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ฒ

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาประวัติศาสตรอารยธรรมเขมรแรกเริ่ม คือ การศึกษาเพื่อการจําแนกและ
กําหนดอายุเวลาโบราณวัตถุสถานของสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศ (Ecole Francaise
d’Extreme Orient) ที่กอตั้งขึ้นมาในราวพุทธศตวรรษที่ 25 (ตนคริสตสตวรรษที่ 20) วิธีการ
จําแนกและกําหนดอายุเวลาโบราณวัตถุสถานที่สํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศใชเปนวิธีที่
สํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศพัฒนาขึ้นมาเอง
โดยบุคคลที่มีบทบาทสําคัญมากในเรือ่ งนี้
คือ ฟลิปป สแตรน (Philippe Stern) อดีตภัณฑารักษใหญแหงพิพิธภัณฑกีเมต (Guimet) กรุง
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีหลัก คือ การหาวิวัฒนาการของลวดลายตางๆ หลายแบบมาทดสอบ
กัน ซึ่งสแตรนใชวิวัฒนาการของลวดลาย 2 ชนิด คือ ลวดลายของทับหลังประดับประตูและเสา
ประดับกรอบประตู เพราะวัตถุทั้งสองชนิดสลักจากศิลาทรายตั้งแตเริ่มแรกศิลปะเขมรจนถึงแบบ
สุดทาย เมื่อไดสายวิวัฒนาการของลวดลายทั้งสองแลว จึงนํามาทดสอบกับศิลาจารึก ทําใหการ
กําหนดอายุเวลาของโบราณวัตถุสถานมีความแนนอนยิ่งขึ้น1
การศึกษาศิลปะเขมรในประเทศไทย ก็ไดกระทําตามวิธีที่สํานักฝรั่งเศสแหงปลาย
บู ร พาทิ ศ ได ศึ ก ษาไว ใ นประเทศกั ม พู ช า เพราะศิ ล ปะเหล า นี้ เ กิ ด ขึ้ น มาภายใต อิ ท ธิ พ ลทาง
วัฒนธรรมและทางการเมืองของอาณาจักรเขมร2 ซึ่งก็มีนักวิชาการหลายทานที่ใหความสนใจ
ศึกษาศิลปะเขมรในประเทศไทย โดยการศึกษาในระยะแรกจําแนกศิลปะเขมรไวในสมัยลพบุร3ี
1

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2539),

คํานํา.
2

พิ ริ ย ะ ไกรฤกษ , ข อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แบบศิ ล ปในประเทศไทย คั ด เลื อ กจาก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสาขาสวนภูมิภาค (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2520), 15.
3
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย (ธนบุรี : โรงพิมพ
รุงวัฒนา, 2513), 122-127 ; และ ยอรช เซเดส, โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร
(พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนาการ, 2471), 34-36.
1

2

ซึ่งหมายถึง “ศิลปะในประเทศไทยที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปะเขมรสมัยโบราณ”4 ตอมาก็มีการ
เปลี่ยนเรียกเปนชื่อ “ศิลปะขอม”5 ศิลปะเขมร”6 และ “ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย”7 ซึ่ง
ทั้งหมดหมายถึงศิลปะที่สรางสรรคขึ้นในประเทศไทย ในชวงเวลาที่ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรม
และทางการเมืองจากอาณาจักรเขมรโบราณ
การศึกษาประวัติศาสตรอารยธรรมเขมรในประเทศไทยสวนมากเปนการศึกษาเพื่อ
จําแนกและกําหนดอายุเวลาโบราณวัตถุสถานที่ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากเขมร ซึ่งก็คือ
การศึ ก ษาในเรื่ อ งรู ป แบบศิ ล ปะ (style) และที่ ป ราสาทหิ น พิ ม าย อํ า เภอพิ ม าย จั ง หวั ด
นครราชสีมา (ภาพที่ 1-2, แผนผังที่ 1) ซึ่งเปนปราสาทหินในอารยธรรมเขมรที่มีขนาดใหญที่สุดใน
ประเทศไทย ก็มีนักวิชาการหลายทานทําการศึกษาไว สวนมากเปนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
รูปแบบลักษณะทางสถาปตยกรรมและองคประกอบทางสถาปตยกรรม กลาวคือ

ภาพที่ 1 ภาพถายปราสาทหินพิมายกอนการบูรณะ
ที่มา : กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, เมืองพิมาย (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2531), 27.

4

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย, 127.
5
หม อ มเจ า สุ ภั ท รดิ ศ ดิ ศ กุ ล , ศิ ล ปะในประเทศไทย (กรุ ง เทพฯ
: โรงพิ ม พ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2510), 17-21.
6
พิ ริ ย ะ ไกรฤกษ , ข อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แบบศิ ล ปในประเทศไทย คั ด เลื อ กจาก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสาขาสวนภูมิภาค, 14-15.
7
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมิหลังทาง
ปญญา รูปแบบทางศิลปกรรม (กรุงเทพฯ : มติชน, 2537).

3

ภาพที่ 2 ภาพถายปราสาทหินพิมายหลังการบูรณะ

แผนผังที่ 1 ผังบริเวณปราสาทหินพิมาย
ที่มา : ไมเคิล ฟรีแมน, ปราสาทพิมาย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ริเวอรบุค, 2541), 12
ป พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) หลวงบริบาลบุรีภัณฑไดเขียนบทความ เรื่องปราสาท
หินพิมาย8 อธิบายวา
ปราสาทหิน...สรางเปนเจดียสถานในศาสนาทั้งนั้น อันศาสนาที่เปนมูลเหตุใหเกิดการสราง
ปราสาทหิ น นั้ น มี อ ยู 5 อย า งด ว ยกั น คื อ พระพุ ท ธศาสนา...ลั ท ธิ หิ น ยานอย า งหนึ่ ง

8

หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, “เรื่องปราสาทหินเมืองพิมาย,” ศิลปากร 6,5 (ตุลาคม 2495)
: 57-60 ; 6 (พฤศจิกายน 2495) : 51-56.

4

พระพุทธศาสนา...ลัทธิมหายานอยางหนึ่ง
พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ...อยางหนึ่ง
ศาสนาพราหมณตามลัทธิศิวเวท...อยางหนึ่ง ศาสนาตามลัทธิวิษณุเวท...อยางหนึ่ง9

ซึ่งหลวงบริบาลบุรีภัณฑไดจําแนกใหปราสาทหินพิมายเปนของสรางในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน
และไดทําการศึกษาในเรื่องรูปแบบลักษณะสถาปตยกรรมของปราสาทหินพิมาย
...เปนปราสาท 2 ชั้น คือชั้นนอกมีกําแพงลอมรอบ กําแพงเปนรูปสี่เหลี่ยมเทากันทุกดาน...ซึ่งมี
ซุมประตูทั้ง 4 ดาน...ตอจากชั้นนอกเขาไปคดรูปสี่เหลี่ยมลอมปรางคองคกลาง มีประตูซุม
เหมือนกับปราสาทชั้นนอก...ในประตูคดดานใต...มีปราสาทอีก 2 หลัง...ขางสวนตะวันออก
เรียกวาปรางคพรหมทัต...ขางสวนตะวันตกเรียกวาปรางคหินแดง... ประธานของปราสาทหิน
เมืองพิมาย เปนลักษณะปรางคขอมซึ่งเปนของสรางทั่วไปในจังหวัดนครธม...10

ตอมาไดมีผูทําการศึกษาเรื่องรูปแบบศิลปะสถาปตยกรรมของปราสาทหินพิมาย
เพิ่มเติมขึ้น เชน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล11 มานิต วัลลิโภดม12 ธิดา สาระยา13 และพันตรีไซ
เดนฟาเดน14 โดยการศึกษาของนักวิชาการเหลานี้จะเปนการศึกษาที่เนนในเรื่องรูปแบบศิลปะ
และลักษณะสถาปตยกรรมของปราสาทหินพิมายวาเปนพุทธสถานในลัทธิมหายานสมัยลพบุรีที่
ใหญที่สุดในประเทศไทย สรางกอนปราสาทนครวัดเล็กนอย มีลักษณะสูงขึ้นมากและมีขอบอยู
ข า งบน ขอบเช น นี้ ไ ด ป รากฏอยู บ นส ว นล า งของลายที่ ส ลั ก บนยอดผนั ง เช น เดี ย วกั น และ
นอกจากนี้ ที่ มุ ม ปราสาทยัง มี ก ารย อ มุ ม มาก รวมทั้ง เครื่ อ งบนหรื อ หลั ง คาซึ่ ง มี รู ป ครุ ฑ แบก
9

หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, “เรื่องปราสาทหินเมืองพิมาย,” ศิลปากร 6,5 (ตุลาคม 2495)

: 57.
10

หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, “เรื่องปราสาทหินเมืองพิมาย,” ศิลปากร 6,5 (ตุลาคม 2495)

: 54.
11

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 17-21 ;
และ หมอมเจา
สุภัทรดิศ ดิศกุล, “การซอมปราสาทหินพิมาย,” โบราณคดี 1,1(กรกฎาคม-กันยายน 2510) :
1-16.
12
มานิ ต วั ล ลิ โ ภดม, นํ า เที่ ย วพิ ม ายและโบราณสถานในจั ง หวั ด นครราชสี ม า
(กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2513).
13
ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2535).
14
อี . ไซเดนฟาเดน, เรื่ อ งเที่ ย วที่ ต า งๆ ภาคที่ 6 : เที่ ย วเมื อ งพิ ม ายในจั ง หวั ด
นครราชสีมา, แปลโดย ประสบ อรรถยุตกติ (พระนคร : กรมศิลปากร, 2497. พิมพในงาน
พระราชทานเพลิงศพขุนประมวญรถกรรม (โฮม วงศกําแหง) 17 เมษายน 2497).
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ประกอบดวย ปราสาทหินพิมายหันหนาไปทางทิศใต สันนิษฐานวาเพื่อรับกับถนนที่ตัดมาจาก
ประเทศกัมพูชา15
ในด านอื่น ที่มี ผูทํ าการศึกษาไว เชน ดานโบราณคดี คือ คงเดช ประพัฒนทอง16
ด า นการบู ร ณะซ อ มแซมโบราณสถาน คื อ แทน ธี ร ะพิ จิ ต ร 17 สมบู ร ณ บุ ณ ยเวทย18
และกฤช เหลือลมัย19 เปนตน และเมื่อกรมศิลปากรไดเขามาทําการบูรณะซอมแซมปราสาท
หินพิมายพรอมกับขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานในป พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1936) และจัดตั้งเปน
อุทยานประวัติศาสตรในป พ.ศ. 2519-2532 (ค.ศ. 1976-1989) นั้น ไดมีการจัดทําคูมือนําชม
ปราสาทหินพิมายทั้งในสวนของกรมศิลปากร 20และหนวยงานอื่ นๆ21 ขึ้น แตงานที่ถือวาเปน
การศึกษาเกี่ยวกับปราสาทหินพิมายดานศิลปสถาปตยกรรมอยางละเอียด คือ งานของ ปแอร ป
ชารด (Pierre Pichard)22 สถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่ทํางานในคราวบูรณะปราสาทหินพิมายเมื่อป
พ.ศ. 2507-2512 (ค.ศ. 1964-1969) ซึ่งมีเบอรนารด ฟลลิปป โกรสลิเยร (Bernard Phillippe
Grosier) นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส และหมอมเจายาใจ จิตรพงศ เปนผูอํานวยการบูรณะ

15

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 20.
16
คงเดช ประพัฒนทอง, “การขุดคนชั้นดินที่ปราสาทหินพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา,” โบราณคดี 3,3 (มกราคม-มีนาคม 2514) : 48-62.
17
แทน ธี ร ะพิ จิ ต ร, “งานบูร ณะโบราณสถานปราสาทหิ น พิ ม าย,” ใน โบราณคดี
นครราชสีมา, หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, บรรณาธิการ (พระนคร : กรุงสยามการพิมพ, 2511),
34-35.
18
สมบูร ณ บุ ณ ยะเวทย, “บัน ทึก ประสบการณ ค รั้ง บู ร ณะปราสาทหิ น พิ ม ายและ
ปราสาทพนมรุง,” ศิลปากร 41,5 (กันยายน-ตุลาคม 2541) : 69-91.
19
กฤช เหลื อ ลมั ย , “พิ ม ายว า ด ว ยความสะอาดปราสาทหิ น ,” เมื อ งโบราณ 24,4
(ตุลาคม-ธันวาคม 2541) : 136-140.
20
กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, เมืองพิมาย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531) ; และ
กรมศิลปากร, นําชมอุทยานประวัติศาสตรพิมาย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542).
21
ไมเคิล ฟรีแมน, ปราสาทหินพิมาย (กรุงเทพฯ : ริเวอรบุคส, 2541).
22
Pierre Pichard, Pimay Etude Architecturale du Temple (Paris : Ecole
Francaise d’Extreme-Orient, 1976).
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แตก ารศึก ษาที่ น า สนใจ คื อ การศึก ษาในเรื่ องของคติ แ ละแนวความคิ ด ของการ
ออกแบบซื่งมีผูทําการศึกษาในดานนี้ไมมากนัก คือ อนุวิทย เจริญศุภกุล23 พิเศษ เจียจันทรพงษ24
และพิริยะ ไกรฤกษที่ศึกษาการปรับเปลี่ยนยุคสมัยศิลปะในประเทศไทยโดยแบงตามความเชื่อ
ทางศาสนา ซึ่งเปนมูลเหตุของการสรางสรรคงานศิลปะ
เรื่องคติและแนวความคิดในการออกแบบปราสาทหินพิมายนี้ อนุวิทย เจริญศุภกุล
ไดเสนอวา
เนรมิตกรรมของปราสาทหินพิมาย ไดเริ่มจากคติการหันทิศทางของผังอาคารไปทางทิศ
ใต (แกนเหนือใต) ...ลักษณะการวางผังอาคารออกทางทิศใตเชนนี้ เปนคติที่ใชแกนเหนือใตเปน
แกนโลก โดยใชดาวเหนือ (pole star) เปนยอดขั้วแกน มิไดใชดวงอาทิตยอยางการกําหนดใน
อีกระบบหนึ่ง ในขณะเดียวกันการวางผังในระบบนี้...ก็สอดคลองกับวิถีการหลุดพนหรือบรรลุ
สัมมาสัมโพธิญาณในระบบความเชื่อของพระพุทธศาสนา
นอกจากคติการออกแบบผังที่ใชแนวความคิดใหมขางตนแลว ในทางปฏิบัติสถาปนิก
ไดใชแผนภาพจักรวาล (cosmogram) ของศรีจักร (Sricakra) มาสวมเปนตนกําเนิดของการ
ออกแบบตามไปดว ย กลาวคือ เมื่อ วางแกนเหนือ -ใตลงเปน แนวแกนประธานแลว ก็ จ ะใช
ศูนยกลางขององคปรางคประธานเปนจุดภินดุ25 (bindu) จุดตนกําเนิดหรือศูนยรวมเอกภาพ
ของผังทั้งหมด...26

สวนพิเศษ เจียจันทรพงษ ไดเสนอคติความเชื่อเกี่ยวกับการหันหนาไปทางทิศใตของ
ปราสาทหินพิมายวา เปนคติของการนับถือทิศเหนือ-ใตของพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ซึ่ง
หมายถึงทิศแหงการมีชีวิตและการตาย27 แตงานที่ถือวาเปนการศึกษาการจําแนกยุคสมัยศิลปะ
23

อนุวิทย เจริญศุภกุล, “ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในประเทศไทย : ในสวนของงาน
สถาปตยกรรมหิน,” เอกสารวิชาการในการประชุมดานประวัติศาสตรศิลปะ เนื่องในวาระเฉลิม
ฉลองสัมพันธภาพ 100 ป ไทย-ญี่ปุน เสนอที่อินเตอรเนชั่นแนลเฮาส โตเกียว, 5 กันยายน 2530,
16-24.
24
พิ เ ศษ เจี ย จั น ทร พ งษ , “ทํ า ไมปราสาทหิ น พิ ม ายจึ ง หั น หน า ไปทางทิ ศ ใต , ”
ศิลปวัฒนธรรม 20,1 (พฤศจิกายน 2541) : 117-121.
25
ตัวสะกดตามตนฉบับเดิม
26
อนุวิทย เจริญศุภกุล, “ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในประเทศไทย : ในสวนของ
งานสถาปตยกรรมหิน,” 17-18.
27
พิเศษ เจียจันทรพงษ, “ทําไมปราสาทหินพิมายจึงหันหนาไปทางทิศใต,” 118.
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โดยแบงตามความเชื่อที่อยูเบื้องหลังการสรางสรรคงานศิลปะ คือ งานของพิริยะ ไกรฤกษ โดย
พิริยะเสนอวา “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประติมานิรมาณวิทยาซึ่งเกิดจากวิวัฒนาการของ
ความเชื่อและความเปลี่ยนแปลงของพุทธปรัชญาอันเปนมูลเหตุของการสรางสรรค...จะสราง
ภาพรวมขึ้นเปนยุคสมัย”28
ในสวนของการศึกษาเกี่ยวกับปราสาทหินพิมาย ถือไดวาพิริยะเปนนักวิชาการไทย
คนแรกที่นําเสนออยางเปนระบบวา ปราสาทหินพิมายเปนศาสนสถานที่สรางขึ้นในพุทธศาสนา
ลัทธิวัชรยาน “โดยเห็นไดจากรูปพระวัชรสัตวซึ่งถือวัชระในพระหัตถขวาและกระดิ่งในพระหัตถ
ซาย สลักไวที่เสาประตูของปราสาท”29 (ภาพที่ 3) และยังไดเสนอวาการที่ปราสาทหินพิมายหัน
หนาไปสูทิศใตอันเปนทิศแหงความตายนั้น เพราะพระเจาชัยวรมันที่ 6 ทรงสรางปราสาทหินพิ
มายเพื่อทรงอุทิศถวายบรรพบุรุษของพระองค เมื่อทรงสถาปนาราชวงศมหิธรปุระขึ้น30

ภาพที่ 3 ภาพพระวัชรสัตวพุทธเจา หนาเสาประดับกรอบประตูปราสาทประธาน
28

พิริยะ ไกรฤกษ, “การปรับเปลี่ยนยุคสมัยของพุทธศิลปในประเทศไทย,” เอกสาร
ประกอบการสัมมนาของคณะศิลปศาสตร เสนอที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 30 มิถุนายน 2542,
18.
29
เรื่องเดียวกัน, 12.
30
พิริยะ ไกรฤกษ, ลักษณะไทย เลม 2 ทัศนศิลป, หนังสือชุดโครงการลักษณะไทย,
หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525), หนังสือกําลัง
จัดพิมพ.
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จากการศึกษาของนักวิชาการตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการศึกษา
เกี่ยวกับปราสาทหินพิมายสวนมากยังจํากัดอยูแคการศึกษาเรื่องรูปแบบศิลปะ ลักษณะทาง
สถาปตยกรรมและคติแนวความคิดที่อยูเบื้องหลังการสรางเพียงเล็กนอยเทานั้น ดังนั้นผูศึกษาจึง
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประติมานิรมาณวิทยาของปราสาทหินพิมาย ซึ่งก็คือ การศึกษาถึง
คติและแนวความคิดที่อยูเบื้องหลังของการสรางปราสาทหินพิมาย คือ ความเชื่อในพุทธศาสนา
ลัทธิวัชรยาน เพื่อใหเกิดมิติใหมของการศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมเขมร โดยเปนแนว
การศึกษาในระบบเปดที่ผลสรุปที่ไดจากกระบวนการศึกษาเปนเพียงขอเท็จจริง (fact) ขอหนึ่ง
เทานั้น
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1.ศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองพิมายโดยเนนที่อารยธรรมเขมร และประวัติ
ปราสาทหินพิมาย
2.ศึกษาคติการออกแบบและความหมายในระบบสัญลักษณของปราสาทหินพิมาย
3.ศึกษาประติมานิรมาณวิทยา (Iconography and Iconology) ขององคประกอบ
สถาปตยกรรมที่สําคัญที่สะทอนใหเห็นโครงสรางทางสัญลักษณของปราสาทหินพิมาย
สมมติฐานของการศึกษา
จากการค น คว า เอกสารและเดิ น ทางไปดู พื้ น ที่ ที่ ศึ ก ษาในขั้ น ต น ทํ า ให ผู ศึ ก ษา
ตั้งสมมติฐานไดวา ปราสาทหินพิมายสรางขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณตามแนวความคิดของพุทธ
ศาสนาในลัทธิวัชรยาน ซึ่งเปนลัทธิที่วิวัฒนาการมาจากลัทธิมหายาน นิกายโยคาจารย เมื่อ
ซึ่งองคความรูเดิมในประเทศไทย
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 12 (ตนคริสตศตวรรษที่ 7)31
เรียกลัทธิวัชรยานวาลัทธิมหายาน จึงทําใหเกิดความสับสนและเขาใจคลาดเคลื่อนไปจากความ
เปนจริง ศาสนสถานที่สรางขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานสวนมากจะสรางขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณ
ของมณฑลตามปรัชญาความเชื่อที่นับถือพระชินพุทธ พระอาทิพุทธ และธาตุมณฑล คือ วัชรธาตุ
มณฑลซึ่ ง แสดงถึ ง ความรู (ชฺ ญ าณ) อั น ได แ ก ป ญ ญาของพระตถาคตที่ มี อ ยู ใ นสรรพสิ่ ง และ
ครรภธาตุมณฑล อัน ได แก “กฎภายใน” หรือ “หลักจักรวาล” ซึ่งเป นภาวะอั น แทจริง ของพระ
31
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ตถาคตที่อยูในสรรพสิ่งแตยังมิไดแสดงออกเหมือนยังอยูในครรภ32 เชน โบโรพุทโธ ที่เกาะชวา
ประเทศอินโดนีเซีย ที่สรางขึ้นเพื่อเปนมณฑลของการทําสมาธิ สัญลักษณของจักรวาล ดวยเหตุ
นี้ ผูศึกษาจึงตั้งสมมติฐานวา ปราสาทหินพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จึงนาจะสราง
ขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณในคติพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานดวยเชนกัน
ขอบเขตของการศึกษา
การศึ ก ษานี้ ค รอบคลุ ม อยู ใ นพื้ น ที่ ป ราสาทหิ น พิ ม าย อํ า เภอพิ ม าย จั ง หวั ด
นครราชสีมา และพื้นที่ลุมแมน้ํามูลตอนบน ในชวงระยะเวลาประมาณ พ.ศ. 1500-1800 (ค.ศ.
957-1257) อันเปนชวงที่พุทธศาสนาลัทธิวัชรยานจากกัมพูชากําลังรุงเรืองในประเทศไทย โดย
เนนการศึกษาไปที่เรื่องคติและแนวความคิดของการออกแบบปราสาทหินพิมาย
วิธีดําเนินการศึกษา
การดําเนินการศึกษาในโครงการนี้ ผูศึกษาไดใชระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร 3 สาขา
เขามาชวยในการศึกษาคนควา คือ
1. วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร
1.1 ศึ ก ษาค น คว า เก็ บ รวบรวมเอกสารต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ทั้ ง
เอกสารชั้นตนและเอกสารชั้นรอง โดยเนนที่เอกสารชั้นตน
1.2 นํ า เอกสารดั ง กล า วมาสู ก ระบวนการวิ พ ากษวิ ธี ได แ ก การ
ตรวจสอบความน า เชื่ อ ถื อ ของตั ว เอกสาร โดยพิ จ ารณาตั้ ง แต แ หล ง ที่ ม า เนื้ อ ความ ผู แ ต ง
วัตถุประสงคในการแตง การคัดลอก การชําระ เปนตน
1.3 นําเอกสารที่ผานการตรวจสอบแลวมาศึกษาหาขอมูล และเรียบ
เรียงเปนเนื้อหา
2. วิธีวิจัยทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
2.1 เก็บขอมูลภาคสนามทั้งการถายภาพ สเกตซภาพ และสํารวจรังวัด
ที่พื้นที่ศึกษา
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พิริยะ ไกรฤกษ, “การปรับเปลี่ยนยุคสมัยของพุทธศิลปในประเทศไทย,” 10.
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2.2 ศึ ก ษาโบราณสถานที่ทํา การศึก ษาอยา งละเอี ย ด ทั้ง โครงสร า ง
สวนประกอบตางๆ เทคนิคการกอสราง วัสดุ ลวดลาย ฯลฯ
2.3 คนควาเอกสารที่เปนภาพทั้งที่เปนภาพพิมพโบราณและภาพถาย
เกา กอนมีการบูรณะซอมแซม ซึ่งหากใชรูปที่มีการซอมแซมแลว ผลที่ไดจากการศึกษาอาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนผิดไปจากความเปนจริงได
2.4 นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการตีคา วิเคราะห และประมวลผล
3. วิธีวิจัยทางประวัติศาสตรศิลปะ
3.1 เก็บขอมูลภาคสนามทั้งการถายภาพ สเกตซภาพของโบราณวัตถุที่
ทําการศึกษา
3.2 ศึกษาโบราณวัตถุที่ทําการศึกษาอยางละเอียด ทั้งวัสดุ ลวดลาย
เทคนิคตางๆ ฯลฯ
3.3 คนควาเอกสารที่เปนภาพ ทั้งที่เปนภาพพิมพโบราณและภาพถาย
เกา ซึ่งสภาพปจจุบันของโบราณวัตถุยอมมีการชํารุดไปตามกาลเวลา การศึกษาภาพเกาจะทําให
ไดขอมูลที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
3.4 นําหลักฐานทั้งหมดมาศึกษาวิเคราะห ดวยการเปรียบเทียบ
รูปแบบศิลปะ หาลักษณะรวมกับศิลปะที่มีอายุเวลาแนนอน และใชทดสอบกับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรที่เปนลายลักษณอักษรที่ผานการวิพากษแลว เพื่อนํามาซึ่งรูปแบบและอายุเวลาที่
แนชัด
3.5 นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะห และประมวลผล
การศึ ก ษาด ว ยวิ ธี ก ารดั ง กล า วนี้ เ ป น การศึ ก ษาที่ แ ยกหลั ก ฐานที่ เ ป น ศิ ล ปะและ
สถาปตยกรรมออกจากหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร จากนั้นจึงนําผลที่ไดจากการศึกษาของแต
ละสาขามาตรวจสอบความนาเชื่อถือของเนื้อหาซึ่งกันและกัน
ขอตกลงเบื้องตน
ในการศึกษาเรื่องการจําแนกยุคสมัยศิลปะในประเทศไทยที่ผานมา มีความสับสน
กันมากในเรื่องของการใชคําวา “สมัย” กับ “สกุลชาง” วาเปนคําที่มีความหมายเดียวกันได เชน
การใช คํ า ว า “ทวาราวดี” ที่ ส มเด็จ ฯ กรมพระยาดํา รงราชานุ ภ าพทรงบั ญญั ติขึ้ น โดยได ท รง
พิจารณาลักษณะของกลุมประติ มากรรมซึ่งพบสวนใหญที่น ครปฐม และยอรช เซเดสใหชื่อ
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ประติ ม ากรรมกลุ ม นี้ ว า “ทวารวดี ” โดยถอดมาจากคํ า ว า โถ-โล-โป-ตี้ ซึ่ ง เป น ที่ รู จั ก กั น จาก
จดหมายเหตุ จี น ว า เป น อาณาจั ก รที่ รุ ง เรื อ งอยู ใ นพุ ท ธศตวรรษที่ 1233 (ประมาณกลาง
คริสตศตวรรษที่ 6 ถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 7) ตั้งอยู ณ ที่แหงหนึ่งระหวาง “ศรีเกษตร” และ “เจน
ละ” ตอมามีการคนพบประติมากรรมศิลปะแบบ “ทวารวดี” ที่จังหวัดบุรีรัมย นครราชสีมา และ
ปราจีนบุรี ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาในชวงระยะเวลาที่อาณาจักร “ทวารวดี” รุงเรืองนั้น ในดินแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในชวงระยะเวลาเดียวกัน ก็เปนที่ตั้งของอาณาจักร
“เจนละ” ของชนชาติเขมร ซึ่งเปนไปไมไดที่อาณาจักร “ทวารวดี” จะแผขยายอาณาเขตไปไกลถึง
เพี ย งนั้ น ดั ง นั้ น การใช คํ า ว า “สมั ย ” จึ ง เป น การจํ า แนกแบบอย า งศิ ล ปะโดยอิ ง กั บ ชื่ อ รั ฐ ใน
ประวัติศาสตร34เพื่อกําหนดอายุเวลาศิลปะ ซึ่งการเชื่อมโยงศิลปะกับชื่ออาณาจักรมีความสําคัญ
ตออาณาจักรเหลานี้มาก เพราะศิลปะเปนหลักประกันวาอาณาจักรเหลานี้มีจริง35
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชคําวา “สมัย” กับคําวา “สกุลชาง” ในความหมายดังนี้
“สมัย” หมายถึง ระยะเวลาที่เกิดการสรางสรรคผลงานทางศิลปะ36
“สกุลชาง” หมายถึง แบบอยางของศิลปะ37 ก็คือ ลักษณะของศิลปะแบบใดแบบ
หนึ่งที่มีการทําซ้ําตอเนื่องกันเปนระยะเวลายาวนานจนมีลักษณะเฉพาะปรากฏอยางเดนชัด38
ในการเรียกชื่อสมัยของศิลปะในการศึกษานี้ ผูศึกษาใชคําวา “แบบอยางศิลปะ”
แทนการเรียกชื่อที่ใชคําวา “สมัย” ที่เปนการเรียกชื่อตามรัฐทางประวัติศาสตรเพื่อไมใหเกิดความ
สับสนระหวาง “สมัย” กับ “สกุลชาง” ตามที่กลาวมาขางตน
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พิ ริ ย ะ ไกรฤกษ , ข อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แบบศิ ล ปในประเทศไทย คั ด เลื อ กจาก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสาขาสวนภูมิภาค, 13.
34
พิริยะ ไกรฤกษ, “การปรับเปลี่ยนยุคสมัยของพุทธศิลปในประเทศไทย,” 2.
35
เรื่องเดียวกัน, 4.
36
พิ ริ ย ะ ไกรฤกษ , ข อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แบบศิ ล ปในประเทศไทย คั ด เลื อ กจาก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสาขาสวนภูมิภาค, 12.
37
เรื่องเดียวกัน.
38
สุพินดา เจียรพิพัฒน, “การกําหนดอายุเวลาของสถูปในวัดจามเทวี จังหวัดลําพูน :
การศึกษาเชิงประวัติศาสตรศิลปะ” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542), 21.
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สวนคําวา ”เขมร” กับ “ขอม” นั้น ก็มีความสับสนและเขาใจคลาดเคลื่อนกันวา
หมายถึ ง ชนชาติ เ ดี ย วกั น คื อ กลุ ม คนที่ อ าศั ย อยู ใ นดิ น แดนประเทศกั ม พู ช าในป จ จุ บั น ซึ่ ง
จิตร ภูมิศักดิ์ไดอธิบายวา “ขอม” มีรากเหงามาจากคําวา “กรอม” หมายถึง ไทยสยามภาคกลาง
ลงมา39 และคําวา “ขอม” นั้น ไมเคยปรากฏในจารึกที่พบในประเทศกัมพูชาแตอยางใด หากแต
ปรากฏอยูเฉพาะในจารึกและพระราชพงศาวดาร รวมทั้งตํานานซึ่งคนพบในประเทศไทยเทานั้น40
แมแตในสมัยอยุธยาเองก็ยังเขียนดวยหนังสืออักษรขอม “ขอม” จึงเปนคําที่ชาวพมา มอญ เรียก
คนที่อยูในลุมแมน้ําเจาพระยาที่ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากเขมร41
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชคําวา “เขมร” ที่หมายถึงกลุมคนที่อาศัยอยูในดินแดน
ประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออกเฉียงตอนลางของประเทศไทย ในชวงระยะเวลาประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 16-18 (กลางคริสตศตวรรษที่ 10 ถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 13) โดยจะใชคําวา
“ศิลปะเขมร” แทนการเรียกชื่อ “ศิลปะขอม” และ “ศิลปะลพบุรี” เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
สื่อสาร แตในกรณีที่ผูศึกษายกขอความมาจากหนังสือ ตํารา หรือเอกสารตางๆ มาใชในการ
อางอิงนั้น แลวขอความดังกลาวมีการกลาวถึงการเรียกชื่อสมัยของศิลปะหรือแบบอยางของ
ศิลปะหรือชนชาติขอม ผูศึกษาก็ยังคงไวซึ่งคําเรียกตามที่ปรากฏในเอกสารเหลานั้น

