตนกลุ 

ท่ีมา: สมศกัด์ิ รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2535), 25 – 26. 

 

                                                                                 

 7 สมศกัดิ ์รัตนกลุ, โบราณคดีเมืองคูบัว (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2535), 24. 
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 แผนผงัแบบยกเก็จเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในสมยัทวารวดี ซึง่พบตัง้แต่การยกเก็จ 2 เก็จ

หรือแบบทวิรถะ ในแผนผงัรูปแบบท่ี 5 แตท่ี่ได้รับความนิยมมากท่ีสดุ คือ แผนผงัรูปแบบท่ี 2 ท่ีเป็น

แผนผงัแบบยกเก็จ 3 เก็จ หรือตรีรถะ พบในเจดีย์สําคญัในสมัยทวารวดี เช่น พระประโทนเจดีย์ 

จุลประโทนเจดีย์ เจดีย์ทุ่งเศรษฐี เป็นต้น หรืออาจหมายรวมถึงรูปแบบท่ี 6 ก็มีการยกเก็จแบบ    

ตรีถะเช่นเดียวกัน แม้ว่าจะเป็นอาคารท่ีอยู่ในผงัสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ตาม  เช่น โบราณสถานวดัโขลง

สวุรรณคีรี โบราณสถานเขาคลงัใน เป็นต้น 

 การศึกษาเปรียบเทียบของเชษฐ์ ติงสญัชลี เก่ียวกับประเด็นของอาคารยกเก็จใน

ศิลปะทวารวดีกับศิลปะปาละ ในศิลปะอินเดียเหนือนัน้ ชีใ้ห้เห็นว่าแผนผงัแบบทวิรถะ ได้รับการ

พฒันาการยกเก็จขึน้เพ่ือรองรับอาคารมุมในแผนผังแบบปัญจายตนะ (แผนผังอาคารท่ีมีฐาน

ขนาดใหญ่ เรียกว่าฐานชคตีหรือฐานไพที ในศิลปะไทย รองรับอาคารห้าหลงัในฐานเดียวกัน ซึ่ง

ประกอบด้วยอาคารประธานตรงกลางและอาคารประจํามุมทัง้สี่มุม) 7

8 ซึ่งแผนผงัดงักลา่วปรากฏ

ขึน้เป็นครัง้แรกท่ีนาลนัทา เช่น สถปูหมายเลข 3 และอาคารหมายเลข 12 และ 148

9
  

 ดงันัน้จึงเป็นไปได้วา่แผนผงัแบบทวิรถะในสมัยทวารวดี คงเก่ียวข้องกับกระบวนการ

เกิดขึน้ของแผนผงัแบบปัญจรถะท่ีนาลนัทา และแผนผงัแบบตรีถะอาจพฒันาไปจากแผนผงัแบบ

ทวิรถะในศิลปะคปุตะตอนปลาย-ปาละตอนต้นในรัฐอุตรประเทศ – พิหาร ซึ่งอาจจะต้องกลา่วถึง

ความสอดคล้องทางด้านลกัษณะการแบง่เก็จเป็นข้อสนบัสนนุอีกประการหนึง่ 

 การแบง่เก็จหรือเพ่ิมมุมในสมัยทวารวดีนัน้ พบว่ามีการแบ่งเก็จประธานได้ถึง 4 – 6 

มมุ แตส่ว่นใหญ่ไม่พบวา่มีการแบง่เก็จมุมออกเป็นหลายๆมุม ยกเว้นท่ีเจดีย์จุลประโทนเพียงแห่ง

เดียวเทา่นัน้ท่ีมีการแบ่งเก็จมุมออกเป็น 3 มุม โดยท่ีแบ่งมุมด้านในของเก็จมุมเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งมุม 

แตม่มุด้านนอกมิได้ทําการแบง่9

10 ลกัษณะเฉพาะของการท่ีอาคารสมัยทวารวดีไม่เคยแบ่งเก็จมุม

ด้านนอกนัน้ คงจะมีพืน้ฐานมาจากการประดับเก็จมุมของฐานชคตีท่ีนาลนัทา อาจเป็นเพราะ

                                                                                 

 8 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิลปะปาละและอิทธิพลต่อศิลปะใน

ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ภาควชิาประวตัศิาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2555), 68-69. 

 9 เร่ืองเดียวกนั, 65. 

 10 เร่ืองเดียวกนั, 40-43. 
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บริเวณเก็จมมุเป็นเก็จท่ีรองรับอาคารมุมในผงัปัญจายตนะ จึงต้องมีความมั่นคงสงู และลกัษณะ

การไม่แบง่มมุด้านนอกนี ้กลายเป็นกฎเกณฑ์ท่ีสง่ตอ่มาถึงสมยัทวารวดีอยา่งเคร่งครัด 10

11
 

 ด้วยประเด็นด้านการพฒันาของแผนผงัแบบทวิรถะและการไม่เพ่ิมมุมด้านนอกของ

เก็จมุม ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนในศิลปะคุปตะตอนปลาย-ปาละตอนต้น ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 

โดยเฉพาะสกลุช่างท่ีนาลนัทา จึงเช่ือวา่เจดีย์หรืออาคารในศิลปะทวารวดีคงได้รับแรงบนัดาลใจมา

จากศิลปะคปุตะตอนปลาย-ปาละตอนต้นท่ีนาลนัทา 11

12 

 แตอ่ยา่งไรก็ตามมีข้อสงัเกตท่ีทิง้ไว้ประการหนึ่งคือ การแบ่งเก็จของเก็จประธานของ

ศิลปะทวารวดีท่ีอาจแบ่งได้ 4-6 มุม ซึ่งไม่พบในฐานชคตีท่ีนาลนัทา และไม่ได้รับความนิยมมาก

นกั ในศิลปะคปุตะตอนปลาย-ปาละตอนต้น ซึ่งเชษฐ์ ติงสญัชลี ได้เสนอไว้ว่า ลกัษณะเช่นนีอ้าจ

เป็นการพัฒนาของศิลปะทวารวดีเอง  หรือ อาจมีความเก่ียวข้องกับศิลปจาลุกยะตะวันตก

ระยะแรกในรัฐกรรณาฏะกะ ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 13 ท่ีนิยมเพ่ิมมุม 4 – 6 มุมให้กับเก็จประธาน 

เช่นท่ี เทวาลยัวิรูปักษ์ เทวาลยัมลัลกิารชุน เป็นต้น ซึง่ทําให้เจดีย์หรืออาคารในสมัยทวารวดีอาจมี

ความเก่ียวข้องกบัศิลปจาลกุยะตะวนัตกระยะแรกนีด้้วย ซึ่งต้องทําการศึกษาอย่างละเอียดต่อไป

12

13 

 การศึกษาของเชษฐ์ ติงสญัชลี เป็นการศึกษาท่ีค่อนข้างละเอียดอย่างมาก ซึ่งผู้วิจัย

เช่ือวา่ระบบการยกเก็จในสมยัทวารวดีนัน้ควรจะมีท่ีมีจากศิลปะอินเดียในศิลปะคุปตะตอนปลาย-

ปาละตอนต้น ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 โดยเฉพาะท่ีนาลนัทา ซึง่ประเด็นในการศกึษาแผนผงัในสมัย    

ทวารวดีอาจทําให้เห็นข้อสงัเกต 3 ประการ เก่ียวกบัเจดีย์ประธานของเขาคลงันอก คือ 

 1.แผนผงัแบบปัญจรถะท่ีไม่เคยปรากฏขึน้มาก่อนในอาคารสมัยทวารวดี แผนผงัของ

เจดีย์ประธานเขาคลงันอก อาจถือได้ว่าเป็นแผนผังท่ีมีความซับซ้อนมากท่ีท่ีสดุในสมัยทวารวดี 

โดยเฉพาะการเกิดขึน้ของแผนผงัแบบปัญจรถะ (แผนผงัท่ี 14) ซึง่มีความสมมาตรอย่างแท้จริง ซึ่ง

หากยึดเอาแนวคิดของเซษฐ์ติง สญัชลี ท่ีว่าแผนผังแบบตรีรถะนัน้มีวิวัฒนาการมาจากแผนผัง

แบบทวิรถะ ซึง่เป็นลกัษณะวิวฒันาการแบบเรียบงา่ยไปซบัซ้อนยิ่งขึน้ ดงันัน้แผนผงัแบบปัญจรถะ

                                                                                 

 11 เร่ืองเดียวกนั, 65-66. 

 12 เร่ืองเดียวกนั. 

 13 เร่ืองเดียวกนั, 66 -67. 
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ของเจดีย์ประธาน อาจวิวฒันาการมาจากแผนผงัตรีรถะท่ีนิยมในสมยัทวารวดี ซึง่อาจมีห้วงเวลาท่ี

เกิดขึน้หลงัวิวฒันาการของแผนผงัแบบตรีรถะก็เป็นได้ 

 อนึ่ง หากเปรียบเทียบภาพรวมระหว่างเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวาร จะเห็น

คุณลกัษณะด้านแผนผงัท่ีแตกต่างกัน คือ เจดีย์ประธานเป็นแผนผงัแบบปัจจรถะ (แผนผงัท่ี 14) 

แตเ่จดีย์บริวารเป็นแผนผงัแบบตรีรถะ (ภาพท่ี 74 - 75) ซึ่งเม่ือพิจารณาความสอดคล้องทางด้าน

แผนผังรวมและชัน้ทบัถมทางโบราณคดี ท่ีชีใ้ห้เห็นว่าสร้างขึน้ในเวลาใกล้เคียงกัน อาจแสดงให้

เห็นวา่ในขณะท่ีอาคารในแผนผงัแบบปัญจรถะเกิดขึน้แล้ว อาคารในแผนผงัแบบตรีถะก็ยงัอยู่ร่วม

สมยักนั ซึง่ผู้วิจยัมองวา่เป็นการเลอืกใช้แผนผงัให้สอดคล้องกบัคณุลกัษณะของอาคารและการใช้

งานเสยีมากกวา่ เช่น ขนาดของอาคาร ความสาํคญัของอาคาร เป็นต้น 

 2. ลกัษณะการแบง่เก็จมมุของเก็จมมุ จากการศกึษาของเชษฐ์ติงสญัชลีได้ข้อสรุปว่า

ในสมยัทวารวดีไม่นิยมแบง่มมุท่ีเก็จมมุ ยกเว้นท่ีจุลประโทนเจดีย์ท่ีมีการแบ่งมุมด้านในเพ่ิมอีกมุม

หนึง่ แตก็่ยงัคงลกัษณะท่ีไม่แบง่มมุด้านนอกเช่นเดิม ซึ่งลกัษณะนีอ้าจสืบเน่ืองมากจากฐานชคตี

ในผงัปัญจยาตนะของศิลปะสมยัคปุตะตอนปลาย – ปาละตอนต้น ท่ีต้องการความมั่นคงของเก็จ

มมุเพ่ือรองรับอาคารด้านบน 

 อยา่งไรก็ตาม จากการขดุศกึษาเจดีย์ประธานในปีพ.ศ. 2551 พบว่าเก็จมุมของเจดีย์

ประธานมีการแบง่มมุอยา่งชดัเจน แต่คงเหลือเพียงมุมด้านใน เน่ืองจากมุมด้านนอกพงัทลายจน

ไม่เหลอืหลกัฐานแล้ว แตล่กัษณะของเก็จมมุท่ีมีการประดบัอาคารจําลองอยูด้่วยนัน้ สนันิษฐานวา่

ควรจะมีการแบ่งมุมด้านนอกเช่นเดียวกัน ถ้าพิจารณาจากตําแหน่งของอาคารจําลองของเก็จ

ขนาบเก็จประธาน ท่ีต้องมีการยกเก็จมารองรับอาคารจําลองเพ่ือความสมมาตรทางแผนผงั ดงันัน้

เจดีย์ประธานท่ีโบราณสถานเขาคลงันอก คงเป็นอาคารแห่งเดียวในสมัยทวารวดีท่ีมีการแบ่งเก็จ

มุมออกเป็น 4 มุม เท่าท่ีทําการศึกษามา ซึ่งไม่เคยพบในอาคารสมัยทวารวดีหรือศิลปะในศิลปะ

สมยัคปุตะตอนปลาย – ปาละตอนต้น ท่ีนาลนัทาเลย 

 ลกัษณะเช่นนีอ้าจเป็นลกัษณะท่ีสาํคญั เม่ือทําการศกึษาร่องรอยท่ีมาของการแบง่เก็จ

มุมในลกัษณะนี ้อาจต้องกลบัไปพิจารณาข้อสงัเกตทิง้ท้ายของเชษฐ์ ติงสญัชลี ท่ีให้ข้อสงัเกต

เก่ียวกบัการแบง่เก็จประธาน 4 – 6 มมุของศิลปะทวารวดี ซึง่อาจคล้ายกบัศิลปะจาลกุยะตะวนัตก

ระยะแรก ซึ่งเม่ือทําการตรวจสอบกับเทวาลยัมัลลิการชุน เมืองปัฎฎทากัล พบว่านอกจากเก็จ
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ประธานจะแบง่มมุถึง 6 มมุแล้ว เก็จมุมก็มีการแบ่งออกเป็น 4 มุมด้วยเช่นกัน หากยกเอาอาคาร

จําลองของเจดีย์ประธานเขาคลงันอกออกแล้วทําการเปรียบเทียบ จะพบวา่มีระบบท่ีคล้ายคลงึกัน

อยา่งมาก (ภาพท่ี 98) แตอ่าจมีข้อแตกตา่งในเร่ืองของขนาดของเก็จอยูบ้่าง 

 

 

ภาพท่ี 13 เปรียบเทียบการแบง่เก็จมมุเป็น 4 มมุ  

(ก) เทวาลยัมลัลกิารชุน เมืองปัฎฎทากลัป์  (ข) เขาคลงันอก (บูรณะแล้ว) 

ท่ีมา: (ก) Wikimedia commons, Mallikarjuna temple, Pattadakal, Karnataka, accessed 

June 17, 2015, available from 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mallikarjuna_Temple,_Pattadakal,_Karnataka.jpg 
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 นอกจากนีใ้นประเด็นของการแบ่งมุมของเก็จมุม อาจต้องพิจารณาถึงการประดับ

อาคารไว้บนเก็จมมุนีด้้วย เน่ืองจากพบร่องรอยการประดบัเจดีย์ประจํามุมบนมุมของพืน้ลานชุด

ฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2 ซึ่งการแบ่งมุมของเก็จมุม อาจเป็นสาเหตุให้เก็จมุมพังทลาย จากการท่ีมา

สามารถรับนํา้หนกัเจดีย์ประจํามุมก็เป็นได้ และเคยเป็นสาเหตุให้ช่างในสมัยคุปตะตอนปลาย – 

ปาละตอนต้น ท่ีนาลนัทา ไม่ทําการแบง่มมุของเก็จมมุ อนึง่ การประดบัเจดีย์ประจํามุมนีท่ี้เก็จมุม

อาจทําให้ฐานของเขาคลงันอกใกล้เคียงกบัฐานชคตีในผงัปัญจยาตนะก็เป็นได้ (แผนผงัท่ี 14) 

 3. ระเบียงคดบนลานประทกัษิณ ถึงแม้อาคารประธานบนลานประทกัษิณจะพงัทลาย

จนไม่เหลือร่องรอยแล้ว แต่ก็อาจบอกได้ว่าเป็นอาคารในผังยกเก็จท่ีได้รับความนิยมในศิลปะ 

ทวารวดีเช่นเดียวกัน แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจอยู่ท่ีอาคารนีอ้าจมีระเบียงคดล้อมรอบ ซึ่งเท่าท่ี

ทําการศึกษาในปัจจุบนั ลกัษณะเช่นนี ้ยงัไม่พบอาคารในสมัยทวารวดี และศิลปะอ่ืนท่ีร่วมสมัย

ทวารวดี จึงไม่สามารถศึกษาเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน และอาจสรุปได้ว่าเป็นลักษณะท่ี

วิวฒันาการขึน้เองเฉพาะท่ีเมืองศรีเทพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนผงัแบบปัญจรถะท่ีเกิดขึน้ครัง้แรกท่ี 

เจดีย์ประธานของเขาคลงันอก ในสมยัทวารวดีเช่นเดียวกนั (แผนผงัท่ี 14) 

  

การศึกษาเปรียบเทียบอาคารจาํลองของชุดฐานศิลาแลง 

 แผนผงัแบบปัญจรถะหรือการยกเก็จ 5 เก็จในแตล่ะด้านนัน้ หากไม่รวมเก็จประธานท่ี

ทําหน้าท่ีเป็นบนัได จะพบวา่แตล่ะเก็จท่ีเหลอืมีการประดบัด้วยอาคารจําลองทุกเก็จ รวมทัง้ท่ีว่าง

ระหว่างเก็จก็มีการประดบัด้วยเช่นกัน ดงันัน้แต่ละด้านจึงมีการประดบัอาคารจําลองด้านละ 8 

หลงั รวมทัง้สิน้ 32 หลงั ซึง่ทัง้สองชัน้ของชุดฐานศิลาแลงมีการประดบัเช่นนีเ้ช่นเดียวกนั แตอ่าคาร

จําลองของชุดฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2 จะมีขนาดลดหลัน่ลง ดงันัน้เจดีย์ประธานจึงมีอาคารจําลอง

ขนาดเลก็-ใหญ่ประดบัท่ีแตล่ะด้านของฐานทัง้สองชัน้ทัง้สิน้ 64 หลงั  

 ลกัษณะโดดเด่นของอาคารจําลองนีเ้อง ทําให้เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจใน

การศกึษาเปรียบเทียบ ในปัจจุบนัมีการเสนอไว้ 2 ข้อสนันิษฐานด้วยกนั คือ 
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 1. สนัติ เล็กสขุุม ผู้ เช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ เสนอว่าอาคารจําลองของ

เจดีย์ประธานเขาคลงันอกเคยปรากฏขึน้แล้ว โดยทําการเปรียบเทียบอาคารจําลองท่ีมีสดัสว่นเล็ก

กวา่ในศิลปะเขมรสมยัก่อนเมืองพระนครช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 และศิลปะจามประมาณคร่ึงหลงั

พทุธศตวรรษท่ี 1413

14
 

 2. เชษฐ์ ติงสญัชลี เสนอว่าอาคารจําลองของเจดีย์ประธานเขาคลงันอก คล้ายกับ

ระบบบญัชร (การประดบัอาคารจําลองท่ีผนงัของเรือนธาตุ) ในศิลปะอินเดียใต้ เน่ืองจากอาคาร

จําลองของโบราณสถานเขาคลงันอกมีระดบัต่ํากว่าฐานเรือนธาตุ และมีเสาติดผนงั หลงัคาลาด

และอาคารจําลองบนหลงัคาลาดเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นลกัษณะของบญัชรในสมัยโจฬะตอนต้น

ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 1514

15
 

 ข้อสนันิษฐานเก่ียวกบัการศกึษาเปรียบเทียบอาคารจําลองเจดีย์ประธานเขาคลงันอก

ของทัง้คูมี่ความนา่สนใจ เน่ืองจากศกึษาเปรียบเทียบคนละภมิูภาค และได้ห้วงเวลาอยูใ่นช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 12 – 15 ซึ่งควรจะทําการตรวจสอบข้อสนันิษฐานทัง้สองประเด็น เพ่ือหาความชัดเจน

หรืออาจพบประเด็นใหม่ในการศึกษาขึน้มา แต่ในขัน้แรกควรทําความเข้าใจถึงคุณลกัษณะของ

อาคารจําลองของเจดีย์ประธานเขาคลงันอกเสียก่อน ซึ่งจําแนกคุณลกัษณะสําคญัได้ 2 ประการ 

ดงันี ้(ภาพท่ี 99) 

 1. ลกัษณะเป็นอาคารทรงปราสาทซ้อนกัน 2 ชัน้ ชัน้ท่ี 1 ก่อยื่นออกมาจากเรือนธาต ุ

ชัน้ท่ี 2 ก่อยื่นออกมาจากชัน้ท่ี 1 อีกชัน้หนึ่ง ชัน้ท่ี 1 มีการประดบัด้วยเสาติดผนงั หลงัคาลาด ต่อ

ขึน้ไปเป็นอาคารจําลองขนาดเล็กทรงสี่เหลี่ยม ส่วนชัน้ท่ี 2 ส่วนฐานมีบันไดขึน้เป็นของตนเอง 

เหนือขึน้ไปเป็นหลงัคาวงโค้งกฑุ ุ

 2. ลกัษณะการประดบัจะประดบัอยูท่ี่ฐานติดกบัพืน้ลา่งของชุดฐานศิลาแลง และมี

ฐานเป็นอิสระจากฐานของชุดฐานของฐานศิลาแลง สว่นในชัน้ท่ี 2 คงมีการลดหลัน่ขนาดลงไป 

  

                                                                                 

 14 สนัต ิเลก็สขุมุ, “รูปแบบสนันิษฐาน: เจดีย์เขาคลงันอก อทุยานประวตัิศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์

,”ศลิปากร 52, 6(พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2552): 23 – 32. 

