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วิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้มี จุดมุ่งหมายที่จะทําการจัดเรี ยงลําดับสมัยและศึกษาแนวคิดใน
การก่อ สร้ างโบราณสถานเขาคลังนอก มหาสถูปแห่งเมื องศรี เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศึกษา
วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากการขุด ศึก ษาเจดี ย์ ป ระธานเมื่ อ ปี พ.ศ. 2551 ร่ ว มกับ ข้ อมูล ใหม่ จ ากขุ ด
การศึกษาเจดีย์บริ วารในปี พ.ศ.2557
ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. โบราณสถานเขาคลังนอกมีการก่อสร้ างในช่วงสมัยที่สาํ คัญ 2 สมัย คือ 1) สมัยแรก
สร้ าง เจดีย์ประธานและเจดีย์บริ วาร อาจสร้ างขึ ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 และ 2) สมัยที่มี
การซ่อมแปลงให้ เจดีย์ประธานหันหน้ าไปยังทิศตะวันตก อาจเกิดขึ ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 –
19 ก่อนที่จะทิ ้งร้ างไปในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 เช่นเดียวกับเมืองศรี เทพ
2. แนวคิดในการก่อ สร้ างทัง้ 2 สมัย คือ 1) มี การเลือ กที่ตงในพื
ั้
้นที่ที่สามารถสร้ าง
ศาสนสถานขนาดใหญ่ได้ และมีความสัมพันธ์ กับแกนทิศของโบราณสถานอื่นๆ รวมทั ้งมีลกั ษณะ
มณฑลจักรวาลของพุทธศาสนามหายานปรากฏในแผนผังของเจดีย์ประธานและแผนผังรวม และ
2) มีการให้ ความสําคัญกับทิศตะวันตกอย่างมาก ซึง่ อาจเกี่ยวข้ องกับการนับถือพระอมิตาภะและ
สวรรค์สขุ าวดี รวมทังเขาถมอรั
้
ตน์
3. โบราณสถานเขาคลังนอกอาจเป็ นตัวแทนของความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้ านการค้ า
และศาสนาของเมืองศรี เทพในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 เนื่องจากเป็ นโบราณสถานขนาดใหญ่ที่
ต้ องใช้ ทรัพยากรในการสร้ างสูงและมีความซับซ้ อนทางด้ านแผนผังมากที่สดุ ในสมัยทวารวดี
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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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