39

จิตร ภูมิศักดิ์, ขอเท็จจริงวาดวยชนชาติขอม (กรุงเทพฯ : ไมงาม, 2525), 16.
40
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “ขอม-เขมร หมายถึงชนชาติเดียวกันหรือไม,”
กัมพูชาราชลักษมีถึงศรีชยวรมัน (กรุงเทพฯ : มติชน, 2543), 14.
41
จิตร ภูมิศักดิ์, ขอเท็จจริงวาดวยชนชาติขอม, 121.

บทที่ 2
ประวัติเมืองพิมายและปราสาทหินพิมาย
พัฒนาการของชุมชนในเขตลุมแมนา้ํ มูลตอนบนและเมืองพิมาย
เมืองพิมายตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 15 องศา 13 ลิปดา เหนือ และเสนแวงที่ 102
องศา 30 ลิปดา ตะวันออก ซึ่งบริเวณที่ตั้งของเมืองพิมายมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมมี
แมน้ําหลายสายไหลโอบลอม (ภาพที่ 4) คือ ทางดานตะวันตกมีแมน้ํามูลไหลโอบไปทางทิศเหนือ
และทิศตะวันออก ทางดานใตมีลําน้ําจักรราชไหลไปทางทิศตะวันตกและมีสาขาคือลําน้ําเค็มไหล
ผานทานางสระผมทางดานใตของเมืองพิมายไปบรรจบกับแมน้ํามูล

ภาพที่ 4 ภาพถายทางอากาศแสดงทีต่ ั้งเมืองพิมาย
เมื่อพิจารณาจากลักษณะภูมิศาสตรของเมืองพิมาย จะเห็นไดวาเมืองพิมายมี
เส น ทางการคมนาคมทั้ ง ทางบกและทางน้ํ า ติ ด ต อ กั บ ชุ ม ชนในบริ เ วณใกล เ คี ย งได โ ดยรอบ
ทางดานเหนือสามารถติดตอกับบานเมืองในลุมแมน้ําชีและลุมแมน้ําโขง ดานตะวันออกติดตอกับ
เมืองในเขตประเทศกัมพูชาไดโดยผานชองเขาของเทือกเขาพนมดงเร็ก เชน ชองตะโก ชองตา
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เมือน ชองเสม็ด ชองกรางหรือจุกตราง42 เปนตน สวนทางดานตะวันตกขามเทือกเขาดงพญาเย็น
ไปลงลําน้ําปาสักขึ้นไปติดตอกับเมืองในลุมแมน้ําปาสักตอนบนหรือลองลงไปยังลุมแมน้ําลพบุรี
หรือตอนบนของอาวไทยได43 (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 แสดงเสนทางการติดตอระหวางเมืองพิมายและชุมชนโดยรอบ
ที่มา : ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2535), 12.

42

พิเศษ เจียจันทรพงษ, “ภูมิศาสตรโบราณของที่ราบสูงโคราช,” ประวัติศาสตรสยาม
ประเทศที่ถูกลืม ศรีจนาศะ รัฐอิสระที่ราบสูง, สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : มติชน,
2545), 10.
43
ศรีศักร วัลลิโภดม, “เมืองพิมาย,” แองอารยธรรมอีสาน (กรุงเทพฯ : มติชน, 2533),
434-439 ; และ ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย, 14.
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จากลักษณะดังกลาว ประกอบกับบริเวณที่ราบสูงโคราชเปนพื้นที่ลําน้ําสาขา
หลายสายของแมน้ํามูล ทําใหบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการตั้งถิ่นฐานและการ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะในเขตตนน้ําทางดานตะวันตก เชน ลําเชิงไกร ลําธารปราสาท ลําจักรราช
(ภาพที่ 6) ซึ่งในบริเวณนี้มีการศึกษาพบหลักฐานเครื่องมือเครื่องใชและรองรอยการอยูอาศัยของ
มนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายหรือชวงยุคเหล็ก44 อีกทั้งที่เมืองพิมายเองก็มี
การขุดพบเศษภาชนะดินเผาสีดําขัดผิวเขียนลาย หรือที่เรียกกันวา ภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา
กระจายอยู ทั่ ว เมื อ ง 45 ซึ่ ง ศรี ศั ก ร วั ล ลิ โ ภดม แสดงความเห็ น ว า น า จะมี อ ายุ ป ระมาณ
พุทธศตวรรษที่ 846 (ประมาณคริสตศตวรรษที่ 2 ถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 3)

ภาพที่ 6 แสดงแมน้ําลําคลองที่ไหลลอมรอบและผานเมืองพิมาย
ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, แผนหลักพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เลม 1
จัด ทํ า โดย ภาควิ ช าเศรษฐศาสตร แ ละบริห ารธุ รกิ จ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร (กรุง เทพฯ :
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2528), 4-140.
44

ชลิต ชัยครรชิ ต, “เมืองเสมาคือศูนยกลางศรีจนาศะ,” ใน ประวัติศาสตรสยาม
ประเทศที่ถูกลืม ศรีจนาศะ รัฐอิสระที่ราบสูง, 136-140.
45
ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย, 14 ; และ กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, เมืองพิมาย,
10.
46
ศรีศักร วัลลิโภดม, “เมืองพิมาย,” 434-439.
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ชุ ม ชนในเขตลุ ม แม น้ํ า มู ล เริ่ ม มี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานเป น บ า นเมื อ งขึ้ น ในช ว งประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ (ประมาณกลางคริสตศตวรรษที่ ๖ ถึงกลางคริสตศตวรรษที่ ๗) เมื่อปรากฏ
เมืองที่มีคันดินลอมรอบซี่งมีรูปรางกลมหรือมีรูปรางไมแนนอนกระจายอยูทั่วบริเวณ เชน บริเวณ
บานเมืองฝาย ตําบลบานฝาย อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย บริเวณบานโตนด ตําบลโตนด
อําเภอโนนสูง บริเวณเมืองพิมาย อําเภอพิมาย บริเวณเมืองเสมา อําเภอเนินสูง บริเวณหินขอน
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา47 โดยบริเวณบานโตนดที่อยูหางจากเมืองพิมายไปทางดาน
ใตประมาณ 20 กิโลเมตร ไดพบลูกปดแกวสีน้ําเงินและลูกปดหินทําดวยหินอารเกทและเตอรเน
เสียน มีลายสลับเขียว เหลือง แดง ซึ่งพบมากในชุมชนลุมแมน้ําเจาพระยา แสดงใหเห็นวา
บานเมืองในเขตลุมแมน้ํามูลมีการรับวัฒนธรรมจากภายนอกเขามา48 พิเศษ เจียจันทรพงษ
แสดงความเห็นวา บริเวณบานโตนดนาจะเปนหมูบานชนบทของเมืองพิมาย เปนพื้นที่ทําการ
เพาะปลูกสวนหนึ่งของเมืองพิมาย โดยมีแมน้ํามูลเปนทางคมนาคมขนสงในการลําเลียงพืชพันธุ
ธัญญาหารสูเมืองพิมาย49
ในขณะเดียวกัน เมืองพิมายไดปรากฏชื่ออยูในจารึกของเขมรมาตั้งแตสมัยพระ
เจาอิศานวรมันที่ 1 (พ.ศ. 1159 ถึงราว พ.ศ. 1180 หรือ ค.ศ. 616 ถึงราว ค.ศ. 637) วา ภีมปุระ
(Bhimapura) 50 ประกอบกั บ การพบจารึ ก ของพระเจ า มเหนทรวรมั น (ราว พ.ศ. 1150
ถึง พ.ศ. 1159 หรือ ราว ค.ศ. 607 ถึง ค.ศ. 616) ที่อําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย และที่จังหวัด

47

พิ เ ศษ เจี ย จั น ทร พ งษ , “ภู มิ ศ าสตร โ บราณของที่ ร าบสู ง โคราช,” 8-13
;
ศรีศักร วัลลิโภดม, “อิสาน ระหวางพุทธศตวรรษที่ 12-16,” เมืองโบราณ 3,1 (ตุลาคม-ธันวาคม
2519) : 41-43 ; และ ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย, 18-19.
48
ศรีศักร วัลลิโภดม, “เมืองพิมาย,” 443 ; และ ศรีศักร วัลลิโภดม, “อิสาน ระหวาง
พุทธศตวรรษที่ 12-16,” 41.
49
พิเศษ เจียจันทรพงษ, “ภูมิศาสตรโบราณของที่ราบสูงโคราช,” 13.
50
Lawrence Palmer Briggs, The Ancient Khmer Empire ( Bangkok : White
Lotus, 1974), 181.
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อุบลราชธานีเปนจํานวนหลายหลัก51 แสดงใหเห็นวา อารยธรรมเขมรไดแผขยายอิทธิพลเขามามี
บทบาทในเขตลุมแมน้ํามูลตั้งแตชวงตนพุทธศตวรรษที่ 12 (ครึ่งหลังคริสตศตวรรษที่ 6) แลว โดย
ปรากฏชุมชนในวัฒนธรรมเขมรหลายแหงในบริเวณนี้ เชน บริเวณแกงสะพือ อําเภอพิบูล มังสา
หาร จังหวัดอุบลราชธานี52 บริเวณบานดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร53
เมื อ งพิ ม ายได เ จริ ญ ขึ้ น มามี บ ทบาทสํ า คั ญ เป น เมื อ งศู น ย ก ลางขนาดใหญ ข อง
อารยธรรมเขมรในเขตลุมแมน้ํามูลในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 1654 (ครึ่งแรกคริสตศตวรรษที่ 11)
เมื่อมีการสถาปนาราชวงศมหิธรปุระ (Mahidrapura) ขึ้นในเขตที่ราบสูงโคราช55 และเจริญรุงเรือง
สุดในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724 ถึงราว พ.ศ. 1763 หรือ ค.ศ. 1181 ถึงราว ค.ศ. 1220)
เพราะมี ชื่ อ เมื อ งพิ ม ายปรากฏในจารึ ก ปราสาทพระขรรค 56 กล า วว า “จากเมื อ ง
51

หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “การศึกษาทับหลังแบบเขมรในหนวยศิลปากรที่6
(พิมาย)” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), 61-62 ; และ หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์,
ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมิหลังทางปญญา รูปแบบทางศิลปกรรม, 11-13.
52
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “การศึกษาทับหลังแบบเขมรในหนวยศิลปากรที่6
(พิมาย),” 63.
53
ที่อําเภอสังขะนี้พบหลักฐานโบราณสถานที่สําคัญ คือ ปราสาทภูมิโพนซึ่งยังคง
ปรากฏรูปแบบศิลปะเขมรแบบไพรกะเมง (พ.ศ. 1180-1240 / ค.ศ. 637-707) ที่เสาประดับกรอบ
ประตูและทับหลังประดับอยู ดู ศรีศักร วัลลิโภดม, “อิสาน ระหวางพุทธศตวรรษที่ 12-16,” 39.
54
ชลิต ชัยครรชิต, “เมืองเสมาคือศูนยกลางศรีจนาศะ,” 128-130 ; และ
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมิหลังทางปญญา รูปแบบ
ทางศิลปกรรม, 40.
55
ในจารึกปราสาทเขาพนมรุง มีการกลาวถึงพระราชาในราชวงศมหิธรปุระ ทรง
พระนามวา หิรัณยวรมันและมเหสี ทรงพระนามวา หิรัณยลักษมี ซึ่งเปนพระราชบิดาและพระราช
มารดาของพระเจ า ชั ย วรมั น ที่ 6 (พ.ศ. 1623-1650 หรื อ ค.ศ. 1080-1107) และพระเจา ธรณี
นทรวรมันที่ 1 (พ.ศ. 1650-1656 หรือ ค.ศ. 1107-1113) ดู จารึกในประเทศไทย เลม4 อักษรขอม
พุทธศตวรรษที่ 17-18 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 2529), 171.
56
ชื่อตามจารึก คือ นครชัยศรี โดยพระเจาชัยวรมันที่ 7 โปรดใหสรางขึ้นเพื่ออุทิศบุญ
กุศลถวายแดพระราชชนกในป พ.ศ. 1734 (ค.ศ. 1191)
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หลวงไปยังเมืองวิมาย (มี) ที่พักพรอมดวยไฟ 17 แหง”57 และมีรูปฉลององคของพระเจาชัยวรมันที่
7 และพระชายาอยูที่ปราสาทหินพิมายดวย
จารึกปราสาทหินพิมาย
จารึกที่พบที่ปราสาทหินพิมายมีทั้งหมด 6 หลัก คือ
จารึ ก ปราสาทหิ น พิ ม าย 1 อั ก ษรขอม ภาษาสั น สกฤต ศิ ล าทราย กว า ง 57
เซนติ เ มตร สู ง 40 เซนติเ มตร หนา 12 เซนติ เ มตร ไมป รากฏหลัก ฐานว า พบในสว นใดของ
ปราสาท
จารึกปราสาทหินพิมาย 2 อักษรขอม ภาษาสันสกฤตและเขมร ศิลารูปใบเสมา
กวา ง 23 เซนติเ มตร สู ง 18 เซนติเ มตร หนา 5.5 เซนติ เ มตร พบที่มุ ม ตะวัน ออกเฉี ย งใต ข อง
ปราสาทประธาน
จารึกปราสาหินพิมาย 3 อักษรขอม ภาษาเขมร พบที่กรอบประตูซุมระเบียงคดดาน
ทิศใต
จารึ ก ปราสาทหิ น พิ ม าย 4 อั ก ษรขอม ภาษาเขมร พบที่ ร ะเบี ย งคดด า นใต ซี ก
ตะวันออก เปนจารึกฐานประติมากรรม
จารึ ก ปราสาทหิ น พิ ม าย 5 อั ก ษรขอม ภาษาบาลี กว า ง 15 เซนติ เ มตร ยาว 32
เซนติเมตร ไมปรากฏหลักฐานวาพบในสวนใดของปราสาท
จารึกปราสาทหินพิมาย 6 อักษรขอม ภาษาเขมร แตกชํารุดเปน 5 ชิ้น ไมปรากฏ
หลักฐานวาพบสวนใดของปราสาท
จารึกที่มีขอความพอที่จะศึกษาได คือ จารึกปราสาทหินพิมาย 2 จารึกปราสาทหิน
พิมาย 3 และจารึกปราสาทหินพิมาย 4 โดยเนื้อหาสาระของจารึกมีประเด็นที่สําคัญ คือ
1. การบูชาและถวายของแดพระพุทธเจา
2. การกลาวสรรเสริญ พระเจา สู รยวรมัน ที่ 1 (พ.ศ. 1545 – 1593 / ค.ศ. 1002 –
1050)
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ประชุ ม ศิ ล าจารึ ก ภาคที่ 4 :
ประมวลจารึ ก ที่ พ บในภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกดวยอักษรและ
ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลี สั น สกฤต (พระนคร:
คณะกรรมการจั ด พิ ม พ เ อกสารทาง
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และโบราณคดี สํานักนายกรัฐมนตรี,2513), 209.
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3. การทํานุบํารุงศาสนสถานโดยการสรางรูปเคารพ การทําพิธีตางๆ และการถวาย
ที่ดิน ขาทาส สิ่งของแกศาสนสถานเพื่ออุทิศบุญกุศลแกบรรพบุรุษ
4. การสรางเมืองและศาสนสถาน
จากจารึกปราสาทหินพิมาย 2 มีการกลาวถึง มหาศักราช 95858 เทียบไดกับ พ.ศ.
1579 (ค.ศ. 1036) และพระนาม “ศรีสู ร ยวรมะ”59 ซึ่ ง หมายถึ ง พระเจ า สูร ยวรมัน ที่ 1 ทํา ให
นักวิชาการมีความเห็นวา ปราสาทหินพิมายคงจะสรางขึ้นในรัชสมัยนี้ โดยปามังติเอร (H.
Parmentier) ใหความเห็นวา รูปแบบศิลปะของซุมและมุขหนาปราสาทประธาน นาจะเปนฝมือ
ชางในสมัยพระเจาสูรยวรมันที่ 1 ซึ่งเทียบไดกับศิลปะที่ปราสาทวัดเอกและวัดบาเสตในเมืองพระ
ตะบองซึ่งสรางขึ้นในรัชกาลนี60้ แตจารึกหลักนี้มีปญหาที่วาไมไดเปนจารึกที่อยูติดกับตัวปราสาท
หินพิมาย จึงไมอาจสรุปลงไปไดอยางชัดเจนวา ปราสาทหินพิมายสรางขึ้นในรัชสมัย พระเจา
สูรยวรมันที่ 161
อยางไรก็ตาม จารึกปราสาทหินพิมาย 3 ซึ่งเปนจารึกที่ติดกับศาสนสถานไดกลาวถึง
มหาศักราช 1030 หรือ พ.ศ. 1651 (ค.ศ. 1108) ซึ่งตรงกับรัชกาลพระเจาธรณีนทรวรมันที่ 1 (พ.ศ.
1650 – 1656 หรือ ค.ศ. 1107 – 1113)
“...กมรเตงอัญศรีวิเรนทราธิบดีวรมะเมืองโฉกวะกุล
สถาปนากมรเตงชคตเสนาบดีไตรโลกยวิชัย ซึ่งเปนเสนาบดีแหงกมรเตงชคตวิมายะฯ...”62 ได
แสดงใหเห็นวาในป พ.ศ. 1651 (ค.ศ. 1108) ตองมีศาสนสถานปราสาทหิน พิมายอยูแลว เพราะ
มีรูปเคารพกมรเตงชคตวิมายะ ซึ่งเปนประธานของปราสาทหินพิมายแลว โดยนักวิชาการแสดง
ความเห็นวากมรเตงอัญศรีวิเรนทราธิบดีวรมะนั้น นาจะหมายถึง เจาเมืองหรือขุนนางของพระเจา
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จารึกในประเทศไทย เลม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16 (กรุงเทพฯ: หอสมุด
แหงชาติ กรมศิลปากร,2529), 180.
59
เรื่องเดียวกัน.
60
มานิต วัลลิโภดม, นําเที่ยวพิมายและโบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมา, 114 ;
ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย, 59 ; และ Briggs, The Ancient Khmer Empire, 180.
61
ดูรายละเอียดใน พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พื้นฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ
เลม1 ศิลปะกอนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2544), 24-25.
62
จารึกในประเทศไทย เลม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 5-16, 38-39.
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ธรณีนทรวรมันที่ ๑ ที่ครองเมืองพิมายอยูในขณะนั้น63 เพราะชื่อ
ศรีวิเรนทราธิบดีวรมะ
เปนชื่อตามปราสาทหินพิมายที่ปรากฏในจารึก คือ ศรีวิเรนทราศรม64 ซึ่งหมายถึง อาศรมของศรีวิ
เรนทราธิบดี และไซเดนฟาเดน (E. Seidenfaden) ไดแสดงความเห็นวา กมรเตงอัญศรีวิเรน
ทราธิบดีวรมะ ตอมาก็ไดเปนพระเจาสูรยวรมันที่ 265 (พ.ศ. 1656 ถึงหลัง พ.ศ. 1688 หรือ ค.ศ.
1113 ถึงหลัง ค.ศ. 1145)
นอกจากนี้ ในตอนทายจารึกปราสาทหินพิมาย 3 ยังไดกลาวถึงศักราช 1031 (พ.ศ.
1652 / ค.ศ. 1109) กมรเตงอัญศรีวีรวรมะไดถวายของและขาพระแดกมรเตงชคตเสนาบดีไตรโลก
วิชัย เพื่อถวายผลนั้นแดพระบาทกมรเตงอัญศรีธรณีนทรวรมเทวะฯ66 ซึ่งหมายถึง พระเจาธรณี
นทรวรมันที่ 167 ที่ครองราชยอยูที่เมืองพระนครขณะนั้น
จากจารึกทั้งสองหลักพอจะสันนิษฐานไดวา ปราสาทหินพิมายคงจะสรางขึ้นกอนป
พ.ศ. 1651 (ค.ศ. 1108) ซึ่งกรอสลิเย (Bernard Philippe Groslier) กลาววา คงเริ่มสรางในสมัย
พระเจาชัยวรมันที่ 6 (พ.ศ. 1623 – 1650 / ค.ศ. 1080 – 1107) เนื่องจากเมืองพิมายเปนราชธานี
ของพระองคมากอน68 โดยพระองคโปรดใหสรางปราสาทหินพิมายขึ้นเพื่ออุทิศถวายแดบรรพบุรุษ
ในราชวงศมหิธรปุระ69

63

ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย, 60-61 ; และ กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, เมืองพิมาย,

50.
64

จารึกในประเทศไทย เลม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16, 39.
65
อี. ไซเดนฟาเดน, เรื่องเที่ยวที่ตางๆ ภาคที่ 6 เที่ยวเมืองพิมายในจังหวัดนครราชสีมา,
17.
66

จารึกในประเทศไทย เลม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16, 39-40.
67
มานิต วัลลิโภดม, นําเที่ยวพิมายและโบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมา, ๑๑๒.
68
Bernard Philippe Groslier, การซอมปราสาทหินพิมาย, แปลโดย หมอมเจา
สุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2506),1.
69
Claude Jacques, Angkor : Cities and Temples (Bangkok : Asia Books,
1997), 150.
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พุทธศาสนาที่ปราสาทหินพิมาย
เป น ที่ ท ราบกั น โดยทั่ ว ไปว า ปราสาทหิ น พิม ายเปน ศาสนสถานที่ส ร า งขึ้น ในคติ
พุทธศาสนา เพราะประธานเปนรูปพระพุทธรูปนาคปรกศิลามีพระนาม กมรเตงชคตวิมายะ แต
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ นักวิชาการสวนมากเขาใจวาพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานหรือตันตระยาน
เปน นิ ก ายหนึ่ ง ของพุ ท ธศาสนาลั ท ธิม หายาน70 ซึ่ง เมื่ อศึ ก ษาถึ ง ปรั ช ญาและจุดมุ ง หมายของ
วัชรยานและมหายานแลว จะเห็นไดวาทั้งวัชรยานและมหายานตางก็มีปรัชญาที่ตางกัน71 ดังนั้น
วัชรยานและมหายานจึงเปนลัทธิที่แยกออกจากกันอยางชัดเจน
เมื่อพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏที่ปราสาทหินพิมายทั้งจากตัวศิลปะและจารึก
กลาวไดวา ปราสาทหินพิมายสรางขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน เนื่องจากดานหนาทางเขา
ปราสาทประธาน ปรากฏรูปพระวัชรสัตวพุทธะ คือ พระชินพุทธะองคที่ 6 ของลัทธิวัชรยาน72
แสดงรูปโดยทรงถือวัชระในพระหัตถขวา และทรงถือกระดิ่งในพระหัตถซาย73 (ดูภาพที่ 3) และ
จากการศึกษาประติมากรรมเครื่องใชสัมฤทธิ์ที่บริเวณเมืองพิมายและบริเวณใกลเคียง พบวัชระ
และกระดิ่งที่ภิกษุในลัทธิวัชรยานใชในการประกอบพิธีกรรมเปนจํานวนมาก 74 นอกจากนี้รูป