 15 เชษฐ์ ติงสัญชลี, “เขาคลังนอกและประเด็นความเก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมอินเดีย,”          

เมืองโบราณ 35, 3(กรกฎาคม – กนัยายน 2552): 118-127. 
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ภาพท่ี 14 คณุลกัษณะสาํคญัของอาคารจําลองเจดีย์ประธาน  

  

 เม่ือทําการศึกษาเปรียบเทียบตามแนวทางของสนัติ เล็กสุขุม พบว่ารูปแบบของ

อาคารจําลองในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร มีลกัษณะใกล้เคียงกับคุณลกัษณะท่ี 1 โดย

เปรียบเทียบกบัอาคารจําลองของกลุม่ปราสาทสมโบร์ไพรกกุ ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12 1 5

16 ซึ่งมีอาคาร

จําลองสลกัจากอิฐในลกัษณะนนูต่ําติดอยูก่บัผนงัด้านละ 2 หลงั (ภาพท่ี 100) ลกัษณะของอาคาร

จําลองมีการซ้อนกัน 2 ชัน้ รวมทัง้ลกัษณะชุดฐานท่ีดูจะคล้ายกัน ชัน้ซ้อนชัน้ท่ี 2 เคร่ืองบนเป็น

หลงัคารูปกฑุเุช่นเดียวกนั แตกตา่งกนัตรงอาคารจําลองขนาดเลก็เหนือหลงัคาลาดของชัน้ซ้อนท่ี 1 

ท่ีเป็นทรงกฑุขุนาดใหญ่แทนท่ีจะเป็นทรงสีเ่หลีย่ม (ภาพท่ี 101) 

  

 

 

                                                                                 

 16 Lawrence P. Briggs, The ancient Khmer Empire (Philadelphia: The American 

Philosophical Society, 1999), 74-75. 
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 นอกจากนี ้อาคารจําลองประดับผนังท่ีปราสาทอัมปึล-โรลมึ ปราสาทอิฐสามหลงั 

ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 1216

17 ลกัษณะของอาคารจําลองมีรายละเอียดท่ีสาํคญัตรงชัน้ซ้อนท่ี 2 มีช่อง

บนัไดเป็นของตนเอง ซึง่มีลกัษณะเหมือนอาคารจําลองของเขาคลงันอก ต่อขึน้ไปเป็นหลงัคาทรง

กุฑุ ส่วนชัน้ซ้อนท่ี 1 ยังคงเป็นระบบเดียวกับท่ีสมโบร์ไพรกุก แม้ว่าลกัษณะอาคารจําลองเหนือ

หลังคาลาดจะเป็นทรงกุฑุ แต่ก็มีสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกับอาคารจําลองเหนือหลังคาลาดของ        

เขาคลงันอกอยา่งมาก (ภาพท่ี 102) 

 

 

ภาพท่ี 15 ลกัษณะอาคารจําลองประดบัผนงัอิฐท่ีปราสาทสมโบร์ไพรกกุ 

ท่ีมา: Michel  Tranet,  Sambaur-Prei-Kuk : monument d’Icanavarma, vol. 1 (Phnom Penh: 

s.n., 1977-1999). 274. 

 

 

                                                                                 

 17  Charles Higham, Encyclopedia of ancient Asian civilizations (Newyork: Fact On File, 

c2004), 9. 
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ภาพท่ี 16 เปรียบเทียบลกัษณะอาคารจําลอง  

 (ก) อาคารจําลองปราสาทสมโบร์ไพรกกุ  (ข) อาคารจําลองของเจดีย์ประธาน  

ท่ีมา: Henry Parmentier, L’art Khmer primitive (Paris: Librairie Nationale d'Art et 

d'Histoire,1927), 29. 
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ภาพท่ี 17 เปรียบเทียบลกัษณะอาคารจําลอง  

 (ก) อาคารจําลองปราสาทอมัปึล-โรลมึ  (ข) อาคารจําลองของเจดีย์ประธาน  

ท่ีมา: Henry Parmentier, L’art Khmer primitive (Paris: Librairie Nationale d'Art et 

d'Histoire,1927), 28. 

 

 ถึงแม้อาคารจําลองในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครจะมีความคล้ายคลึงกับ

อาคารจําลองของเขาคลงันอกคอ่นข้างมาก แตข้่อแตกตา่งท่ีสําคญัคือตําแหน่งการประดบัอาคาร

จําลองเหลา่นีจ้ะเป็นภาพสลกันูนต่ําท่ีติดอยู่กับผนงัของปราสาทหรืออาคารประธาน ในลกัษณะ

เหมือนกับกําลงัลอยอยู่ ซึ่งไม่ได้จัดวางตัง้อยู่บริเวณสว่นฐานของอาคารหรือผนงัยกเก็จเหมือน

อาคารจําลองของเขาคลังนอก ดังนัน้คุณลกัษณะในข้อ 2 จึงไม่คล้ายกับอาคารจําลองของ       

เขาคลงันอก แตอ่ยา่งไรก็ตามรูปแบบของอาคารคล้ายกนัคอ่นข้างมาก อาคารรูปแบบนีจ้ึงอาจสง่

อิทธิพลทางรูปแบบศิลปะให้อาคารจําลองของเขาคลงันอกก็เป็นได้ 
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 ในสว่นของศิลปะจาม มีการประดบัอาคารจําลองเช่นกัน แต่เป็นอาคารจําลองขนาด

เลก็ท่ีประดบัอยู่บริเวณสว่นฐานปราสาท หรือ กาลนั (ช่ือเรียกปราสาทแบบจาม) เช่นท่ีสว่นฐาน

ของปราสาทในศิลปะฮัว่ไล ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 1417

18 แตก่ารจะนําไปเทียบกบัอาคารจําลองของเขา

คลงันอกดเูหมือนวา่จะมีความแตกตา่งทางด้านขนาดมากเกินไป ในกรณีท่ีเทียบกับอาคารจําลอง

ของชุดฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 1 แต่หากนําไปเทียบกับอาคารจําลองของชุดฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2 แล้ว

อาจมีสว่นคล้ายกนัอยู ่โดยเฉพาะลกัษณะการประดบัอาคารซ้อนกันมากกว่า 2 ชัน้ (ภาพท่ี 103) 

แต่อย่างไรก็ตามอาคารจําลองท่ีมีขนาดเล็กลงในชุดฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2 ของเขาคลงันอก  อาจ

เป็นเพราะการสร้างชุดฐานให้ลดหลัน่กนั จึงทําให้เหลอืพืน้ท่ีในการสร้างน้อยลง 

 

 

ภาพท่ี 18 เปรียบเทียบอาคารจําลองกบัศิลปะจาม 

 (ก) อาคารจําลองประดบัฐานปราสาทฮัว่ไล (ข) อาคารจําลองชุดฐานศิลาแลงชัน้ท่ี 2 

 

 การศึกษาเปรียบเทียบในแนวทางของเชษฐ์ ติงสญัชลี ท่ีศึกษาเปรียบเทียบกับระบบ

บญัชร หรือระบบการประดับอาคารจําลองท่ีเรือนธาตุของอาคาร ท่ีนิยมในศิลปะอินเดียใต้ ซึ่ง

ลกัษณะของบญัชรจะมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับเรือนธาตุ คือมีเสาติดผนงั หลงัคาลาด และมี

อาคารจําลองหลกัเลก็อยูบ่นหลงัคาลาด แตล่กัษณะโดยรวมบง่ชีว้า่มิได้เป็นสว่นหนึง่ของเรือนธาต ุ

                                                                                 

 18 Philippe Stern, L'art du Champa (ancient Annam) et son e'volution (Paris: Adrien-

Maisonneuve, 1942), 8-10. 
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โดยมีเสาติดผนงัท่ีขนานไปกบัเสาของเรือนธาต ุเพ่ือรองรับหลงัคาลาดของตนเองท่ีอยู่ในระดบัต่ํา

กวา่หลงัคาของเรือนธาต1ุ8

19 (ภาพท่ี 104)  

 พบว่าบัญชรปรากฏขึน้แล้ว ตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 ทัง้ในศิลปะจาลุกยะ

ตะวนัตกระยะแรก รัฐกรรณาฏกะ และศิลปะปัลลวะ รัฐทมิฬนาดูร แต่พฒันาการท่ีสําคญัเกิดขึน้

ในสมยัโจฬะตอนต้น ราวพทุธศตวรรษท่ี 15 เป็นต้นไป ซึง่บญัชรถูกออกแบบให้มีฐานแยกออกมา

จากเรือนธาตจุริงเป็นฐานของตนเอง19

20 (ภาพท่ี 105) 

 

 

ภาพท่ี 19 สว่นประกอบของบญัชรและเรือนธาต ุเทวาลยัมลัลกิารชุน เมืองปัฎฎทากลัป์ 

ท่ีมา:  Adam Hardy, The temple architecture of India (Chichester, West Sussex : John 

Wiley & Sons, c2007), 146.    

                                                                                 

 19 เชษฐ์ ติงสัญชลี, “เขาคลังนอกและประเด็นความเก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมอินเดีย,”          

เมืองโบราณ 35, 3(กรกฎาคม – กนัยายน 2552): 122. 

 20  เร่ืองเดียวกนั, 124. 
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ภาพท่ี 20 เทวาลยัในสมยัโจฬะท่ีมีการประดบับญัชร 

 (ก) เทวาลยัพรหมปรีุศวร สมยัโจฬะตอนต้น หมู่บ้านปลุลมงัไค พทุธศตวรรษท่ี 15 

 (ข) เทวาลยัไอราวเตศวร ท่ีทาราสนุมั ศิลปะโจฬะตอนปลาย พทุธศตวรรษท่ี 17 – 18 

ท่ีมา: เชษฐ์ ติงสญัชลี, “เขาคลงันอกและประเด็นความเก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมอินเดีย,”          

เมืองโบราณ 35, 3(กรกฎาคม – กนัยายน 2552): 124-125. 

 

 ข้อสรุปของเชษฐ์ ติงสญัชลี ระบุว่า แม้รูปแบบของอาคารจําลองและบญัชรในศิลปะ

อินเดียใต้จะมีรายละเอียดด้านรูปแบบท่ีแตกต่างกันไปบ้าง แต่มีระเบียบท่ีสําคญับางประการท่ี

เช่ือมโยงกนัได้ คือ 

 1. อาคารจําลองของเขาคลงันอกมีฐานเป็นของตนเอง โดยมีลกัษณะของลวดบวัฐานท่ี

แตกต่างไปจากเรือนธาตุจริงและมีระดับต่ําว่าเรือนธาตุจริง คล้ายกับบัญชรในศิลปะอินเดียใต้ 

สมยัโจฬะเป็นต้นไป  
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 2. การท่ีอาคารจําลองของเขาคลงันอกมีเสาติดผนงั หลงัคาลาด และอาคารจําลองบน

หลงัคาลาด ยอ่มคล้ายกบับญัชรในศิลปะอินเดียใต้ท่ีมีลกัษณะเดียวกนันีเ้ช่นกนั 20

21 

 ผู้วิจยัมีความเห็นวา่ลกัษณะของอาคารจําลองหรือบญัชรในศิลปะอินเดียใต้มีลกัษณะ

โดยรวมคล้ายกบัอาคารจําลองของเขาคลงันอก อาจมีแตกตา่งบ้างตรงท่ีไม่มีการสร้างอาคารซ้อน

ชัน้กนัเหมือนท่ีพบในศิลปะเขมร สมยัก่อนเมืองพระนคร หรือสว่นของอาคารจําลองบนหลงัคาลาด

ท่ีเป็นทรงกฑุขุนาดใหญ่ ซึง่แตกตา่งจากทรงสีเ่หลีย่มของเขาคลงันอก แต่ก็พอจะเห็นเค้าโครงของ

ความสมัพนัธ์ทางด้านรูปแบบได้  

 อยา่งไรก็ตาม ประเด็นสาํคญัควรอยูท่ี่ระบบการประดบับญัชร ท่ีมีการประดบัเรือนธาตุ

ของอาคารในลกัษณะเดียวกับเขาคลงันอก คือ มีการตัง้อยู่บนพืน้และประดบัเข้าไปในผนังเรือน

ธาต ุทัง้ในสว่นของผนงัยกเก็จ และระหวา่งช่องวา่งระหว่างเก็จอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งแตกต่างจาก

ลกัษณะการประดบัอาคารจําลองในศิลปะเขมร สมยัก่อนเมืองพระนคร 

 ระบบการประดับบัญชรนีค้งเป็นลกัษณะท่ีปรากฏขึน้แล้วในศิลปะทวารวดี แต่เป็น

ลกัษณะของอาคารขนาดเล็กท่ีมียอดเป็นกุฑุและหลงัคาลาด ตัง้ขนาบสว่นข้างของเก็จประธาน

ของพระประโทนเจดีย์21

22 และยงัไม่ชัดเจนเท่าท่ีเขาคลงันอก แต่ในกรณีนีค้งต้องคํานึงถึงข้อจํากัด

ในเร่ืองความเสือ่มสภาพของเจดีย์ในสมยัทวารวดีด้วย ซึ่งอาจทําให้การศึกษาเปรียบเทียบเป็นได้

คอ่นข้างยาก 

 ดังนัน้ในประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบอาคารจําลองของเขาคลงันอก เช่ือว่าควร

เกิดขึน้ด้วย “ระบบ” การประดบับญัชรของอินเดียใต้ เน่ืองจากมีระเบียบแบบแผนและปรากฏ

ตอ่เน่ืองตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 12 – 18 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการประดบับญัชรท่ีวิวฒันาการให้มีฐาน

เป็นของตนเองในสมัยโจฬะตอนต้น ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 ซึ่งคล้ายกับ “ระบบ” การประดับ

อาคารจําลองของเขาคลงันอก ในขณะท่ีการประดบัอาคารจําลองของศิลปะเขมร สมัยก่อนเมือง   

พระนครดเูหมือนวา่จะไม่มีพฒันาการตอ่เน่ืองมาในสมัยหลงัเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยเมือง

พระนคร ซึง่เปลีย่นจากการประดบัอาคารเป็นการสลกัเป็นลวดลายพืน้ฐานแทน แต่อย่างไรก็ตาม

                                                                                 

 21 เร่ืองเดียวกนั, 125. 