70

โดยนักวิชาการมีความเห็นวา พุทธศาสนาที่ปราสาทหินพิมาย คือ พุทธศาสนา
มหายาน ลัทธิวัชรยาน ดู ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย, 61. บางทานเสนอวา คือ พุทธศาสนาลัทธิ
มหายาน ดู มานิต วัลลิโภดม, นําเที่ยวพิมายและโบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมา, 102 ;
พิเศษ เจียจันทรพงษ, “ทําไมปราสาทพิมายจึงหันหนาไปทางทิศใต,” 117 ; และ หมอมเจา
สุภัทรดิศ ดิศกุล, “การซอมปราสาทหินพิมาย,” 1.
71
ดูปรัชญาลัทธิมหายานและลัทธิวัชรยานใน พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พืน้ ฐาน
ทางประวัติศาสตรศิลปะ เลม1 ศิลปะกอนพุทธศตวรรษที่ 19, 69-71, 89-92.
72
เรื่องเดียวกัน, 115 ; และ เอ็ดเวิรด คอนซ, พุทธศาสนา : สาระและพัฒนาการ, แปล
โดย นิธิ เอียวศรีวงศ (กรุงเทพฯ : สุภา, 2514), 353.
73
Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography ( New Delhi :
Cosmo Publications, 1985), 2.
74
ประสงค ชาวนาไร , “การศึ ก ษาประติ ม ากรรมเครื่ อ งใช สํ า ริ ด ในศิ ล ปะเขมรใน
ประเทศไทย” (วิ ท ยานิ พ นธ ศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโบราณคดี ส มั ย ประวั ติ ศ าสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 28-44, 129-155, 221-260.
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เคารพที่ปรากฏอยูบนทับหลังประดับประตูดานในวิมานของปราสาทประธาน ยังแสดงถึงรูปเทพ
เจาในลัทธิวัชรยานดวย คือ
ทับหลังประดับทิศใต แสดงภาพกมรเตงชคตวิมายะอยูตรงกลาง ตอนบนของทับ
หลัง คือ พระชินพุทธะ 6 พระองค ดานละ 3 พระองค
ทับหลังประดับทิศตะวันตก ตอนบนแสดงภาพพระอมิตาภพุทธะ พระชินพุทธะ
ประจําทิศตะวันตก สวนตอนลางแสดงภาพความรื่นรมยบนสวรรคสุขาวดี
ทับหลังประดับทิศเหนือ ตรงกลางเปนรูปเทพเจา 3 พักตร 6 กร โดยพระหัตถลางอยู
ในทาปางสมาธิ พระหัตถขวากลางถือลูกประคํา และพระหัตถซายกลางถือกระดิ่ง ซึ่งก็คือ
เหวัชระ หรือพระวัชริน ตามชื่อที่ปรากฏในจารึกของกัมพูชา75
ทับหลังประดับทิศตะวันออก แสดงภาพเทพเจา 4 พักตร 8 กร โดยพระพักตรที่ 4
อยูดานหลัง สองกรลางอยูในทาแสดงธรรม รายรําอยูในทาอรรธปรยังกะ บนพระไภรวะและนาง
พระ
กาลราตรี และทรงถือหนังชาง เทพเจาองคนี้ คือ สังวร76 ซึ่งอยูในสกุลพระอักโษภยะ
ชินพุทธะประจําทิศตะวันออก
นอกจากนี้ ยังปรากฏทับหลังประดับประตูชิ้นหนึ่งไมทราบตําแหนงเดิมจากปราสาท
หินพิมาย คือ ทับหลังภาพเจาเมืองทําอัษฎางคประดิษฐ ในพระหัตถมีหมอน้ําที่รองรับน้ํามนตร
จากพระกมรเตงชคตวิมายะ ที่แสดงภาพอยูตอนกลางดานบนของทับหลัง77 (ภาพที่ 7) การถวาย
อัษฎางคประดิษฐเปนการถวายความเคารพในลัทธิวัชรยาน ซึ่งยังคงปรากฏอยูในประเทศธิเบต
และเนปาลปจจุบัน (ภาพที่ 8)

75

พิ ริ ย ะ ไกรฤกษ , อารยธรรมไทย พื้ น ฐานทางประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะ เล ม 1
ศิลปะกอนพุทธศตวรรษที่ 19, 115.
76
พิริยะ ไกรฤกษ, ลักษณะไทย เลม 2 ทัศนศิลป.
77
พิ ริ ย ะ ไกรฤกษ . อารยธรรมไทย พื้ น ฐานทางประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะ เล ม 1
ศิลปะกอนพุทธศตวรรษที่ 19, 116.

23

ภาพที่ 7 ทับหลังประดับประตูแสดงภาพอัษฎางคประดิษฐ

ภาพที่ 8 การทําอัษฎางคประดิษฐในลัทธิวชั รยานทีป่ ระเทศธิเบตและเนปาลปจจุบัน
ลัทธิวัชรยานเริ่มปรากฏในเขมรมาตั้งแตสมัยพระเจาราเชนทรวรมัน (พ.ศ. 1474 –
1511 หรือ ค.ศ. 935 – 968) เพราะจารึกปราสาทเบ็งเวียนไดกลาวถึงพระโลเกศวรและนางปรัชญา
ปารมิตา ผูประทานกําเนิดพระชินพุทธะและธาตุทั้ง 5 (มูลปฺรกฤติ) ในไตรโลก78 นอกจากนี้จารึก
บานสับบาก อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ใน พ.ศ. 1609 (ค.ศ. 1066) ไดกลาวถึงพระ
ปาญจสุคต79 ซึ่งคือ พระชินพุทธะในลัทธิวัชรยาน และยังกลาวถึงคัมภีรศรีสมาจะ80 ซึ่งเปน
ชื่อยอของคัมภีรศรีคุหยสมาจตันตระ (การสนทนาที่เปนความลับ) เปนคัมภีรเกาสุดที่พระพุทธเจา
78

พิริยะ ไกรฤกษ, ลักษณะไทย เลม 2 ทัศนศิลป, อางจาก Les Cambodian
Inscription vol. 5, editees et traduites par G. Coedes (Hanoi : Imprimerie d’extremeorient, 1953), 99-101.
79
Chirapat Prapandvidya, “The Sub Bak Inscription : evidence of an Early
Vajrayana Buddhist Presence in Thailand,” Journal of the Siam Society 78,3 (1990) : 13.
80
Ibid, 12.
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พระนามวา สรรว-ตถาคต-กาย-วาก-จิตต ประทานใหกับพุทธสมาคม
และเปนตนตํารับของ
วัชรยาน ทั้งยังเปน 1 ใน 9 คัมภีรหลักของเนปาล81
จารึกทั้งสองหลักแสดงใหเห็นวาพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานไดมีการวางรากฐานใน
อารยธรรมเขมรมาตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 15 (ตนคริสตศตวรรษที่ 10) และคงแผขยายอิทธิพล
เขามาในเขตที่ราบสูงโคราชชวงตนพุทธศตวรรษที่ 17 (กลางคริสตศตวรรษที่ 11) จากนั้นก็
เจริญรุงเรืองสุดในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 โดยมีศูนยกลางของลัทธิวัชรยานในประเทศไทยที่
เมืองพิมาย และมีปราสาทหินพิมายเปนศาสนสถานที่สําคัญของลัทธินี้

บทบาทและหนาทีข่ องปราสาทหินพิมาย
ปราสาทหินพิมายเปนปราสาทในอารยธรรมเขมรแบบ “ที่มีระเบียงคดลอมรอบ
ปรางคประธาน”82 (แผนผังที่ 2) และเปนศูนยกลางลัทธิวัชรยานจากกัมพูชาที่สําคัญในประเทศ
ไทย อีกทั้งในจารึกปราสาทพระขรรคของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ยังกลาวถึงเมืองพิมายในฐานะที่
เปนเมืองปลายทางของเสนทางหลักสายหนึ่งในจํานวน 6 เสนทางจากเมืองพระนคร ซึ่งแสดงให
เห็นถึงความสําคัญของเมืองพิมายในชวงระยะเวลานี้ไดอยางดี ประกอบกับภายนอกกําแพงเมือง
ดานทิศใตมีสิ่งกอสรางที่สําคัญของพระเจาชัยวรมันที่ 7 หลงเหลืออยู คือ อโรคยศาลที่พระองค
โปรดใหสรางขึ้นทั่วพระราชอาณาจักรของพระองค เพราะทรงมีความปรารถนาที่จะชวยเหลือ
ราษฎรใหพนจากความทุกขกายอันไดแกความไมมีโรค จากลักษณะดังกลาวตางเปนสิ่งแสดงถึง
ฐานะของเมืองพิมายที่มิใชเปนเพียง “ดินแดนนอกกัมพุชเทศ”83 เทานั้น แตมีความสําคัญในฐานะ
ที่เปนดินแดนปตุภูมิของกษัตริยเขมรในราชวงศมหิธรปุระ

81

พิริยะ ไกรฤกษ, ลักษณะไทย เลม 2 ทัศนศิลป.
82
อนุวิทย เจริญศุภกุล, ปราสาทเมืองต่ํา การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), 11-17.
83
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์. ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมิหลังทาง
ปญญา รูปแบบทางศิลปกรรม, 40.
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แผนผังที่ 2 แผนผังปราสาทหินพิมาย
ที่มา : Pierre Pichard, Pimay Etude Architecturale du Temple (Paris : Ecole Francaise
d’Extreme-Orient, 1976), 8.
อีกประการหนึ่งที่สําคัญ คือ รูปแบบศิลปะสถาปตยกรรมของปราสาทหินพิมายที่จัด
อยูในศิลปะเขมรแบบนครวัดตอนตนนี้ ยังสงอิทธิพลกลับคืนไปยังศูนยกลางที่เมืองพระนครดวย84
ความเปนศูนยกลางของพิมายในลุมแมน้ํามูลตอนบนเชนนี้ ทําใหปราสาทหินพิมายไมไดเปน
เพียงปราสาทของราชวงศมหิธรปุระเทานั้น หากยังเปนศาสนสถานที่รับใชชุมชนพิมายเองดวย
ดังปรากฏในจารึกปราสาทหินพิ มาย 2 ที่กลาวถึงการทําบุญในวันสําคัญตางๆ85 และการไป

84

อนุวิทย เจริญศุภกุล, “ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในประเทศไทย : ในสวนของ
งานสถาปตยกรรมหิน,” 17.
85
จารึกในประเทศไทย เลม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16, 180.
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นมัสการพระพุทธเจาเพื่อใหเกิดความเจริญในชีวิต86 อีกทั้งภายในบริเวณเมืองพิมายเองก็มีการขุด
สระหรือบารายขนาดใหญ คือ สระแกว สระพรุง (สระศรี) และสระขวัญ และภายนอกกําแพงเมือง
ดานตะวันออก คือ สระเพลง นอกกําแพงดานทิศใต คือ สระชองแมว ซึ่งแสดงใหเห็นถึงระบบการ
ชลประทานขนาดใหญ ที่ ถูก สร างขึ้ น มาเพื่อรับใชชุม ชนที่มี ขนาดใหญ (แผนผัง ที่ 4) ดัง นั้น
ปราสาทหิน พิมายจึงมี ความสําคัญในฐานะที่เปนปราสาทประจําราชวงศมหิ ธรปุระ และเปน
ศาสนสถานในลัทธิวัชรยานของชุมชนแมน้ํามูลตอนบน

แผนผังที่ 3 แผนผังเมืองพิมายแสดงระบบชลประทานภายในเมือง
ที่มา : ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2535).

86

เรื่องเดียวกัน.

บทที่ 3
การออกแบบและความหมายของปราสาทหินพิมาย
แนวทางการศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมเขมร
เดิ ม การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร ส ถาป ต ยกรรมเขมรจะอยู ใ นกรอบโครงของวิ ช า
ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีตามที่สํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศไดกระทํามา คือ ศึกษา
พัฒนาการทางรูปแบบศิลปะ (style) และประติมานิรมาณวิทยา (iconography) จนปจจุบันไดมี
การพั ฒ นากรอบโครงของวิ ช าประวั ติ ศ าสตร ส ถาป ต ยกรรมขึ้ น มาใหม 87 ทํ า ให ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมเขมรไดมีแนวทางที่เปลี่ยนไป โดยอนุวิทย เจริญศุภกุล ไดกลาววา
งานสถาปตยกรรมเกิดขึ้นจากการออกแบบหรือกระบวนการออกแบบ ซึ่งพิจารณาจากทําเลที่ตั้ง
การวางผังบริเวณ การออกแบบตัวอาคารและองคประกอบรายละเอียดของสถาปตยกรรม อัน
เปนเกณฑสากลทั่วไป88
ทําเลที่ตั้ง
การวางผังบริเวณ
กระบวนการออกแบบ

การออกแบบตัวอาคาร
การออกแบบองคประกอบ
สถาปตยกรรม

87

อนุวิทย เจริญศุภกุล, “แนวการศึกษาและวิจัยสาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
ไทย,” เอกสารประกอบการเสวนาเรื่องมุมมองสถาปตยกรรมไทยประเพณีในปจจุบัน ณ หอง ศร.
3104 คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 3 ธันวาคม 2541, 1-11.
88
อนุวิทย เจริญศุภกุล, ปราสาทเมืองต่ํา การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม,
7.
27

28

รูปแบบงานสถาปตยกรรมเขมรสวนใหญเปนเทวาลัยในศาสนาฮินดู ที่เรียกกันวา
ปราสาท อันหมายถึง อาคารที่ตั้งอยูบนฐานสูงและมีหลายชั้น ซึ่งเปนอาคารที่ประทับของกษัตริย
และเทพเจ า 89 ซึ่ง ในวั ฒนธรรมฮินดูมี ก ฎ 2 ข อกํา กับการออกแบบศาสนสถาน คือ หลั ก การ
ออกแบบและเกณฑการออกแบบ90 หลักการออกแบบจะใชวัสดุปุรุษมณฑลเปนแบบแผนในการ
ออกแบบ91หรือเปนยันตทางสถาปตยกรรม92 โดยมีจุดพินทุอยูศูนยกลางยันตอันเปนจุดกําเนิด
การสรางสรรคจักรวาล สวนเกณฑการออกแบบ คือ การพิจารณาถึงการเลือกทําเลที่ตั้ง การ
ออกแบบแผนผังและรูปทรง พิธีกรรมและคติความเชื่อในงานสถาปตยกรรม และโครงสราง การ
กอสรางและการตกแตง93
การศึกษาสถาปตยกรรมเขมรจึงสามารถศึกษาไดจากสถาปตยกรรมฮินดู ซึ่งมี
กระบวนการศึกษางานสถาปตยกรรมเขมรอยูหลายแนวทาง ยกตัวอยางเชน การศึกษาคา
ความหมายของการออกแบบโดยใชระบบจากอาคารที่มีศักดิ์สูงสุดคือปราสาทประธานไปสูอาคาร
ที่มีศักดิ์ต่ํากวา เชน ปราสาทเมืองต่ํา การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ของอนุวิทย
เจริญศุภกุล (พ.ศ. 2541 / ค.ศ. 1998) หรือการศึกษาความหมายของงานสถาปตยกรรมจาก
ภายนอกเขาไปสูภายในหรือศูนยประธานโดยใชตัวเลขที่ไดจากการรังวัด เชน Angkor Wat :
Time, Space, and Kingship ของ Eleanor Mannikka ( พ.ศ. 2539 / ค.ศ. 1996)
ในการศึกษาการออกแบบปราสาทหินพิมายนี้ ผูศึกษาไดใชกระบวนการศึกษาจาก
อาคารที่มีศักดิ์สูงสุดไปสูอาคารที่มีศักดิ์ต่ํากวา คือ จากภายในไปสูภายนอก และในการศึกษางาน
89

พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พื้นฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลม 1 ศิลปะกอน
พุทธศตวรรษที่ 19, 133.
90
อนุวิทย เจริญศุภกุล, ปราสาทเมืองต่ํา การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม,
41-45.
91
Stella Kramrisch, The Hindu Temple vol. I (Delhi : Mctilal Banarsidass,
1980), 21-22.
92
อนุวิทย เจริญศุภกุล, ปราสาทเมืองต่ํา การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม,
42, อางจาก Madhu Khana, Yantra : The Trantric Symbol of Cosmic Unity (London :
Thames and Hudson, 1979), 145.
93
อนุวิทย เจริญศุภกุล, ปราสาทเมืองต่ํา การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม,
44-45, อางจาก Tarapada Bhattacharyya, The Cannons of Indian Art or A Study on
Vastuvidya (Calcutta : Firma K.L. Muhohpaghyar, 1963), 87.
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สถาป ต ยกรรมจํ า เป น ต อ งเริ่ ม จากระบบแผนผั ง ก อ นเสมอ จึ ง ได แ บ ง กลุ ม อาคารที่ จ ะศึ ก ษา
ออกเปน 6 กลุม คือ
1. แผนผังปราสาทหินพิมาย
2. ปราสาทประธาน
3. โคปุระชั้นในและระเบียงคด
4. โคปุระชั้นนอกและกําแพงแกว
5. สระน้ํา
6. อาคารอื่นๆ คือ ปรางคพรหมทัต ปรางคหินแดง บรรณาลัย และคลังเงิน
โดยในแตละกลุมอาคารมีตัวแบบที่เปนหลักในการศึกษาดังนี้
ก. ที่ตั้ง
ข. แผนผัง
ค. รูปแบบสถาปตยกรรม
ง. องคประกอบสถาปตยกรรม
ทั้งนี้ไดแบงเนื้อหาของการศึกษาในสวนนี้ออกเปน 2 บท คือ ในบทนี้ศึกษาบริบท
ความสัมพันธของกลุมอาคารกับผังบริเวณ ซึ่งก็คือ ที่ตั้ง แผนผัง และรูปแบบสถาปตยกรรม สวน
การศึกษาเรื่ององคประกอบสถาปตยกรรมจะกลาวในบทตอไป
การออกแบบปราสาทหินพิมาย
1. แผนผังปราสาทหินพิมาย
ปราสาทหิน พิมายมี ลักษณะการวางผัง ที่ตางจากปราสาทหิ นในอารยธรรมเขมร
โดยทั่วไปซึ่งมักหันหนาไปทางทิศตะวันออก แตปราสาทหินพิมายมีการวางผังที่พิเศษออกไป คือ
หันหนาไปทางทิศใตโดยเบนจากทิศใตไป 20 องศาตะวันตก (แผนผังที่ 4) ซึ่งไมมีปราสาทองคใด
ในอารยธรรมเขมรที่หันหนาไปทางทิศใตอีกเลย ลักษณะเฉพาะเชนนี้นักวิชาการหลายทานเห็น
วา เปนการวางผังเพื่อใหสอดคลองและรับกับแนวถนนที่ตัดมาจากเมืองพระนคร94 หรือหันหนาสู

94

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 20.
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เมืองพระนคร95 แตความเห็นนี้อนุวิทย เจริญศุภกุลไดแยงวา เมื่อพิจารณาถึงบริบททางการเมือง
ในขณะนั้นแลว สมมติฐานนี้ยังไมมีน้ําหนักพอ96 อีกทั้งไมปรากฏปราสาทเขมรองคใดหันหนาไป
ทางเมืองพระนครเลย97

แผนผังที่ 4 แผนผังปราสาทหินพิมายแสดงตําแหนงการวางผังปราสาท
ที่มา : กรมศิลปากร, หนังสือนําชมอุทยานประวัติศาสตรพิมาย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542),
20.
นอกจากนั้น พิเศษ เจียจันทรพงษ ไดเสนอความเห็นวา การที่ปราสาทหินพิมายหัน
หนาไปทางทิศใตก็สืบเนื่องมาจากคติพุทธศาสนามหายาน ตามมหาปรินิพพานสูตรที่ถือวาทิศใต
95

Briggs, The Ancient Khmer Empire, 180, quoting E. Lunet de Lajonquiere,
Invontaire archeologique de l’ Indochine vol.8 (Paris : Leroux, 1907), xx.
96
อนุวิทย เจริญศุภกุล, “ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในประเทศไทย : ในสวนของ
งานสถาปตยกรรมหิน,” 17.
97
พิ เ ศษ เจี ย จั น ทร พ งษ , “ทํ า ไมปราสาทหิ น พิ ม ายจึ ง หั น หน า ไปทางทิ ศ ใต , ” ใน
หาพระหาเจา : รวมบทความทางวิชาการเกี่ยวกับความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมของ
โบราณวัตถุและโบราณสถาน (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), 17.
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เปนทิศแหงการมีชีวิต และทิศเหนือเปนทิศแหงการตาย อีกทั้งพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรที่เปนที่
นับถือกันมากในพุทธศาสนามหายานทรงประทับอยูเกาะกลางทะเลทางทิศใตของประเทศอินเดีย
ที่เรียกวา ภูเขาโปตละ ประกอบกับการขุดพบเศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรที่ประตูเมืองทางทิศ
ใตของเมืองพิมาย ทําใหพิเศษเชื่อวาคติดังกลาวนี้เปนมูลฐานในการอธิบายเกี่ยวกับทิศทางของ
ปราสาทหินพิมายไดอยางเหมาะสม98
หากพิจารณาตามขอสันนิษฐานของพิเศษ ก็ดูมีความนาเชื่อถือถาปราสาทหินพิมาย
สรางขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิมหายานจริง แตจากการศึกษา ผูศึกษาเห็นวา ปราสาทหินพิมาย
สรางขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานตามที่กลาวมาในบทที่ 2 ทําใหขอสันนิษฐานของพิเศษไม
สามารถอางอิงไดตามความเชื่อของลัทธิวัชรยาน
สวนพิริยะ ไกรฤกษ ไดแสดงความเห็นวา การที่ปราสาทหินพิมายหันหนาไปทางทิศ
ใต เนื่องมาจากปราสาทหินพิมายเปนปราสาทบรรพบุรุษที่พระเจาชัยวรมันที่ 6 ทรงสรางอุทิศ
ถวายแดบรรพบุรุษในราชวงศมหิธรปุระ ดังนั้นปราสาทหินพิมายจึงหันหนาไปทางทิศใต คือ ทิศ
ของพระยม เทพเจาแหงความตาย99 และ คลอด จาค (Claude Jacques) เองก็กลาววา พระเจา
ชัยวรมันที่ 6 ทรงสรางปราสาทหินพิมายนี้อุทิศถวายแดบรรพบุรุษของพระองค ปราสาทหินพิมาย
จึงหันหนาไปทางทิศใตซึ่งเปนทิศแหงบรรพบุรุษ100
แตขออธิบายที่ผูศึกษาเห็นวามีความหนักแนน และอธิบายตามคติพุทธศาสนาลัทธิ
วัชรยานไดดีที่สุด คือ คําอธิบายของอนุวิทย เจริญศุภกุล101 ซึ่งอางจากเอเดรียน สนอดกราส
โดยเสนอวา การวางผังของปราสาทหินพิมายเปนคติที่ใชแกนเหนือ-ใตที่เทาเทียมกับแกนดิ่ง
ของโลกเปนแกนในการออกแบบ ตางจากการใชดวงอาทิตยเปนแกน
ซึ่งลักษณะนี้ตาม
คัมภีรพฤหทารัณยกะอุปนิษัท กลาววา สุริยทวารซึ่งเปนทั้งประตูแหงชีวิตและประตูแหงความตาย
102
ในระบบแกนเหนือ-ใตนั้นตั้งอยูบนพื้นโลกขั้วเหนือเทากับจุดทิศเหนือบนแผนผัง “เปนตําแหนง
98

เรื่องเดียวกัน, 75-79.
99
พิริยะ ไกรฤกษ, ลักษณะไทย เลม 2 ทัศนศิลป.
100
Claude Jacques, Angkor : Cities and Temple, 150.
101
อนุวิทย เจริญศุภกุล, “ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในประเทศไทย : ในสวนของ
งานสถาปตยกรรมหิน,” 17-18.
102
เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป. แปลโดย ภัทรพร สิริกาญจน
และคณะ. พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : อมรินทรวิชาการ, 2541), 315-316.
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ที่ตั้งของประตูแหงทวยเทพที่เปดเขาสูเสนทาง (เทวยาน) ที่นําทวยเทพไปสูแดนเหนือโลก”103 สวน
ทิศใตเปนที่ตั้งของประตูแหงบรรพบุรุษหรือประตูที่ผานไปสูเสนทางของบรรพบุรุษ (ปตรยาน) ที่
นํากลับไปสูภายในจักรวาล”104 (แผนผังที่ 5) ดังนั้น การใชสัญลักษณระบบนี้ก็สอดคลองกับวิถี
การหลุดพนหรือบรรลุนิพพาน คือ ผูรูจะผานเขามาทางประตูบรรพบุรุษและทะลุออกไปที่สรุ ยิ ทวาร
โดยไมกลับมาอีก แตผูโงเขลาจะถอยหลังกลับไปสูประตูบรรพบุรุษอีกเพื่อไปเกิดใหมในภพภูมิอื่น
ที่สูงกวา (แผนผังที่ 6)

แผนผังที่ 5 แสดงตําแหนงของสุริยทวารบนแกนโลกในแผนผังปราสาทหินพิมาย
103

เรื่องเดียวกัน, 317.
104
เรื่องเดียวกัน.

33

แผนผังที่ 6 แสดงทางผานจักรวาลของผูรูและผูโงเขลาในแผนผังปราสาทหินพิมาย
ลักษณะของการวางผังเชนนี้ อนุวิทยแสดงความเห็นวา เปนคติสัญลักษณใหมที่
ราชวงศมหิธรปุระใชเปนความหมายเพื่อประกาศความเปนอิสระจากอํานาจศูนยกลางที่เมืองพระ
นคร105

105

อนุวิทย เจริญศุภกุล, “ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในประเทศไทย : ในสวนของ
งานสถาปตยกรรมหิน,” 18.