 
22

 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิลปะปาละและอิทธิพลต่อศิลปะใน

ประเทศไทย , 52-53. 
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ปฏิเสธไม่ได้ว่า “รูปแบบ” ของอาคารจําลองในสมัยนี ้มีความคล้ายคลึงกับอาคารจําลองของ    

เขาคลงันอกเป็นอยา่งมากเช่นเดียวกนั  

 

การศึกษาเปรียบเทียบชุดฐานเจดีย์ประธานกับศาสนสถานบนฐานเป็นชัน้ 

 ลกัษณะของชุดฐานศิลาแลงท่ีมีขนาดใหญ่ และสามารถเดินประทกัษิณได้รอบทัง้สอง

ชัน้ของเจดีย์ประธานเขาคลงันอกเป็นลกัษณะท่ีโดดเด่น รวมทัง้การตกแต่งเรือนธาตุของชุดฐาน

ศิลาแลง ซึง่ถ้าไม่นบัเอาอาคารจําลองมาอยูใ่นการตกแตง่ก็ยงัถือวา่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  

 ในกรณีของการตกแตง่เรือนธาตขุองชุดฐานศิลาแลงนัน้มีการศึกษาแล้วว่า ระบบลวด

บวัของชุดฐานชัน้ท่ี 1 ของเขาคลงันอกมีลกัษณะคล้ายกบัเค้าโครงของฐานประทกัษิณของอาคาร

หมายเลข 12 และ 14 ท่ีนาลนัทา ศิลปะปาละ ราวพทุธศตวรรษท่ี 14 ซึ่งเรือนธาตุของชุดฐานของ

เขาคลงันอกปรากฏบวัขนาดใหญ่ด้านลา่ง ถดัขึน้มาด้านบนกลบัเป็นเรือนธาตุท่ีไม่สามารถเข้าไป

ได้จริง ประดบัด้วยเสาติดผนังคัน่เป็นระยะ อีกทัง้ยงัทําหน้าท่ีแบ่งช่องลงต่อเน่ืองสู่ด้านล่างของ

ฐานคล้ายกับเสาติดผนังของศิลปะปาละ แต่ไม่ละเอียดเท่า ไม่ปรากฏซุ้มจระนํา ด้านบนและ

ด้านลา่งมีบวัเชิงและบวัรัดเกล้าคาด คล้ายกับการคาดหลงัคาลาดด้านบนและด้านลา่งของเรือน

ธาตใุนศิลปะปาละเช่นกนั22

23  

 กลบัมาท่ีลกัษณะของภาพรวมชุดฐานขนาดใหญ่ของเขาคลงันอก ในสมยัทวารวดีอาจ

ไม่ปรากฏฐานขนาดใหญ่เช่นนีม้าก่อน ถึงแม้เจดีย์ในสมัยทวารวดีจะมีการจัดลําดบัการซ้อนชัน้

มากกว่าหนึ่งชัน้เสมอ แต่จะแบ่งด้วยระบบฐานจํานวน 2 ชัน้ คือ ฐานประทกัษิณ และฐานหลกั

รองรับเรือนธาต ุซึง่โดยปกติฐานประทกัษิณจะเป็นฐานท่ีไม่มีการยกเก็จและมีบนัไดทางขึน้เพ่ือให้

ผู้คนประกอบพิธีกรรมบนลานประทกัษิณ และทําหน้าท่ีรองรับฐานหลกัท่ีเป็นฐานยกเก็จอีกครัง้

                                                                                 

 
23

 เชษฐ์ ติงสัญชลี, “เขาคลังนอกและประเด็นความเก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมอินเดีย,”          

เมืองโบราณ 35, 119-121. 
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หนึ่ง ยกเว้นท่ีเจดีย์พระประโทนท่ีมีการทําฐานยกเก็จทัง้ 2 ชัน้ ซึ่งถือว่ามีความซบัซ้อนมากแห่ง

หนึง่ และอาจมีการขยายเพ่ิมเติมในสมยัหลงัเพ่ือใช้เดินประทกัษิณทัง้ 2 ชัน้23

24 (ภาพท่ี 106) 

 

 

ภาพท่ี 21 ลกัษณะการแบง่สว่นฐานของเจดีย์พระประโทน  

 

 กรณีตวัอย่างจากเจดีย์พระประโทนเกิดขึน้ท่ีเขาคลงันอกด้วยเช่นกันและมีลกัษณะท่ี

ซบัซ้อนกวา่มาก กลา่วคือ ฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ทัง้สองชัน้มีการยกเก็จลดหลัน่กันมาตัง้แต่ต้น 

และฐานชัน้ลา่งนัน้กลบัไม่ใช่ฐานท่ีใช้ในการประทกัษิณโดยตรง (ใช้ประทกัษิณได้) แต่ฐานท่ีใช้ใน

การประทักษิณโดยตรง คือ ฐานชัน้บน ซึ่งมีลานประทกัษิณ รวมถึงระเบียงคด เพ่ือสําหรับการ

ประกอบกิจกรรมด้านบนลานประทกัษิณโดยเฉพาะ แต่ฐานทัง้สองชัน้นัน้ก็ยืดขยายขนาดให้สูง

และกว้างกว่าฐานในศิลปะทวารวดีทัว่ไป จึงเป็นชุดฐานท่ีน่าจะซบัซ้อนท่ีสดุในสมัยทวารวดีแห่ง

หนึง่ (ภาพท่ี 107) 

  

                                                                                 

 
24

 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิลปะปาละและอิทธิพลต่อศิลปะใน

ประเทศไทย , 45. ดูเพิ่มเติมเร่ืองลําดับการสร้างของเจดีย์พระประโทนได้ ใน กรมศิลปากร, ปกิณก-

ศลิปวัฒนธรรม เล่ม 15 จังหวัดนครปฐม (นนทบรีุ: ไซออน มีเดีย, 2552),  47 - 68. 
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ภาพท่ี 22 ลาํดบัชุดฐานของเจดีย์ประธาน เขาคลงันอก 

 

 เม่ือเปรียบเทียบกับอาคารขนาดใหญ่ท่ีนาลนัทาอย่างอาคารหมายเลข 12 และ 14 

พบวา่ฐานของอาคารทัง้สองมีลกัษณะสงูใหญ่เช่นเดียวกัน แต่มิได้มีการซ้อนชัน้เช่นเขาคลงันอก 

ซึง่นา่จะเก่ียวข้องกับประเด็นอ่ืนๆ มากกว่าประเด็นนี ้แต่หากพิจารณาจากลกัษณะของการซ้อน

ชัน้ของฐานเขาคลงันอกและอยูใ่นผงัสีเ่หลีย่มจตัรัุส และการมีอาคารประธานตัง้อยู่ด้านบนอีกครัง้

หนึง่ ทําให้นกึถึงศาสนสถานในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีมีลกัษณะของ “ฐานเป็นชัน้” 

 ศาสนสถานบนถานเป็นชัน้ คือ ศาสนสถานท่ีมีการสร้างฐานสงูซ้อนเป็นชัน้ๆ ลดหลัน่

กนัขึน้ไปจนถึงสว่นยอด ด้านบนมีอาคารประธานตัง้อยูอี่กในผงัเด่ียว หรืออาจเป็นกลุม่อาคาร  

 การเกิดขึน้ของศาสนสถานบนฐานเป็นชัน้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดูเหมือนจะ

เกิดขึน้ใกล้เคียงกนั ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 – 15 ซึ่งร่วมสมัยกับทวารวดีในไทย ศาสนสถานบน

ฐานเป็นชัน้ท่ีโดดเดน่มากท่ีสดุคือ มหาสถปูบุโรพทุธโธ ภายใต้การอุปถมัภ์ของราชวงศ์ไศเลนทร์ใน

ชวาภาคกลาง ราวพทุธศตวรรษท่ี 1424

25  ซึง่ถือเป็นอาคารในผงัสีเ่หลีย่มและซ้อนชัน้ในผงักลมตาม

ลกัษณะของมณฑลจกัวาลของพทุธศาสนามหายานท่ีสมบูรณ์มากท่ีสดุ 

                                                                                 

 
25 John N. Miksic and others, Borobudur : majestic, mysterious, magnificent (Sleman, 

Yogyakarta, Indonesia: Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, 2010), 29. 
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 การเกิดศาสนสถานบนฐานเป็นชัน้อีกแห่งหนึ่งท่ีสําคญั คือ การสร้างศาสนบรรพตขึน้

เป็นครัง้แรกในอาณาจักรกัมพูชา อาจนบัตัง้แต่การประดิษฐานคติเทวราชและสร้างศาสนสถาน

บนฐานเป็นชัน้ขึน้ บนภเูขาพนมกเุลนของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 2 ราวต้นพทุธศตวรรษท่ี 1425

26 แตก่่อน

หน้านีก็้มีการสร้างศาสนสถานบนฐานเป็นชัน้แล้ว ท่ีปราสาทออกยม ราวพุทธศตวรรษท่ี 13 2 6

27 แต่

สภาพของปราสาทพงัทลายไปมาก ซึง่แม้วา่จะมีการสร้างศาสนสถานบนฐานเป็นชัน้ในอาณาจักร

กมัพชูาตัง้แตช่่วงพทุธศตวรรษท่ี 13 – 14 แล้วก็ตาม แตห่ลกัฐานยงัไม่ชดัเจนมากนกั จนกระทัง่ใน

รัชกาลของพระเจ้าอินทรวรมัน ทรงสร้างปราสาทบากองสร้างขึน้ ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 15 2 7

28 จึง

นา่จะเป็นหลกัฐานสาํคญัของการเกิดศาสนสถานบนฐานเป็นชัน้อยา่งแท้จริงในอาณาจกัรกมัพชูา 

 จากท่ียกมาจะเห็นได้วา่ช่วงเวลาของการเกิดศาสนสถานบนฐานเป็นชัน้ ทัง้ในชวาภาค

กลางและกัมพูชาเกิดขึน้ใกล้เคียงกันในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 - 15 ซึ่งจากลกัษณะของฐานท่ีมี

การซ้อนชัน้และขยายขนาดให้ใหญ่ขึน้ โดยเฉพาะศาสนสถานในศิลปะเขมร มีการซ้อนชัน้โดยใช้

ผงัสี่เหลี่ยมจตุรัสขึน้ไป 3 – 5 ชัน้ ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏการยกเก็จหรือย่อมุมก็ตาม ทัง้สองแห่ง

นา่จะเป็นจุดเร่ิมต้นแนวคิดในการสร้างศาสนสถานบนฐานเป็นชัน้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และ

อาจเป็นแรงบนัดาลใจให้ช่างท่ีเมืองศรีเทพ ปรับรูปแบบของศาสนบรรพตมาเป็นของตนเองโดย

ยงัคงรูปแบบของศิลปกรรมทวารวดีไว้ก็เป็นได้ (ภาพท่ี 108) 

 อนึง่ ในสมยัปาละของอินเดียยงัมีศาสนสถานช่ือวา่สถปูเกสาริยา ท่ีมีลกัษณะของฐาน

ซ้อนชัน้เช่นเดียวกนั และนา่จะเป็นต้นแบบของมหาสถปูบุโรพุทธโธ ในชวาภาคกลาง 2 8

29 ซึ่งอาจจะ

ต้องศกึษาเพ่ิมเติมในประเด็นนีต้อ่ไปในอนาคต เพ่ือความชัดเจนเก่ียวกับศาสนสถานบนฐานเป็น

ชัน้และเขาคลงันอก 

 

                                                                                 

 26 David L. Snellgrove, Angkor-before and after : a cultural history of the khmers 

(Bangkok: Orchid Press, c2004), 51. 

 
27

 Lawrence P. Briggs, The ancient Khmer Empire, 85. 

 
28

 Ibid, 101. 

 
29

 เชษฐ์ ติงสญัชลี,ประวัติศาสตร์ศิลปะ อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (นนทบุรี:       

มวิเซียมเพลส, 2558), 195. 
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ภาพท่ี 23 เปรียบเทียบลกัษณะฐานเป็นชัน้ของเขาคลงันอก 

(ก) มหาสถปูบุโรพทุธโธ ชวาภาคกลาง อินโดนีเซีย 

(ข) ปราสาทบากอง เมืองร่อลวย กมัพชูา 

(ค) เขาคลงันอก เมืองศรีเทพ  

ท่ีมา: (ก) Maestro Bali, Borubudur, accessed June 20, 2015, available from 

http://www.maestrobali.com/en/portfolio/borobudur/ 

 (ข) Asiaprivatetour, Cambodia,  accessed June 20, 2015, available from 

http://asiaprivatetour.com/photo-gallery/cambodia/ 

 

ข้อสรุปของการศึกษาเปรียบเทียบและการกาํหนดอายุ 

 

โบราณสถานเขาคลังนอกสมัยที่ 1 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบร่องรอยหรือศิลปสถาปัตยกรรมท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ของ

เขาคลงันอก โดยเฉพาะเจดีย์ประธานท่ียังคงสมบูรณ์อยู่มากนัน้ สามารถแบ่งได้ตามประเด็น

ศกึษาท่ีสาํคญั 3 ประเด็น ดงันี ้

 1.การศึกษาเปรียบเทียบแผนผังของเจดีย์ประธาน ผลของการศึกษาเปรียบเทียบ

พบว่าแผนผังของเจดีย์ประธานมีความซบัซ้อนมากท่ีสดุในสมัยทวารวดี เน่ืองจากตัง้อยู่ในผัง         
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ปัญจรถะหรือการยกเก็จ 5 เก็จของแต่ละด้าน ซึ่งยงัไม่เคยพบในสมัยทวารวดีเท่าท่ีทําการศึกษา 

และการแบ่งเพ่ิมมุมของเก็จมุมก็เพ่ิงพบท่ีเขาคลงันอกท่ีแรกเช่นเดียวกัน ด้วยวิวัฒนาการของ

แผนผงัยกเก็จแบบตรีรถะในสมัยทวารวดี ท่ีพฒันามาจากแผนผงัแบบทวิรถะในอาคารศิลปะคุป

ตะตอนปลาย-ปาละตอนต้น ท่ีนาลนัทา ราวพุทธศตวรรษท่ี 14 ทําให้เช่ือว่าแผนผังของเขาคลงั

นอกคงพฒันามาจากผงัตรีรถะในอาคารแบบทวารวดี หรืออาจมีความเก่ียวข้องกับการแบ่งมุม

ของเก็จมุม ในอาคารสมัยจาลกุยะตะวันตก ระยะแรก ราวพุทธศตวรรษท่ี 13 แต่อย่างไรก็ตาม

ด้วยความซบัซ้อนของผงัแบบปัญจรถะ เขาคลงันอกอาจจะสร้างขึน้ในห้วงเวลาหลงัจากแผนผงั

แบบตรีรถะเกิดขึน้แล้วในสมยัทวารวดี ซึง่อาจจะอยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 - 15 

 2. การศกึษาเปรียบเทียบอาคารจําลองของเจดีย์ประธาน พบวา่อาคารจําลองของเขา

คลงันอกมีรูปแบบคล้ายกับทัง้อาคารจําลองของปราสาทเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร ช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 12 และบญัชรในศิลปะอินเดียใต้ซึ่งเร่ิมต้นตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 เช่นเดียวกัน 

แตร่ะบบการวางตําแหนง่และความอิสระของฐานนัน้มีความชัดเจนว่าคงได้รับอิทธิพลของศิลปะ

อินเดียใต้ ท่ีมีความชดัเจนขึน้ในสมยัโจฬะตอนต้น ราวพทุธศตวรรษท่ี 15 เป็นต้นไป 

 3. การศึกษาเปรียบเทียบกับศาสนสถานบนฐานเป็นชัน้ พบว่าเขาคลงันอกมีการ

ตกแต่งเรือนธาตุของชุดฐานชัน้ท่ี 1 คล้ายเรือนธาตุของสถูปหมายเลข 12 และ 14 ท่ีนาลนัทา 

ศิลปะปาละตอนต้น พทุธศตวรรษท่ี 14 และมีความซบัซ้อนในเร่ืองการจัดลําดบัฐานมากท่ีสดุใน

สมยัทวารวดี และด้วยขนาดและความสงูของฐานซ้อนชัน้ อาจเทียบได้กบัศาสนสถานบนฐานเป็น

ชัน้ท่ีเกิดขึน้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 – 15 

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทําให้ทราบว่าเขาคลงันอกเป็นโบราณสถานท่ีมีความ

ซบัซ้อนทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก และแสดงให้เห็นการผสมผสานกันระหว่างแผนผงั

และการตกแต่งเรือนธาตุในศิลปะปาละ ของอินเดียเหนือ การจัดวางระบบบญัชร ในอินเดียใต้ 

และมีรูปแบบศิลปะท่ีพัฒนาขึน้เองในสมัยทวารวดีและศิลปะภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รวมทัง้อาจเก่ียวข้องกบัการเกิดขึน้ของอาคารบนฐานเป็นชัน้ ดงันัน้ห้วงเวลาแรกสร้างของเขาคลงั

นอกในสมยัท่ี 1 อาจเกิดขึน้ในราวพทุธศตวรรษท่ี 14 – 15  
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โบราณสถานเขาคลังนอกสมัยที่ 2 

 ร่องร่อยหลกัฐานของการซ่อมแปลงเจดีย์ประธานสมัยท่ี 2 ท่ีสามารถกําหนดอายุได้

นัน้ยงัไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร แต่หลกัฐานท่ีสอดคล้องกับการกําหนดอายุสมัยท่ี 1 คือการพบเคร่ือง

ถ้วยแหล่งจากเตาเขมรหลายใบ (ภาพท่ี 33) และเศษภาชนะดินเผาเนือ้แกร่งแหล่งเตาเขมร

เช่นเดียวกันหลายชิน้ ในระดับเดียวกับลานประทักษิณ ซึ่งเป็นการใช้พืน้ท่ีสมัยท่ี 2 จากการ

กําหนดอายุเคร่ืองถ้วยและเศษภาชนะดินเผาเนือ้แกร่งท่ีพบมากในแหลง่เตาจังหวดับุรีรัมย์ จะมี

อายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 15 - 1929

30   

 หลกัฐานอีกชิน้หนึง่คือ พระพุทธรูปท่ีพบในซุ้มด้านทิศตะวนัตกของอาคารประธานท่ี

สร้างขึน้ในสมัยท่ี 2 นีด้้วย (ภาพท่ี 32) ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า เป็นพระพุทธรูป

ประทบัยืนแสดงปางวิตรรกมทุราหรือปางแสดงธรรม มีการงอนิว้พระหตัด้านซ้าย ซึ่งตามลกัษณะ

ท่ีสาํคญัคือ การประทบัยืนตรงและขมวดพระเกศาใหญ่และพระพกัตร์เป็นแบบพืน้เมืองมากแล้ว 

ซึง่เป็นลกัษณะของพระพุทธรูปสมัยทวารวดีตอนกลาง การงอนิว้พระหตัถ์น่าจะเป็นการแก้ไขใน

กรณีท่ีนิว้พระหตัถ์หกัหายไปแต่เดิมหรือเป็นลกัษณะเฉพาะของศิลปะทวารวดีพืน้เมืองในช่วงนีท่ี้

ปรากฏการสลกัท่ีไม่ถูกสดัส่วนความสมมาตรหรือกายวิภาคมากนัก จึงควรจัดอยู่ในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 14 – 1530

31 

 ข้อสงัเกตท่ีสําคัญคือ พระพุทธรูปองค์นีอ้าจจะนํามาจากท่ีอ่ืนก็เป็นได้ เน่ืองด้วยมี

ขนาดเล็กและสว่นพระบาทแตกหักชํารุด รวมทัง้การประดิษฐานภายในซุ้มท่ีแทรกอยู่ในอาคาร

ประธาน หรืออาจเป็นพระพทุธรูปท่ีเคยอยู่ท่ีโบราณสถานเขาคลงันอกแห่งนี ้ซึ่งอาจนํากลบัมาใช้

อีกครัง้ในสมยันี ้ดงันัน้จึงไม่สามารถนํามาใช้กําหนดอายใุนสมยัท่ี 2 นีไ้ด้ ดงันัน้จึงอาจกลา่วได้ว่า

การซอ่มแปลงนีอ้าจเกิดขึน้เวลาใดเวลาหนึ่งในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 – 19 ตามการกําหนดอายุ

จากเคร่ืองถ้วยท่ีพบบนลานประทกัษิณ ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตารางด้านลา่งนี ้(ตารางท่ี 7) 

 

                                                                                 

 30 กรมศลิปากร, เซรามิคในประเทศไทย ชุดที่ 4 : เตาบ้านกรวด บุรีรัมย์  (กรุงเทพฯ: รุ่งศลิป์

การพมิพ์, 2550). 