34

โครงสรางปราสาทหินพิมายเปนการวางผังแบบยึดศูนยกลางเปนตนกําเนิด (แผนผัง
ที่ 7) มีกําแพงลอมเปนรูปสี่เหลี่ยม โดยใชแกนประธานในแนวทิศเหนือ-ใต และใชแกนรองในทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก ลักษณะโครงสรางผังของปราสาทหินพิมายประกอบดวยกําแพงรูปสี่เหลี่ยม
2 ชั้น ชั้นในเปนระเบียงคดหินทรายลอมรอบปราสาทประธาน และปรางคศิลาแลง 2 องค ที่สราง
ในสมั ย พระเจ า ชั ย วรมั น ที่ 7 โคปุ ร ะชั้ น ในทั้ ง 4 ด า นตั้ ง อยู ต ามแนวแกนที่ ถู ก กํ า หนดโดย
ศูนยกลาง สวนชั้นนอกเปนกําแพงแกวหินทรายลอมกลุมผังภายในไวทั้งหมด โคปุระชั้นนอกทั้ง
4 ดานอยูตามจุดกึ่งกลางของแตละดาน และยังอยูในตําแหนงแนวแกนทั้งสี่ดานดวย

แผนผังที่ 7 แสดงจุดกําเนิดของแผนผังปราสาทหินพิมาย
ในระหวางเนื้อที่ของแนวลอมรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองชั้นตรงทางเขาหลักเปนทางเดินรูป
กากบาท ที่มุมทั้งสี่มีสระน้ํารูปสี่เหลี่ยมอยูทั้งสี่มุม และดานทิศตะวันตกมีอาคารที่สํานักฝรั่งเศส
แหงปลายบูรพาทิศเรียกวา บรรณาลัย ตั้งอยู 2 หลัง โดยวางเรียงกันในแนวเหนือ-ใต
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ลักษณะทางเดินรูปกากบาทนี้เปนเหมือนตัวเชื่อมระหวางแนวลอมทั้งสองชั้นเขาเปน
ผังเดียวกัน และเปนตัวนําเขาไปสูภายในศูนยกลางของปราสาท ซึ่งลักษณะเชนนี้เปนเอกลักษณ
ของปราสาทหินพิมายที่สงอิทธิพลกลับไปยังศูนยกลางที่ปราสาทนครวัด และปราสาทเขาพนมรุง
ในสมัยตอมา นอกจากนี้แลวสระน้ํารูปสี่เหลี่ยมทั้ง 4 มุม ที่แมจะสรางขึ้นใหมในสมัยอยุธยาก็
ตาม แตก็ไมไดทําใหโครงสรางผังโดยรวมสูญเสียไป กลับยังเปนตัวผสานแนวลอมทั้งสองชั้นเขา
หากันและยังเปนตัวควบคุมปริมาตรที่วางภายในอีกดวย เนื่องจากไดมีการออกแบบและวาง
ตําแหนงที่ตั้งตามวัฒนธรรมเขมรเดิม สวนทางดานทิศเหนือระหวางคดทั้งสองเปนที่วางจํานวน
มากซึ่งเปนสวนชวยพยุงโครงสรางผังทั้งหมดไว106
ดานหนาโคปุระชั้นนอกทางทิศใตซึ่งเปนทางเขาหลักสูศาสนสถานไดใชกลวิธีการ
นําเขาที่เนนใหเห็นความสําคัญของแนวแกนประธานมากยิ่งขึ้น โดยการใชสะพานนาคเปนตัว
นําเขาสูผังภายในทั้งหมดไว ทําใหโครงสรางผังทั้งหมดของปราสาทหินพิมายมีความลงตัวและ
สมดุลยิ่งขึ้น
เมื่อพิจารณาจากผังบริเวณของปราสาทหินพิมายและจากทําเลที่ตั้งแลวกลาวไดวา
เปนแผนผังตามคติจักรวาลในพุทธศาสนาที่มีศูนยกลางคือเขาพระสุเมรุ ที่มีทิวเขาลอมรอบหลาย
ชั้น และสุดทายก็เปนมหาสมุทรที่ลอมจักรวาลทั้งหมดไว ขณะเดียวกันแผนผังของปราสาทที่
เปนระเบียงคดลอมรอบปราสาทประธานนี้ ก็ยังแสดงใหเห็นถึงการใชมณฑลในการออกแบบตาม
คติของพราหมณดวย ซึ่งแมวาพระเจาชัยวรมันที่ 6 จะทรงนับถือพุทธศาสนาก็ตามแตพระองค
ทรงไมไดละทิ้งศาสนาพราหมณหรือปฏิเสธไปเลยทีเดียว ดังเห็นไดจากจารึกปราสาทเขาพระ
วิหารที่กลาววา พระองคทรงไดแตงตั้งพราหมณทิวากรบัณฑิตใหดํารงตําแหนง “วร คุรุ” และ
ตําแหนง “ภควัตบาทกมรเตงอัญตะคุรุศรีทิวากรบัณฑิต”107

106

เรื่องเดียวกัน, 19.
107
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ปราสาทเขาพระวิหาร ศาสนบรรพตที่โดดเดน
ที่สุดในภาคพื้นเอเซียอาคเนย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2536), 82.
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2. ปราสาทประธาน

ภาพที่ 9 ปราสาทประธานปราสาทหินพิมายดานทิศตะวันตก

ภาพลายเสนที่ 1 ปราสาทประธานปราสาทหินพิมาย
ก. ที่ตั้ง (ภาพที่ 9 ภาพลายเสนที่ 1 และแผนผังที่ 8)
ปราสาทประธานตั้ ง อยู บ นตํ า แหน ง ที่ เ ป น ศู น ย ก ลางผั ง ปราสาททั้ ง หมด โดยมี
ศูนยกลางของปราสาทประธานอยูที่จุดตัดกันของแนวแกนประธานทิศเหนือ-ใต และแนวแกนรอง
ทิศตะวันออก-ตะวันตก ดังนั้นศูนยกลางของปราสาทประธานจึงเปนทั้งจุดศูนยกลางของการ
ออกแบบสถาปตยกรรมและเปนจุดศูนยกลางของผังปราสาทในทางคติสัญลักษณดวย ตําแหนง
ที่ตั้งของปราสาทประธานก็คือตําแหนงที่ตั้งของเขาพระสุเมรุที่อยูศูนยกลางของจักรวาลในเชิง
สัญลักษณ ปราสาทประธานจึงเปนอาคารที่มีศักดิ์สูงสุดในโครงสรางผังทั้งหมด
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แผนผังที่ 8 แสดงที่ตั้งของปราสาทประธาน
ข. แผนผัง
ปราสาทประธานวางผัง ไปตามความยาวของแนวแกนประธานโดยมี ม ณฑปยื่ น
ออกมาดานหนา ซึ่งเปนรูปแบบที่พัฒนาการมาจากปราสาทหินพนมวัน (ภาพที่ 10) โดยการนํา
ปราสาทที่มีซุมยื่นทั้ง 4 ทิศมาเชื่อมกับมณฑป แตสถาปนิกที่ปราสาทหินพิมายนี้ไดออกแบบใหซุม
ทิศในดานทิศใตทําหนาที่เปนมุขกระสันหรือตัวเชื่อมกับมณฑปดานหนาเพื่อแกปญหาความขัด
เขินทางโครงสรางที่ยาวเกินความจําเปนอยางที่เกิดกับปราสาทหินพนมวัน108 (แผนผังที่ 9)

ภาพที่ 10 ปราสาทหินพนมวัน

108

อนุวิทย เจริญศุภกุล, “ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในประเทศไทย : ในสวนของ
งานสถาปตยกรรมหิน,” 16-20.
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แผนผังที่ 9 แผนผังปราสาทหินพนมวัน
ที่มา : อนุวิทย เจริญศุภกุล, “ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในประเทศไทย ในสวนของงาน
สถาปตยกรรมหิน,” เอกสารวิชาการในการประชุมดานประวัติศาสตรศิลปะ เนื่องในวาระเฉลิม
ฉลองสัมพันธภาพ 100 ป ไทย-ญี่ปุน เสนอที่อินเตอรเนชั่นแนลเฮาส โตเกียว, 5 กันยายน 2530.
ลักษณะแผนผังของปราสาทประธานนี้เองชวยเนนใหแนวแกนประธานชัดเจนขึ้น
ในทางกายภาพ และที่มุขดานทิศเหนือยังมีเสาหินทรายรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญตั้งอยูขนาบมุขขาง
ละ 1 ตน (ภาพลายเสนที่ 2) ซึ่งมีสวนชวยไมใหที่วางดานหลังระหวางมุขปราสาทประธานกับโคปุ
ระชั้นในทิศเหนือเกิดอาการแกวง109

ภาพลายเสนที่ 2 แทงเสาสี่เหลี่ยมทีข่ นาบมุขทิศเหนือของปราสาทประธาน
ที่มา : Pierre Pichard, Pimay Etude Architecturale du Temple ( Paris : Ecole Francaise
d’Extreme-Orient, 1976),32.

109

62-67.

เรื่องเดียวกัน, 20, อางจาก J. Boisseilier, Le Cambodge (Paris : n.p., 1966),
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เมื่อดูจากแผนผังจะเห็นวาปราสาทประธานประกอบดวย ๓ สวนตามแนวระนาบ คือ
สวนมณฑป สวนมุขกระสันหรืออันตราลา และสวนวิมานอันเปนที่ตั้งของหองครรภคฤหะ ซึ่งเปน
ที่ประดิษฐานพระพุทธศิลาปางสมาธินาคปรก (แผนผังที่ 10) รูปแบบของปราสาทเขมรที่มีมณฑป
อยูขางหนาเปนรูปแบบสถาปตยกรรมที่มีการพัฒนามาตั้งแตศิลปะเขมรสมัยเกาะแกร110 (พ.ศ.
1464 ถึงราว พ.ศ. 1495 หรือ ค.ศ. 921 ถึงราว ค.ศ. 952)

แผนผังที่ 10 แผนผังปราสาทประธานปราสาทหินพิมาย
ที่มา : ไมเคิล ฟรีแมน, ปราสาทพิมาย. พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ริเวอรบุคส, 2541), 21.
ระเบียบของการออกแบบปราสาทประธานเปนระเบียบที่มีความลงตัวและสมบูรณ
มากทั้งในโครงสรางภายนอกและที่วางภายใน โดยสถาปนิกไดออกแบบใหซุมทิศตางๆ มีการยอ
มุมอยางไดสัดสวนและที่ผนังเรือนธาตุเองก็ใหมีการยอมุมเพิ่มขึ้นดวยเพื่อการลดรูปเปนรูปวงโคง
ในสวนยอดวิมาน
ค. รูปแบบสถาปตยกรรม
ปราสาทประธานเปนปราสาทแบบที่มีซุมทิศทั้ง 4 ดาน และมีมณฑปอยูดานหนา
ซึ่งเปนรูปแบบปราสาทในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 17 (คริสตศตวรรษที่
11) คือ ชวงศิลปะเขมรแบบบาปวนตอนครวัด ปราสาทประธานสรางดวยหินทรายสีขาวมีความ
สูง 28.5 เมตร ซึ่งเมื่อมองดูจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นรูปทรง
ของปราสาทไดชัดเจนที่สุด คือ เปนรูปทรงสูงและโคงเขาหาสวนยอด (ภาพที่ 11)
110

เรื่องเดียวกัน, 19.
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ภาพที่ 11 ปราสาทประธานถายจากมุม ทิศตะวันตกเฉียงใต

ภาพที่ 12 ฐานของปราสาทประธาน
นอกจากการออกแบบวางผังใหปราสาทประธานเปนศูนยกลางของผังทั้งหมดแลว
สถาปนิกยังไดใหความสําคัญกับศักดิ์ของอาคาร โดยการออกแบบใหปราสาทประธานวางอยูบน
ฐานสูงที่ประกอบดวยฐานเขียงและฐานบัวเปนชั้นๆ ซึ่งแตละชั้นมีการสลักลวดลายตางๆ (ภาพที่
12) และเนนศักดิ์ของสวนวิมาน โดยออกแบบใหสวนวิมานวางอยูบนฐานบัวอีกชั้นหนึ่งและสลัก
ลวดลายจนมาถึงผนังของเรือนธาตุที่มีลักษณะเปนอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุม มีมุขยื่นออกไป
แตละดาน หนามุขมีบันไดและประตูเขาสูภายในหองครรภคฤหะ ยกเวนดานทิศใตที่ผนวกเอามุข
เปนสวนหนึ่งของมุขกระสันเชื่อมกับมณฑปซึ่งเปนอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผามีมุขเล็กๆ 3 ดาน มี
บันไดและประตูอยูหนามุข ยกเวนดานทิศใตที่ไมมีบันได
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ถัดจากเรือนธาตุขึ้นไป คือ สวนยอด (ภาพที่ 13) ในสวนของวิมานสถาปนิกไดใชการ
ยอมุมเพื่อเปลี่ยนรูปทรงของปราสาทจากรูปสี่เหลี่ยมไปสูรูปทรงโคง และทําเครื่องยอดเปนชั้นๆ
ลดหลั่นกันขึ้นไป เรียกวา ชั้นเชิงบาตรรวม ๕ ชั้น แตละชั้นมีลักษณะคลายรูปจําลองของอาคาร
ยอมุมแลวคอยๆ ลดขนาดและความสูงลงในแตละชั้นที่สูงขึ้นไป โดยมีขอบยื่นออกมาและประดับ
ดวยกลีบขนุนในแตละมุมที่เรียงไปตามความโคงของเครื่องยอด ซึ่งชวยเนนความโคงของยอด
และลดความหนาและหนักลง กลีบขนุนจึงมีบทบาทดานองคประกอบสถาปตยกรรมดวย ไมได
ทําหนาที่เปนเพียงเครื่องประดับเทานั้น111 กลีบขนุนเหลานี้สลักรูปเทพเจาประจําทิศอยูตรงกลาง
ของแตละดาน และมีเศียรนาคอยูที่มุมแตละมุม ที่เชิงชั้นเชิงบาตรชั้นแรกมีรูปครุฑสลักตรงกลาง
ทั้ง 4 ทิศ (ภาพที่ 14) ซึ่งแสดงสัญลักษณของหวงสวรรค อันเทพประจําทิศทั้งสี่คอยดูแลรักษา
สวนยอดบนสุดสลักเปนรูปดอกบัวกลุม (ภาพที่ 15)
ในสวนเครื่องยอดของมณฑปและมุขทิศ
ทําเปนหลังคามุงดวยหินสลักเปนลอน
ประดับสันหลังคาดวย
เลียนแบบกระเบื้องเคลือบดินเผาซอนเหลือ่ มกันขึน้ ไปเปนรูปโคงลดชัน้
บราลี (ภาพที่ 16)
มุขทิศทั้งในสวนของวิมานและมณฑปตั้งอยูในตําแหนงตรงกลางผนังเรือนธาตุแตละ
ดาน องคประกอบของมุขทิศเปนไปตามระเบียบสถาปตยกรรมเขมร คือ ประกอบดวยหนาบัน
เสามุข ชุดเครื่องประตู หนาตาง และเครื่องยอด

111

ไมเคิล ฟรีแมน, ปราสาทพิมาย, 25.
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ภาพที่ 13 สวนยอดวิมานของปราสาท
ประธาน

ภาพที่ 15 ภาพสลักรูปครุฑแบกที่ชั้นเชิง
บาตรของยอดวิมาน

ภาพที่ 14 ยอดวิมานรูปดอกบัวกลุม

ภาพที่ 16 เครื่องยอดของมณฑป
ปราสาทประธาน

ลักษณะรูปแบบสถาปตยกรรมของปราสาทประธานของปราสาทหินพิมายนี้ไดสง
อิทธิพลกลับไปยังศูนยกลางหลักที่เมืองพระนคร คือ ปราสาทนครวัด ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจา
สูรยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1656 ถึงหลัง พ.ศ. 1688 หรือ ค.ศ. 1113 ถึงหลัง ค.ศ. 1145) ในสมัยตอมา
อีก
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3. โคปุระชัน้ ในและระเบียงคด
ก. ที่ตั้ง (ภาพที่ 17 และ แผนผังที่ 11)

ภาพที่ 17 โคปุระชั้นในดานทิศใต

แผนผังที่ 11 แสดงที่ตั้งของโคปุระชั้นใน
และระเบียงคด

ตําแหนงของโคปุระชั้นในและระเบียงคดนัน้
ถูกกําหนดใหเปนแนวลอมปราสาท
ประธาน
สถาปนิกจึงออกแบบใหโคปุระชัน้ ในและระเบียงคดออกมาในลักษณะของอาคาร
เดียวกัน โดยมีโคปุระเปนอาคารประจําทิศทั้ง 4 ดาน ดังนั้นการวางตําแหนงโคปุระชั้นในกับ
ระเบียงคดนี้จงึ ถูกกําหนดจากตัวปราสาทประธาน ซึง่ สถาปนิกไดออกแบบใหอยูใ นตําแหนงของ
แนวแกนประธานและแนวแกนรอง โคปุระดานทิศเหนือ-ใตจึงอยูตรงกลางของระเบียงคดแตละ
ดาน แตโคปุระดานทิศตะวันออก-ตะวันตกจะถอยรนขึน้ ไปทางทิศเหนือ เพื่อใหรับกับแนวแกนรอง
ที่ถูกกําหนดจากศูนยกลางปราสาท
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ข. แผนผัง
แผนผังของโคปุระชั้นในในแตละดานถูกกําหนดจากศูนยกลางของโคปุระแตละดาน
เอง โครงสรางของแผนผังโคปุระทั้ง ๔ ดานจะเหมือนกัน คือ เปนอาคารรูปกากบาทมีมุขยื่น
ออกไปทั้ง 4 ทิศ โดยมุขดานขางยื่นออกไปตอกับระเบียงคดเปนปกของโคปุระในแตละดาน ซึ่งมี
การเจาะผนังที่ปกทุกดานทําเปนซุมประตูทางเขารอง สวนมุขดานในและดานนอกทําเปนซุม
ประตูทางเขาหลัก (แผนผังที่ 12)

แผนผังที่ 12 แผนผังของโคปุระชั้นใน
ที่มา : Piere Pichard, Pimay Etude Architecture du Temple (Paris : Ecole Francaise
d’Extreme-Orient, 1976), plate III.
สวนแผนผังของระเบียงคดเปนลักษณะอาคารยาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผาวางขนานยาวไป
ตามแนวแกนเชื่ อมกั บ โคปุร ะในแต ล ะด า น บริ เ วณมุม ที่ระเบีย งคดมาบรรจบกัน ทํ า เป น รู ป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุม มีซุมประตูในทางทิศเหนือและทิศใต แตดานทิศใตทําเปนประตูจริง สวน
ดานทิศเหนือเปนประตูหลอก ดังนั้น แมสถาปนิกจะออกแบบโคปุระชั้นในและระเบียงคดในแต
ละด า นให มี ข นาดและรู ป แบบแผนผัง ที่ เ หมือ นกั น แต ก็ยั ง ให ความสํา คั ญ กั บศั ก ดิ์ ข องระบบ
ดานหลังกับดานหลังโดยการทําซุมประตูที่มุมระเบียงคดในดานทิศเหนือและทิศใตอีก 2 ชุด
นอกจากนี้ ดานหนาโคปุระดานทิศใต ไดมีการทําทางเดินรูปกากบาทเชื่อมติดกับ
โคปุระชั้นในกับโคปุระชั้นนอกดานทิศใตนี้ ทางเดินนี้กอดวยหินทรายยกพื้นสูง ซึ่งทําหนาที่เปน
ตัวผสานแนวลอมทั้งสองชั้นเขาเปนผังเดียวกัน แลวยังมีสวนชวยในการเนนความสําคัญของ
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แนวแกนประธานยิ่งขึ้น เมื่อสถาปนิกออกแบบวางผังทางเดินนี้ไปตามแนวยาวของแกนประธาน
และใหอยูตรงกลางแนวแกนประธานอยางสมดุลและลงตัว

แผนผังที่ 13 แผนผังทางเดินรูปกากบาทหนาโคปุระชั้นในทิศใต
ที่มา : Piere Pichard, Pimay Etude Architecture du Temple (Paris : Ecole Francaise
d’Extreme-Orient, 1976), plate III.
ลักษณะแผนผังของทางเดินรูปกากบาทนี้ (แผนผังที่ 13) ปรากฏครั้งแรกที่ปราสาท
หินพิมายและสงอิทธิพลใหกับปราสาทนครวัด ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายกุฎี ปราสาท
พนมรุง และปราสาทเมืองสิงหในเวลาตอมาดวย112
ค. รูปแบบสถาปตยกรรม (ภาพลายเสนที่ 3 และ 4)

ภาพลายเสนที่ 3 ภาพตัดขวางของโคปุระชั้นใน
ที่มา : Piere Pichard, Pimay Etude Architecture du Temple (Paris : Ecole Francaise
d’Extreme-Orient, 1976), plate XVII.
112

กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, เมืองพิมาย, 42.
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ภาพลายเสนที่ 4 ภาพตัดขวางของระเบียงคด
ที่มา : Piere Pichard, Pimay Etude Architecture du Temple (Paris : Ecole Francaise
d’Extreme-Orient, 1976), plate XIX.
ลั ก ษณะของระเบี ย งคดและโคปุ ร ะชั้ น ในก อ เป น อาคารยาวต อ เนื่ อ งกั น เป น รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผาลอมรอบปราสาทประธาน ภายในเปนคูหาทะลุถึงกันไดมีผนังกั้นตลอดความยาว
และมีหลังคาคลุม กอดวยศิลาทรายสีแดง ยกเวนสวนกรอบประตู กรอบหนาตาง และเสารับทับ
หลังใชหินทรายสีขาวเพื่อความแข็งแรง โคปุระชั้นในกับระเบียงคดนี้กอบนฐานสูงจากพื้นดิน
ประมาณ 1 เมตร โดยทําฐานบัวสลักลวดลาย ผนังดานในของระเบียงคดเจาะชองเปนหนาตาง
สวนผนังดานนอกเจาะชองเปนหนาตางหลอกประดับลูกกรงสลักจากหินทราย เรียกวา ลูกมะหวด
สวนหลังคามุงดวยหินทรายสลักเลียบแบบกระเบื้องกอซอนกันขึ้นไปเปนรูปโคงคลายประทุนเรือ
ผนังของปกโคปุระถูกเจาะทําเปนซุมประตู มุขดานในและดานนอกเจาะเปนหนาตางทุกดาน
หลังคาของโคปุระทุกดานพังลงมาหมดแลว สันนิษฐานวาคงเปนทรงประทุนแบบเดียวกับหลังคา
ระเบียงคด
ที่ผนังกรอบประตูดานในของโคปุระดานทิศใตมีหลักฐานสําคัญในการศึกษาปราสาท
หินพิมาย คือ จารึกภาษาเขมร หรือจารึกปราสาทหินพิมาย 3 (ภาพที่ 18) ตามที่กลาวมาในบท
ที่ 2 ทางเดินรูปกากบาทหนาโคปุระทิศใต มีลักษณะเปนทางเดินยกพื้นสูง ทําฐานเปนฐานบัว
ลูกแกวอกไกสลักลวดลายตางๆ กอดวยหินทรายสีแดง มีทางเดินนําเขาสูภายในปราสาท 3 ทาง
และมีการทําทางเชื่อมติดกัน ทําใหเกิดเปนชองวางรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 4 ชอง ลักษณะนี้เปน
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นที่ปราสาทหินพิมายเปนครั้งแรก
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ภาพที่ 18 จารึกปราสาทหินพิมาย 3 ที่กรอบประตูโคปุระชั้นในทิศใต

ภาพที่ 19 โคปุระชั้นนอกดานทิศใต

4. โคปุระชัน้ นอกและกําแพงแกว
ก. ที่ตั้ง (ภาพที่ 19 และแผนผังที่ 14)
โคปุระชั้นนอกและกําแพงแกวถูกกําหนดใหเปนแนวลอมชั้นนอกที่โอบลอมผังของ
ปราสาทหินพิมายไวทั้งหมด ซึ่งตําแหนงของโคปุระชั้นนอกนอกจากจะถูกกําหนดจากแนวแกนทั้ง
สองเชนเดียวกับโคปุระชั้นในแลวยังอยูในตําแหนงตรงกึ่งกลางของกําแพงแกวแตละดานดวย
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แผนผังที่ 14 แสดงที่ตั้งของโคปุระชั้นนอกและกําแพงแกว

แผนผังที่ 15 แผนผังโคปุระชั้นนอก
ที่มา : Piere Pichard, Pimay Etude Architecture du Temple (Paris : Ecole Francaise
d’Extreme-Orient, 1976), plate III.
ข. แผนผัง
การแผนผังของโคปุระชั้นนอกนี้มีลักษณะคลายกับโคปุระชั้นใน เพียงแตมีขนาดที่
ใหญ ก วา กั น มาก โดยโคปุ ระชั้ น นอกทั้ ง สี่ด า นนี้ มีรู ป แบบผั ง ที่ เ หมื อ นกัน คื อ ถู ก กํ า หนดจาก
ศูนยกลางของโคปุระแตละดาน โครงสรางแผนผังเปนอาคารรูปกากบาท มีมุขยื่นทั้ง 4 ทิศตาม
แนวแกนทั้งสอง โดยมุขดานขางยื่นไปตอกับกําแพงแกว สวนมุขดานในและดานนอกทําเปนซุม
ประตูทางเขาหลัก และที่ผนังของปกโคปุระทั้งสองขางเจาะทําเปนซุมประตูทางเขารอง ภายใน
หองของโคปุระมีเสาตั้งวางเรียงกันไปตามแนวผนังทั้งหมด 32 ตน (แผนผังที่ 15)
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สวนผังของกําแพงแกวมีลักษณะเปนแนวยาววางขนานไปตามระเบียงคดแตละดาน
บริเวณมุมที่กําแพงแกวชนกันทําเปนมุขสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุม และทําเปนประตูหลอกเลียนแบบ
ประตูไม
ถึงแมรูปแบบผังและขนาดของโคปุระทั้ง 4 ดานจะเหมือนกัน แตสถาปนิกไดเนนให
เห็น ถึ ง ความสํ า คั ญของศั ก ดิ์ โ คปุระดา นทิ ศใต โดยการออกแบบใหด า นหน าโคปุ ระเชื่ อมกั บ
สะพานนาคที่มีลักษณะผังเปนรูปกากบาทวางไปตามแนวยาวของแกนประธานและอยูในตําแหนง
ที่รับกับแนวถนนโบราณ ความสําคัญของสะพานนาคนี้นอกจากจะมีบทบาทในทางการออกแบบ
สถาปตยกรรมแลว ในเชิงคติสัญลักษณยังถือวาเปนสัญลักษณของทางเชื่อมตอระหวางโลก
มนุ ษ ย กั บ เทวาลั ย ของเทพเจ า ที่ อ ยู บ นสวรรค 113 ตามความเชื่ อ เรื่ อ งจั ก รวาลทั้ ง ของศาสนา
พราหมณและศาสนาพุทธ การกาวขามสะพานนาคก็เหมือนกับการกาวขึ้นไปตามแกนจักรวาล
จนกระทั่งถึงสุริยทวาร114
ค. รูปแบบสถาปตยกรรม (ภาพลายเสนที่ 5 และ 6)

ภาพลายเสนที่ 5 ภาพตัดขวางของซุมประตูโคปุระชั้นนอก
ที่มา : Piere Pichard, Pimay Etude Architecture du Temple (Paris : Ecole Francaise
d’Extreme-Orient, 1976), plate XVIII.

113

เอเดรียน สนอดกราส,สัญลักษณแหงพระสถูป, 338.
114
เรื่องเดียวกัน, 339.
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ภาพลายเสนที่ 6 ภาพตัดขวางของกําแพงแกว
ที่มา : Piere Pichard, Pimay Etude Architecture du Temple (Paris : Ecole Francaise
d’Extreme-Orient, 1976), plate XIX.
โคปุระชั้นนอกและกําแพงแกวสรางจากหินทรายเปนหลัก มีหินทรายสีขาวประกอบ
ในสวนที่ตองรับน้ําหนัก คือ กรอบประตู กรอบหนาตาง ทับหลัง เสารับทับหลัง และเสารับหลังคา
โดยโคปุระชั้นนอกและกําแพงแกววางอยูบนฐานบัวฐานเดียวกันทั้งหมด รูปแบบกําแพงแกวเปน
กําแพงหินทรายสูง 5 เมตร มีความหนาประมาณ 90 เซนติเมตร สวนบนของกําแพงทําเปนรูปบัว
คว่ํา โคปุระมีลักษณะเปนอาคารรูปกากบาท มีประตูผานเขาออกได 3 ทาง โดยตรงกลางเปน
ทางเขาหลัก สวนอีก 2 ทางเปนทางเขารองอยูดานขางตรงปกโคปุระ ภายในเปนหองขนาดใหญ
มีเสาหินแทงสี่เหลี่ยมตนใหญตั้งเรียงเปนเสาแบงหองภายใน หนาตางดานนอกเปนหนาตาง
หลอก สวนหนาตางที่หันสูดานในเปนหนาตางจริง หนาตางทั้งสองแบบประดับดวยลูกมะหวด
แบบเดี ย วกั น ส ว นยอดของโคปุ ร ะทั้ ง สี่ ด า นพั ง ทลายลงหมดแล ว แต จ ากองค ป ระกอบ
สถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูทําใหทราบไดวา สวนยอดของโคปุระเดิมคงเปนหลังคาทรงประทุน
กอดวยแผนหินสลักเปนลอน และที่มุขทั้งสี่ทิศตองประกอบดวยองคประกอบตางๆ ตามระเบียบ
โครงสรางทั่วไปของโคปุระเขมร
กํ า แพงแก ว และโคปุ ร ะชั้ น นอกนี้ มี ค วามยาวตามทิ ศ ตะวั น ออกและทิ ศ ตะวั น ตก
277.50 เมตร สวนดานทิศเหนือและทิศใตยาว 220 เมตร
สวนรูปแบบของสะพานนาคเปนทางเดินยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 2.50 เมตร
วางอยู บ นเสาแท ง สี่ เ หลี่ ย มมี ก ารสลั ก ลวดลายที่ เ สาและฐาน สะพานมี ค วามกว า ง 4 เมตร
ดานหนาและดานขางมีการลดชั้น เชิงบันไดทางขึ้นทําเปนรูปอัฒจันทรปกกา ราวสะพานทํา
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เปนลําตัวนาคโดยมีศีรษะที่เชิงบันไดทุกดานเปนนาค 7 เศียร มีรัศมีแผติดกันเปนแผนจําหลัก
ลวดลายในแนวนอนซึ่งเปนศิลปะเขมรแบบนครวัด (ราว พ.ศ. 1650-715 หรือ ราว ค.ศ.11071172) (แผนผังที่ 16,17)

แผนผังที่ 16 แผนผังสะพานนาค
ที่มา : Piere Pichard, Pimay Etude Architecture du Temple (Paris : Ecole Francaise
d’Extreme-Orient, 1976), plate III.

แผนผังที่ 17 แสดงที่ตั้งของสะพานนาค

52

5. สระน้าํ
ก. ที่ตั้ง (ภาพที่ 20 และแผนผังที่ 18)

ภาพที่ 20 สระน้ําที่มุมระหวางระเบียงคดและกําแพงแกว

แผนผังที่ 18 แสดงที่ตั้งของสระน้าํ ทั้งสีภ่ ายในปราสาทหินพิมาย
สระน้ําของปราสาทหินพิมายตั้งอยูที่มุมทั้งสี่ตรงเนื้อที่ระหวางแนวลอมทั้งสองชั้น
สระน้ําเหลานี้ไมไดมีมาพรอมกับกับการสรางปราสาทหินพิมาย สังเกตไดจากการวางตําแหนงของ
สระน้ําทั้งสี่ไมไดอยูในแนวที่ตรงกันหรือไดฉากกัน และยังมีขนาดที่ไมเทากันตามระเบียบการ
ออกแบบสถาปตยกรรมเขมร เชื่อวานาจะถูกขุดขึ้นในสมัยอยุธยา
ข. แผนผัง
สระน้ําทั้งสี่มีลักษณะแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมแตมีขนาดที่ไมเทากันกอดวยหินแทง
สี่เหลี่ยมวางเรียงกันไมเปนระเบียบ ภายในยังคงมีน้ําอยู เดิมบริเวณสระทั้งสี่เคยเปนที่ตั้งของวัด
ตางๆ ซึ่งไดยายออกไปอยูภายนอกปราสาทแลว จึงสันนิษฐานวาสระน้ําเหลานี้คงถูกขุดเพื่อใช
เปนแหลงน้ําอุปโภคบริโภคประจําวัดแตละแหง
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ค. รูปแบบสถาปตยกรรม
เนื่องจากสระน้ําเหล านี้ไมไดถู กสรางขึ้น มาพรอมกับการสรางปราสาทหินพิมาย
รูปแบบสถาปตยกรรมของสระน้ําจึงไมไดเปนไปตามรูปแบบสระน้ําในศิลปะเขมร เปนเพียงสระ
น้ํ า รู ป สี่ เ หลี่ ย มที่ ก อ ริ ม สระด ว ยแท ง หิ น สี่ เ หลี่ ย มซึ่ ง บางแห ง ก็ เ ป น ชิ้ น ส ว นขององค ป ระกอบ
สถาปตยกรรม เชน เสา กรอบประตู รวมอยูดวย
6. อาคารอืน่ ๆ
6.1 ปรางคพรหมทัต
ก. ที่ตั้ง (แผนผังที่ 19 และภาพที่ 21)
ปรางค พ รหมทั ต ตั้ ง อยู ห น า มุ ข ด า นทิ ศ ใต ข องมณฑป โดยอยู ใ นตํ า แหน ง ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใตของปราสาทประธาน ถึงแมปรางคองคนี้จะเปนอาคารที่สรางขึ้นใหมภายหลัง
หรือเปนอาคารที่บูรณะขึ้นใหมบนฐานเดิมเดิมในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ก็ตาม ก็ไมสงผลทํา
ใหที่วางภายในระหวางปราสาทประธานกับระเบียงคดเกิดการเสียสมดุลไป ดังจะกลาวตอไปเมือ่
กลาวถึงปรางคหินแดง

ภาพที่ 21 ปรางคพรหมทัต

แผนผังที่ 19 แสดงที่ตั้งของ
ปรางคพรหมทัต
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ข. แผนผัง (แผนผังที่ 20)
การแผนผังของปรางคพรหมทัตเปนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุมกวาง 14.50 เมตร
ภายในทําเปนหองคูหารูปกากบาท โดยมีมุขยื่นไปทั้ง 4 ทิศตามแนวแกน มุขแตละดานทําเปน
ซุมประตูทางเขาสูภายใน ระเบียบของผังปรางคพรหมทัตนี้ถูกกําหนดจากศูนยกลางองคปรางค
โดยสถาปนิกไดออกแบบปรางคใหมีการยอมุมที่เกิดจากศูนยกลางของตัวอาคาร ทําใหผังของ
ปรางคมีความสมดุลและลงตัว

แผนผังที่ 20 แผนผังปรางคพรหมทัต
ที่มา : ไมเคิล ฟรีแมน. ปราสาทพิมาย
(กรุงเทพฯ : ริเวอรบุคส, 2541), 31.

ภาพที่ 22 ประติมากรรมรูปพระเจา
ชัยวรมันที่ 7 ภายในปรางคพรหมทัต

ค. รูปแบบสถาปตยกรรม
ปรางคพรหมทัตกอดวยศิลาแลงสูงประมาณ 16 เมตร ฐานขององคปรางคทําเปนรูป
สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส ย อ มุ ม มี ป ระตู ท างเข า สู ภ ายในทํ า เป น มุ ข ยื่ น ออกไป 4 ทิ ศ ภายในปรางค
ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระเจาชัยวรมันที่ 7 (ภาพที่ 22) ซึ่งชาวบานเรียกวา ทาวพรหมทัต
และเปนที่มาของชื่อปรางคองคนี้ สวนยอดปรางคทําเปนชั้นลดรูปทรงพุมตามแบบสถาปตยกรรม
เขมรรูปทรงปราสาท
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6.2 ปรางคหินแดง (ภาพที่ 23)

ภาพที่ 23 ปรางคหินแดง

แผนผังที่ 21 แสดงที่ตั้งของ
ปรางคหินแดง

ก. ที่ตั้ง (แผนผังที่ 21)
ปรางค หินแดงตั้ ง อยู ใ นตํ า แหนง แนวเดี ยวกัน กับปรางค พ รหมทัต แต อยูด า นทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของปราสาทประธาน ตามที่กลาวมาแลวขางตนวา ไมวาปรางคทั้งสององคจะ
สรางขึ้นใหมหรือบูรณะขึ้นภายหลังก็ตามก็ไมสงผลใหที่วางภายในระหวางปราสาทประธานและ
ระเบียงคดเสียสมดุลไป เพราะสถาปนิกไดออกแบบใหเนื้อที่วางระหวางมณฑปดานทิศใตกับโคปุ
ระชั้นในทิ้งชวงหางกันมากพอ และยังตั้งเสาหินทรายขนาบมุขดานทิศเหนือปราสาทประธานอัน
เปนตัวควบคุมที่วางทางดานหลังไมใหหลวมจนเกินไป
ข. แผนผัง (แผนผังที่ 22)
การแผนผังของปรางคหินแดงเปนระเบียบที่เกิดจากศูนยกลางขององคปรางคเชน
เดี่ยวกับปรางคพรหมทัต ลักษณะผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุม มีมุขยื่นออกไปทั้งสี่ทิศ ขนาด
ขององค ป รางค หิ น แดงนี้ จ ะเล็ ก กว า ปรางค พ รหมทั ต เล็ ก น อ ย คื อ กว า ง 11.40 เมตร แต ก็ ไ ม
กอใหเกิดการเสียสมดุลขึ้นภายในผังทั้งหมด เนื่องจากดานทิศเหนือของปรางคหินแดงมีอาคารรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาวางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เปนตัวชวยถวงดุลภายในผัง อาคารดังกลาว
ตั้งอยูบนฐานเดียวกันกับปรางคหินแดง มีขนาด 6.50 x 17 เมตร มีมุขทางดานทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตก จากการขุดแตงในป พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) พบศิวลึงคขนาดยอมจึงเปนเหตุให
เรียกอาคารหลังนี้วา หอพราหมณ
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ภาพที่ 24 ทับหลังประดับประตูเลาเรือ่ ง
กรรณะลาหมูปา
แผนผังที่ 22 แผนผังปรางคหินแดง
ที่มา : Piere Pichard, Pimay Etude
Architecture du Temple (Paris : Ecole
Francaise d’Extreme-Orient, 1976),
plate III.
ค. รูปแบบสถาปตยกรรม
ปรางคหินแดงกอดวยหินทรายสีแดงสูงประมาณ 15 เมตร ตั้งอยูบนฐานบัวลูกแกว
อกไกยอมุม มีประตูทางเขาทั้ง 4 ทิศ ภายในเปนคูหารูปกากบาท สวนยอดปรางคเปนรูปทรง
ยอดปราสาทตามสถาปตยกรรมเขมร เหนือกรอบประตูดานทิศเหนือปรากฏทับหลังประดับประตู
เลาเรื่องกรรณะลาหมูปาในมหาภารตะนิยาย (ภาพที่ 24)
สวนหอพราหมณเปนอาคารรูปสี่เหลี่ยมมีมุขทางเขาดานทิศตะวันออกและตะวันตก
ผนังดานขางของมุขแตละดานเจาะชองทําเปนหนาตาง 1 ชอง สวนหลังคาไดพังทลายลงมา
หมดแล ว เนื่ อ งจากฐานของหอพราหมณเ ปน ฐานเดีย วกับ ปรางคหินแดง จึ ง สัน นิษ ฐานว า
สิ่งกอสรางทั้งสองคงสรางขึ้นพรอมกันในราวพุทธศตวรรษที่ 17 (ตนคริสตศตวรรษที่ 13)
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6.3 บรรณาลัย
ก. ที่ตั้ง (แผนผังที่ 23)
ภายในเนื้อที่วางดานทิศตะวันตกระหวางโคปุระชั้นในและโคปุระชั้นนอก มีอาคารที่
เรียกกันวา บรรณาลัย 2 หลัง วางเรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต โดยสถาปนิกไดกําหนดใหชองวาง
ระหวางบรรณาลัยทั้งสองอยูตรงกับตําแหนงทางเขาหลักของโคปุระทั้งสองชั้น และวางตําแหนง
ของบรรณาลัยใหอยูตรงกลางเนื้อที่วางระหวางคดทั้งสอง ทําใหมองเห็นมิติของแนวแกนรอง
ชัดเจนยิ่งขึ้น

แผนผังที่ 23 แสดงที่ตั้งของบรรณาลัย

แผนผังที่ 24 แผนผังบรรณาลัย
ที่มา : Piere Pichard, Pimay Etude
Architecture du Temple (Paris : Ecole
Francaise d’Extreme-Orient, 1976),
plate III.

ข. แผนผัง (แผนผังที่ ๒๔)
การแผนผังของบรรณาลัยนี้จะยึดศูนยกลางของตัวอาคารเปนหลักโดยบรรณาลัยทั้ง
สองหลังมีระเบียบของแผนผังที่เหมือนกันและมีขนาดเดียวกัน คือ เปน ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง
25.50 เมตร ยาว 26.50 เมตร ดานทิศเหนือและทิศใตมีบันไดขึ้นดานละ 3 ชุด บันไดกลางทํา
เปนมุขยื่นออกมา ภายในกั้นหองยาวตลอดแนว ทําใหเกิดเปนชองวางรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 2 ชอง
และมีเสาตั้งเรียงกันรอบชองดังกลาวทั้งสองชอง
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ค. รูปแบบสถาปตยกรรม
บรรณาลัยดานทิศใตจะอยูในสภาพที่สมบูรณกวาบรรณาลัยดานทิศเหนือ บรรณาลัย
ทั้งสองหลังกอดวยหินทรายสีแดง สวนผนังและพื้นใชศิลาแลง กรอบประตูและกรอบหนาตางใช
หินทรายสีขาว บรรณาลัยทั้งสองหลังตั้งอยูบนฐานบัวลูกแกวอกไก ผนังดานทิศเหนือและทิศใต
เจาะเปนชองประตูดานละ 3 ชอง ภายในอาคารเปนหองสี่เหลี่ยมผืนผา มีการกั้นหองายในเปน
หองยาวตลอดแนว ทําใหเกิดเปนหองที่มีผนังปดกั้นทั้งสี่ดานอยู 2 หอง โดยผนังทั้ง 4 ดานของ
สวนปดกั้นเจาะเปนชองหนาตางตรงกันดานยาวดานละ 6 ชอง ดานสกัดดานละ 1 ชอง สวนยอด
ไมปรากฏหลักฐานหลงเหลืออยู
6.4 คลังเงิน115 (ภาพที่ 25)
ก. ที่ตั้ง (แผนผังที่ 25)
บริเวณดานหนาโคปุระชั้นนอกดานทิศใต มีอาคารหลังหนึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตก
เรียกอาคารหลังนั้นวา คลังเงิน ตําแหนงของอาคารนี้อยูนอกแนวลอมชั้นนอกของปราสาทหิน
พิมาย แตดูจากผังโดยรวมแลวตัวอาคารก็ไมไดหลุดออกไปจากผัง เนื่องจากสถาปนิกไดจัดวาง
ดานหนาตัวอาคารใหขนานไปกับแนวแกนประธาน

ภาพที่ 25 คลังเงิน

115

ปจจุบันสันนิษฐานวาคือธรรมศาลาหรือศาลาเปลื้องเครื่อง
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แผนผังที่ 25 แสดงที่ตั้งของคลังเงิน
ข. แผนผัง (แผนผังที่ 26)
ผังของอาคารนี้มีลักษณะเปนรูปสี่เหลีย่ มผืนผาขนาด 26 x 35.10 เมตร วางตัวไป
ตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ดานทิศตะวันออกมีมุขยื่นออกมาจากตรงกลาง ภายในอาคาร
ทําเปนทางเดินยาวตอเนื่องโดยรอบตามแนวผนังทั้งสี่ดา น
ตรงกลางของทางเดินดานทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตกมีทางเดินเชื่อมตอกัน โดยแบงทางเดินทีเ่ ชื่อมนี้ออกเปน 3 ชวง ตรง
กลางมีขนาดใหญที่สุด ซึ่งลักษณะแผนผังแบบนี้มีจุดกําเนิดอยูที่ศนู ยกลางของตัวอาคาร

แผนผังที่ 26 แผนผังคลังเงิน
ที่มา : Piere Pichard, Pimay Etude Architecture du Temple (Paris : Ecole Francaise
d’Extreme-Orient, 1976), plate III.
ค. รูปแบบสถาปตยกรรม
ตัวอาคารคลังเงินกอดวยหินทรายสีแดง ในสวนกรอบประตู กรอบหนาตาง และทับ
หลังจะใชหินทรายสีขาว ดานหนาอาคารทิศตะวันออกทําเปนซุมประตูยื่นออกมาจากตรงกลาง
ผนัง สวนดานหลังทิศตะวันตกเจาะชองทําเปนประตูที่กึ่งกลางผนัง และที่มุมอาคารดานทิศ
ตะวั น ออกและทิ ศ ตะวนตกทํา เปน ประตูมุม 1 ชุด ผนั ง ด า นทิ ศใตและทิ ศ ตะวั น ออกเจาะช อ ง
หนาตางเปนระยะ สวนผนังดานอื่นปดทึบ อาคารทั้งหลังวางอยูบนฐานบัวลูกแกวอกไก ภายใน
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มีลักษณะเปนระเบียงทางเดินยาวตามแนวผนัง มีการกั้นหองเชื่อมระเบียงทางดานสกัดตรงกลาง
อาคาร โดยแบงเปน 3 หอง มีประตูทะลุถึงกันหมด ที่ผนังดานทิศใตของทุกหองเจาะทําเปนชอง
หนาตาง เครื่องยอดของอาคารหลังนี้ไดพังลงมาหมดแลว แตมีการพบเศษกระเบื้องมุงหลังคา
ระหวางการขุดแตง จึงสันนิษฐานวา อาคารหลังนี้มีหลังคาเปนเครื่องไมมุงกระเบื้อง นอกจากนี้
ยังพบเหรียญสัมฤทธิ์จํานวนหนึ่งภายในอาคาร เปนเหตุใหเรียกอาคารหลังนี้วา คลังเงิน และ
จากการพบทับหลังประดับประตู 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งสลักภาพเลาเรื่องพิธีอัศวเมธ (ภาพที่ 26) และอีก
ชิ้นแสดงภาพบุคคลประทับเหนือเกียรติมุขที่คายทอนพวงมาลัยออกมาทั้งสองขาง ซึ่งเปนรูปแบบ
ทับหลังประดับในศิลปะเขมรแบบบาปวน (ราว พ.ศ. 1560-1630 หรือ ราว ค.ศ. 1017-1087) จึง
ไดกําหนดอายุอาคารหลังนี้ในราวพุทธศตวรรษที่ 17 (ตนคริสตศตวรรษที่ 13)

ภาพที่ 26 ทับหลังประดับประตูเลาเรือ่ งพิธีอัศวเมธ

บทที่ 4
แผนผังและความหมายขององคประกอบสถาปตยกรรม
การศึกษาในบทนี้เปนการศึกษาตอเนื่องจากบทที่ 3 คือ จากกลุมตัวอาคารลงมาสู
สวนประกอบสถาปตยกรรมภายในหนวยอาคารนั้นๆ แตเนื่องจากขอจํากัดของกลุมอาคารสวน
ใหญ ซึ่งไดพังทลายไปตามกาลเวลาทําใหขอมูลขาดหายไปเปนจํานวนมาก ในบทนี้จึงขอกลาว
เฉพาะปราสาทประธานซึ่งยังคงมีหลักฐานพอใหศึกษาได
นอกจากการจัดวางผังที่สมดุลและการออกแบบตัวอาคารไดอยางลงตัวตามคติของ
การออกแบบแลวสถาปนิกยังไดจัดวางตําแหนงภาพสลักที่ปราสาทประธานใหสอดคลองไปตาม
มิติของการออกแบบดวย ซึ่งภาพสลักที่ปราสาทประธานสามารถแบงไดเปน 3 สวน คือ
1.ทับหลังประดับประตูภายในปราสาท
2.หนาบันและทับหลังประดับประตูรอบนอกปราสาท
3.ภาพสลักที่สวนยอดของวิมาน
ด ว ยเหตุ ที่ ป ราสาทหิ น พิ ม ายหั น หน า ไปทางทิ ศ ใต และเกณฑ กํ า หนดศั ก ดิ์ ง าน
สถาปตยกรรมเขมรจะลําดับตอนแบบทักษิณาวรรต116 ดังนั้นในขั้นตอนของการศึกษานี้ จึง
เริ่มตนจากดานทิศใตเปนลําดับแรกแลวเวียนขวาไปสูดานอื่นตามลําดับ
ทับหลังประดับประตูภายในปราสาท
ทับหลังประดับประตูภายในปราสาทประธานจะอยูรอบหองครรภคฤหะ ซึ่งเนื้อหา
สวนใหญจะเปนภาพสลักเลาเรื่องในพุทธศาสนา
ทับหลังประดับดานทิศใตอยูในสภาพที่ไมคอยสมบูรณ (ภาพที่ 27) แบงภาพออกเปน
2 ตอน โดยแสดงภาพกมรเตงชคตวิมายะอยูตรงกลาง ตอนบนของทับหลังแสดงภาพพระ
ชินพุทธะ 6 พระองค ดานละ 3 องค117

116

อนุ วิ ท ย เจริ ญ ศุ ภ กุ ล , ปราสาทเมื อ งต่ํ า การศึ ก ษาทางประวั ติ ศ าสตร
สถาปตยกรรม, 58.
117
พิริยะ ไกรฤกษ, ลักษณะไทย เลม 2 ทัศนศิลป.
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ภาพที่ 27 ทับหลังประดับประตูภายในวิมานมุขทิศใตแสดงภาพกมรเตงชคตวิมายะ
และพระชินพุทธะ 6 พระองค
ทับหลังประดับดานทิศตะวันตก (ภาพที่ 28) มีการแบงภาพออกเปน 2 ตอนเชนกัน
โดยตอนบนแสดงภาพพระพุทธรูปประทับยืนใตตนโพธิ์อยูกลางภาพ พระหัตถทั้งสองอยูในทา
แสดงธรรม สวนตอนลางเปนรูปบุคคลอยูในทารายรําเปนจํานวนมาก ทับหลังชิ้นนี้ มีการ
ตีความวาเปนพุทธประวัติตอนทรมานพระยามหาชมพู118 แตจากรูปแบบของพระพุทธรูปนาจะ
เปนพระอมิตาภะ พระชินพุทธเจาประจําทิศตะวันตก ในรูปแบบที่เสด็จลงมาจากสวรรคสุขาวดี
โดยพระหัตถทั้งสองอยูในปางแสดงธรรมเพื่อโปรดผูที่นับถือพระองค119 ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของ
พระอมิตาภะตามคติพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ซึ่งลัทธิวัชรยานรับรูปแบบมา เพราะในสาธน
มาลาซี่งเปนคัมภีรของลัทธิวัชรยาน
ไดปรากฏคําวา “มหายาน” 2 ครั้ง แสดงใหเห็นวาลัทธิ
วัชรยานพัฒนาขึ้นมาจากลัทธิมหายาน120

118

มานิต วัลลิโภดม, นําเที่ยวเมืองพิมายและโบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมา,
103 ; ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย, 40 ; และ กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, เมืองพิมาย, 81.
119
พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พื้นฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลม 1 ศิลปะ
กอนพุทธศตวรรษที่ 19, 72.
120
Benoytosh Bhattacharya, edit, Sadhanamala vol. II ( Baroda : Criental
Institute, 1968), xxii-xxiii.
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ภาพที่ 28 ทับหลังประดับประตูภายในวิมานมุขทิศตะวันออกแสดงภาพพระอมิตาภะ
ทับหลังประดับดานทิศเหนือ (ภาพที่ 29) ตรงกลางภาพเปนรูปเทพเจา 3 พักตร 6 กร
โดยพระหัตถลางอยูในทาปางสมาธิ พระหัตถขวากลางทรงถือลูกประคํา พระหัตถซายกลางทรง
ถือกระดิ่ง ซึ่งเทพเจาที่มี 3 พักตรและทรงถือกระดิ่งในพระหัตถซาย คือ เหวัชระ หรือชื่อเรียกตาม
จารึ ก ของเขมร คื อ พระวั ช ริ น พระองค ท รงเป น บุ ค ลาธิ ษ ฐานของการบรรลุ โ พธิ ญ าณใน
ทันทีทันใด121 ซึ่งพระวัชรินนี้มีธิดาทั้งหมด 8 นาง คือ นางโยคินีที่แสดงภาพในตอนลางของทับ
หลัง โดยนางโยคินีทั้งแปดองคนี้ทรงรายรําอยูเหนือซากศพที่เปนสัญลักษณของอวิชชา คือ ความ
ไมรู ตอนบนของทับหลังยังแสดงพระวัชรินอีกดานละ 2 องค และที่มุมบนทั้งสองขางเปนรูปรากษส
และรากษิณียืนอยูฝงตรงขามกัน ซึ่งก็คือ นางยักคินีหาริตีและยักษปญจิกะสามี โดยนางหาริตี
และยักษปญจิกะแสดงรูปยืนในทาอุมเด็ก ซึ่งนางหาริตีนี้เปนเทพเจาผูพิทักษรักษามารดาและ
ทารก122

121

พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พื้นฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลม 1 ศิลปะ
กอนพุทธศตวรรษที่ 19, 111.
122
J.J. Boeles, “The Buddhist Tutelary Couple Hariti and Pancika, protectors
of children, from a relief at the khmer sanctuary in Phimai,” Journal of the Siam Society
56,2 (1968) : 187-205.
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ภาพที่ 29 ทับหลังประดับประตูภายในวิมานมุขทิศเหนือแสดงภาพพระวัชริน
ทับหลังประดับดานทิศตะวันออก (ภาพที่ 30) แสดงภาพเทพเจา 4 พักตร 8 กร (พระ
พักตรที่ 4 คงอยูดานหลัง) อยูตรงกลางทับหลัง โดยสองกรลางอยูในทาแสดงธรรม ทรงรายรําอยู
บนซากศพ และทรงถือหนังชางเปนฉลองพระองค เทพเจาองคนี้นาจะไดแก สังวร123 (ภาพที่ 31)
ซึ่งเปนเทพเจาในสกุลอักโษภยะที่ประทับอยูในทิศตะวันออก124 สังวรนี้ทรงรายรําอยูในทาอรรธปร
ยังกะ โดยพระบาทซายอยูบนรางนางกาลราตรี พระบาทขวาอยูบนรางพระไภรวะ125

ภาพที่ 30 ทับหลังประดับประตูภายในวิมานมุขทิศตะวันออกแสดงภาพพระสังวร

ภาพที่ 31 พระสังวร
123

พิริยะ ไกรฤกษ, ลักษณะไทย เลม 2 ทัศนศิลป, อางจาก Marie-Therese de
Mallmann, Introduction al’iconographie du Tantrisme Bouddhique (Paris : n.p.
Bibliotheque du Centre de recherches sur l’asie centrale et la haute asie vol.I), 116.
124
Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 60.
125
Meher McArthur, Reading Buddhist Art : An Illusyrated Guide to Buddhist
Signs and Symbols (London : Thames&Hudson, 2002), 73.
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นอกจากนี้ที่ประตูมุขดานทิศใตของมณฑปก็ยังปรากฏทับหลังประดับอีกหนึ่งชิ้น ซึ่ง
สลักภาพจากเรื่องรามายณะ ตอนศึกยุทธกัณฑ (ภาพที่ 32) เปนภาพการรบพุงระหวางกองทัพ
ของพระรามและกองทัพของทศกัณฐ

ภาพที่ 32 ทับหลังประดับประตูภายในมณฑปมุขทิศใตแสดงภาพศึกยุทธกัณฑ
สว นทั บ หลั ง ประดั บ มุ ข ด า นทิ ศ เหนื อ มี ก ารแบ ง ภาพออกเป น 2 ตอน (รู ป ที่ 33)
ตอนบนแสดงภาพพระพุทธเจา ประทับนั่งตรงกลาง มีพญามั จรินทรนาคเจ็ดเศียรมาปกปอง
พระองค ดานซายของพระพุทธเจามีรูปแมพระธรณีบีบมวยผม ถัดออกไปมีรูปสตรียืนเรียงกันเปน
แถวยาวทั้งสองขาง สวนตอนลางสลักภาพนักรบสี่หนาขี่ชางและสิงหจะเขาทํารายพระพุทธเจา
ทับหลังชิ้นนี้แสดงภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ที่พระพุทธเจาทรงประกาศชัยชนะเหนือพระยา
มารและทรงใชพระหัตถแตะพื้นดินเพื่อใหแมพระธรณีเปนพยาน