 31 ศกัดิ์ชัย สายสิงห์, เรียบเรียง, ทวารวดี ศิลปกรรมยุคเร่ิมแรกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: 

ภาควชิาประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2543), 83-86. 
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ตารางท่ี 2 การกําหนดอายสุมยัของเขาคลงันอก 

ลาํดบัสมยั วตัถปุระสงค์ ผลการศกึษาเปรียบเทียบ อายสุมยั 

สมยัท่ี 1 แรกสร้าง 1.มีความซบัซ้อนของแผนผงัมาก

ว่าอาคารในสมัยทวารวดี และ

สมัพนัธ์กบัศิลปะอินเดียเหนือ 

2. อ าคาร จําลองสัมพัน ธ์กับ

ระบบบญัชรของอินเดียใต้ 

3.สมัพนัธ์กบัศาสนสถานบนฐาน

เป็นชัน้ในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ 

ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 - 15 

สมยัท่ี 2 ซอ่มแปลง 1.เคร่ืองถ้วยแหลง่เตาเขมรท่ีพบ

บนลานประทักษิณสัมพันธ์กับ

การใช้งานสมยัท่ี 2 

ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 15 - 19 

ทิง้ร้าง ทิง้ร้าง 1. ช่วงเวลาเดียวกบัเมืองศรีเทพ ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 

 

 

การศึกษาแนวคิดในการก่อสร้างของโบราณสถานเขาคลังนอก 

 

 สาเหตุของการศึกษาแนวคิดในการก่อสร้างโบราณสถานเขาคลงันอก คือ ผู้ วิจัย

คิดเห็นวา่การก่อสร้างในแต่ละสมัยของเขาคลงันอก อาจมีสาเหตุหรือแนวคิดในการก่อสร้างของ

สมัยนัน้ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในสมัยแรกสร้าง ท่ีอาจจะแสดงออกผ่านการซ่อม

แปลงโครงสร้างบางแหง่ของโบราณสถานให้มีหน้าท่ีในการใช้งานเปลีย่นไปจากเดิม ซึง่การอธิบาย

สาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมของมนุษย์ก็เป็นจุดประสงค์หนึ่งของ

การศกึษาทางโบราณคดี 

 ในกรณีของเขาคลงันอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ตามการจัดลําดับสมัย ซึ่ง

อาจมีแนวคิดท่ีเปลีย่นไป แตข้่อจํากดัสาํคญัประการหนึง่ในการศกึษาแนวคิดของเขาคลงันอก คือ 

การท่ีไม่พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีสามารถบง่บอกเร่ืองราวทางประติมานวิทยาได้อย่างชัดเจน 

เช่น จารึก ภาพสลกั ประติมากรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั เป็นต้น ทําให้การศึกษาแนวคิดท่ีเน้นไป
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ทางประติมานวิทยานัน้ทําได้ยาก ดงันัน้การศกึษาแนวคิดในการก่อสร้างครัง้นี ้นอกจากจะศึกษา

ผ่านทางร่องรอยหลกัฐานทางโบราณคดีแล้ว จึงต้องการศึกษาผ่านบริบททางโบราณคดี เพื่อ

ตีความแนวคิดในการก่อสร้างตอ่ไป  

 

แนวคิดเก่ียวกับตาํแหน่งที่ตัง้ของโบราณสถานเขาคลังนอก 

 ตําแหน่งท่ีตัง้ของเขาคลังนอกอยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองศรีเทพ ห่างออกไป

ประมาณ 2 กิโลเมตร ในปัจจุบนัเป็นท่ีตัง้ของหมู่บ้านและพืน้ท่ีเกษตรกรรม ซึ่งข้อสงัเกตเก่ียวกับ

ตําแหนง่ท่ีตัง้ของโบราณสถานเขาคลงันอกอาจะแบง่ได้เป็น 2 ข้อสงัเกตคือ  

 ความสัมพันธ์กับแกนทิศ เม่ือวิเคราะห์ตําแหนง่ท่ีตัง้ของเขาคลงันอก จากภาพถ่าย

ดาวเทียม หรือภาพถ่ายระยะไกล พบวา่เขาคลงันอกตัง้อยูบ่นแกนทิศเดียวกนักบัเมือง ศรีเทพ โดย

ใช้แกนทิศเหนือ-ใต้ร่วมกัน เม่ือทดลองลากเส้นแนวแกนเหนือ-ใต้ โดยให้เจดีย์ประธานเป็นจุด

ศนูย์กลาง ผา่นเจดีย์บริวารด้านทิศใต้ รวมทัง้เนินโบราณสถานท่ียงัไม่ได้ทําการขุดศึกษา เส้นแนว

แกนจะตรงตดัแกนกลางเมืองศรีเทพบริเวณปรางค์ศรีเทพและเขาคลงัในอยา่งพอดี 

 สว่นอีกด้านหนึง่ เขาคลงันอกยงัตัง้อยูบ่นแกนทิศเดียวกนักบัเขาถมอรัตน์ โดยใช้แกน

ทิศตะวนัออก-ตะวนัตกร่วมกัน เม่ือลากเส้นผ่าน โดยใช้วิธีเดียวกับแนวแกนทิศใต้ แต่เปลี่ยนเป็น

ทิศตะวนัตก ก็จะตรงไปเขาถมอรัตน์เช่นเดียวกนั และเม่ือยืนอยูบ่นกึ่งกลางบนัไดด้านทิศตะวนัตก

จะเห็นวา่เขาถมอรัตน์จะอยูก่ึ่งกลางช่องบนัไดพอดี (ภาพท่ี 109) 
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ภาพท่ี 24 ความสมัพนัธ์ด้านตําแหนง่ท่ีตัง้ของเมืองศรีเทพ เขาคลงันอกและเขาถมอรัตน์ 

 

 ข้อสงัเกตนีอ้าจสรุปได้วา่การวางผงัและเลอืกตําแหนง่ของเขาคลงันอก มีการคํานึงถึง

แกนทิศท่ีสมัพนัธ์กบัเมืองศรีเทพและเขาถมอรัตน์เป็นหลกั ความสมัพนัธ์กับแนวแกนทิศของเมือง

ศรีเทพนัน้อาจเป็นเร่ืองปกติท่ีจะวา่งตําแหนง่ให้ตรงกบัเมือง ซึง่อาจเป็นคติท่ีเห็นมาก่อนหน้านีแ้ล้ว

ในกรณีการวางตําแหน่งของเขาคลงัใน ซึ่งน่าจะสร้างขึน้ก่อนเขาคลงันอก เขาคลงัในถูกสร้างขึน้

บริเวณเกือบกึ่งกลางของเมืองศรีเทพพอดี แต่มีทิศทางหนัไปทางตะวนัออกแน่นอนตามทิศทาง

ของบนัได ดงันัน้การสร้างศาสนสถานใหม่อาจคํานงึถึงแนวแกนทิศของศาสนสถานเดิมเป็นหลกั 

 ในกรณีของเขาถมอรัตน์ ถึงแม้ว่าจะมีร่องรอยความเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ิมาตัง้แต่

สมยัก่อนประวติัศาสตร์ 3 1

32 แต่ความสําคญันัน้ดูจะชัดเจนในช่วงท่ีกลายเป็นศาสนสถานของพุทธ

ศาสนามหายาน ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 1432

33 เป็นต้นมา ซึง่อาจเป็นได้วา่ในช่วงท่ีสร้างเขาคลงันอก

ตรงกับช่วงท่ีเขาถมอรัตน์ถูกยกให้พุทธสถานมหายานแห่งสําคัญของเมืองศรีเทพแล้ว และการ

                                                                                 

 32 วลยัลกัษณ์ ทรงศริิ, “ถมอรัตน์ เขาศกัดิส์ทิธ์ิของเมืองศรีเทพ,” เมืองโบราณ 25, 3(กรกฎาคม – 

กนัยายน 2542): 27 – 29. 

 
33

 กรมศลิปากร, พระศรีอาริยเมตไตรย : แนวคิด คตคิวามเช่ือ และรูปแบบประตมิากรรม, 

(ปราจีนบรีุ: กรมศลิปากร, 2555), 133-136. 
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สร้างเขาคลงันอกอาจคํานึงถึงการตัง้ตําแหน่งให้ตรงแนวแกนทิศเดียวกับศาสนสถานเดิม ดงัเช่น

ท่ีตัง้ตรงกบัแนวแกนของเขาคลงัในก็เป็นได้  

 อาจจะกลา่วด้วยวา่ในสมยัตอ่มาประมาณพทุธศตวรรษท่ี 16 มีการสร้างปรางค์ฤาษี 

บริเวณนอกเมือง หา่งจากเขาคลงันอกไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 1 กิโลเมตร และปรางค์ฤาษี

ยงัตัง้ทับแนวแกนทิศตะวนัออก – ตะวนัตก ของเขาคลงันอกและเขาถมอรัตน์เช่นเดิม อาจเป็น

แนวคิดท่ีให้ความสาํคญักบัแนวแกนทิศอยา่งมากก็เป็นได้  

 ตําแหน่งที่ถูกสร้างไว้นอกเมือง เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าจากการขุดหลุมทดสอบทาง

โบราณคดีจํานวน 4 หลุม บริเวณพืน้ดินรอบเจดีย์ประธาน และการขุดหลุมร่องยาวทดสอบ

ครอบคลุมพืน้ท่ีบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไม่พบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ท่ีชัดเจน 

หลกัฐานจากการขุดศึกษาเจดีย์บริวารก็พบเศษภาชนะดินเผาในปริมาณท่ีน้อยมากเช่นเดียวกัน 

ภาชนะดินเผาและเศษภาชนะดินเผาส่วนใหญ่ท่ีพบจะอยู่ในชัน้ทับถมของเจดีย์ประธานเสีย

มากกวา่ ซึง่สรุปได้วา่ในบริเวณท่ีตัง้ของโบราณสถานเขาคลงันอกไม่มีการอยู่อาศยัของมนุษย์มา

ก่อนหรือร่วมสมยัในอาณาบริเวณนีเ้ลย 

 โบราณสถานสาํคญับริเวณเมืองศรีเทพ ล้วนแล้วแตมี่ร่องรอยการอยู่อาศยัของมนุษย์

มาก่อนแล้วทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยการอยู่อาศยัอย่างหนาแน่นและฐานอาคารเดิมใต้ปรางค์     

ศรีเทพ33

34 ร่องรอยการอยูอ่าศยัก่อนหน้าท่ีจะมีการสร้างปรางค์ฤาษี3 4

35 หรือโบราณสถานเขาคลงัใน

ท่ีเป็นศาสนสถานของพทุธศาสนาและวฒันธรรมทวารวดีเอง ก็พบว่ามีร่องรอยการใช้พืน้ท่ีย้อนไป

ก่อนหน้านีไ้ด้ถึงพทุธศตวรรษท่ี 10 – 1135

36
 

 ข้อสงัเกตนีเ้ป็นการแสดงให้เห็นวา่เขาคลงันอกเป็นพุทธสถานท่ีถูกสร้างขึน้ โดยตัง้ใจ

ให้เป็นพทุธสถานนอกเมืองท่ีสามารถใช้อาณาบริเวณได้อยา่งกว้างขวาง ไม่มีข้อจํากัดในเร่ืองของ

ชุมชนหรือความแออดัของประชากร จึงสามารถสร้างกลุม่  ของศาสนสถานได้อย่างอิสระ หรือพืน้

                                                                                 

 34 อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, รายงานการขุดตรวจฐานปรางค์ศรีเทพ ปีงบประมาณ 2544 

(เพชรบรูณ์: อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2544), 16 – 24. (เอกสารอดัสําเนา) 

 35 อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดี ปรางค์ฤาษี (ST’08 : 

PRS) (เพชรบรูณ์: อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2551), 125 – 126. (เอกสารยงัไมตี่พมิพ์) 

 36 กรมศลิปากร, นําชมอุทยานประวัตศิาสตร์ศรีเทพ (กรุงเทพฯ: รุ่งศลิป์การพมิพ์, 2534), 26. 
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ท่ีนีอ้าจถูกจํากัดไว้เป็นพืน้ท่ีทางศาสนาโดยเฉพาะ จากการท่ีพบโบราณสถานขนาดเล็กกระจาย

อยูท่างด้านทิศเหนือของเมืองศรีเทพกวา่ 50 แหง่ แตไ่ม่มีหลกัฐานการอยูอ่าศยัท่ีชดัเจนเลย 

 ประเด็นเ ร่ืองการเป็นพุทธสถานขนาดใหญ่นอกเมือง มีข้อคิดเห็นของธนธร          

กิตติกานต์ ผู้ศึกษาเก่ียวกับพฒันาการของมหาธาตุในประเทศไทย ให้ความเห็นว่าโบราณสถาน

หมายเลข 18 ท่ีวัดโขลงสุวรรณคีรี น่าจะเป็นมหาสถูปกลางเมืองท่ีสร้างขึน้ภายใต้คติของ          

พุทธศาสนามหายาน ตามแบบพุทธสถานในนาลนัทา ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 – 14 และเป็น     

พทุธสถานในเขตวงั สว่นสถปูหมายเลข 1 ท่ีตัง้อยูน่อกเมืองคูบวั น่าจะเป็นพืน้ท่ีของเขตวดั แต่ก็มี

การใช้งานควบคูก่นัไป 36

37
 

 ดงันัน้หากศกึษาเปรียบเทียบกบัเขาคลงัใน ซึง่มีแผนผงัและรูปแบบคล้ายกบัมหาสถูป

ท่ีวดัโขลงสวุรรณคีรี ซึ่งมีร่องรอยของพุทธศาสนามหายานในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 เช่นเดียวกัน 

จึงเป็นไปได้ว่าเขาคลงัในถูกสร้างขึน้เป็นมหาสถูปกลางเมืองในเขตวงั และเขาคลงันอกสร้างขึน้

เพ่ือเป็นมหาเจดีย์นอกเมืองซึง่มีอาณาบริเวณเป็นเขตวดั ดงันัน้เหตุท่ีไม่พบหลกัฐานการอยู่อาศยั 

เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีทางศาสนาโดยเฉพาะนัน่เอง  

 หากเช่ือในข้อคิดเห็นนี ้ควรต้องทําความเข้าใจกบัการกําหนดอายุของเขาคลงัในใหม่

อีกครัง้หนึ่ง จากเดิมท่ีสนันิษฐานว่าสร้างในขึน้ตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 12 อาจเปลี่ยนเป็นสร้างขึน้

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 ก็เป็นได้ ซึ่งในประเด็นเร่ืองการกําหนดอายุใหม่นี ้เคยมีผู้ศึกษาไว้แล้ว

เช่นกนั37

38
 

 

ข้อสังเกตเก่ียวกับคติมณฑลจักรวาล 

 สิง่ท่ีสงัเกตเห็นได้ประการหนึง่ก่อนการศึกษาเปรียบเทียบแผนผงัของเขาคลงันอกคือ 

ความซบัซ้อนของแผนผงัท่ีแฝงไปด้วยความสมมาตรลงตวัในสมยัแรกสร้างหรือสมัยท่ี 1  ลกัษณะ

ของแผนผงัไม่มีร่องรอยท่ีขดักบัความสมมาตรเลย จนกระทัง่เกิดการซอ่มแปลงหรือใช้พืน้ท่ีในสมัย

ท่ี 2 และเม่ือทําการศึกษาเปรียบเทียบกับแผนผงัอาคารในสมัยทวารวดีและในศิลปะปาละของ

                                                                                 

 
37

 ธนธร กิตตกิานต์, มหาธาตุ (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2557),  67-73. 

 
38

 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิลปะปาละและอิทธิพลต่อศิลปะใน

ประเทศไทย, 68-69. 
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อินเดียภาคเหนือ ยิ่งทําให้ประเด็นเร่ืองความซับซ้อนและความสมมาตรดูจะชัดเจนมากขึน้ 

โดยเฉพาะระบบการศิลปะสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้หลายแห่งในเขาคลงันอก เช่น 

แผนผงัแบบปัญจรถะ การประดบัอาคารจําลอง ลกัษณะฐานท่ียืดสงูขึน้และเปลีย่นลําดบัของลาน

ประทกัษิณ การเกิดขึน้ของระเบียงคดรอบอาคารประธาน เป็นต้น 

 สิง่ท่ีเกิดขึน้ใหม่และมีความซบัซ้อนเหลา่นีเ้ป็นไปได้หรือไม่ว่า สาเหตุเกิดจากการเข้า

มาของแนวคิดทางการก่อสร้างแบบใหม่ ท่ีอาจเกิดขึน้ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 – 15 ตามลกัษณะ

ของศิลปะสถาปัตยกรรม และเป็นสมัยท่ีพุทธศาสนามหายานท่ีเมืองศรีเทพเจริญขึน้ ทัง้ในเขต

เมืองศรีเทพและลุม่แม่นํา้ป่าสกั ดงันัน้ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจเก่ียวกับแนวคิดในการก่อสร้างของ

เขาคลงันอกในสมัยท่ี 1 ว่ามีความสมัพันธ์กับคติหรือแนวคิดของพุทธศาสนามหายานหรือไม่ 

โดยเฉพาะแนวคิด “มณฑลจกัรวาล” 

 ก่อนอ่ืนต้องกลา่วถึงลกัษณะแหง่ความสมมาตรของอาคารประธานเสียก่อน แผนผงั

ของเจดีย์ประธาน ถือได้วา่มีความซบัซ้อนมากท่ีสดุในสมยัทวารวดี เน่ืองจากมีการยกเก็จออกมา

ด้านละ 5 เก็จ หรือเรียกวา่แผนผงัแบบปัญจรถะ เก็จประธานท่ีอยูต่รงกึ่งกลางของแต่ละด้านถูกใช้

เป็นบนัไดทางขึน้ไปสูล่านประทักษิณด้านบนสดุ ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของเจดีย์ประธาน นอกจากนีแ้ต่ละ

เก็จท่ียกออกมา ลกัษณะตําแหนง่ของบนัไดเป็นการวางผงักากบาทตามแนวแกนและเป็นลกัษณะ

สําคญัของมณฑล ท่ีเน้นกําหนดทิศทางตามแนวกากบาทเป็นหลกั 3 8

39 นอกจากนีแ้ต่ละเก็จท่ียก

เพ่ิมขึน้มายังมีการประดับด้วยอาคารจําลองทรงปราสาท รวมทัง้ช่องว่างระหว่างเก็จก็มีการ

ประดบัด้วยเช่นกัน การยกเก็จประดับอาคารทัง้สี่ด้านอยู่ในแนวคิดของความสมมาตรทัง้ขนาด

และตําแหนง่จะเทา่กนัในคูต่รงข้ามเสมอ 

 อาคารจําลองท่ีประดบัชุดฐานศิลาแลงสามารถนบัด้านด้านละ 8 หลงั รวมทัง้สิน้ 32 

หลงั แม้ในชุดฐานชัน้ท่ี 2 ก็ยังคงระบบเดิมเช่นเดียวกัน เพียงแต่ลดหลัน่ลงมาทําให้เกิดอาคาร

จําลองขนาดเลก็อีก 32 หลงั รวมทัง้สนิ 64 หลงั การประดบัอาคารจําลองจํานวน 32 หลงั ทัง้สอง

                                                                                 

 39 เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, แปลโดย ภัทรพร ศิริกาญจน และคณะ 

(กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2537),157. 



182 
 

 

ชัน้อาจจะมีความหมายด้านตวัเลข39

40
 นอกจากนี ้เจดีย์ประจํามมุยงัทําให้เกิดความสมมาตรในแนว

ทแยง จากการขุดค้นยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีเจดีย์ประจํามุมพืน้ลานประทักษิณหรือไม่ แต่

สนันิษฐานว่าควรจะมี เม่ือเปรียบเทียบจากความสมมาตรของชุดฐานศิลาแลงท่ีสร้างลดหลัน่

สดัสว่นกนัแตค่งไว้ซึง่รูปแบบศิลปะเดิม 

 ข้อสงัเกตอีกประการหนึง่คือ ไม่เพียงเฉพาะชุดฐานศิลาแลงเท่านัน้ท่ีมีความสมมาตร 

ระบบของตวัเลขนีย้งัสง่ไปถึงระเบียงคดท่ีอยูล้่อมรอบอาคารประธานด้วย กลา่วคือ  ระบบเสา ท่ี

ล้อมรอบอาคารประธานตัง้แบ่งห้องของระเบียงคดออกเป็น 36 ห้อง ซึ่งแต่ละห้องจะตรงกับ

ตําแหนง่ช่องบนัไดและอาคารจําลองของด้านนัน้ๆ ถ้าไม่นบัห้องกลางท่ีตรงกบัช่องบนัได ห้องรอบ

ระเบียงคดนีก็้จะมีจํานวน 32 ห้องเทา่กบัอาคารจําลองเช่นกนั  

 ถึงแม้อาคารประธานจะพงัทลายไปมากจนไม่สามารถสนันิษฐานรูปทรง ท่ีแ ท้จ ริ งไ ด้

แตจ่ากการศึกษาของสนัติ เล็กสขุุม ซึ่งทําการเปรียบเทียบกับยอดเจดีย์จําลองในศิลปะทวารวดี 

สันนิษฐานว่า ส่วนเรือนธาตุของอาคารประธานน่าจะเป็นลักษณะแผนผังกลมท่ีแสดงถึง 

“ครรภธาต”ุ หรือเจดีย์ท่ีมีลกัษณะกลมในทรงหม้อนํา้หรือทรงระฆงั 

 ลกัษณะของความสมมาตรของอาคารประธานนีอ้าจจะมีความเก่ียวข้องกับแนวคิด

เร่ืองมณฑลในพุทธศาสนาท่ีเน้นความสมมาตรของแผนผงัและแนวแกนท่ีถูกต้องตามทิศทาง ซึ่ง

แสดงออกทางสถาปัตยกรรมประเภทตา่งๆ 

 มณฑล ในพุทธศาสนามหายาน หมายถึงแผนภาพมหาจักรวาลของสิ่งทัง้ปวง (ไม่

เก่ียวกับดาราศาสตร์) ท่ีแสดงด้วยสญัลกัษณ์แทนสรรพสิ่งในลกัษณะบุคคลาธิษฐานโดยอาจจะ

แสดงเป็นรูปเทพตา่งๆ หรือแสดงเป็นสญัลกัษณ์แทนองค์เทพนัน้ๆ เพ่ือสื่อความหมายว่าสรรพสิ่ง

ทัง้ปวงมีจุดกําเนิดเดียว แต่ถูกครอบงําด้วยมายา อีกนัยหนึ่ง มณฑล หมายถึงแผนภาพ             

                                                                                 

 
40

 เอเดรียน สนอดกลาส เคยเสนอวา่ ตวัเลข 32 นี ้ในทางพทุธศาสนา อาจเก่ียวข้องกบัสวรรค์ของ

พระอินทร์ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยเทพบริวาร ทัง้ 32 องค์ หรือการแบง่อาณาจกัรของพทุธศาสนาออกเป็น 32 มณฑล 

หันไปตามทิศต่างๆ มณฑลละทิศ ซึ่งสืบเน่ืองมาถึงอาณาจักรปยูในพม่าท่ีมี 32 มณฑลเช่นกัน เอเดรียน         

สนอดกราส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, 94-97.  
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อนุจักรวาลแห่งกลุม่เทพหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่ง ซึ่งแวดล้อมด้วยบริวาร มีลกัษณะคล้ายยันต์ 

สาํหรับผู้ เลือ่มใสศรัทธาใช้เป็นสือ่ในการเข้าถึงเทพ40

41
 

 มณฑล ตามรูปศัพท์ภาษาสันสกฤต แปลว่า “วงกลม” หรือรัศมีของวงกลมท่ีแผ่

ออกไป ในทางสญัลกัษณ์ มณฑลคือบริเวณท่ีมีจุดศูนย์กลาง มีขอบเขตแน่ชัด จัดเป็นอาณา

เขตศกัสทิธ์ิ หรือบริเวณท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมตา่งๆโดยปราศจากอุปสรรค อีกนยัหนึ่งแปลว่าทุกสิ่ง

ทุกอย่างท่ีมีความสมบูรณ์ซึ่งเกิดจากสว่นย่อยท่ีสมัพนัธ์กัน 4 1

42  หรืออีกความหมายหนึ่ง แสดงให้

เห็นสญัลกัษณ์ท่ีเป็นตวัแทนชายและหญิง รวมทัง้เป็นเหตุแห่งการทําสมาธิ 4 2

43 ซึ่งอาจแสดงออก

ผ่านความสมมาตรของแผนผังในสถาปัตยกรรมต่างๆ 4 3

44 และแสดงออกมาให้เห็นได้ 2 รูปแบบ

ด้วยกนั ได้แก่44 45 

 1. ครรภธาตุมณฑล คือ มณฑลท่ีสําแดงคุณลักษณะแห่งพระไวโรจนะ ด้วย

สญัลกัษณ์แหง่ความเป็นจริงของสรรพสิ่ง ซึ่งยงัไม่ได้สําแดงให้ปรากฏ หรือสตัภาวะอันอยู่ในพระ

ไวโรจนะหรือพระไวโรจนะท่ีอยใ่นสตัภาวะ ซึง่มีรายละเอียดอยูใ่นคมัภีร์มหาไวโรจนสตูร 

 2. วชัรธาตมุณฑล คือ มณฑลท่ีสาํแดงคณุลกัษณะของพระไวโรจนะว่าเป็นเทพสงูสดุ 

ทรงเป็นศนูย์กลางมลูธาตขุองสากลจักรวาล เป็นสญัลกัษณ์แห่งปัญญาอันแข็งแกร่งประดุจเพชร 

(วชัระ) ท่ีสามารถตดัอวิชา และหลดุพ้นจากกิเลสตณัหาทัง้ปวง รายละเอียดมีอยู่ในคมัภีร์สรรว-

ตถาคต-ตตัว-สงัคฤหะ ซึ่งเป็นคมัภีร์ของนิกายมันตระยานหรือพุทธตนัตระ ท่ีเจริญอยู่ในประเทศ

อินเดีย 

 การจะตีความว่าเขาคลงันอกมีความสมัพันธ์คติมณฑลประเภทไหนนัน้ อาจต้อง

ศกึษาทางอ้อมโดยศกึษาเปรียบเทียบจากพุทธสถานท่ีปรากฏคติมณฑลท่ีกลา่วถึงนีอ้ย่างชัดเจน

                                                                                 

 41 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน (กรุงเทพฯ:  อกัษรสมยั, 2543), 347. 

 42 เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, 100-102. 

 
43

 Giuseppe Tucci, The theory and practice of the Mandala : with special reference to 

the modern psychology of the subconscious, trans. Alan H. Brodrick  (London : Rider, 1969),37. 

 
44

 John M. Lundquist, The temple : meeting place of heaven and earth (London: 

Thames and Hudson, 1993), 16. 

 
45

 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน, 347-350. 
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ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่ดูเหมือนว่าการเกิดขึน้ของมหาสถูปบุโรพุทธโธ ในชวาภาค

กลางราวพทุธศตวรรษท่ี 14 นัน้ อาจเป็นหลกัฐานให้ทําการศกึษาเปรียบเทียบได้ 

 บุโรพุทธโธเป็นมหาสถูปท่ีสําคญัท่ีสดุแห่งหนึ่งในชวาภาคกลาง สร้างขึน้ภายใต้การ

อุปถัมภ์ของราชวงศ์ไศเลนทร์ มีรูปแบบการสร้างซ้อนชัน้กันขึน้ไปจนถึงส่วนยอด โดยมีฐาน

สีเ่หลีย่มจตัุรัส 5 ชัน้ ถัดขึน้ไปเป็นฐานระเบียงวงกลม 3 ชัน้ ก่อนท่ีชัน้บนสดุจะเป็นท่ีตัง้ของสถูป

ประธานทรงระฆงั รอบระเบียงทางเดินสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบด้วยภาพสลกันูนต่ําท่ีเป็นเร่ืองราว

ในพุทธศาสนา เก่ียวกับกฎแห่งกรรมตามคัมภีร์มหาวิภังค์ ชาดกและอวทาน ลลิตวิสตระ        

คณัฑวยหุสตูร และภทัรจารี ซึง่เป็นภาพเลา่เร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพทุธศาสนามหายาน 45

46 

 นอกจากนี ้ลกัษณะการประดิษฐานพระพทุธรูปท่ีจดัวางพระพุทธรูปตามทิศต่างๆ ใน

ลกัษณะของการแสดงมทุราท่ีบง่บอกถึงพระพทุธเจ้าองค์นัน้ๆ แสดงให้เห็นถึงตําแหน่งท่ีสอดคล้อง

กับวัชรธาตุมณฑล และยังแสดงให้เห็นถึงการห้อมล้อมพระไวโรจนะท่ีตัง้อยู่ตรงกลางของ

พระพทุธเจ้าองค์อ่ืนๆ46

47  

 การเกิดขึน้ของมหาสถูปบุโรพุทโธ ถือว่าเป็นแผนภาพสามมิติท่ีสมบูรณ์ของคติ

มณฑลจักรวาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทัง้คติวัชรธาตุมณฑลท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนจาก

ลกัษณะศิลปสถาปัตยกรรมนัน้ สามารถอนมุานได้วา่ในช่วงเวลาเดียวกันนีค้ติวชัรธาตุมณฑลเป็น

ท่ีรู้จกัแล้วในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่นา่จะสอดคล้องกบัห้วงเวลาท่ีพทุธศาสนามหายานท่ีเมือง

ศรีเทพเจริญขึน้ จึงอาจเป็นไปได้วา่เขาคลงันอกนา่จะมีความเก่ียวข้องกบัคติมณฑลจักรวาล แบบ

วชัรธาตมุณฑล ได้เช่นกนั 

 ดงันัน้การศึกษาเปรียบเทียบในครัง้นีจ้ะใช้แผนภาพของวัชรธาตุมณฑล มาทําการ

เปรียบเทียบกบัแผนผงัของเจดีย์ประธาน เพ่ือวิเคราะห์ว่ามีความคล้ายคลงึกันหรือไม่ สาเหตุท่ีไม่

ศึกษาเปรียบเทียบกับบุโรพุทธโธโดยตรงนัน้ เน่ืองจากขาดหลกัฐานทางประติมานวิทยาท่ีจะ

ตีความเร่ืองแนวคิดนีใ้ห้ชดัเจนได้ จึงเป็นการศกึษาเค้าเง่ือนของความสมัพนัธ์ในเบือ้งต้น 

           

         

                                                                                 

 
46 เชษฐ์ ตงิสญัชลี, ศลิปะชวา, (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2558), 47. 

 47 เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, 171-173. 
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ภาพท่ี 25 แผนภาพวชัรธาตมุณฑล 

ท่ีมา: เอเดรียน สนอดกราส, สญัลกัษณ์แหง่พระสถปู, แปลโดย ภทัรพร ศิริกาญจน และคณะ 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2537),174 

.  

 วิธีการศึกษาเปรียบเทียบในขัน้ต้นนี ้คือ การนําแผนผงัของเจดีย์ประธาน ครอบทับ

ด้วยแผนภาพวชัรธาตุมณฑล เพ่ือดูความสอดคล้องทางด้านตําแหน่ง และความสมมาตร พบว่า

ตําแหนง่ของอาคารจําลองทัง้ท่ีประดบัเก็จและประดบัช่องวา่งระหวา่งเก็จ จะตรงกับตําแหน่งของ

ผู้ พิทกัษ์และวชัระทัง้หมดอยา่งได้สดัสว่นคือด้านละ 8 จุดรวมทัง้หมด 32 จุด แม้ในชุดฐานชัน้ท่ี 2

ก็ยงัทําลดหลัน่ในสดัสว่นเดิมเช่นเดียวกนั เจดีย์ประจํามมุก็ตรงกับวชัระและพระโพธิสตัว์และอาจ
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นบัรวมช่องบนัไดทัง้ 2 ชัน้ ท่ีตรงกบัพระโพธิสตัว์ อาคารประธานหากเช่ือวา่เป็นครรภธาตุจริง ก็จะ

ตรงกบัตําแหนง่ของวงกลมท่ีเป็นแกนหลกัของมณฑลเช่นกนั (แผนผงัท่ี 17) 

 

 

แผนผงัท่ี 8 ผงัเจดีย์ประธานกบัสดัสว่นของวชัรธาตมุณฑล 

 

 ถึงแม้วา่รายละเอียดของเจดีย์ประธานของเขาคลงันอกจะยงัไม่สมบูรณ์ เม่ือเทียบกับ

แผนภาพวชัรธาตมุณฑล แตก็่อาจบอกได้วา่มีความสมัพนัธ์กบัแผนภาพลกัษณะนีเ้ช่นกนั ประเด็น

ท่ีนา่สนใจคือ อาคารจําลองของชุดฐานเม่ือนําไปเทียบกบัแผนภาพพบวา่ตรงกบัผู้ พิทกัษ์และวชัระ 

ทําให้นกึไปถึงการประดบับญัชรของอินเดียใต้ บฐัชรของเทวาลยับางหลงัมีการตัง้ประติมากรรม

รูปเคารพไว้ด้านในด้วย ซึง่นา่จะมีความหมายทางประติมานวิทยา ซึง่เม่ือกลบัมาพิจารณาอาคาร

จําลองของเขาคลงันอก อาจมีความเป็นได้ได้ท่ีจะสร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีตัง้ของประติมากรรมเช่นกัน 

และแตล่ะหลงัอาจมีความหมายถึงท่ีอยูข่องเทพหรือพระโพธิสตัว์ก็เป็นได้ 

 การศึกษาต่อมาในส่วนของแผนผังรวมของเขาคลงันอก ซึ่งประกอบไปด้วยเจดีย์

ประธานและเจดีย์บริวาร หากเปรียบเจดีย์ประธานเป็นจุดศนูย์กลางเจดีย์จําลองก็เป็นเหมือนเกาะ

ท่ีล้อมรอบศนูย์กลางเอาไว้ แตล้่อมรอบโดยอิงตามแนวแกนทิศหลกั ซึ่งรูปแบบนีน้่าจะสร้างขึน้ใน
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คติมณฑลจกัรวาลอยา่งแนน่อน แตอ่ยา่งไรก็ตามภาพรวมของเจดีย์บริวารรูปแบบท่ีกระจายตาม

แนวแกนทิศนัน้ยงัไม่ปรากฏท่ีใดมาก่อนเลยในสมยัทวารวดี หรือแม้แต่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ก็ตาม พบแต่เพียงเจดีย์บริวารท่ีรวมอยู่ในแผนผงั ในลกัษณะท่ีล้อมรอบหรือกระจายอยู่ตามผัง 

มิได้ซ้อนออกมาตามแนวแกนทิศเช่นนี ้

 แต่ควรจะต้องกล่าวถึงการเกิดขึน้ของจันทิเซวู พุทธสถานท่ีดีรับการอุปถัมภ์จาก

ราชวงศ์ไศเลนทร์เช่นเดียวกับบุโรพุทธโธ จันทิเซวูเป็นกลุ่มศาสนสถานขนาดใหญ่ ซึ่งมีจันทิ 

ประธานตัง้อยู่ตรงกลาง แวดล้อมด้วยจันทิบริวารในผงัสี่เหลี่ยมจํานวนถึง 240 หลงั (จันทิเซวูมี

ความหมายวา่จนัทิพนัหลงั)47

48 จนัทิเซวจูึงอยูใ่นแผนผงัมณฑลจกัวาลท่ีอาคารประธานถูกล้อมรอบ

ไปด้วยท่ีประทบัของพระพุทธเจ้า พระโพธิสตัว์และเทพในตําแหน่งต่างๆ ซึ่งแสดงถึงการจําลอง

จกัรวาลนัน่เอง48

49 (แผนผงัท่ี 18) 

 จากรูปแบบมณฑลจกัรวาลท่ีจนัทิเซว ูอาจทําการศกึษาเปรียบเทียบย้อนกลบัมาท่ีเขา

คลงันอกได้ ด้วยรูปแบบท่ีมีอาคารบริวารหลงัเลก็ๆ ล้อมรอบอาคารอยา่งเป็นระเบียบแบบแผน ซึ่ง

หมายถึงมีการออกแบบให้สอดคล้องกันตัง้แต่ต้น (ภาพท่ี 93) ภาพรวมของกลุม่โบราณสถานเขา

คลงันอกอาจสร้างขึน้ในคติมณฑลจกัวาลก็เป็นได้ แตเ่ป็นมณฑลจักรวาลท่ีมีเอกลกัษณะเป็นของ

ตนเอง  

 คติมณฑลจักรวาลท่ีมั่นคงท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คงอยู่ท่ีชวาภาคกลาง 

เน่ืองด้วยมีศาสนสถานท่ีสร้างขึน้ในคตินีห้ลายแห่ง และเขาคลงันอกอาจได้รับอิทธิพลทางด้าน

แนวคิดในการก่อสร้างตามคติมณฑลจักรวาลนีม้าจากชวาภาคกลางก็เป็นได้ ซึ่งในประเด็นเร่ือง

คติท่ีปรากฏในการก่อสร้างนีจํ้าเป็นจะต้องมีการศกึษาตอ่ไปในอนาคต และหวงัว่าจะพบหลกัฐาน

ทางด้านประติมานวิทยาชิน้ใหม่จากการดําเนินการทางโบราณคดีท่ีเขาคลงันอกด้วยเช่นกนั 

 

 

                                                                                 

 
48

 Jacques Dumarcay, The temples of Java (Singapore : Oxford University Press, 1986) 

21-23. 