ภาพที่ 33 ทับหลังประดับประตูภายในมณฑปมุขทิศเหนือแสดงภาพพุทธประวัติ
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เห็นไดวาระเบียบของการจัดวางทับหลังประดับภายในปราสาทประธาน (แผนผังที่
27) โดยเฉพาะรอบหองครรภคฤหะ มีการกําหนดวางภาพตามทิศประจําองคของเทพเจาในสกุล
ตางๆ คือ พระอมิ ตาภะประจําทิศตะวันตก และพระสังวร ในสกุลพระอักโษภยะประจําทิศ
ตะวั น ออก ซึ่ ง ในพุ ท ธศาสนาลั ท ธิวั ช รยาน การปรากฏของพระชิ น พุท ธเจา และเทพในสกุ ล
เดียวกันตามแตละทิศ ก็คือ การแสดงถึงวัชรธาตุมณฑล126

แผนผังที่ 27 แสดงตําแหนงทับหลังประดับประตูภายในปราสาทประธาน
สวนดานทิศเหนือและทิศใตนั้น แมจะไมไดวางภาพเทพเจาที่อยูในสกุลพระรัตน
สัมภวะประจําทิศใต และพระอโมฆสิทธิประจําทิศเหนือก็ตาม แตการวางตําแหนงทับหลังในทิศ
เหนือและทิศใตนี้ กลับสอดคลองกับแนวแกนประธาน คือ เมื่อสถาปนิกกําหนดใหดานทิศใตเปน
ประตูทางเขาที่นําเขาไปสูภายในจักรวาล และทิศเหนือเปนสุริยทวารซึ่งเปนทางผานไปสูความ

126

เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, 166.
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หลุดพนหรือบรรลุนิพพาน127แลว (บทที่ 3) ทับหลังประดับดานทิศใตซึ่งเปนภาพมารผจญ อันเปน
ตอนที่พระพุ ท ธเจาทรงตรัสรูและประกาศชั ยชนะเหนือพญามารทั้ง หลายก็สอดคลอ งกับ การ
กําหนดใหทิศใตเปนประตูทางเขาของผูที่เขาใจสัจธรรม128 ผานเขาไปในพื้นที่พิธีกรรม129 (หอง
ครรภคฤหะ) และออกไปทางทิศเหนือที่เปนสุริยทวาร เทากับไดหลุดพนหรือบรรลุนิพพาน ซึ่งทับ
หลั ง ประดั บ ด า นทิ ศ เหนื อ นี้ ก็ แ สดงภาพเป น พระวั ช ริ น บุ ค ลาธิ ษ ฐานของบรรลุ โ พธิ ญ าณใน
ทันทีทันใด
ขณะเดียวกันก็ยังสอดคลองกันเรื่องราวในพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาตรัสรู130 คือ
เมื่อพระองคทรงบําเพ็ญเพียรทางจิตอยางสํารวมแนวแนอยูใตตนพระศรีมหาโพธิ์ พระองคทรง
กาวขึ้นไปตามแกนจักรวาล คือ แกนเหนือ-ใตของปราสาทหินพิมาย แลวทรงทะลุยอดจักรวาล
ออกไป คือ ทรงหลุดพนไปจากเงื่อนไขแหงเวลาและพื้นที่ (แผนผังที่ 28)

แผนผังที่ 28 แสดงทางผานจักรวาลของพระพุทธเจา

127

เรื่องเดียวกัน, 315.
128
เรื่องเดียวกัน, 318.
129
เรื่องเดียวกัน, 319.
130
เรื่องเดียวกัน, 334.
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ลักษณะเชนนี้เปนการออกแบบใหปราสาทหินพิมายเปนสัญลักษณแทนจักรวาลและ
มณฑล โดยการใชสัญลักษณที่ซอนกันอยู 2 ระบบ คือ การกําหนดมณฑลโดยพระชินพุทธเจา
และเทพเจาในสกุลตางๆ และการกําหนดจักรวาลโดยการวางภาพทับหลังประดับในทิศเหนือ-ใต
ระบบทั้ ง สองนี้ ยัง มีค วามสัม พั น ธกัน คือ มณฑลก็เ ทา กับครรภซึ่ ง เปน ที่ ใหกํ าเนิดสรรพสิ่ ง ใน
จักรวาล ขณะเดียวกันมณฑลนี้ก็ยังหมายถึง ศูนยตา คือ การหลุดพนจากจักรวาลนั่นเอง

หนาบันและทับหลังประดับประตูรอบนอกปราสาท
ภาพสลักที่อยูรอบนอกปราสาทประธานที่สําคัญสวนใหญจะปรากฏที่หนาบันและ
ทับหลังประดับประตูตามซุมประตูของวิมานและมณฑป

ภาพที่ 34 หนาบันมุขทิศใตของมณฑปแสดงภาพพระศิวนัฏราช
หนาบันดานทิศใตของมณฑป (ภาพที่ 34) สลักภาพพรศิวนัฏราชอยูตรงกลางเต็ม
แผน โดยเปนพระศิวะในรูปแบบ 1 เศียร 10 กร ซึ่งพระศิวะนี้เปนเทพที่เขมรใหความเคารพนับถือ
ในฐานะทรงเปนเทพเจาสูงสุดมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 14 (กลางคริสตศตวรรษที่ 8)131 โดย
พระองคทรงเปนสัญลักษณของการเกิดใหมหลังจากทุกสิ่งทุกอยางไดถูกทําลายไปแลว132 ทรง
131

พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พื้นฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลม 1 ศิลปะ
กอนพุทธศตวรรษที่ 19, 156.
132
เรื่องเดียวกัน, 141.
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เปนเทพเจาผูทําลายลาง133เพื่อการสรางสรรค ตอนลางของหนาบันเปนรูปบุคคลนั่งเรียงกันโดย
ที่มุมลางดานซายของหนาบันเปนรูปฤษีกับโคนนทิ สวนดานขวาเปนรูปนางกาไลกาลัมไมยาร
(Kareikalammeyar) ซึ่งเปนผูที่ไดรับพรจากพระศิวะใหเปนบริวารของพระองค
สวนทับหลังประดับมุขทิศนี้ไดสูญหายไปหนาบันและทับหลังประดับมุขทิศตะวันตก
ของมณฑป (ภาพที่ 35) สลักภาพที่เปนเรื่องราวและตอนเดียวกัน คือ รามายณะ ตอนพระรามและ
พระลักษณถูกศรนาคบาศ ซึ่งมักไมคอยปรากฏในศิลปะเขมร โดยทับหลังสลักภาพเปนพระราม
และพระลักษณถูกพญานาคซึ่งแปลงเปนศรรัดพระวรกาย มีนางสีดากําลังชอนพระเศียร ที่มุม
ดานขวามีรูปอินทรชิตกําลังแผลงศร และดานซายเปนรูปนางตรีชฎาและบริวาร ตอนลางสลักเปน
รูป กองทั พ ลิ ง และที่ห น า บัน ดา นบนสลัก ภาพพญาครุฑ กํา ลังบิน ลงมาชว ยพระรามและพระ
ลักษณจากศรนาคบาศ134

ภาพที่ 35 หนาบันและทับหลังประดับประตูมุขทิศตะวันตกของมณฑปแสดงภาพพระราม
และพระลักษณถูกศรนาคบาศ

133

ผาสุข อินทราวุธ, ศาสนาฮินดูและประติมาณวิทยา (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520), 34.
134
Uraisi Varasarin, “The Ramayana Story from Phnom Rung and Phimai
Temples, Thailand,” ในหนังสือระลึกการประชุมรามายณะนานาชาติ ครั้งที่ 2, ลัลแลน ปราสาด
วียาส และคณะ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : ไทย-พระราชคัลเจอราล ลอด, 2529), 36.
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หนาบันมุขทิศตะวันตกของวิมานเปนภาพเลาเรื่องรามายณะไมทราบแนชัดวาเปน
ตอนใด แตเปนฉากการยกทัพรบกัน (ภาพที่ 36) สวนทับหลังประดับเปนตอนพระรามจองถนน
(ภาพที่ 37) โดยมีนลเปนผูควบคุม ดานซายของทับหลังแสดงภาพกองทัพของพระราม สวน
ดานขวาตอนลางเปนรูปสัตวในทะเล อันเปนสัญลักษณแทนพื้นที่ของมหาสมุทร ตอนบนของ
มหาสมุทรเปนกองทัพลิงกําลังแบกหินไปถมทะเล135

ภาพที่ 36 หนาบันมุขทิศตะวันตกของวิมานแสดงภาพรามายณะ

ภาพที่ 37 ทับหลังประดับประตูมุขทิศตะวันตกของวิมานแสดงภาพพระรามจองถนน

135

เรื่องเดียวกัน.
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หนาบันมุขทิศเหนือของวิมาน (ภาพที่ 38) สลักภาพเรื่องรามายณะแตภาพไมคอย
สมบูรณจึงไมทราบแนชัดวาเปนตอนใด สวนทับหลังประดับ (ภาพที่ 39) เปนเรื่องในศาสนา
พราหมณสลักภาพพระนารายณ ๔ กรทรงสวมกีรีฏมุกุฏ อยูตรงกลางทับหลัง โดยพระหัตถขวา
ลางทรงถือดอกปทมะ สัญลักษณของหวงน้ําแหงความเปนไปไดทั้งมวลอันเปนมโนทัศนที่ไม
สามารถแสดงใหเห็นเปนภาพได136 พระหัตถขวาบนทรงถือคทา พระหัตถซายบนทรงถือจักร
และพระหัตถซายลางทรงถือสังข137 ดานขางของพระนารายณเปนทอนพวงมาลัยปลายทอน
พวงมาลัยเปนนาค 5 เศียร โดยพระนารายณทรงเปนสัญลักษณของพลังแหงจักรวาลและพลัง
แหงการสรางสรรค138

ภาพที่ 38 หนาบันมุขทิศเหนือของวิมานแสดงภาพรามายณะ

ภาพที่ 39 ทับหลังประดับประตูมุขทิศเหนือของวิมานแสดงภาพพระนารายณ
136

พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พื้นฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลม 1 ศิลปะ
กอนพุทธศตวรรษที่ 19, 138.
137
กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, เมืองพิมาย, 79 ; และ ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย,
46.
138
พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พื้นฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลม 1 ศิลปะ
กอนพุทธศตวรรษที่ 19, 138.
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หนาบันมุขทิศตะวันออกของวิมาน สลักภาพเรื่องรามายณะตอนทาวมาลีวราชวา
ความ139 (ภาพที่ 40) สวนทับหลังประดับเปนตอนพระรามฆายักษวิราธ (ภาพที่ 41) โดยสลักเปน
ภาพขนาดใหญอยูตรงกลางทับหลัง ดานหลังตัวละครมีตนไมแสดงวาอยูในปา สวนดายซาย
เปนรูปผูหญิงนั่งบนตักผูชาย นาจะเปนพระรามและนางสีดา ซึ่งในรามายณะฉบับของวาลมิกิ
ถือวาเหตุการณนี้เปนจุดเริ่มตนของเรื่องราวรามายณะทั้งหมด140

ภาพที่ 40 หนาบันมุขทิศตะวันออกของวิมานแสดงภาพทาวมาลีวราชวาความ

ภาพที่ 41 ทับหลังประดับประตูมุขทิศตะวันออกของวิมาน
แสดงภาพพระรามฆายักษวิราธ

139

ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย, 49 ; และ กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, เมืองพิมาย,

79.
140

Uraisi Varasarin, “The Ramayana Story from Phnom Rung and Phimai
Temples, Thailand,” 35.
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หนาบันมุขทิศตะวันออกของมณฑป สลักรูปเทพเจาในศาสนาพราหมณ (ภาพที่
42) สวนบนของหนาบันเปนภาพพระศิวะและพระอุมาทรงโคนนทิ ดานลางเปนรูปพระพรหมทรง
หงส พระอิ น ทร ท รงช า งเอราวั ณ พระวิ ษ ณุ ท รงครุ ฑ และด า นข า งเป น รู ป ฤษี แ ละเทวดา141
ลักษณะนี้เปนการสลักภาพเทพชุมนุม โดยในเขมรจะนิยมเคารพบูชาพระตรีมูรติ คือ พระศิวะ
พระวิษณุ และพระพรหม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของลัทธิไศวะตันตระ กลุมทักษิณาจาร142 สวนทับหลัง
ประดับเปนภาพบุคคลนั่งในเรือ (ภาพที่ 43) มีรูปสตรีอยูภายในเรือดวย โดยมีคชสีห 2 ตัวรองรับ
เรือและคายทอนพวงมาลัยออกจากปาก สันนิษฐานวาทับหลังชิ้นนี้นาจะเปนภาพเรื่องรามายณะ
ตอนพระรามเสด็จกลับกรุงอโยธยา143

ภาพที่ 42 หนาบันมุขทิศตะวันออกของมณฑปแสดงภาพเทพเจาในศาสนาพราหมณ

ภาพที่ 43 ทับหลังประดับประตูมุขทิศตะวันออกของมณฑปแสดงภาพ
พระรามเสด็จกลับกรุงอโยธยา

141

กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, เมืองพิมาย, 80.
142
พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พื้นฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลม 1 ศิลปะ
กอนพุทธศตวรรษที่ 19, 156.
143
กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, เมืองพิมาย, 80.
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ระบบของหนาบันและทับหลังประดับประตูดานนอกปราสาทนี้ จํากัดอยูในกรอบ
โครงเรื่องราวในศาสนาพราหมณและเรื่องรามายณะเทานั้น ซึ่งตําแหนงของการจัดวางหนาบัน
และทับหลังประดับภายนอกนี้ไมไดมีระเบียบที่เครงครัดแบบเดียวกันกับทับหลังประดับภายในซึ่ง
เปนแกนสําคัญของโครงสรางทางคติสัญลักษณ
อยางไรก็ตาม หนาบันและทับหลังประดับภายนอกนี้ยังมีความสําคัญและบทบาทใน
เชิงสัญลักษณอยู เนื่องจากเปนตัวที่ชวยเสริมใหปราสาทหินพิมายบรรลุถึงวัตถุประสงคของ
ผูสรางที่จะนําพามนุษยไปสูความหลุดพนจากสังสารวัฏ ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดตอไป
ลักษณะของการวางโครงเรื่องรามายณะที่ปราสาทหินพิมายนี้ จะเริ่มตนที่ทับหลัง
ประดับมุขดานทิศตะวันออกของวิมาน (พระรามฆายักษวิราธ) แลวเวียนซายไปยังทับหลังประดับ
มุขทิศตะวันตกของวิมาน (พระรามจองถนน) ตอไปยังหนาบันและทับหลังประดับมุขทิศตะวันตก
ของมณฑป (ตอนนาคบาศ) เขาไปสูภายในมณฑป (ศึกยุทธกัณฑ) และจบจงที่ทับหลังมุขดานทิศ
ตะวันออกของมณฑป (พระรามเสด็จกลับกรุงอโยธยา) โดยการจัดวางลําดับภาพในระบบนี้จะใช
เฉพาะตอนหรือเหตุการณที่สําคัญเทานั้น (แผนผังที่ 29)

แผนผังที่ 29 แสดงลําดับเรื่องราวรามายณะที่ปราสาทประธาน
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สวนเนื้อหาของคติเทววิทยาจะจํากัดอยูเฉพาะในดานทิศเหนือ-ใต และบนหนาบัน
มุขทิศตะวันออกของมณฑป (แผนผังที่ 30) อยางไรก็ดี การวิเคราะหในสวนนี้ยังไมอาจทําให
สมบูรณ เนื่องจากทับหลังประดับดานทิศใตหนามณฑปไดสูญหายไป

แผนผังที่ 30 แสดงตําแหนงภาพสลักรูปเทพเจาในศาสนาพราหมณบนหนาบัน
และทับหลังประดับประตูที่ปราสาทประธาน
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ภาพสลักที่สว นยอดของวิมาน
ในสวนยอดของวิมานของปราสาทประธาน ถูกกําหนดใหเปนหวงของสวรรค ซึ่งเห็น
ไดจากตรงกึ่งกลางระหวางชั้นเชิงบาตรชั้นแรกกับเรือนธาตุมีการสลักภาพครุฑตัวใหญทั้ง 4 ดาน
(ดูภาพที่ 14) โดยครุฑเปนสัญลักษณของการแบงชั้นของสวรรค และขณะเดียวกันก็เปนผูพิทักษ
ปกป อ งศาสนสถานด ว ย ตามคติ ใ นศาสนาพราหมณที่ ครุ ฑ เปน ผูพิ ทัก ษพ ระวิษ ณุ และใน
วรรณคดีภาษาบาลีครุฑก็เปนผูรักษาดานหนึ่งในหาของสวรรคชั้นดาวดึงษ144 การสลักภาพครุฑ
แบกที่ชั้นเชิงบาตรนี้จึงเปนเสมือนเสนแบงแนวของโลกสวรรคกับโลกมนุษยในแนวตั้ง
นอกจากนี้ที่กึ่งกลางตรงชั้นเชิงบาตรชั้นที่ 1 ไดมีการสลักภาพเทพเจาประจําทิศที่
กลีบขนุนทั้ง 4 ทิศ โดยในดานทิศใตเปนรูปพระยมทรงกระบือ ทิศตะวันตกสลักรูปพระวรุณทรง
หงส ทิศเหนือสลักรูปทาวกุเวรทรงสิงห และทิศตะวันออกสลักรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ
(แผนผั ง ที่ 31) ส ว นตรงมุ ม ของชั้ น เชิ ง บาตรแต ล ะชั้ น เป น กลี บ ขนุ น รู ป นาคห า เศี ย ร ซึ่ ง เป น
สัญลักษณของหวงน้ําที่ลอมรอบจักรวาลอันมีเทพทั้งสี่ดูแลรักษาทิศทั้งสี่

แผนผังที่ 31 แสดงตําแหนงที่ตั้งภาพสลักเทพประจําทิศที่ยอดวิมาน
144

ธิดา มิตรกูล, “คติเรื่องครุฑจากศิลปกรรมแบบเขมรในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ
ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโบราณคดี ส มั ย ประวั ติ ศ าสตร บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 47,102.
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การออกแบบสวนยอดปราสาทประธานนี้เปนรูปแบบที่ไดรับมาจากอินเดียภาคเหนือ
ที่เรียกวาแบบ นคร คือ การใชหนาตางจําลองหรือซุมบัญชรแทนหนาตางจริงเพื่อเปนเครื่องแทน
จํานวนชั้นของปราสาท โดยเรียงซอนลดหลั่นกันขึ้นไปเปนยอด เรียกวา ศิขร145 ซึง่ จํานวนชัน้ แตละ
ชั้นของยอดปราสาทหินพิมายนี้เปนสัญลักษณแทนสวรรคแตละชั้น โดยยอดบนสุดของสวรรคเปน
รูปดอกบัว ซึ่งในพุทธศาสนาเชื่อวาดอกบัวคือสิ่งที่ผุดมาจากโคลนตมและเบงบานขึ้นสูเ หนือผิวน้าํ
อยางบริสุทธิ์ เปรียบกับจิตใจของมนุษยที่สามารถพัฒนาตนเองใหอยูเหนือกิเลสและการยึดติด
จนนําไปสูความบริสุทธิ์เชนเดียวกับดอกบัว146 ขณะเดียวกันก็มีความหมายในแงที่เปนทางผาน
ไปสูสวรรคหรือเทากับแกนของโลกตามมิติการออกแบบเชิงสัญลักษณดวย147

145

พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พื้นฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลม 1 ศิลปะ
กอนพุทธศตวรรษที่ 19, 133.
146
McArthur, Reading Buddhist Art : An Illustrated Guide to Buddist Signs
and Symbols, 125.
147
Stella Kramrisch, The Hindu Temple vol. II (Delhi : Motilal Banarsidass,
1980), 351.
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แผนผังที่ 32 แสดงระบบจักรวาลในแนวดิ่งที่ปราสาทประธาน
ลักษณะเชนนี้ถือเปนความสําเร็จของสถาปนิกที่สามารถออกแบบปราสาทประธาน
ใหเปนสัญลักษณของจักรวาลทั้งในแนวระนาบและแนวดิ่ง เมื่อชั้นเชิงบาตรแตละชั้นคือสวรรค
อันมีเทพประจําทิศดูแลปกปอง ขณะเดียวกันที่ยอดของแกนดิ่งก็เปนดอกบัว ที่หมายถึง การหลุด
พนจากเงื่อนไขของเวลาและพื้นที่ ซึ่งก็คือการหลุดออกจากจักรวาลนั่นเอง (แผนผังที่ 32)
จากภาพสลักที่ปราสาทประธานทั้งหมดนี้ ลวนแสดงใหเห็นถึงความซับซอนในการ
วางผังขององคประกอบสถาปตยกรรมตางๆ ในคติของการออกแบบที่เนนสัญลักษณของงาน
สถาปตยกรรม ซึ่งความซับซอนของการออกแบบนี้ไดใชระบบของการวางผังองคประกอบตางๆ
อยู 3 ระบบ148 คือ

148

อนุวิทย เจริญศุภกุล, “ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในประเทศไทย : ในสวนของ
งานสถาปตยกรรมหิน,” 20-21.
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1.ระบบของการจัดผังแบบหวง
2.ระบบของการจัดผังตามแนวแกน
3.ระบบของการจัดผังแบบการกําหนดตําแหนง
ระบบของการจัดผังแบบหวง
ในการวางตําแหนงเนื้อหาภาพสลักที่เปนคติพุทธศาสนา อันเปนแกนสําคัญของ
โครงสรางทั้งในเชิงการออกแบบและคติสัญลักษณ จะอยูภายในปราสาทประธานเหนือประตู
ทางเขารอบหองครรภคฤหะซึ่งเปนบานของไขหรือตัวออน149 อันเปนสะดือหรือใจกลาง (นาภะ)
ของอาคาร150 ที่กอใหเกิดจักรวาล (แผนผังที่ 33)

แผนผังที่ 33 แสดงระบบการจัดผังของหนาบันและทับหลังประดับประตู
ที่ปราสาทประธาน

149

Kramrisch, The Hindu Temple vol.I, 163.
150
เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, 235.
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การวางเนื้ อ หาในพุ ท ธศาสนาไว เ ป น ห ว งภายในเช น นี้ ทํ า ให พื้ น ที่ ภ ายในห อ ง
ครรภคฤหะไมไดมีความศักดิ์สิทธิ์ในแงที่เปนพรหมันของวัสดุปุรุษมณฑลในคติของพราหมณ
เทานั้น หากยังมีความหมายของพุทธศาสนาซอนอยู คือ พุทธศาสนาจะใชสัญลักษณของครรภใน
แงความเชื่อเรื่องการหลุดพน โดยเปนตนกําเนิดแหงพุทธภาวะและพระพุทธเจาทั้งหลายที่ทรง
ปรากฏรวมเปนหนึ่งเดียวกับโลก เพื่อพาสิ่งมีชีวิตในโลกออกจากความมืดไปสูแสงสวาง151 ดังนั้น
การจัดวางผังองคประกอบภายในใหเปนหวงของเนื้อหาทางพุทธศาสนานี้เปนเกณฑชี้ใหเห็นวา
ผูสรางปราสาทหินพิมายมีความประสงคที่จะสรางศาสนสถานแหงนี้เพื่อที่จะชวยเหลือมนุษยให
หลุดพนจากสังสารวัฏ
ขณะเดียวกันแกนเนื้อหาของภาพสลักภายนอกที่เปนเรื่องรามายณะซึ่งเปนเนื้อเรื่อง
เกี่ยวกับกษัตริยที่ดีก็สอดคลองกับแนวความคิดดังกลาว ดังปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรคของ
พระเจาชัยวรมันที่ 7 ผูทรงนับถือและเลื่อมใสในพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน ความวา พระองคทรง
ปรารถนาที่จะเปนพระจักรพรรดิ์ที่มีคุณลักษณะอันไมมีที่ติ มีความดีงามตามแบบพรหม ที่พรอม
ดวยความรัก ความภักดีและเดชานุภาพ152 โดยทรงเปรียบพระองคกับพระราม ซึ่งทรงมีความ
ภักดีตอพระบิดา และทรงไดชัยชนะเหนือศัตรู โดยพระรามทรงสรางถนนดวยหินขามมหาสมุทร
ไปได (ทับหลังประดับประตูมุขทิศตะวันตกของวิมาน) สวนพระเจาชัยวรมันที่ 7 ทรงสรางถนนดวย
ทองเพื่อใหมนุษยขามหวงมหรรณพแหงสังสารวัฏไปได153 การสลักภาพในเรื่องรามายณะจึงเปน
สิ่งสะทอนใหเห็นถึงบทบาทหนาที่ของผูสรางปราสาทหินพิมาย
สวนภาพสลักในคติของศาสนาพราหมณเปนในลักษณะของการนําเทพมาชุมนุมกัน
ซึ่งลัทธิวัชรยานเปนลัทธิที่เนนความสําเร็จในทางโลก154 จึงมีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
เพื่อใหเกิดความสุขในโลกนี้และโลกหนา โดยมีการอัญเชิญเทพในศาสนาพราหมณเขามาใน
พิธีกรรมเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ในพิธียิ่งขึ้น
151

เรื่องเดียวกัน, 239-241.
152
ประชุ ม ศิ ล าจารึ ก ภาคที่ 4 :
ประมวลจารึ ก ที่ พ บในภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกดวยอักษรและ
ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต, 197-199.
153
เรื่องเดียวกัน, 200.
154
พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พื้นฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลม 1 ศิลปะ
กอนพุทธศตวรรษที่ 19, 99.
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ในสวนยอดของปราสาทซึ่งแสดงภาพเปนเทพประจําทิศทั้งสี่องคนั้นเปนการแสดงถึง
สัญลักษณของสวรรคบนยอดเขาพระสุเมรุตามความเชื่อพุทธศาสนา
ระบบของการจัดผังตามแนวแกน
แมการศึกษานี้จะไมไดมุงไปที่ตัวแบบศิลปะขององคประกอบสถาปตยกรรมที่มีการ
จัดวางผังตามแนวแกน155ก็ตาม แตในเชิงสัญลักษณของจักรวาลแลว คตินี้ก็ยังคงซอนทับอยูกับ
ระบบนี้ตามแบบศิลปะดวย
เมื่ อ สถาปนิก ออกแบบใหแ กนประธานวางในทิศ เหนือ -ใต ระบบการจั ดผัง ของ
องคประกอบสถาปตยกรรมในแกนเหนือ-ใตจึงตองมีความสัมพันธกับโครงสรางผังโดยรวมดวย
(แผนผังที่ 34) โดยเฉพาะทับหลังประดับภายในวิมาน ซึ่งเปนแกนสําคัญของโครงสรางทางมิติ
สัญลักษณ สถาปนิกไดอาศัยเนื้อเรื่องในพุทธประวัติเปนตัวที่ใชแสดงคาความหมายของการกาว
ขึ้นไปตามแกนจักรวาล (แกนประธาน) และทะลุยอดของจักรวาลออกไปดวยการใชบุคลาธิษฐาน
ของการบรรลุโพธิญาณ (พระวัชริน) อันหมายถึงการหลุดพนหรือนิพพาน

155

อนุวิทย เจริญศุภกุล, “ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในประเทศไทย : ในสวนของ
งานสถาปตยกรรมหิน,” 21.
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แผนผังที่ 34 แสดงระบบจักรวาลในแนวระนาบที่ปราสาทประธาน
ระบบของการจัดผังแบบนี้จําเปนที่จะตองอยูในสวนที่เปนแกนสําคัญของโครงสราง
ทางสัญลักษณ ซึ่งทําใหระบบของการจัดผังตามการกําหนดตําแหนงภายในวิมานไมอาจแสดง
ภาพมณฑลของพระชินพุทธะไดอยางสมบูรณ โดยทับหลังประดับดานทิศเหนือและทิศใต ซึ่งควร
จะเปนเทพในสกุลพระอโมฆสิทธิและพระรัตนสัมภวะ จึงถูกแทนคาซอนลงไปแทนอีกชั้นดวย
ระบบนี้
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ระบบของการจัดผังแบบการกําหนดตําแหนง
ระบบของการจัดผังแบบนี้ปรากฏที่สวนยอดของวิมานและภายในปราสาทประธาน
ดังที่กลาวมาแลววาทับหลังประดับประตูภายในวิมานในทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นเปน
ภาพของพระชินพุทธเจาอมิตภะและพระสังวรเทพในสกุลพระอักโษภยะ ซึ่งเปนพระพุทธเจา
ประจําทิศตะวันตกและตะวันออกตามลําดับ ลักษณะการจัดผังทับหลังประดับนี้เปนการจัดวาง
ตามตําแหนงที่ประทับของเทพเจา เชนเดียวกับรูปสลักเทพประจําทิศที่กลีบขนุนบนยอดของ
วิมาน

แผนผังที่ 35 แสดงสัญลักษณของมณฑลพระชินพุทธะทีส่ วนของวิมานปราสาทประธาน
การจัดผังในระบบนี้เปนการแสดงถึงมิติของสวรรคที่ซอนกันอยูหลายชั้น โดยในสวน
ของเรือนธาตุถูกกําหนดคาใหเปนมณฑลหนึ่งในพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน คือ วัชรธาตุมณฑล
มณฑลของพระชินพุทธเจาซึ่งสถิตและปกครองทิศทั้งหาในสวรรคของแตละพระองค (แผนผังที่
35) และสวนยอดของวิมานไดแสดงถึงสวรรคที่อยูบนยอดเขาพระสุเมรุอันมีเทพประจําทิศเปน
ผูดูแลรักษาทิศทั้งสี่ ซึ่งบนยอดสุดของเขาพระสุเมรุเปนที่อยูของเหลาเทวดาอันมีพระอินทรเปน
ราชาของเหลาเทวดานี้

บทที่ 5
ความหมายและคติสัญลักษณของปราสาทหินพิมาย
เอเดรียน สนอดกราส กลาววา สิ่งกอสรางมีหนาที่อยู ๒ ประการ คือ มีหนาที่ดาน
ประโยชนใชสอยที่สนองความตองการทางกายภาพและจิตใจ และหนาที่เพื่อรับใชมนุษยในทาง
ปญญา ดังนั้น สิ่งกอสรางจึงยอมมีความหมายในตัวมันเอง คือ แสดงถึงลักษณะความสัมพันธ
ระหวางโลกที่เราสัมผัสไดและโลกที่เราสัมผัสไมได156 และยังสามารถแสดงบทบาทหนาที่เปน
สัญลักษณได โดยความหมายของสิ่งกอสรางหรืองานสถาปตยกรรมจะอยูที่ผลของการออกแบบ
ที่สามารถประเมินไดจากการศึกษาการออกแบบและรูปสัญลักษณของงานสถาปตยกรรม157
ในการหาความหมายของงานสถาปตยกรรมเขมรนั้น มีผูศึกษาไวหลายแนวทาง ซึ่ง
สามารถสรุปไดวาพื้นฐานของงานสถาปตยกรรมเขมรมาจาก
ก.ระบบการใชมาตราวัดขนาดและระยะทางที่แมนยํา อันทําใหเกิดคาความหมาย
ของโครงขายตัวแบบและที่ตั้งศาสนสถาน
ข.การวางผังขององคประกอบสถาปตยกรรมที่สัมพันธกับวิถีวงโคจรของดวงอาทิตย
และการวางจุดกํ าเนิ ดและแนวแกนอัน นําไปสูรูปจํา ลองหรือสั ญลั กษณทางดาราศาสตรและ
จักรวาล
ค.ระบบการจัดผังและแบบที่ลงตัวที่สะทอนใหเห็นถึงระบบสัญลักษณของมณฑลที่
ซอนอยูเบื้องหลัง
ง.ตัวเลขพื้นฐานของการออกแบบเปนมรดกไดรับมาจากระบบตัวเลขของอินเดียอัน
สะทอนใหเห็นถึงสัญลักษณทางจักรวาล158

156

เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, 1.
157
อนุวิทย เจริญศุภกุล, ปราสาทเมืองต่ํา การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม,
256.
158

Vittorio Roveda, Khmer Mythology : Secrets of Angkor, 3rd edit. (Bangkok
: River Books, 2000), 20. โดยผูเขียนสรุปความมาจากงานศึกษาของ Rene Dumont, Pierre
Grison, Philippe Paris และ Eleanor Mannikka
84
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ดังนั้น ในการสรางปราสาทเขมรจึงมีการออกแบบใหเปนสัญลักษณของจักรวาลและ
มณฑล ตามคํากลาวขางตน และโดยตัวของปราสาทหินพิมายเองสามารถที่จะกําหนดเกณฑ
ของการสรางงานสถาปตยกรรมที่สะทอนถึงคติดังกลาวไดดังนี้
1.ทําเลที่ตั้ง
2.โครงสรางผังบริเวณของปราสาท
3.การเนนความสําคัญของแนวแกน
4.ระบบแผนผังขององคประกอบสถาปตยกรรม
ทําเลที่ตั้ง
ปราสาทหินพิมายตั้งอยูในตําแหนงใจกลางเมืองพิมาย ที่มีลักษณะภูมิประเทศเปน
ดินแดนที่ราบลุมมีแมน้ําหลายสายไหลโอบรอบ (บทที่ 2) ทําใหลักษณะของเมืองคลายกับเปน
เกาะลอยอยูกลางน้ํา สอดคลองกับคติเรื่องจักรวาลในพุทธศาสนาเชื่อวาตรงศูนยกลางของ
จักรวาลเปนที่ตั้งของเขาพระสุเมรุที่ลอมรอบดวยกําแพงสูง และถัดออกไปเปนมหาสมุทรที่ลอมไว
อีกชั้น
การสร า งปราสาทหิน พิ ม ายจึง เปน การจํา ลองจัก รวาลมาไว บ นโลกมนุษ ย โดย
กําหนดใหที่ตั้งของปราสาทเปนศูนยกลางของจักรวาล และใหแมน้ําลําคลองตามธรรมชาติเปน
สัญลักษณแทนมหาสมุทรที่ลอมรอบจักรวาล แมวาตอมาในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 จะโปรดให
สรางกําแพงเมืองขึ้นอีกชั้นหนึ่งก็ไมไดทําใหโครงสรางคติดังกลาวเสียไป แตกลับยิ่งเปนการย้ําชัด
ถึงความตองการที่จะสรางเมืองใหเปนจักรวาล (แผนผังที่ 36) บทบาทหนาที่ของกําแพงเมืองนี้จึง
ไมใชเปนเพียงกําแพงที่ลอมเมืองไวเพื่อปกปองจากการรุกรานของขาศึกหรือเปนเพียงตัวกําหนด
ขอบเขตของเมืองเทานั้น หากยังเปนเสมือนกําแพงที่ลอมรอบจักรวาลดวย
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แผนผังที่ 36 เปรียบเทียบแผนภาพจักรวาลกับเมืองพิมาย
ความสามารถของชาวเขมรในการสรางเมืองและงานสถาปตยกรรมออกมาเปนรูป
จักรวาลจําลอง มีปรากฏใหเห็นมาตั้งแต ป พ.ศ. 1424 (ค.ศ. 881) เมื่อพระเจาอินทรวรมันที่ 1
(พ.ศ. 1420-1432 / ค.ศ. 877-889) โปรดใหสรางปราสาทบากองขึ้นที่ศูนยกลางของเมืองหริหรา
ลัยราชธานีของพระองค หรือศูนยกลางราชธานีแหงแรกของเมืองพระนคร คือ ปราสาทพนมบา
แค็ง159ก็สรางขึ้นเพื่อใหเปนเขาพระสุเมรุ แนวความคิดนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นในสมัยพระเจาอุทัย
ทิตยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1593-1608 /ค.ศ. 1050-1066) เมื่อพระองคโปรดใหสรางปราสาทบาปวน
โดยในจารึกที่ฐานของปราสาท กลาววา ทรงตองการใหมีเขาพระสุเมรุอยู ณ ศูนยกลางของราช
159

ยอรช เซเดส, เมืองพระนคร : นครวัด นครธม (Angkor : An Introduction), แปล
โดย ปรานี วงษเทศ, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2540), 119.
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ธานีของพระองค แตที่ปราสาทหินพิมายนี้ นอกจากความสามารถในการสรางเขาพระสุเมรุไว
ศูนยกลางเมืองแลว ความชาญฉลาดของสถาปนิกหรือผูออกแบบยังอยูที่การเลือกชัยภูมิที่ตั้ง
ตามธรรมชาติใหสอดคลองกับแนวความคิดเรื่องจักรวาลดวย ซึ่งที่ผานมาการสรางจักรวาลของ
เขมรจะกระทําโดยการขุดสระน้ําหรือบารายไวรอบศาสนสถาน หรือขุดบารายขนาดใหญแลว
ตั้งศาสนสถานไวบนเกาะกลางบาราย เชนที่ ปราสาทแมบุญตะวันออก (พ.ศ. 1495/ค.ศ. 952)
ดวยทําเลที่ตั้งที่เหมาะแกการตั้งถิ่นฐานแลว เมืองพิมายยังเปนชัยภูมิที่เหมาะในการ
สรางเมืองใหเปนจักรวาลโดยอาศัยธรรมชาติที่อยูแวดลอม แมน้ําลําคลองตางๆ ที่ไหลโอบรอบ
เมืองพิมายจึงเปรียบเสมือนเปนมหาสมุทรที่ลอมรอบจักรวาล
โครงสรางผังบริเวณของปราสาท
ระบบการผังบริเวณของปราสาทหินพิมายเปนโครงสรางของปราสาทที่มีระเบียงคด
ลอมรอบปราสาทประธาน โดยมีศูนยกลางผังอยูที่ปราสาทประธาน ซึ่งโครงสรางลักษณะนี้เปน
ระเบี ย บแบบแผนทั่ว ไปของปราสาทเขมรที่ สร า งโดยกษั ต ริย ห รื อ ผูค รองแควน 160 โดยที่ก าร
ออกแบบตองยึดแผนภาพของมณฑลเปนหลัก คือ มีสวนที่เปนแกนกลางและสวนปองลอม161
แบบของโครงสร า งผั ง เช น นี้ เป น ไปตามคติ จั ก รวาลในระบบสั ญ ลั ก ษณ คื อ มี
ปราสาทประธานเปนเขาพระสุเมรุ ซึ่งสถาปนิกไดออกแบบใหตัวปราสาทตั้งอยูบนฐานสูงเปนการ
สรางภาพภูเขาใจกลางจักรวาลที่ลอมรอบไปดวยกําแพงสูง ซึ่งก็คือ ระเบียงคดกับกําแพงแกว
ขณะเดี ย วกั น ศู น ย ก ลางของโครงสร า งผั ง ของปราสาทหิ น พิ ม ายอยู ใ นตํ า แหน ง เดี ย วกั น กั บ
ศูนยกลางของปราสาทประธาน ตางจากปราสาทเมืองต่ําที่ศูนยกลางของผังไมใชจุดเดียวกันกับ
ศูนยกลางปราสาทประธาน162 ลักษณะเชนนี้คงจะเปนดวยเงื่อนไขทางดานการเมืองที่ราชวงศ
มหิธรปุระใชประกาศความเปนอิสระจากอํานาจศูนยกลางที่เมืองพระนคร และสามารถขึ้นมามี
บทบาทอํานาจในราชสํานักได โดยศักดิ์ของปราสาทหินพิมายจึงไมไดเปนเพียงปราสาทของ
ชุมชนหรือแวนแควนเทานั้น แตเปนปราสาทคีรีประจําราชวงศมหิธรปุระดวย
160

อนุวิทย เจริญศุภกุล, ปราสาทเมืองต่ํา การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม,

16.
161

เรื่องเดียวกัน, 18.
162
เรื่องเดียวกัน, 52-53.
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แผนผังที่ 37 แสดงภาพแผนผังของมณฑลชัน้ ตนในศาสนาพราหมณที่ปราสาทหินพิมาย
โครงสรางผังของปราสาทหินพิมายไมไดถูกจําลองใหเปนเพียงจักรวาลตามคติพุทธ
ศาสนาเทานั้น หากยังแสดงถึงแบบแผนผังของมณฑลในชั้นตนของพราหมณดวย163 คือ กลุม
ระเบียงคดเปน “มัณฑะ” และตัวกําแพงแกวเปน “ละ” (แผนผังที่ 37)

163

อนุวิทย เจริญศุภกุล, “การออกแบบและคติสัญลักษณของปราสาทเมืองต่ํา,”
ศิลปากร 32,3 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2531) : 41.
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การเนนความสําคัญของแนวแกน
ในการสรางงานสถาปตยกรรมที่ใชคติสัญลักษณของจักรวาล การวางตําแหนง
ทิศทางของตัวอาคารและแผนผังตองสัมพันธกับระบบจักรวาล ซึ่งโดยทั่วไปแลวปราสาทเขมรจะ
ใชระบบการวางทิศทางตามระบบสุริยะ แตที่ปราสาทหินพิมายจะพิเศษตางออกไป คือ ใชระบบ
แกนโลก (บทที่ 3) เปนแกนประธานในทิศเหนือ-ใต และแกนรองในทิศตะวันออก-ตะวันตก ระบบ
การวางผังเชนนี้นอกจากจะสัมพันธกันระบบจักรวาลแลว ยังมีความสัมพันธกับวงโคจรของดวง
อาทิตยในรอบปซึ่งกอใหเกิดฤดูกาลบนโลก กลาวคือ ทิศเหนือเปนทิศที่ดวงอาทิตยอยูหางไกลจาก
เสนศูนยสูตรของโลกมากที่สุดในฤดูหนาวชวงราศีมกร จากนั้นดวงอาทิตยก็เคลื่อนตัวลงมาสูทิศ
ใต ซึ่งเปนจุดที่ดวงอาทิตยอยูหางจากเสนศูนยสูตรมากที่สุดในฤดูรอนชวงราศีกรกฏ แลวเคลื่อน
ตั ว ขึ้ น ไปสู ทิ ศ เหนื อ เวี ย นกั น ในลั ก ษณะนี้ ต ลอด ทิ ศ เหนื อ จึ ง ถื อ เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของป แ ละ
ขณะเดียวกันก็เปนจุดสิ้นสุดของป ซึ่งเทากับจุดสิ้นสุดของโลกในความหมายทางพื้นที่ เวลา และ
ความหลุดพน164 (แผนผังที่ 38)

แผนผังที่ 38 แสดงวงโคจรของดวงอาทิตยในรอบป

164

เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, 321.
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แผนผังที่ 39 แสดงวงโคจรของดวงอาทิตยในรอบวัน
ระบบนี้ เ ป น สิ่ ง ที่ เ น น ให เ ห็น ถึ ง การใหค วามสํ า คั ญกั บ แกนประธานตามคติใ หม ที่
ราชวงศมหิธรปุระนํามาใชตามเงื่อนไขทางดานการเมืองดังที่กลาวมา ขณะเดียวกันแกนรองใน
ทิศตะวันออก-ตะวันตก ก็ไมไดถูกละทิ้งความสําคัญไป เห็นไดจากการวางตําแหนงของโคปุระ
ชั้นในดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก (บทที่ 3) ซึ่งแกนรองนี้มีความสัมพันธกับการโคจรของ
ดวงอาทิตยในรอบวันที่ทําใหเกิดกลางวันและกลางคืน (แผนผังที่ 39) ลักษณะเชนนี้ถือไดวาเปน
การสมรสของรูปแบบที่ใชดวงอาทิตยเปนแกนกับรูปแบบที่ใชโลกเปนแกน165
นอกจากนี้ สถาปนิกยังออกแบบใหอาคารที่มีศักดิ์สูงสุด คือ ปราสาทประธานวางตัว
ในทิ ศ ทางตามแนวแกนประธานเหนือ -ใต และยั ง วางตํา แหนง ทั บ หลั ง ประดั บ ประตู ภายใน
ปราสาทประธานทางทิศเหนือ-ใตใหสอดคลองกับระบบแกนประธานดวยเชนกัน (บทที่ 4)

165

เรื่องเดียวกัน, 317.
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ระบบแผนผังขององคประกอบสถาปตยกรรม
เนื่องจากการสรางปราสาทเขมรขนาดใหญ คือ ลักษณะของการสรางจักรวาล ดังนั้น
ในกระบวนการออกแบบปราสาทเขมรจึงเปนการออกแบบตั้งแตระบบของแผนผัง ตัวอาคาร จน
ลงไปถึงองคประกอบสถาปตยกรรม
สวนสําคัญขององคประกอบสถาปตยกรรมของปราสาทหินพิมายในการศึกษานี้อยูที่
การจัดวางตําแหนงภาพสลักที่ปราสาทประธาน ซึ่งเปนระบบที่แสดงใหเห็นถึงคติสัญลักษณของ
จักรวาลและมณฑลที่ซอนกันอยูถึง 3 ระบบ (บทที่ 4) คือ ระบบการจัดผังแบบหวงที่แบงเนื้อหาใน
คติพุทธศาสนาอยูภายในปราสาท ซึ่งเปนแกนสําคัญของความหมายเชิงสัญลักษณ สวนเนื้อหา
ในคติพ ราหมณจ ะอยู ร อบนอกตั ว ปราสาท ระบบที่ส องคื อ การจั ด ผั ง ตามแนวแกน โดยการ
กําหนดใหทับหลังประดับทิศเหนือและทิศใตภายในปราสาทมีความสัมพันธกับคติการวางผังใน
แกนเหนือ-ใต (บทที่ 3) ที่กําหนดใหทิศใตเปนประตูทางเขาสูจักรวาล และประตูทางทิศเหนือเปน
ทางออกจากจักรวาล ซึ่งหมายถึง การบรรลุนิพพาน และระบบสุดทาย คือการจัดผังแบบการ
กําหนดตําแหนง โดยการวางทับหลังประดับภายในทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตามมณฑลของ
พระชินพุทธะ และการวางภาพสลักที่กลีบขนุนรูปเทพเจาประจําทิศซึ่งเปนผูดูแลรักษาทิศทั้งสี่บน
สวรรค
ความซับซอนในการออกแบบเชิงสัญลักษณของปราสาทหินพิมายนี้ ถือเปนจุดสุด
ยอดของการสร า งสรรค ง านสถาป ต ยกรรมด ว ยฝ มื อ และสติ ป ญ ญาของมนุ ษ ย ใ นการเนรมิ ต
อาณาจักรของเทพเจาตามความเชื่อทางศาสนาใหออกมาเปนสิ่งที่สัมผัสได ซึ่งสามารถสรุป
ความหมายและคติสัญลักษณของปราสาทหินพิมายไดเปน 3 ประเด็น คือ
1.ความหมายของปราสาทหินพิมาย
2.ปราสาทหินพิมายในฐานะที่เปนสัญลักษณของจักรวาล
3.ปราสาทหินพิมายในฐานะที่เปนสัญลักษณของมณฑล
ความหมายของปราสาทหินพิมาย
ความตองการที่จะประกาศตัวเปนอิสระจากอํานาจศูนยกลางที่เมืองพระนครของ
ราชวงศมหิธรปุระ ทําใหมีการสรางปราสาทหินพิมายขึ้นดวยการใชคติสัญลักษณแบบใหมที่วาง
ทิศทางของปราสาทไปในแกนแนวเหนือ-ใต ซึ่งเปนการใชโลกเปนแกนของจักรวาลซึ่งทําใหประตู
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ทางเข า และทางออกของจั ก รวาลได เ ปลี่ ย นไปอยู ใ นทิ ศ เหนื อ -ใต ด ว ย ระบบดั ง กล า วนี้ ยั ง
สอดคลองกับแนวความคิดในพุทธศาสนาที่เชื่อในเรื่องของการเวียนวายตายเกิด เมื่อมนุษยผูโง
เขลาไดกาวเขาไปสูในจักรวาลโดยผานประตูบรรพบุรุษในทิศใต ก็จะถอยกลับออกไปในทางทิศใต
อีกเพื่อที่จะไปเกิดใหมในภพภูมิอื่น เปนการผานจากการเกิดใหมในจักรวาลระดับหนึ่งไปสูอีก
ระดั บ หนึ่ ง เป น การตายจากภพหนึ่ง และไปเกิ ด ใหมใ นภพหนึ่ ง ภายในวงล อ แหง ความทุก ข ที่
หมุนเวียนไปไมสิ้นสุด แตสําหรับมนุษยผูที่เขาใจสัจธรรมจะเดินทางผานเขาไปทางทิศใตและกาว
ทะลุออกไปทางทิศเหนือซึ่งเปนทางออกจากจักรวาลโดยไมกลับมาอีก ซึ่งหมายถึงการละทิ้งจาก
ภพภูมิตางๆ หรือการบรรลุนิพพานนั่นเอง
ปราสาทหิ น พิ ม ายจึ ง เปน ปราสาทที่ ร าชวงศม หิธรปุระใชเ ป น ทั้งเครื่อ งหมายการ
เปนอิศระจากศูนยกลางและใชเปนอุบายที่นําราษฎรไปสูปญญา เพื่อใหเกิดพุทธภาวะหรือการ
หลุดพนจากระบบสังสารวัฏไปได
ปราสาทหินพิมายในฐานะที่เปนสัญลักษณของจักรวาล
ความพยายามในการจํ า ลองจั ก รวาลมาไว บ นโลกมนุ ษ ย ที่ ป ราสาทหิ น พิ ม ายนี้
นับเปนความสามารถของสถาปนิกในการออกแบบจักรวาลจําลองดวยการใชระบบสัญลักษณที่
ซอนทับกันหลายระบบ ทั้งโดยการวางทิศทางของปราสาทใหเปรียบเสมือนเปนกงลอแหงจักรวาล
หรื อ การวางแผนผั ง ปราสาทให เ ป น จั ก รวาลส ว นย อ ยหรื อ จุ ล จั ก รวาลหนึ่ ง หรื อ การวางผั ง
องคประกอบสถาปตยกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงคติจักรวาลในพุทธศาสนา ตลอดจนการเลือกทําเล
ที่ ตั้ ง ที่ เ หมาะแก ก ารเนรมิ ต จั ก รวาลขึ้ น บนโลกมนุ ษ ย สิ่ ง เหล า นี้ ล ว นเป น เครื่ อ งย้ํ า ให เ ห็ น ถึ ง
จุดประสงคของการสรางปราสาทหินพิมายขึ้นเพื่อใหเปนสัญลักษณของจักรวาลทั้งสิ้น

ปราสาทหินพิมายในฐานะที่เปนสัญลักษณของมณฑล
รูปแบบของมณฑลที่ปรากฏที่ปราสาทหินพิมายนี้มีทั้งมณฑลในศาสนาพราหมณ
และมณฑลของพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน คําวา “มณฑล” (manadala) นี้เปนคําภาษาสันสกฤต
มาจากคําวา “มัณฑะ” (manda) และคําวา “ละ” (la) มณฑล หมายถึง วงกลมซึ่งถือเปนอาณา
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เขตอันศักดิ์สิทธิ์ หรือหมายถึงความสมบูรณโดยรอบ166 ในคติของศาสนาพราหมณ มณฑลจะ
ถูกใชเปนแผนผังทางสถาปตยกรรม เรียกวา วัสดุปุรุษมณฑล ซึ่งเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีพรหมัน
ประทับอยูตรงกลางแผนผังหรือสวนที่เปนแกนกลาง และมีเทวดา 44 องคสถิตลอมรอบพรหมัน
คือสวนที่ป ดลอม แผนผังของปราสาทหิน พิมายจึงเปนสัญลักษณของมณฑลขั้น ตน ตามคติ
ศาสนาพราหมณ (ดูแผนผังที่ 37)
ทางพุทธศาสนา มณฑลเปนสัญลักษณของการบรรลุพุทธภาวะอยางสมบูรณ167
มณฑลในลัทธิวัชรยานมีอยู 2 รูปแบบ ไดแก วัชรธาตุมณฑลและครรภธาตุมณฑล วัชรธาตุ
มณฑล คื อ มณฑลแห ง ความรู หมายถึ ง ญาณของพระพุ ท ธเจ า ที่ ห ยั่ ง รู ใ นสรรพสิ่ ง 168 ส ว น
ครรภธาตุมณฑล169 คือ มณฑลแหงหลักจักรวาลหรือกฎภายในของสรรพสิ่งที่เปนตัวกําหนดให
ธรรมชาติ ดําเนิน ไปอยา งมีระเบียบ170 หรือหมายถึง หลัก ศูน ยตาหรือสุญญตาที่แผครอบคลุม
จักรวาล171 มณฑลในพุทธศาสนาเปนสัญลักษณของชายและหญิงบนโลกและเปนสิ่งที่ชวยใน
การทําสมาธิ172
มณฑลพุ ท ธศาสนาที่ ป ราสาทหิ น พิ ม าย คื อ วั ช รธาตุ ม ณฑลอั น เป น มณฑลของ
พระพุทธเจาผูพิชิตหาพระองคหรือพระชินพุทธเจา (ดูแผนผังที่ 35) ที่แสดงใหเห็นถึงโลกแหง
ความหลากหลายดวยแสงแหงความรูแจง173 นั่นเอง

166

เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, 134.
167
เรื่องเดียวกัน.
168
เรื่องเดียวกัน, 256.
169
สนอดกราสใชคําวา ครรภโกศมณฑล
170
เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, 255.
171
เรื่องเดียวกัน, 256.
172
Jytte Hansen, Mandala [Online], accessed 9 March 2000. Available from
http://www.jyh.dk/indengl.htm. And Giuseppe Tucci, The Theory and Practice of the
Mandala (London : Rider&Company, 1961), 37.
173
เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, 166-167.
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บทที่ 6
บทสรุป
การศึกษาคติการออกแบบปราสาทหินพิมายนี้ แมจะสามารถชี้ไดวา สถาปนิกได
ออกแบบปราสาทหินพิมายตามคติของจักรวาลและมณฑลในพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน แต
การศึกษานี้ก็เปนเพียงสวนหนึ่งของการศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมเขมรเทานั้น และยัง
เปนเพียงการศึกษาที่เนนถึงระเบียบวิธีวิจัยตามกรอบโครงของวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
โดยการใช ก ระบวนการศึ ก ษาจากอาคารที่ มี ศั ก ดิ์ สู ง สุ ด ไปสู อ าคารที่ มี ศั ก ดิ์ ต่ํ า กว า เพื่ อ หา
ความหมายและระบบสัญลักษณของงานสถาปตยกรรม
การศึ ก ษาตามแนวทางนี้ ผู ศึ ก ษาได ใ ช ค วามรู ท างด า นประติ ม านิ ร มาณวิ ท ยา
(Iconography and Icocnology)
มาหาคาความหมายและระบบสัญลักษณของปราสาท
หินพิมาย ซึ่งถือไดวาบรรลุเปนไปตามวัตถุประสงคและขอสมมติฐานที่ผูศึกษาไดตั้งไวในขั้นตน
และผลของการศึกษานี้ก็มีความสอดคลองกับแนวคิดทางดานศาสนาอันเปนตัวกําหนดรูปแบบ
ของงานศิลปะในประเทศไทย
อย า งไรก็ ดี ความสํ า เร็ จ ของการศึ ก ษานี้ ไ ม ไ ด อ ยู ที่ ผ ลของการศึ ก ษา แต อ ยู ที่
กระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่ใชในการศึกษา ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้ยังมีผูทําการศึกษาไว
นอ ยมากในประเทศไทย การศึก ษาในแนวทางนี้ จึง ถือ เป น แนวใหม ท างดา นประวัติ ศาสตร
สถาป ต ยกรรมเขมรที่ ใ ช ใ นการหาค า ความหมายของงานสถาป ต ยกรรมเพื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธของตัวงานสถาปตยกรรมกับมิติทางเวลาและพื้นที่ ซึ่งผลที่ไดไมไดเปนขอสรุปที่
ชัดเจนและแนนอน (truth) เสมอไป แตเปนเพียงขอเท็จจริง (fact) ที่ไดจากการศึกษา ที่เสนอ
ภาพของอดีตโดยผานกระบวนการศึกษาที่ใชงานสถาปตยกรรมเปนเครื่องมือ
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นานาทัศนะเกี่ยวกับปราสาทหินพิมาย
ในการศึกษาเรื่องปราสาทหินพิมายนี้ ผูศึกษาไดพบวานักวิชาการแตละทานตางมี
ทัศนะความคิดเห็นเกี่ยวกับปราสาทหินพิมายที่แตกตางกันไป อันเปนผลมาจากรากฐานทางดาน
ความคิดและกระบวนการศึกษาที่แตกตางกันไปตามแตลาขาวิชาการ ซึ่งยอมมีอัตวิสัยของผูศ กึ ษา
เขาไปรวมดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได และยังเปนการมองจากเพียงดานเดียวเทานั้น ผลที่ไดจาก
การศึกษาจึงเปนเพียงองคความรู (Knowledge) หรือ ผลของกระบวนการทางความคิด ( Object
of Thought) ไมไดเปนความจริงแท (Absolute Truth)
Object of
Thought or
Knowledge