 
49

 เชษฐ์ ตงิสญัชลี, ศลิปะชวา, 87-88. 
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แผนผงัท่ี 9 จนัทิเซวแูละจนัทิบริวาร 

ท่ีมา: ฐานข้อมลูภาพ ศาสตราจารย์ หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, แผนผงัจนัทิเซว,ู เข้าถึงเม่ือ  19 

มิถนุายน 2558, เข้าถึงได้จาก 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/result.php?pageNum_rs=162&totalRows_rs=4

320&check=type&keyword=1&Submit322=Search 

 

การหันไปยังทิศตะวันตกของเจดีย์ประธาน 

 แนวคิดนีเ้ป็นแนวคิดท่ีเก่ียวกับการซ่อมแปลงในสมัยท่ี 2 ซึ่งได้กล่าวไปในการ

จัดลําดับสมัยแล้วว่า เจดีย์ประธานในสมัยนีไ้ด้ถูกกําหนดทิศทางให้หันไปทางด้านทิศตะวันตก 

พร้อมทัง้มีการประดิษฐานพระพุทธรูปองค์หนึ่งไว้ในซุ้มพระทางด้านทิศตะวันตกนีด้้วย ทัง้นี ้

การศึกษาแนวคิดในหวัข้อนี ้คงมุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาความหมายสําคัญของทิศตะวนัตกท่ีมีต่อ  

เขาคลงันอก โดยสามารถแบง่ประเด็นศกึษาได้เป็น 2 ประเด็นดงันี ้
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 ความสัมพันธ์กับเขาถมอรัตน์ การหนัทิศทางในสมยันีอ้าจสมัพนัธ์กบัตําแหนง่ท่ีตัง้

ของเขาถมอรัตน์ ท่ีตัง้หา่งจากเมืองศรีเทพไปทางด้านทิศตะวนัตกประมาณ 20 กิโลเมตร ดงัท่ีได้

เคยกลา่วไปแล้วในแนวคิดเร่ืองการเลือกตําแหน่งท่ีตัง้ว่า เขาถมอรัตน์อาจมีความสมัพนัธ์กับเขา

คลงันอกในลกัษณะของการตัง้อยู่บนแกนทิศเดียวกัน แต่ในขณะนัน้เขาคลงันอกยังไม่ได้ถูก

กําหนดให้มีทิศทางตายตวั จึงยังไม่เห็นถึงความเช่ือมโยงมากนักในสมัยท่ี 1 แต่ในสมัยท่ี 2 นี ้   

เขาคลงันอกถกูกําหนดให้หนัไปทางทิศตะวนัตกอยา่งแท้จริง ซึ่งเกิดจากการซ่อมแปลงเพ่ือปิดบนั

ทางขึน้ ยกเว้นด้านทิศตะวันตกเท่านัน้ รวมทัง้การประดิษฐานพระพุทธรูปให้หันพระพักตร์ไป

ทางด้านนีด้้วย ก็อาจเป็นการชีใ้ห้เห็นอยา่งชดัเจนถึงความสาํคญัของทิศตะวนัตกและ            เขา

ถมอรัตน์ 

 เขาถมอรัตน์เป็นภูเขาหินปูนลกูโดด ตัง้อยู่บนท่ีราบกว้างใหญ่ในเขตอําเภอศรีเทพ

และบางส่วนของอําเภอวิเชียรบุรี มีความสูงจากระดับนํา้ทะเลปานกลาง 600 เมตร บริเวณ

โดยรอบมีลํานํา้ขนาดเล็กไหลผ่านหลายสาย ซึ่งเอือ้ต่อการเพาะปลกูและตัง้ถ่ินฐาน ห่างออกไป

ประมาณ 12 กิโลเมตรทางด้านทิศตะวันออกมีแม่นํา้ป่าสักไหลผ่านในแนวเหนือ-ใต้ และถัด

ออกไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตรเป็นท่ีตัง้ของเมืองศรีเทพ (ภาพท่ี 111) 

 ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นภูเขาลกูโดดและตําแหน่งท่ีตัง้ทําให้สามารถมองเห็น

ได้ในระยะไกล เขาถมอรัตน์จึงอาจถกูใช้เป็นจุดสงัเกตในการเดินทางสญัจรในอดีต 4 9

50 ซึ่งตําแหน่ง

แหลง่โบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ตอนปลายในเขตอําเภอศรีเทพสว่นใหญ่ตัง้อยู่ทางฝ่ังขวา

ของแม่นํา้ป่าสกัใกล้กับเขาถมอรัตน์ 5 0

51 ตรงกันข้ามกับเมืองศรีเทพในปัจจุบนัท่ีตัง้อยู่ทางฝ่ังซ้าย

ของแม่นํา้ป่าสกั ปัจจัยหนึ่งในการตัง้ถ่ินฐานของชุมชนเหลา่นี ้นอกจากความอุดมสมบูรณ์ของ

พืน้ท่ีแล้ว คงเป็นการใช้เขาถมอรัตน์เป็นจุดสงัเกตในการเดินทางสญัจรเพ่ือค้าขายแลกเปลี่ยน

ระหวา่งชุมชนในพืน้ท่ีท่ีหา่งไกลออกไป 

                                                                                 

 50 สถาพร เท่ียงธรรม, ศรีเทพ : เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งลุ่มนํา้ป่าสัก, 37 

 51 ธวชัชัย ชัน้ไพศาลศิลปะ, เรียบเรียง, แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัด

เพชรบูรณ์ (เพชรบรูณ์: สํานกัศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์, 2555), 142 – 175. 
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 นอกจากเป็นจุดสงัเกตท่ีสําคญัของเมืองศรีเทพแล้ว เขาถมอรัตน์ยังเปรียบเสมือน

ภูเขาศักด์ิสิทธ์ิประจําเมืองศรีเทพ ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม 5 1

52 อธิบายว่าภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ คือ ภูเขาท่ี

สามารถเห็นได้ตัง้แต่ระยะไกลในหลายๆมุม ซึ่งมักจะมีความสมัพันธ์กับเมืองหรือท้องถ่ินใด

ท้องถ่ินหนึ่ง ในประเทศไทยตัง้แต่สมัยทวารวดี หากไม่มีภูเขาศักดิ์สิทธ์ิตามธรรมชาติ ก็ยังคง

แนวคิดภูเขาศักด์ิสิทธ์ิไว้ประจําเมือง โดยสร้างขึน้ในรูปแบบพระสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่ อัน     

เป็นศาสนสถานของพทุธศาสนา สว่นของศาสนาพราหมณ์จะสร้างเป็นเทวาลยัขึน้แทน 

 

 

ภาพท่ี 26 เขาถมอรัตน์และเมืองศรีเทพ 

 

 ประมาณพทุธศตวรรษท่ี 14 มีการดดัแปลงถํา้บนยอดเขาถมอรัตน์ให้เป็นพุทธสถาน

มหายาน ภายในถํา้มีภาพสลกันูนต่ําท่ีสลกัจากแกนหินกลางโถงของถํา้ สลกัเป็นพระพุทธรูป

ขนาดใหญ่และพระโพธิสตัว์เมตไตรยะรวมทัง้สิน้ 11 องค์ 5 2

53 ผลจากการดดัแปลงนีเ้องทําให้เขา

ถมอรัตน์กลายเป็นเขาศกัด์ิสทิธ์ิของพทุธศาสนาตัง้แตช่่วงพทุธศตวรรษท่ี 14  เป็นต้นมา 

 แม้วา่พทุธศาสนาจะใช้เขาถมอรัตน์เป็นสถานท่ีศกัดิ์สทิธ์ิตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 14 เป็น

ต้นมา แต่ก็ปรากฎศาสนสถานของพราหมณ์ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 16 - 17 ท่ีมีความสมัพนัธ์

กับ  เขาถมอรัตน์ด้วยเช่นกัน ทิศทางของปรางค์สองพ่ีน้องและปรางค์ศรีเทพ ซึ่งเป็นปราสาทใน

                                                                                 

 52 ศรีศกัดิ์ วลัลิโภดม, “ภูเขาศกัดิ์สิทธ์ิกับความเป็นสากล,” เมืองโบราณ 25, 3(กรกฏาคม – 

กนัยายน  2542): 9 – 22. 

 53 กรมศลิปากร, อุทยานประวัตศิาสตร์ศรีเทพ (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2550), 125. 
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วฒันธรรมเขมร แสดงให้เห็นว่าหนัไปทางทิศตะวนัตกตัง้แต่เร่ิมสร้าง โดยมีการวางแนวแกนของ

ปราสาทให้อยูก่ึ่งกลางเมืองศรีเทพ และทบัเส้นแกนทิศตะวนัออก – ตะวนัตกระหว่างเมืองศรีเทพ

และเขาถมอรัตน์อยา่งลงตวั ทําให้สนันิษฐานวา่เทวาลยัของพราหมณ์ทัง้สองหลงันีใ้ห้ความสําคญั

เชิงสญัลกัษณ์กบัเขาถมอรัตน์เป็นอยา่งมาก 53

54 จึงอาจจะกลา่วได้วา่แนวคิดความศกัด์ิสิทธ์ิของเขา

ถมอรัตน์นัน้เป็นสากล ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพียงแค่ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ดงัจะเห็นได้จากการให้

ความสาํคญัในเชิงสญัลกัษณ์ของทัง้ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ถึงแม้ว่าเขาถมอรัตน์จะมี

พทุธสถานของวฒันธรรมทวารวดีอยูด้่านบนก็ตาม แตเ่ขาถมอรัตน์ก็อาจเปรียบเสมือนเขาไกรลาส

ของพราหมณ์ในช่วงเวลาตอ่มา54

55 (ภาพท่ี 112) 

 

 

ภาพท่ี 27 พืน้ท่ีด้านทิศตะวนัตกของโบราณสถานเขาคลงันอก 

 

 ด้วยความสําคัญของเขาถมอรัตน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ิคู่เมืองศรีเทพ 

โดยเฉพาะตัง้แตช่่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 เป็นต้นมา ในสมยันีค้ติของการนบัถือภเูขาศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเมือง

ศรีเทพอาจจะชดัเจนมากยิ่งขึน้ จึงทําการกําหนดทิศทางให้เขาคลงันอกหนัมาทางเขาถมอรัตน์ ซึ่ง

อาจได้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกประเด็นหนึง่ ดงันี ้

 โบราณสถานในเมืองศรีเทพท่ีหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตก คงต้องกล่าวถึง

โบราณสถานปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพ่ีน้อง เทวาลยัในศาสนาพราหมณ์ ท่ีมีอายุอยู่ในช่วง

                                                                                 

 54 สถาพร เท่ียงธรรม, ศรีเทพ : เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งลุ่มนํา้ป่าสัก, 38. 

 55 อนวุทิย์ เจริญศภุกลุ, “โครงการอทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมเพ่ือ

การอนรัุกษ์ สรุปผลการสํารวจและแนวความคดิเบือ้งต้น,” เมืองโบราณ 13, 1(มกราคม – มีนาคม, 2530), 13. 
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พุทธศตวรรษท่ี 17 5 5

56 โบราณสถานทัง้สองหลังตัง้อยู่กึ่งกลางเขตเมืองในและอยู่บนเส้นแกน

เดียวกนักบัเมืองศรีเทพท่ีเบนไปหาเขาถมอรัตน์ ทําให้สนันิษฐานว่าเขาถมอรัตน์มีอิทธิพลต่อการ

สร้างศาสนสถานในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 17 แล้ว 

 เม่ือเปรียบเทียบกบัโบราณสถานเขาคลงัใน ท่ีหนัไปทางทิศตะวนัออกตัง้แต่เร่ิมสร้าง 

และมีอายเุก่ากวา่ปรางค์ทัง้สองหลงัมาก หรือย้อนกลบัไปเปรียบเทียบกบัปรางค์ฤาษี ซึง่หนัไปทาง

ทิศตะวนัออกเช่นเดียวกนั และมีอายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 56

57 จึงได้ข้อสรุปในเบือ้งต้นวา่ก่อน

หน้าพทุธศตวรรษท่ี 17 เขาถมอรัตน์อาจไม่ได้มีอิทธิพลต่อการกําหนดทิศทางศาสนสถานภายใน

เมืองศรีเทพ แม้วา่จะเป็นศาสนสถานในพทุธศาสนาเช่นเดียวกนั 

 เม่ือนําข้อสรุปท่ีได้มากําหนดอายุเชิงเทียบ อาจสันนิษฐานไว้ประเด็นหนึ่งว่า          

เขาคลงันอกในสมัยท่ี 2 มีการซ่อมแปลงในช่วงท่ีเขาถมอรัตน์มีอิทธิพลต่อการกําหนดทิศทาง 

ศาสนสถานในเมืองศรีเทพแล้ว ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 17 ตามอายุของโบราณสถานในเมือง  

ศรีเทพท่ีหนัไปทางทิศตะวนัตก สอดคล้องกับการพบเคร่ืองถ้วยแหลง่เตาเขมรระหว่างการขุดค้น

หลายใบและหลายชิน้ในชัน้ลานประทักษิณ 5 7

58 ซึ่งเป็นเคร่ืองเคลือบแบบเขมรท่ีกําหนดอายุอยู่

ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 15 - 1958

59  

 คติพุทธศาสนามหายานเก่ียวกับทิศตะวันตก จากข้อสรุปของประเด็นแรก คง

ปฏิเสธไม่ได้วา่เขาถมอรัตน์คงมีอิทธิพลตอ่เขาคลงันอกและศาสนสถานอ่ืนๆในเมืองศรีเทพ ซึ่งคง

เป็นไปในลกัษณะของภเูขาศกัดิ์สทิธ์ิ แตอ่ยา่งไรก็ตามความสําคญัของเขาถมอรัตน์คือ ความเป็น

พทุธสถานในพทุธศาสนมหายาน ซึ่งมีความสําคญัอย่างมากแล้วมาตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 

เป็นต้นมา และอาจมีความสาํคญัพร้อมๆกบัการสร้างเขาคลงันอกในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 – 15  

                                                                                 

 56 อนุวิทย์ เจริญศภุกุล, “การกําหนดอายุปรางค์ท่ีเมืองศรีเทพ,” เมืองโบราณ 5, 4(เมษายน – 

พฤษภาคม 2552): 98. 

 57 อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดี ปรางค์ฤาษี (ST’08 : 

PRS) (เพชรบรูณ์: อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2551), 64. (เอกสารยงัไมตี่พมิพ์) 

 58 อุทยานประวตัิศาสตร์ศรีเทพ, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานเขาคลังนอก (เพชรบูรณ์: 

อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2551), 246 – 251. 

 59 Fujiwara Hiroshi, Khmer ceramic from the Kamratan collection in the Southesat Asian 

Ceramics Museum Kyoto (Singapore: Oxford University Press, 1990), 5 – 6. 
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 หากตดัประเด็นเร่ืองความสําคญัของเขาถมอรัตน์ในสมัยนีล้ง คงต้องพิจารณาเร่ือง

ความสําคญัของทิศตะวนัตกในพุทธศาสนามหายาน เน่ืองจากในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 นี ้

พทุธศาสนามหายานได้เจริญขึน้อย่างมากท่ีเมืองศรีเทพ ซึ่งการซ่อมแปลงอาจเกิดขึน้ในช่วงแห่ง

ความเจริญนีแ้ละอาจเป็นการซอ่มแปลงภายใต้คติของพทุธศาสนามหายาน 

 เม่ือพิจารณาจากคติทิศตะวนัตกท่ีปรากฏอยูใ่นหลกัของพุทธศาสนามหายาน เร่ืองท่ี

ชดัเจนท่ีสดุคงเป็นเร่ืองราวของพระธยานิพทุธอมิตาภะ พระพทุธเจ้าบนสวรรค์ด้านทิศตะวนัตก ซึ่ง

เป็นประธานและปกครองพุทธเกษตรสุขาวดี โดยมีพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรและพระโพธิสตัว์

มหาสถาม-ปราบต์เป็นผู้ช่วยในแดนสขุาวดี ทัง้ตวัของพระองค์และสวรรค์สขุาวดีเป็นท่ีนิยมอย่าง

มากในประเทศจีนและมีนิกายเป็นของตนเอง59

60
 

 พระอมิตาภะและสวรรค์สขุาวดีเร่ิมเป็นท่ีรู้จักในจีนตัง้ก่อนสมัยราชวงศ์เหลียง โดยมี

หลกัคําสอนท่ีระบุไว้ในพระสตูรท่ีสาํคญัคือ มหาสขุาวดีวยุหสตูร พระสตูรเหลา่นีบ้รรยายถึงความ

ยินดีของการเกิดใหม่ในดินแดนทางตะวนัตกหรือสวรรค์ของพระอมิตาภะ ซึง่ได้รับความนิยมอย่าง

มากจากประชาชนในสมยันัน้ กระทัง่พทุธศตวรรษท่ี 9 จึงมีการตัง้นิกายสขุาวดีขึน้ในจีน และเจริญ

ขึน้อยา่งมากเป็นลาํดบั โดยเฉพาะสมยัราชวงศ์ถงัของจีน ราวพทุธศตวรรษท่ี 12 – 1560

61
 

 จะเห็นได้ว่าพระอมิตาภะและนิกายสขุาวดีได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน 

โดยเฉพาะสมยัราชวงศ์ถงั ซึง่ร่วมสมยัทวารดีในประเทศไทย อยา่งไรก็ตามการตรวจสอบหลกัฐาน

ท่ีเก่ียวข้องในเมืองศรีเทพหรือบริเวณใกล้เคียงนัน้ ไม่พบหลกัฐานเก่ียวกับพระอมิตาภะหรือนิกาย

สขุาวดีโดยตรง แตค่วรจะต้องกลา่วถึงข้อเสนอเก่ียวกบัพระอมิตาภะในสมยัทวารวดีข้อเสนอหนึง่ 

 พิริยะ ไกรฤกษ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านประวติัศาสตร์ศิลปะ เคยเสนอไว้ว่า การแสดงวิตรรก

มทุราสองพระหตัถ์ในสมยัทวารวดี อาจมีท่ีมาจากการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหตัถ์ในศิลปะจีน 

ซึง่มีการค้นพบพระพทุธรูปสมยัราชวงศ์สยุองค์หนึง่ในภาคกลางของไทย ซึง่แสดงวิตรรกมุทราสอง 

พระหตัถ์เช่นเดียวกนั61

62  

                                                                                 

 
60

 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน, 59-60. 

 
61

 เร่ืองเดียวกนั, 190. 

 
62

 พริิยะ ไกรฤกษ์, ประวัตศิาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์การพิมพ์

, 2533), 27-29. 
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 นอกจากนีย้งัเสนอว่าพระพุทธรูปท่ีแสดงวิตรรกมุทราสองพระหตัถ์องค์หนึ่ง คือพระ       

อมิตาภะจากการพบพระพทุธรูปประทบัยืนแสดงวิตรรกมทุราองค์หนึ่งในศิลปะจีนสมัยเว่ยเหนือท่ี

มีจารึกระบุวา่เป็นพระอมิตาภะ 6 2

63 รวมทัง้การตีความพระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทราสองพระหตัถ์

องค์หนึง่ ประทบัยืนเหนือครุฑ ขนาบด้วยพระโพธิสตัว์สององค์ ซึ่งหนึ่งในนัน้อาจเป็นพระโพธิสตัว์  

อวโลกิเตศวร และครุฑนัน้ก็เปรียบเสมือนแสงสวา่งดงัเช่นพระนามของพระอมิตาภะ และหมายถึง

ตอนพระอมิตาภะเสด็จลงมารับดวงวิญญาณพร้อมกบัพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรและพระโพธิสตัว์

มหาสถามปราบต์ 6 3

64
 ซึ่งหมายความว่าพระพุทธรูปปางแสดงวิตรรกมุทราทัง้หมดในสมัยทวารวดี

นัน้ควรหมายถึง พระพทุธเจ้าอมิตาภะ 

 ข้อเสนอข้างต้นได้มีการเสนอข้อคิดเห็นใหม่ขึน้มาแย้งแล้วในปัจจุบนั เชษฐ์ ติงสญัชล ี

เสนอว่า ประเด็นการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ในศิลปะทวารวดีไม่สามารถเช่ือมโยงกับ

หลกัฐานกับการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหตัถ์ในศิลปะจีนได้ 6 4

65
 และควรมีท่ีมาจากพระพุทธรูป

แสดงวิตรรก-กฎมุทราในศิลปะอมราวดีตอนปลาย-อนุราชปุระ 6 5

66 สว่นในเร่ืองการตีความว่าเป็น

พระอมิตาภะนัน้ ไม่นา่จะเป็นไปได้เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัไม่มีการพบหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกับการ

เจริญขึน้ของนิกายสขุาวดีในสมยัทวารวดีท่ีชดัเจน66

67 และการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหตัถ์นัน้ก็

ควรจะเป็นมทุรากลาง ซึง่ต้องพิจารณาบริบทแวดล้อมประกอบการตีความ67

68
 

 ข้อเสนอของพิริยะ ไกรฤกษ์ดจูะมีความนา่สนใจ รวมทัง้ข้อคิดเห็นของเชษฐ์ ติงสญัชล ี

ท่ีว่าวิตรรกมุทรานัน้ควรเป็นมุทรากลาง เม่ือพิจารณาหลกัฐานทางโบราณคดีและบริบทท่ีพบท่ี   

                                                                                 

 
63

 พริิยะ ไกรฤกษ์, ประวัตศิาสตร์ศลิปะในประเทศไทยฉบับคู่มือนักศกึษา (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์การพมิพ์, 2528), 31-33. 

 
64

 พริิยะ ไกรฤกษ์, ประวัตศิาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย, 27-28. 

 
65

 เชษฐ์ ติงสัญชลี, “การวิเคราะห์การแสดงวิตรรกมทุราสองพระหัตถ์ของพระพทุธรูปในศิลปะ

ทวารวดี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ศลิปากร, 2544), 35-38. 

 
66 เร่ืองเดียวกนั, 57. 

 67 เร่ืองเดียวกนั, 63-64. 

 68 เร่ืองเดียวกนั, 80-81. 
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เขาคลงันอกในสมยัท่ี 2 และหลกัฐานท่ีพบบริเวณเมืองศรีเทพ อาจแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวข้อง

กบัพระอมิตาภะและนิกายสขุาวดี โดยเฉพาะการตัง้ใจกําหนดทิศทางของเจดีย์ประธานให้หนัไป

ทางทิศตะวนัตกในสมยัท่ี 2  

 นอกจากทิศทางของเจดีย์ประธานท่ีหนัไปทางด้านทิศตะวนัตกแล้ว หลกัฐานสําคญั

อีกประการคือการประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนแสดงวิตรรกมุทราองค์หนึ่งทางด้านทิศ

ตะวันตกนีด้้วย ซึ่งจากการขุดศึกษาไม่พบประติมากรรมอ่ืนใดอีกเลย จึงอาจเป็นไปได้ว่า

พระพทุธรูปองค์นีมี้ความหมายถึงพระอมิตาภะ ท่ีประทบัอยูใ่นสวรรค์สขุาวดีทางด้านทิศตะวนัตก 

และสอดคล้องกบัทิศทางท่ีหนัไปหาเขาถมอรัตน์ ท่ีมีภาพสลกัพระพทุธรูปและพระโพธิสตัว์ในพุทธ

ศาสนามหายานอยูเ่ช่นเดียวกนั (ภาพท่ี 113) 

 

 

ภาพท่ี 28 พระพทุธรูปปางแสดงวิตรรกมทุราท่ีพบด้านทิศตะวนัตกของอาคารประธาน 

 (ภาพจาก ฝ่ายวิชาการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ) 
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 อีกหลกัฐานหนึ่งท่ีอาจบอกได้ถึงร่องรอยของนิกายสุขาวดีท่ีเมืองศรีเทพ คือ การ

ค้นพบพระพิมพ์ดินเผาอย่างน้อย 2 ชิน้ท่ีมีจารึกอักษรหลงัปัลลวะ ภาษาสนัสกฤต ร่วมกับอักษร

จีน ภาษาจีน แปลภาษาจีนได้ว่า “ภิกษุเวิ่นเชียง” กําหนดอายุได้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 – 14 

แสดงให้เห็นถึงการติดต่อกับจีนด้านศาสนา หรืออาจมีพระจากจีนเข้ามาอยู่ท่ีเมืองศรีเทพแล้วใน

เวลานี ้68

69 และอาจเป็นผู้ นําเอาแนวคิดของพทุธศาสนามหายาน นิกายสขุาวดีเข้ามาเผยแพร่ท่ีเมือง

ศรีเทพ (ภาพท่ี4) 

 ร่องรอยพทุธศาสนามายาน นิกายสขุาวดีนัน้ อาจต้องทําการศึกษาและหาหลกัฐาน

เพ่ิมเติมอีกมาก ผู้วิจัยค่อนข้างเห็นด้วยข้อเสนอของเชษฐ์ ติงสญัชลี ท่ีว่าไม่พบการเจริญขึน้ของ

นิกายนีใ้นสมัยทวารวดีท่ีชัดเจน แต่จากการศึกษาท่ีกลา่วมาข้างต้น คงเป็นร่องรอยสําคญัอย่าง

หนึง่ในการศกึษาค้นคว้าในประเด็นนีต้อ่ไปในอนาคต 

  

โบราณสถานเขาคลังนอกกับภาพรวมบริบททางวัฒนธรรม 

  

 จากการศึกษาท่ีผ่านมาในแต่ละประเด็น ทําให้เข้าใจถึงช่วงเวลาและบริบททาง

วฒันธรรมของเขาคลงันอกและเมืองศรีเทพมากยิ่งขึน้ ถึงแม้จุดประสงค์ในการศึกษาจะมุ่งเน้นใน

การจัดเรียงลําดับสมัยและวิเคราะห์แนวคิดของแต่ละสมัยก็ตาม ซึ่งเขาคลงันอกเปรียบเสมือน

บนัทกึประวติัศาสตร์ประเภทหนึง่ท่ีบนัทึกเร่ืองราวของเมืองศรีเทพไว้อย่างมาก ในช่วงเวลาท่ีเป็น

พทุธสถานแหง่สาํคญันอกเมือง 

 บริบททางวัฒนธรรมในช่วงท่ีเขาคลงันอกมีอยู่นัน้คงเร่ิมต้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี    

14 – 15 ตรงกับการกําหนดอายุสมัยของเขาคลังนอกผ่านการเปรียบเทียบรูปแบบศิลป

สถาปัตยกรรมกบัพืน้ท่ีอ่ืนๆ ทัง้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และอินเดีย  

 การสร้างเขาคลงันอกขึน้เป็นศาสนสถานประจําเมืองนัน้ จําต้องมีความพร้อมเป็น

อย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นศาสนสถานท่ีมีขนาดใหญ่ และมีความซบัซ้อนทางด้านแผนผงัอย่างมาก 
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 Robert L. Brown, The Dvaravati Wheels of the Law and the Indianization of South 

East Asia (Leiden: E.J. Brill, 1996), 37. 
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จําเป็นต้องใช้ทรัพยาและทุนทรัพอย่างมหาศาล ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้หากมีความพร้อมทางด้าน

เศรษฐกิจและการเมือง รวมทัง้ความมัน่คงทางศาสนา โดยเฉพาะพทุธศาสนา 

 ผลจากการขดุค้นท่ีผา่นมาของเมืองศรีเทพ เป็นท่ีน่าเสียดายอย่างยิ่งท่ียงัไม่สามารถ

จัดเรียงลําดบัชัน้วัฒนธรรมสมัยย่อยได้อย่างชัดเจน ทําให้ข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เป็นข้อมูลท่ี

จดัเรียงตามสมยัท่ีสาํคญั คือ สมยัก่อนประวติัศาสตร์ สมยัทวารวดี และสมยัเขมรโบราณ ซึ่งทําให้

เห็นแค่ภาพกว้างๆ ของยุคสมัยเท่านัน้ ดงันัน้การใช้ยุคสมัยของเขาคลงันอกเป็นเคร่ืองมือชีว้ัด

ความรุ่งเรืองของเมืองโบราณศรีเทพ ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึง่ท่ีสามารถทําได้  

 การเกิดขึน้ของเขาคลงันอกนัน้ได้รับอิทธิพลทางรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมจาก

อินเดีย ทัง้อินเดียภาคเหนือ ซึ่งศิลปะแบบปาละเจริญขึน้ในช่วงนีท่ี้นาลนัทา ท่ีแสดงออกผ่าน

ทางการตกแต่งชุดฐานศิลาแลงและอาจจะมีสว่นท่ีเป็นต้นเค้าของการยกเก็จในสถาปัตยกรรม

แบบทวารวดี นอกจากศิลปะอินเดียเหนือแล้ว การประดบับญัชร ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของอินเดีย

ภาคใต้ก็ยังปรากฏในชุดฐานของเขาคลงันอกเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานทาง

วฒันธรรมระหวา่งทัง้สองภมิูภาคได้เป็นอยา่งดี  

 การเปรียบเทียบรูปแบบศิลปสถาปัตยกรรมทําให้เข้าใจถึงท่ีมาและภาพรวมของการ

ติดตอ่และเปลีย่นวฒันธรรม การท่ีเขาคลงันอกปรากฏทัง้ศิลปะอินเดียและใต้ในท่ีเดียวกันนัน้ เป็น

ประเด็นท่ีนา่สนใจตรงท่ีลกัษณะการติดตอ่นัน้เกิดขึน้โดยทางตรงหรือทางอ้อม การศึกษาเก่ียวกับ

เร่ืองอาคารสีเ่หลีย่มผืนผ้าในผงัยกเก็จสมยัทวารวดี มีข้อคิดเห็นวา่นา่จะจําลองแบบมาจากอาคาร

หมายเลข 12 และ 14 ในนาลนัทา ซึง่น่าจะมีพระสงค์หรือบุคคลในทวารวดีเคยไปท่ีนาลนัทาแล้ว

ถอดแบบกลบัมาสร้าง จึงมีลกัษณะท่ีคล้ายกันค่อนข้างมาก 6 9

70 ในทางกลบักันลกัษณะเช่นนีอ้าจ

พระสงค์จากนาลนัทามายงัทวารวดีก็เป็นได้ 

 แตอ่ยา่งไรก็ตามด้วยลกัษณะท่ีมีฐานเป็นชัน้ขยายขนาดท่ีผิดไปจากศิลปะทวารวดีนัน้ 

อาจจะทําให้คิดได้วา่มีความเก่ียวข้องกบัศาสนสถานในชวาภาคกลาง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 14 ในรัชกาลของราชวงศ์ไศเลนทร์ พุทธศาสนามหายานตนัตระ สกุลวชัรยานเฟ่ืองฟู

                                                                                 

 
70

 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิลปะปาละและอิทธิพลต่อศิลปะใน

ประเทศไทย, 68-69. 
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มากในเกาะชวา ในช่วงระหว่างพ.ศ.1300 - 1350 มีการสร้างพุทธสถานขนาดใหญ่ขึน้หลายแห่ง

บนท่ีราบเกฑ ุเช่น จนัทิเมนดตุ จนัทิปะวน ต้น และมีการสร้างพทุธสถานในคติมณฑล คือ จันทิเซวู

ท่ีมีศาสนสถานขนาดย่อม 240 หลงั โดยเฉพาะมหาสถูปบุโรพุทโธท่ีถือเป็นจักรวาลของพุทธ

ศาสนา และเป็นศาสนสถานประจําราชวงศ์ไศเลนทร์ด้วย70

71
  

 นอกจากนีจ้ารึกของพระเจ้าเทวปาละบนแผน่ทองแดงในปีพ.ศ. 1403 พบท่ีเมือง

นาลนัทาก็แสดงถึงความใกล้ชิดระหว่างราชวงศ์ปาละและราชวงศ์ไศเลนทร์ รวมทัง้มหาวิทยาลยั

นาลนัทาเป็นอยา่งดี ซึง่กลา่วถึงพระเจ้าพาลบุตรกษัตริย์ไศเลนทร์ของสมุาตรามาสร้างวดัท่ีนาลนั

ทาและพระเจ้าเทวะปาละทรงอุทิศรายได้จาก ๕ หมู่บ้านสําหรับดูแลรักษาวดัดังกลา่ว ดงันัน้จึง

เป็นไปได้วา่เขาคลงันอกอาจรับเอารูปแบบศิลปะ รวมทัง้คติของพุทธศาสนามหายานผ่านมาทาง

ชวาภาคกลางและอาณาจกัรศรีวิชยั ผา่นทางภาคใต้ของไทยซึ่งนบัถือพุทธศาสนามหายานอย่าง

แพร่หลายในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 - 1571

72
 

 รูปแบบของศาสนาในสมัยนีข้องเมืองศรีเทพก็มีความสอดคล้องกับการรับเอาพุทธ

ศาสนามหายานจากชวาภาคกลางเช่นกนั โดยพบหลกัฐานในพุทธศาสนามหายานหลายประเด็น

ด้วยกนั ประเด็นสาํคญัคือประติมากรรมพระโพธิสตัว์สาํริดบริเวณเขาคลงัในทําให้สนันิษฐานได้ว่า

เขาคลงัในคงใช้เป็นศาสนสถานของพทุธศาสนามหายานแล้วในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 ซึ่งอาจเป็น

การเข้ามาแทนท่ีพุทธศาสนาเถรวาทในเมืองศรีเทพ 7 2

73  แต่พบว่าแผนผังของเขาคลงัในมีความ

คล้ายคลงึกับแผนผงั โบราณสถานท่ีมหาวิทยาลยันาลนัทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งอาจเป็น

การจําลองแบบอาคารมาสร้างขึน้ภายใต้ศิลปกรรมทวารวดีก็เป็นได้ และควรจะมีอายุอยู่ในช่วง    

พทุธศตวรรษท่ี 1473

74  ซึง่ถ้าเป็นเช่นนีบ้ริบททางวฒันธรรมของเมืองศรีเทพอาจจะต้องมีการกําหนด

อายกุนัใหม่อีกครัง้ เขาคลงัในและเขาคลงันอกอาจจะมีอายรุ่วมสมยักนัก็เป็นได้  

                                                                                 

 71สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึงพ.ศ. 2000, พิมพ์ครัง้ท่ี 4. 

(กรุงเทพฯ: สามลดา, 2549), 41. 

 72พริิยะ ไกรฤกษ์, ศิลปทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่  19 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2523), 55-

67. 

 73 เร่ืองเดียวกนั, 95. 

 
74

 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิลปะปาละและอิทธิพลต่อศิลปะใน

ประเทศไทย, 68-69. 
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 หากการกําหนดอายุเขาคลงัในไว้ท่ีพุทธศตวรรษท่ี 14 เป็นจริงนัน้ ภาพของความ

เจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีเทพดูจะชัดเจนขึน้มากในช่วงนี ้เน่ืองจากมีการสร้างศาสนสถานขนาด

ใหญ่ถึงสองหลงัในสมยัไลเ่ลีย่กนั ต้องมีความมัน่คงในหลายๆด้าน ณ ขณะนัน้ 

 นอกจากนีก้ารพบพระพิมพ์ดินเผาหลายองค์ โดยเฉพาะพระพิมพ์ดินเผาท่ีมีการจารึก

อกัษรหลงัปัลลวะ ภาษาสนัสกฤต ร่วมกบัอกัษรจีน ภาษาจีน แปลภาษาจีนได้ว่า “ภิกษุเวิ่นเชียง” 

กําหนดอายไุด้ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 13 - 1474

75 แสดงให้เห็นวา่มีการเปลีย่นจากการใช้ภาษาบาลีท่ี

นิยมในพทุธศาสนาเถรวาท มาใช้ภาษาสนัสกฤตท่ีนิยมในพุทธศาสนามหายาน อีกทัง้ยงัแสดงให้

เห็นว่าได้ว่ามีการติดต่อกับจีนด้านศาสนาหรืออาจมีพระภิกษุจากจีนเข้ามาอยู่ท่ีเมืองศรีเทพใน

ช่วงเวลานี ้75

76 ซึง่การศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงทิศทางของเจดีย์ประธานมีข้อคิดเห็นวา่

วา่ อาจมีร่องรอยของนิกายสขุาวดีแล้วในสมยันี ้ซึ่งอาจจะเป็นไปในลกัษณะของการเผยแพร่พระ

ธรรมของพระสงฆ์ มากกวา่การแผอิ่ทธิพลอยา่งเต็มรุปแบบของนิกายสขุาวดี แตอ่ยา่งไรก็ตามต้อง

มีการศกึษาในประเด็นนีต้อ่ไป 

  ทัง้นี ้อาจะต้องกล่าวถึงประติมากรรมพระพุทธเจ้าประทบัเหนือครุฑขนาบข้างด้วย

บุคคลทัง้สองข้าง ซึง่พบท่ีศรีเทพสองชิน้ อาจอนุมานได้ตามแนวคิด ท่ีแสดงถึงตอนพระอมิตาภะ

เสด็จลงมารับดวงวิญญาณของผู้นับถือพระองค์ไปยังสวรรค์สุขาวดี ตามคติของพุทธศาสนา

มหายาน นิกายสขุาวดี 7 6

77 ก็เป็นได้ ซึ่งประติมากรรมประเภทนีก็้แพร่หลายในบริเวณเมืองลุม่แม่

นํา้ป่าสกัเช่นกนั  

 นอกจากปัจจัยทางด้านศาสนาท่ีทําให้เมืองศรีเทพเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะในช่วง

พทุธศตวรรษท่ี 14 – 15 นัน้ ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจหรือการค้าขายคงจะช่วยให้เมืองศรีเทพเจริญ

ขึน้อยา่งมาก ถึงแม้วา่ตามสภาพภมิูศาสตร์ของเมืองศรีเทพจะตัง้อยู่ภายในแผ่นดิน ไม่ได้ติดทะเล

เหมือนเมืองในสมยัทวารวดีอ่ืนๆ แตด้่วยเหตท่ีุตัง้คมุจุดยทุธศาสตร์ของการติดตอ่คมนาคม ทัง้ทาง

                                                                                 

 
75

 Robert L. Brown, The Dvaravati Wheels of the Law and the Indianization of South 

East Asia (Leiden: E.J. Brill, 1996), 37. 

 
76

 Ibid. 

 
77

 พริิยะ ไกรฤกษ์, ประวัตศิาสตร์ศลิปะในประเทศไทยฉบับคู่มือนักศกึษา, 31-33. 
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ท่ีราบลุม่แม่นํา้ป่าสกั และช่องเขาทางตะวนัออกเฉียงเหนือ ทําให้เมืองศรีเทพกลายเป็นศูนย์กลาง

ความเจริญของลุม่แม่นํา้ป่าสกั และยงัคงอยูต่อ่เน่ืองในสมยัเขมรโบราณ  

 แตอ่ยา่งไรก็ตามมีการพบโบราณวตัถุท่ีมาจากโพ้นทะเลด้วยเช่นกัน หลกัฐานท่ีบอก

ถึงการติดตอ่กบัพืน้ท่ีท่ีหา่งไกล คือ การพบเศษภาชนะดินเผาของตะวนัออกกลางแบบเคลือบสีฟ้า

หรือเขียวอมฟ้าท่ีเรียกว่าบัสเราะห์ (Basra Ware) ภายในเขตเมืองศรีเทพ 7 7

78 กําหนดอายุราวพุทธ

ศตวรรษท่ี 13 - 15 7 8

79  เคร่ืองถ้วยชนิดนีมี้แหลง่ผลิตอยู่แถบเมืองบสัเราะห์ประเทศอิรัก ทัง้ยงัพบ

ตามเมืองทา่ตา่งๆ ในสมยัทวารดี เช่น เมืองศรีมโหสถ79

80 เมืองอู่ทอง80

81 เป็นต้น 

 แสดงให้เห็นว่าศรีเทพมีการติดต่อค้าขายกับดินแดนห่างไกลเช่นเดียวกัน แต่อาจ

เป็นไปในลกัษณะของการติดตอ่ผา่นเมืองทา่ในสมยัทวารวดี และคงมีช่วงเวลาแห่งคววามรุ่งเรือง

เช่นเดียวกบัเมืองสมยัทวารวดีในท่ีราบภาคกลางก็มีช่วงเวลาท่ีเจริญถึงขีดสดุในช่วงพุทธศตวรรษ

ท่ี 13 – 15 เช่นเดียวกนั เช่น เมืองนครปฐม 81

82 เมืองดงละคร82

83 เมืองอู่ทอง8 3

84 เป็นต้น ซึ่งอาจจะต้อง

                                                                                 

 78 อุทยานประวตัิศาสตร์ศรีเทพ, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานเขาคลังใน(ต่อ) 

(เพชรบรูณ์: อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, 2532), 68. (เอกสารอดัสําเนา) 

 79 อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, เมืองศรีเทพ, 43. 

 80 กรมศลิปากร, ประวัตศิาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ เล่ม 2 (กรุงเทพ: กรมศิลปากร, 

2535), 117. 

 81 ชอง บวสเซอลีเย่, ความรู้ใหม่ทางโบราณคดีจากเมืองอู่ทอง, แปลโดย หม่อมเจ้าสุ

ภัทรดศิ ดศิกุล (พระนคร: กรมศลิปากร,  2511), 19. 

 
82

 สฤษดิพ์งศ์ ขนุทรง, โบราณคดีเมืองนครปฐม การศกึษาอดีตของเมืองแห่งศูนย์กลางแห่ง

ทวารวดี, (กรุงเทพฯ: ภาควชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2557), 196 – 197. 

 
83

 ธงชยั สาโค, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงละครจากหลกัฐานทางโบราณคดี” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิขาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ ภาควชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2556), 356-358. 

 84 สนัติ ์ไทยานนท์, “การศกึษาลําดบัวฒันธรรมทางโบราณคดีเมืองอู่ทอง” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวขิาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ ภาควชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

2554), 204. 
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มองภาพรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางทะเลในช่วงนี ้ซึ่งทําให้รัฐทวารวดีกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

เส้นทางสายแพรไหมทางทะเล84

85 จึงสง่ผลให้ระบบเศรษฐกิจทัง้ภมิูภาคเจริญขึน้ตามไปด้วย  

 ดงัท่ีกลา่วมานี ้จะเห็นได้วา่เขาคลงันอกเกิดขึน้ได้เพราะปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและ

พทุธศาสนามหายานของเมืองศรีเทพท่ีเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 แต่

ในทางตรงกนัข้ามเขาคลงันอกก็เปรียบเสมือนดชันีชีว้ดัความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ หรือรวมไป

ถึงไปถึงความเจริญทางด้านศาสนาและความศรัทธาของประชาชนในสมยันัน้ด้วย 

                                                                                 

 85 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, “รัฐทวารวดี”กับการค้าตามเส้นทางสายแพรไหมทางทะเล, ใน การ

แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม บนเส้นทางการค้าทางทะเล (กรุงเทพฯ: ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบัน

พพิธิภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาต,ิ 2557), 301– 309. 
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 บทที่ 6 
สรุปและเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 

 จากการขุดศึกษาเจดีย์ประธานในปีพ.ศ. 2551 และการขุดศึกษาเจดีย์บริวารของ

โบราณสถานเขาคลงันอกในปีพ.ศ. 2557 ทําให้ได้ข้อมลูใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษาลําดบัสมัย

ของเขาคลงันอก และสามารถสนันิษฐานแนวคิดในการก่อสร้าง อีกทัง้ยงัสามารถใช้เขาคลงันอก

เป็นตวัแทนในการศกึษาพฒันาการของเมืองศรีเทพในระยะหนึง่ได้ 

 
โบราณสถานเขาคลังนอกสมัยที่ 1 
 ในสมยันีคื้อสมยัแรกสร้าง ซึง่อาจจะใช้ระยะเวลาพอสมควรในการก่อสร้าง ด้วยขนาด

ท่ีใหญ่และมีความประณีตบรรจง การจัดลําดับในสมัยนีพิ้จารณาตัดโครงสร้างท่ีไม่สมมาตร

ออกไปจากแผนผงั จนเหลอืแตแ่ผนผงัรวมท่ีมีความสมมาตรอยา่ง 

 เจดีย์ประธานในสมัยแรกสร้างคงสามารถขึน้ได้ทัง้สี่ด้านโดยไม่มีการปิดกัน้ ชุดฐาน

ศิลาแลงทัง้สองชัน้เป็นโครงสร้างท่ีสร้างมาแต่ต้น การประดบัอาคารจําลองมีความโดดเด่น ทัง้สี่

มมุของชุดฐานศิลาแลงควรจะมีเจดีย์ประจํามุมตัง้อยู่ทัง้สี่มุม แต่คงเหลือร่องรอยอยู่เพียงชัน้ลา่ง

ชัน้ท่ี 1 ชัน้เดียวเท่านัน้ บนลานประทักษิณมีร่องรอยไม่สมมาตรหลายแห่งท่ีสร้างเพ่ิมเติมขึน้ใน

สมยัท่ี 2 แตส่มยัแรกสร้างนัน้ ลานประทกัษิณคงจะสามารถเดินประทกัษิณได้รอบอาคารประธาน 

เช่นเดียวกบัอาคารประธานท่ีมีระเบียงคดเป็นเคร่ืองหลงัคาล้อมรอบในผงัสี่เหลี่ยม สว่นลกัษณะ

ของอาคารประธานไม่สามารถท่ีจะสนันิษฐานได้ เน่ืองจากพงัทลายไปมาก เจดีย์บริวารคงสร้างขึน้

ใกล้เคียงกับเจดีย์ประธานเม่ือเปรียบเทียบจากความสอดคล้องของแผนผังและชัน้ทับถมทาง

โบราณคดี ซึง่ทําให้อาณาบริเวณกว้างใหญ่มากวา่ในปัจจุบนั 

 ผลของการศกึษาเปรียบเทียบพบวา่แผนผงัของเจดีย์ประธานมีความซบัซ้อนมากท่ีสดุ

ในสมยัทวารวดี เน่ืองจากตัง้อยูใ่นผงัปัญจรถะ ซึ่งยงัไม่เคยพบในสมัยทวารวดีเท่าท่ีทําการศึกษา
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 และการแบ่งเพ่ิมมุมของเก็จมุมก็เพ่ิงพบท่ีเขาคลงันอกท่ีแรกเช่นเดียวกัน ด้วยวิวฒันาการของ

แผนผงัยกเก็จแบบตรีรถะในสมัยทวารวดี ท่ีพฒันามาจากแผนผงัแบบทวิรถะในอาคารศิลปะคุป

ตะตอนปลาย-ปาละตอนต้น ท่ีนาลนัทา ราวพทุธศตวรรษท่ี 14 ทําให้เช่ือว่าแผนผงัเขาคลงันอกคง

พฒันามาจากผงัตรีรถะในอาคารแบบทวารวดี หรืออาจมีความเก่ียวข้องกบัการแบง่มมุของเก็จมมุ 

ในอาคารสมัยจาลุกยะตะวันตก ระยะแรก ราวพุทธศตวรรษท่ี 13 แต่อย่างไรก็ตามด้วยความ

ซบัซ้อนของผงัแบบปัญจรถะ เขาคลงันอกอาจจะสร้างขึน้ในห้วงเวลาหลงัจากแผนผงัแบบตรีรถะ

เกิดขึน้แล้วในสมยัทวารวดี ซึง่อาจจะอยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 - 15 

 การศึกษาเปรียบเทียบอาคารจําลองของเจดีย์ประธาน พบว่าอาคารจําลองของเขา

คลงันอกมีรูปแบบคล้ายกับทัง้อาคารจําลองของปราสาทเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร ช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 12 และบญัชรในศิลปะอินเดียใต้ซึ่งเร่ิมต้นตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 เช่นเดียวกัน 

แตร่ะบบการวางตําแหนง่และความอิสระของฐานนัน้มีความชัดเจนว่าคงได้รับอิทธิพลของศิลปะ

อินเดียใต้ ท่ีมีความชดัเจนขึน้ในสมยัโจฬะตอนต้น ราวพทุธศตวรรษท่ี 15 เป็นต้นไป 

 การศกึษาเปรียบเทียบกบัศาสนสถานบนฐานเป็นชัน้ พบวา่เขาคลงันอกมีการตกแต่ง

เรือนธาตขุองชุดฐานชัน้ท่ี 1 คล้ายเรือนธาตขุองสถปูหมายเลข 12 และ 14 ท่ีนาลนัทา ศิลปะปาละ

ตอนต้น พทุธศตวรรษท่ี 14 และมีความซบัซ้อนในเร่ืองการจัดลําดบัฐานมากท่ีสดุในสมัยทวารวดี 

และด้วยขนาดและความสงูของฐานซ้อนชัน้ อาจเทียบได้กบัศาสนสถานบนฐานเป็นชัน้ท่ีเกิดขึน้ใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 – 15 

 ดังนัน้จากการศึกษาเปรียบเทียบจึงกําหนดอายุของอาคารสมัยแรกสร้างนีใ้ห้อยู่

ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 – 15 

 การศึกษาแนวคิดในสมัยนีมี้ข้อสังเกต 2 ประเด็นด้วยกัน คือตําแหน่งท่ีตัง้ของ

โบราณสถานเขาคลงันอกอยูท่บับนเส้นแกนทิศของทัง้เมืองศรีเทพและเขาถมอรัตน์คล้ายตัง้อยู่บน

จุดตดัพอดี และบริเวณตําแหน่งท่ีตัง้ไม่มีร่องรอยการอยู่อาศยัท่ีชัดเจนทัง้ก่อนสร้างหรือร่วมสมัย

กบัโบราณสถานเขาคลงันอกเลย แสดงให้เห็นว่ามีการเลือกพืน้ท่ีตัง้โบราณสถานเขาคลงันอกให้

เป็นมหาเจดีย์นอกเมืองท่ีมีอาณาบริเวณกว้างขวาง  สว่นแนวคิดเร่ืองมณฑลจักรวาลควรจะถูก

หยิบยกมาพูดถึงด้วยเม่ือพิจารณาจากความสมมาตรและซับซ้อนของแผนผัง ซึ่งซับซ้อนกว่า
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อาคารในสมัยทวารวดี ทัง้นีเ้จดีย์ประธานและแผนผงัโดยรวม ก็แสดงให้เห็นว่ามีร่องรอยของคติ

มณฑลจกัรวาลของพทุธศาสนามหายานอยูแ่ล้วเช่นกนั 

    
โบราณสถานเขาคลังนอกในสมัยที่ 2 
 ในสมยัท่ี 2 นี ้เขาคลงันอกถกูซ่อมแปลง โดยการปิดกัน้บนัไดสามด้านอย่างสมบูรณ์ 

ยกเว้นด้านตะวนัตก และประดิษฐานพระพทุธรูปแสดงปางวิตรรกมทุรา ไว้บริเวณด้านทิศตะวนัตก

ของอาคารประธานด้วย ทําให้เช่ือวา่การซอ่มแปลงในสมัยนีทํ้าให้ทิศทางของเจดีย์ประธานหนัไป

ทางทิศตะวนัตก 

 แนวคิดในการก่อสร้างในสมัยนี ้ ทิศตะวันตกของเขาคลังนอกมีความสําคัญ 

สอดคล้องกับเขาถมอรัตน์ท่ีตัง้อยู่ทางด้านทิศตะวนัตกและกลายเป็นเขาศกัดิ์สิทธ์ิมาตัง้แต่พุทธ

ศตวรรษท่ี 14 แล้ว การหนัหน้าเจดีย์ประธานไปทางเขาถมอรัตน์นีค้งเป็นคติท่ีได้ปรากฏเด่นชัดใน

ตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 17 ดงัเห็นได้จากการหนัทิศทางไปทางทิศตะวนัตกของศาสนสถานเขมรท่ี

สร้างขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17 แสดงให้เห็นว่าเขาถมอรัตน์มีอิทธิพลต่อการสร้างหรือ

ปรับเปลีย่นแนวคิดเร่ืองการวางทิศทางของศาสนสถานในบริเวณเมืองศรีเทพแล้วในช่วงนี ้

 อีกแนวคิดหนึ่ง เก่ียวกับร่องรอยของนิกายสุขาวดี ท่ีปรากฏจากการหันไปทางทิศ

ตะวนัตก รวมทัง้การประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งอาจเป็นตวัแทนของพระอมิตาภะ สอดคล้องกับ

การพบจารึกพระพิมพ์ดินเผาจารึกช่ือพระภิกษุจีนท่ีพบบริเวณเมืองศรีเทพ จึงอาจเป็นร่องรอยของ

นิกายสขุาวดีท่ีปรากฏในช่วงสมยัท่ี 2 นีก็้เป็นได้ 

 สว่นเร่ืองการกําหนดอายุในสมัยนี ้ยังไม่สามารถกําหนดได้อย่างแน่ชัดเน่ืองจากมี

ร่องรอยหลกัฐานท่ีใช้กําหนดอายไุด้น้อยมาก อาจจะนบัเอาช่วงอายุของเคร่ืองถ้วยจากแหลง่เตา

เขมรท่ีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 – 19 เป็นค่าอายุท่ีแน่นอน ก่อนท่ีเขาคลงันอกจะถูกทิง้

ร้างลงในช่วงก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 ตามการทิง้ร้างของเมืองศรีเทพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ควรมีการขุดศึกษาเพ่ิมเติมในสว่นของเจดีย์บริวารท่ียังมีอีกเป็นจํานวนมาก ซึ่ง

ข้อมลูท่ีได้อาจจะสอดคล้องหรือขดัแย้งกบัการศกึษาในครัง้นี ้แตส่ิง่ท่ีได้คือความก้าวหน้าขององค์

ความรู้ท่ีจะเพ่ิมพนูขึน้ไปเร่ือยๆ 

 2. พืน้ท่ีนอกเมืองทางด้านทิศเหนือเป็นพืน้ท่ีสาํคญั แตใ่นปัจจุบนัยงัไม่มีการพบแหลง่

โบราณคดีประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีชดัเจนเลย ดงันัน้การศกึษาในพืน้ท่ีนีอ้าจจะเป็นประโยชน์ต่อไปใน

อนาคต ทัง้ความรู้ด้านศาสนาและการอยูอ่าศยัของประชาชนในอดีตของเมืองศรีเทพ 

 3. การวิจยัควรมีการเผยแพร่ให้ความรู้กับคนในท้องถ่ินด้วย เน่ืองจากในปัจจุบนัคน

ในท้องถ่ินยงัไม่มีปฏิสมัพนัธ์กบัโบราณสถานมากนกั หรือยงัไม่มีสํานึกรักในมรดกทางวฒันธรรม

ของท้องถ่ินเท่าท่ีควร จึงเกิดความขัดแย้งเร่ืองรุกลํา้ โบราณสถานบ่อยครัง้ การชี ใ้ห้เห็น

ความสําคญัของมกดกทางศิลปวฒันธรรมและสร้างสํานึกรักให้คนในท้องถ่ิน จึงเป็นสิ่งท่ีจําเป็น

อยา่งยิ่งสาํหรับงานโบราณคดี 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ช่ือ – สกลุ  นายอนรัุกษ์  ดีพิมาย 

ท่ีอยู ่   45/2 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 

ท่ีทํางาน สํานัก ศิลปากร ท่ี  3  พระนครศรีอยุธยา ตําบลประตูชัย  อํา เภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ประวติัการศกึษา 

 พ.ศ. 2553  สาํเร็จการศกึษาศิลปะศาสตร์บณัฑิต (โบราณคดี) เกียรตินิยมอนัดบั 1 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 พ.ศ. 2554 ศึกษาต่อระดับปริญ ญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย

ประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวติัการทํางาน 

 พ.ศ. 2555 - 2558 นกัโบราณคดีปฏิบติัการ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ 

 พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั นกัโบราณคดีปฏิบติัการ สาํนกัศิลปากรท่ี 3 พระนครศรีอยธุยา 
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