Absolute
Truth
Or
Object

Subjective
Approach

นอกจากนี้ บริบททางดานการเมืองและสังคมก็มีผลตอแนวทางการศึกษาในแตละ
ยุ ค สมั ย เช น กั น ด ว ยเหตุ นี้ ผู ศึ ก ษาจึ ง ได ร วบรวมข อคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปราสาทหิ น พิ ม ายของ
นักวิชาการตางๆ มานําเสนอเพื่อเปนแนวทางเลือกสําหรับผูที่สนใจจะศึกษาตอไป
ตามที่กลาวมาแลวในสวนของเนื้อหาวิทยานิพนธวา การศึกษาประวัติศาสตรศิลป
สถาปตยกรรมเขมรเริ่มแรกดําเนินการโดยสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศซึ่งมีรากฐานของ
การศึกษาแบบอาณานิคม คือ เปนการศึกษากลุมชนที่ตนเองเขาไปปกครอง ซึ่งศิลปะเขมรใน
ทัศนะของสํานักฝรั่งเศสนี้รวมไปถึงศิลปะเขมรในเขตประเทศไทยดวย
ตอ มาเมื่ อ คนไทยเริ่ม สนใจในอดี ตของตน กลุม ชนชั้ น ปกครองก็ไดทํา การศึ ก ษา
ประวั ติ ศ าสตร ช าติ ไ ทยโดยเน น ถึ ง ความเจริ ญ รุ ง เรื อ งในอดี ต ที่ ห ลงเหลื อ ตกทอดให เ ห็ น ผ า น
โบราณวัตถุสถานตางๆ โดยผูที่มีบทบาทอยางมาก คือ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
หลวงบริบาลบุรีภัณฑ ซึ่งในการศึกษาประวัติศาสตรศิลปสถาปตยกรรมเขมรนี้ สมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงผนวกอารยธรรมเขมรใหเปนหนึ่งเดียวกับสยามประเทศ ดวยการ
เรียกชื่อ “ศิลปะลพบุรี” แทน “ศิลปะเขมร” การศึกษาศิลปะในประเทศไทยชวงแรกนี้จึงเปนกระแส
ชาตินิยมที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อชี้ใหเห็นอดีตที่ยาวนานของชาติไทยและเปนการปฏิเสธอํานาจของ
ประเทศอาณานิคมที่อางถึงอํานาจอธิไตยในดินแดนสยามขณะนั้น แตเปนที่นาสังเกตวางานพระ
นิพนธของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไมไดแตกตางไปจากงานเขียนของสํานักฝรั่งเศสที่
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ทรงไดรับอิทธิพลทางงานนิพนธมาจากนักวิชาการของสํานักฝรั่งเศสที่ทํางานรวมกับพระองคใน
ราชบัณฑิตยสภา ตั้งแตป พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) คือ ยอรช เซเดส
การศึกษาประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทยมีการพัฒนาใหเปนระบบวิทยาศาสตร
มากขึ้นเมื่อมีการกอตั้งคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในป พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) ซึ่ง
อาจารยสวนใหญ คือ ขาราชการจากกรมศิลปากร เชน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล หลวงบริบาล
บุรีภัณฑ ระบบการศึกษาของคณะโบราณคดีนี้ไดรากฐานทางความคิดมาจากการศึกษาตาม
แบบโบราณคดีของสํานักฝรั่งเศสที่ศึกษาวิวัฒนาการของลวดลายศิลปะแลวนําไปอางอิงเขากับ
ลายลักษณอักษรเพื่ออฺบายถึงความเปนมาของศิลปะนั้นๆ ซึ่งงานนิพนธดานศิลปะแนวนี้ไดสืบ
ทอดเคาโครงความคิดมายังนักวิชาการรุนตอมาจนถึงปจจุบัน เชน สันติ เล็กสุขุม หมอมราชวงศ
สุ ริ ย วุ ฒิ สุ ข สวั ส ดิ์
ขณะเดี ย วกั น ก็ มี นั ก วิ ช าการที่ ไ ม ใ ช ผ ลผลิ ต ของสํ า นั ก ฝรั่ ง เสศ เช น
มานิต วัลลิโภดม ที่ศึกษาศิลปะเขมรโดยการสํารวจทางโบราณคดี ซึ่งเปนการตอบสนองนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เคาโครงการศึกษาแนวนี้จึงไมพนไปจาก
กรอบความคิดเรื่องรัฐชาติ
ในชวง พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) เปนตนมา ไดมีการเสนอเคาโครงงานเขียนอีกแนว
หนึ่งที่ใชทฤษฎีของการศึกษาทางวัฒนธรรมมาอธิบายในงานเขียนประวัติศาสตรศิลปะเขมรใน
ประเทศไทย ซึ่งเริ่มเห็นไดจากงานขอหมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ในชวงหลัง พ.ศ. 2520
(ค.ศ.1977) มีการใชบริบทการกระจายทางวัฒนธรรมเขามาผสมกับกรอบความคิดเรื่องรัฐชาติ
อธิบายงานศิลปะเขมร โดยการเรียกชื่อ “ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย” แตงานเขียนนี้ก็
ยั ง คงอยู ภ ายใต ก รอบความคิ ด ที่ มี ร ากฐานจากสํ า นั ก ฝรั่ ง เศสอยู นั ก วิช าการในกลุ ม ของ
การศึกษาทางวัฒนธรรมนี้ ไดแก ศรีศักร วัลลิโภดม และพิริยะ ไกรฤกษ โดยมีการเขียนงานที่เปน
การสรางความหมายใหมของ “ศิลปะเขมรในประเทศไทย “ วาเปนการกระจายทางวัฒนธรรม ซึ่ง
เปนแนวคิดที่พัฒนามาจากสํานักอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะงานของพิริยะ
ลาสุด ที่ใชกรอบความเชื่อทางศาสนามาอธิบายงานศิลปะ ซึ่งเปนการตัดกรอบความคิดเรื่องรัฐ
ชาติออกไปและไมอิงกับแนวคิดของสํานักฝรั่งเศส
การศึกษาประวั ติศาสตรศิ ลปะเขมรในประเทศไทยอาจจะแบ งกลุม นัก วิ ชาการที่
ทําการศึกษาไดออกเปน 3 กลุมใหญ คือ
1. นักวิชาการในกรอบความคิดเรื่องรัฐชาติ
2. นักวิชาการที่สบื ทอดแนวความคิดของสํานักฝรั่งเศส
3. นักวิชาการสํานักคิดอเมริกนั
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โดยการรวบรวมขอคิดเห็นของนักวิชาการตางๆ เกี่ยวกับปราสาทหินพิมายนี้ ผูศึกษาเห็นวา
ประเด็นที่เปนที่ถกเถียงกันมากมีอยู 3 ประเด็น คือ
1. ศาสนาที่ปราสาทหินพิมาย
2. ตําแหนงการจัดวางแผนผัง
3. ประติมานิรมาณวิทยา
ศาสนาที่ปราสาทหินพิมาย
นักวิชาการสวนใหญมีความเห็นวาปราสาทหินพิมายเปนศาสนสถานที่สรางขึ้นในคติ
พุทธศาสนา เนื่องจากภาพสลักที่ปรากฏบนทับหลังประดับประตูรอบหองครรภคฤหะอันเปนแกน
สําคัญทางโครงสรางเชิงมิติสัญลักษณไดแสดงภาพเลาเรื่องราวในพุทธประวัติและรูปพระพุทธเจา
แตก็ยังไมเปนที่สรุปแนชัดวา ปราสาทหินพิมายนี้ไดถูกสรางใหเปนพุทธศาสนสถานแตเริ่มแรก
หรือมีการปรับเปลี่ยนขึ้นเปนภายหลัง เนื่องจากภาพสลักสวนใหญที่ปราสาทหินพิมายเปนภาพ
ในศาสนาพราหมณ
สวนขอถกเถียงที่เปนที่โตแยงกันมากในเรื่องนี้ คือ พุทธศาสนาที่ปราสาทหินพิมาย
เปนของลัทธิและนิกายใด ซึ่งในขอนี้ไดมีนักวิชาการแสดงความคิดเห็นตางๆ กันดังนี้
นักวิชาการกรอบความคิดแบบรัฐชาติ

นั ก วิ ช าการในกลุ ม นี้ มี ค วามเห็ น ว า พุ ท ธศาสนาที่
ปราสาทหินพิมายเปนลัทธิมหายาน ซึ่งเปนศาสนาที่
รุง เรือ งในช ว งศิล ปะเขมรแบบบายน นั ก วิ ช าการใน
กลุมนี้ คือ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ และมานิต วัลลิโภดม
นอกจากนี้ เมื่ อ กรมศิ ล ปากรได จั ด ทํ า คู มื อ นํ า ชม
โบราณสถานเพื่ อ สนองกั บ นโยบายส ง เสริ ม การ
ทองเที่ยว ยังไดนําเสนอวาปราสาทหินพิมายเปน
พุ ท ธศาสนสถานในลั ท ธิ ม หายานสื บ ทอดมาจาก
นักวิชาการในอดีต
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นักวิชาการที่สืบทอดแนวคิดของสํานัก จากการสืบทอดเคาโครงงานเขียนมาจากสํานักฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
นั ก วิ ช าการในกลุ ม นี้ จึ ง มี ค วามเห็ น ว า พุ ท ธศาสนาที่
ปราสาทหิน พิมายคือลัท ธิมหายาน เชน หม อมเจ า สุ
ภัทรดิศ ดิศกุล แตก็มีนักวิชาการบางคนที่นําเสนอ
ความเห็นที่แตกตางออกไป เชน ธิดา สาระยา เสนอวา
เปน พุ ท ธศาสนามหายานลั ท ธิ วัช รยาน หรือ ผาสุ ข
อินทราวุธ ที่นําเสนอวาเปนพุทธศาสนาลัทธิมหายาน
นิกายวัชรยาน ซึ่งเปนความพยายามที่จะนําเสนองาน
เขียนที่ตางออกไปจากเดิม แตก็ยังคงมีสับสนในเรื่อง
ของลัทธิและนิกายในพุทธศาสนาอยู
นักวิชาการสํานักคิดอเมริกัน
ผลสรุปเรื่องพุทธศาสนาที่ปราสาทหินพิมายนี้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการนําเสนอของนักวิชาการกลุมนี้
ที่นําเสนอวา เป นพุทธศาสนาลัทธิวัช รยาน ซึ่ งเปน
ลั ท ธิ ที่ มี ป รั ช ญาความเชื่ อ ต า งไปจากลั ท ธิ ม หายาน
ผลสรุ ป ดั ง กล า วเป น การตี ค วามใหม จ ากหลั ก ฐาน
ทางด า นศิ ล ปะและลายลี ลั ก ษณ อั ก ษรเดิ ม แต ใ ช
วิธีการศึกษาจากพื้นฐานความเชื่อทางดานศาสนาแทน
การศึกษาภายใตกรอบของรัฐชาติอยางเชนที่ผานมา
นักวิชาการที่เสนอความเห็นเชนนี้ คือ พิริยะ ไกรฤกษ
และอนุวิทย เจริญศุภกุล
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ตําแหนงการจัดวางแผนผัง
ตามที่กลาวมาแลวในเนื้อหาวิทยานิพนธถึงความพิเศษของปราสาทหินพิมายที่เปน
ปราสาทในอารยธรรมเขมรที่หันหนาไปสูทิศใต อันแตกตางจากระเบียบแบบแผนของปราสาท
เขมรทั่วไปที่หันหนาไปสูทิศตะวันออก ซึ่งในขอนี้มีนักวิชาการไดแสดงความเห็นกันหลากหลาย
ดังนี้
นักวิชาการกรอบความคิดแบบรัฐชาติ

ด ว ยแนวความคิ ด ที่ ต อ งการปฏิ เ สธอํ า นาจของ
มหาอํานาจที่มีเหนือรัฐสยาม ชนชั้นปกครองของสยาม
ไดเสนอความเห็นในเรื่องนี้วา ปราสาทหินพิมายหันหนา
ไปสูทิศใตเพื่อรับกับแนวถนนโบราณที่ตัดมาจากเมือง
พระนคร โดยนักวิชาการที่นําเสนอเชนนี้ คือ หมอมเจา
สุ ภั ท รดิ ศ ดิ ศ กุ ล หรื อ บางคนก็ ห ลี ก เลี่ ย งไม ก ล า วถึ ง
ประเด็น นี้ เลย เชน มานิต วั ลลิ โภดม ความเห็น ของ
หมอมเจาสุภัทรดิศไดรับการสืบทอดมาถึงปจจุบัน ดัง
เห็นไดจาก งานเขียนของกรมศิลปากรในคูมือนําชม
โบราณสถาน
ภายหลังไดพิเศษ เจียจันทรพงษ ไดเสนอความเห็นใหม
วาเนื่องมาจากคติพุทธศาสนาลัทธิมหายานที่ถือกันวา
ทิศใตเปนทิศแหงการมีชีวิต ทิศเหนือเปนทิศแหงความ
ตายโดยพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานทรงหันพระ
เศี ย รไปทางทิ ศ เหนื อ และในสารั ต ถธรรมมหายาน
กลาววา ที่ประทับของพระอวโลกิเตศวรที่มหายานนับ
ถืออยูทางทิศใตของอินเดีย คือ ภูเขาโปตละ
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นัก วิ ช าการที่ สื บ ทอดแนวความคิด ของสํ า นั ก นักวิชาการของสํานักฝรั่งเศสไดแสดงความเห็น
ฝรั่งเศส
ว า ปราสาทหิ น พิ ม ายหั น หน า ไปทางทิ ศ ใต
เพราะเปนการหันหนาไปสูเมืองพระนคร อัน
เป น การแสดงถึ ง การขึ้ น ตรงต อ อํ า นาจทาง
การเมืองของเมืองพระนคร นักวิชาการที่สีบท
อดแนวความคิ ด เช น นี้ คื อ ธิ ด า สาระยา
Lawrence Palmer Briggs
ต อ มาได มี นั ก วิ ช าการในกลุ ม นี้ ไ ด นํ า เสนอ
ความเห็ น ที่ ต า งออกไป คื อ คล อ ด จ า ค
(Claude Jacques) เสนอวา ปราสาทหินพิมาย
หันหนาไปทางทิศใตอันเปนทิศแหงความตาย
เนื่องจากปราสาทหินพิมายเปนปราสาทที่สราง
ขึ้นเพื่ออุทิศถวายแดบรรพบุรุษ ซี่งความเห็นนี้
มีความขัดแยงกับขอเสนอของพิเศษที่เสนอวา
ทิศใตเปนทิศแหงการมีชีวิต
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นักวิชาการสํานักคิดอเมริกัน

นักวิชาการในกลุมนี้เล็งเห็นวาดวยบริบททางการเมืองและไมมี
ปราสาทเขมรองคใดที่หันหนาไปสูเมืองพระนคร ปราสาทหินพิ
มายจึงไมจําเปนตองหันหนาไปสูเมืองพระนคร หรือใหรับกับแนว
ถนนโบราณ นักวิชาการกลุมนี้ไดแสดงทัศนะออกเปน 2 แบบ
คือ
พิรยะ ไกรฤกษ เสนอความเห็นพองกับคลอด จาควา ปราสาท
หินพิมายสรางโดยพระเจาชัยวรมันที่ ๖ เพื่ออุทิศบุญกุศลถวาย
แดบรรพบุรุษในราชวงศมหิธรปุระ จึงหันหนาไปสูทิศใต คือ ทิศ
แหงความตายอันมีพระยมเปนผูดูแลรักษาประจําทิศนี้
สวนความเห็นที่สอง คือ อนุวิทย เจริญศุภกุล ไดมองในแงของ
การวางแผนผังสถาปตยกรรมในอารยธรรมที่รับมาจากอินเดียวา
การวางผังมีอยู 2 ระบบ คือ ระบบแรกเปนการวางผังโดยใชดวง
อาทิตยเปนแกนจักรวาล แกนประธานของแผนผังจึงอยูในแนว
ทิศตะวันออก-ตะวันตก สวนระบบที่สอง คือ การใชโลกเปนแกน
จั ก รวาล แกนประธานของแผนผั ง จึ ง อยู ใ นแนวทิ ศ เหนื อ -ใต
เชนเดียวกับปราสาทหินพิมาย
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ประติมานิรมาณวิทยา
ภาพสลักที่ปราสาทหินพิมายนี้มีลักษณะเฉพาะที่ไมปรากฏในศิลปะเขมรใดๆ อีก
และยังมีรูปแบบที่หลากหลายที่ไมมีแมในคัมภีรทางศาสนา จึงมีการอานภาพสลักกันแตกตาง
ออกไปตามแนวคิดแตละกระบวนการ ซึ่งภาพสลักที่เปนขอถกเถียงกันมาก คือ ภาพสลักรูปเทพ
เจาในพุทธศาสนา ซึ่งอยูรอบหองครรภคฤหะ อันไดแก ทับหลังประดับประตูทิศตะวันตก ทับ
หลังประดับประตูทิศเหนือ และทับหลังประดับประตูทิศตะวันออก
นักวิชาการกรอบความคิดแบบ
รัฐชาติ
นักวิ ชาการกลุมนี้ เช น มานิ ต
วัลลิโภดม เห็นวาพุทธศาสนา
ที่ ป ราสาทหิ น พิ ม ายคื อ ลั ท ธิ
มหายานจึงอานภาพสลักที่ทับ
หลังประดับประตูเปนดังนี้

นั ก วิ ช า ก า ร ที่ สื บ ท อ ด
แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง สํ า นั ก
ฝรั่งเศส
ความสั บ สนในเรื่ อ งลั ท ธิ แ ละ
นิ ก า ย ท า ง พุ ท ธ ศ า ส น า
นักวิชาการกลุมนี้จึงยังคงอาน
ภาพสลั ก ที่ ทั บ หลั ง ประดั บ
ประตู เ ช น เดี ย วกับ ในวิช าการ
ในกลุมแรก

ทั บ ห ลั ง ป ร ะ ดั บ ป ร ะ ตู ทิ ศ ภาพพระพุทธเจากําลังเทศนา
ตะวันตก
ธรรมแก พ ระยามาร คือ พุ ท ธ
ประวัติตอนพระยามหาชมพู
ทับหลังประดับประตูทิศเหนือ ภาพพระวัชรสัตว คือ พระอาทิ
พุ ท ธ ในรู ป แบบพระพุ ท ธเจ า
ทรงเครื่องแบบกษัตริย
ทั บ ห ลั ง ป ร ะ ดั บ ป ร ะ ตู ทิ ศ มีความเห็น 2 แบบ คือ อาจจะ
ตะวันออก
เป น ไตรโลกยวิ ชั ย หรื อ พระ
สังวรก็เปนได
ทั บ ห ลั ง ป ร ะ ดั บ ป ร ะ ตู ทิ ศ พุ ท ธประวั ติ ต อนทรมานพระ
ตะวันตก
ยามหาชมพู
ทับหลังประดับประตูทิศเหนือ พระวัชรสัตว
ทั บ ห ลั ง ป ร ะ ดั บ ป ร ะ ตู ทิ ศ ไตรโลกยวิชัย หรืออาจเปนพระ
ตะวันออก
สังวร
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การศึกษาที่เล็งเห็นวาศาสนา
เปนสิ่งที่มีอยูในดินแดนเอเซีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต ม าช า นาน
และเป น ตั ว ที่ กํ า หนดรู แ บบ
ศิ ล ปะในดิ น แดนแถบนี้ การ
อ า น ภ า พ ส ลั ก บ น ทั บ ห ลั ง
ประดั บ ประตู ข องนั ก วิ ช าการ
กลุมนี้จึงวางอยูบนพื้นฐานของ
การกระจายทางวั ฒ นธรรม
โดยการเปรี ย บเที ย บรู ป แบบ
ศิลปะกับวัฒนธรรมตางๆ เพื่อ
หาขอสรุปของขอมูลภาพนั้นๆ
ซึ่ ง นั ก วิ ช าการในกลุ ม นี้ คื อ
พิริยะ ไกรฤกษ

ทั บ ห ลั ง ป ร ะ ดั บ ป ร ะ ตู ทิ ศ
ตะวันตก
ทับหลังประดับประตูทิศเหนือ
ทั บ ห ลั ง ป ร ะ ดั บ ป ร ะ ตู ทิ ศ
ตะวันออก

พระอมิ ต าถะ พระพุ ท ธเจ า
ประจําทิศตะวันตก
พระวัชริน หรือเหวัชระ
พระสังวร เทพเจาในสกุลพระ
อักโษภยะ พระพุทธเจาประจํา
ทิศตะวันออก

ความแตกต า งกั น ของทั ศ นะของนั ก วิ ช าการแต ล ะกลุ ม เป น ผลเนื่ อ งมาจาก
กระบวนการศึกษาที่ตางกันไปและวิธีการทางความคิดที่มีพื้นฐานไมเหมือนกัน ขอสรุปของขอ
ถกเถียงดังกลาวจึงยังไมเปนที่ยุติ ขึ้นกับหลักฐานและการตีความของนักวิชาการแตละคน ซึ่งใน
อนาคตยอมมีขอสันนิษฐานใหมเกิดไดหากมีหลักฐานเพิ่มเติมและมีการตีความกันใหม

ภาคผนวก ข ตัวอยางมณฑลในพุทธศาสนาลัทธิวชั รยาน
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ตัวอยางมณฑลในพุทธศาสนาลัทธิวชั รยาน
ในพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานมีปรัชญาความเชื่อที่นับถือพระชินพุทธะ ๕ พระองค
และพระอาทิพุทธะ ผูประทานกําเนิดพระชินพุทธะ โดยมีจุดมุงหมายในการบรรลุพุทธภาวะโดย
ใชวิธีแกรหัส 3 ประการ คือ
1. กายรหัส คือ การทําทาตางๆ ของพระพุทธเจาองคใดพระองคหนึ่ง
2. วจีรหัส คือ การรายมนตรหรือทองธาริณีประจําองคพระพุทธเจาองคนั้น
3. มโนรหัส คือ การทําสมาธิภายในมณฑลของพระพุทธเจาองคนั้น
ในพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานจึงมีมณฑลไวสําหรับทําสมาธิมากมายตามองคพระชิน
พุทธะและพระโพธิสัตวแตละพระองค แตมณฑลหลักของลัทธิวัชรยานมีอยู 2 มณฑล คือ
วัชรธาตุมณฑล หมายถึง มณฑลแหงความรู ซึ่งก็คือ ปญญาของพระพุทธเจาในการ
หยั่งรูสรรพสิ่งตางๆ
ครรภธาตุมณฑล หมายถึง มณฑลแหงหลักจักรวาลที่เปนตัวกําหนดใหธรรมชาติ
ดําเนินไปอยางมีระเบียบ หรือหมายถึงหลักศูนยตาหรือสุญญตาที่แผครอบคลุมจักรวาล
รูปแบบของมณฑลสวนใหญจะปรากฏในงานจิตรกรรมและประติมากรรม สวนใน
งานสถาป ตยกรรมไม ค อยไดพ บเห็ น มากนัก โดยเฉพาะในอารยธรรมเขมรยังไมป รากฏงาน
สถาปตยกรรมที่แสดงใหเห็นถึงมณฑลในคติพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน แตสามารถเห็นไดในงาน
สถาปตยกรรมของชวา คือ ศาสนสถานโบโรพุทโธ (Borobudur)
โบโรพุทโธ เปนศาสนสถานที่อยูในเกาะชวาภาคกลางสรางในป พ.ศ. 1323-1376
(ค.ศ. 780-833) ในราชวงศไศเลนทร โดยผานการดัดแปลงแกไขถึง 3 ครั้ง จึงอยูในสภาพปจจุบัน
โบโรพุทโธสรางบนเนินเขาธรรมชาติ ประกอบดวยฐานสี่เหลี่ยม 4 ชั้น และฐานกลม 3 ชั้น โดย
ฐานกลมรองรับสถูปที่ประดิษฐานพระอาทิพุทธะจํานวน 72 องค สวนฐานสี่เหลี่ยมแตละชั้น
ประดิษฐานพระชินพุทธะประจําทิศในซุมทั้งสี่ทิศ คือ ดานทิศเหนือประดิษฐานพระอโมฆสิทธิ
ทิศตะวันออกประดิษฐานพระอักโษภยะ ทิศใตประดิษฐานพระรัตนสัมภวะ และทิศตะวันตก
ประดิษฐานพระอมิตาภะ ซึ่งลักษณะแผนผังเชนนี้ แสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการสราง
โบโรพุทโธขึ้นมาเพื่อใหเปนสัญลักษณของมณฑลในพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน คือ วัชรธาตุ
มณฑล อันเปนมณฑลของพระชินพุทธะ
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แผนผังแสดงสัญลักษณของวัชรธาตุมณฑลที่โบโรพุทโธ

วัชรธาตุมณฑลที่โบโรพุทโธนี้เปนวัชรธาตุมณฑลที่มีความสมบูรณที่สุดในรูปของ
สถาปตยกรรม ตางจากที่ปราสาทหินพิมาย ที่ไมสมบูรณโดยปรากฏเทพเจาประจําทิศเพียงใน
แนวแกนตะวันออก-ตะวันตกเทานั้น สวนในแนวแกนทิศเหนือ-ใตถูกแทนที่ดวยคติสัญลักษณ
ของจักรวาลแทน หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนคติของปราสาทหินพิมายในภายหลัง ซึ่งยังไมทราบ
แนนอน

ภาคผนวก ค ตัวอยางมณฑลในศาสนาพราหมณ

115

ตัวอยางมณฑลในศาสนาพราหมณ
นอกจากพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานใชมณฑลเพื่อการทําสมาธิแลวนั้น ในศาสนา
พราหมณยั ง มี ม ณฑลด วยเช น กั น มณฑลในศาสนาพราหมณมี หลายประเภท แตม ณฑลที่
กลาวถึงในวิทยานิพนธฉบับนี้ คือ มณฑลที่ใชเปนแผนผังทางสถาปตยกรรมหรือเปนที่ตั้งของศา
สนสถาน ไดแก วัสดุปุรุษมณฑล

แผนภาพวัสดุปุรุษมณฑลในรูปแบบ 81 หนวยบาท
วัสดุ หมายถึง สิ่งกอสราง ปุรุษธ หมายถึง บุคคล และ มณฑล คือ วงกลมหรือ
แผนภาพ วั ส ดุ ปุ รุ ษ มณฑล จึ ง หมายถึ ง แผนภาพของบุ รุ ษ ที่ ป รากฏในรู ป ต า งๆ ในงาน
สถาปตยกรรมมณฑลจะถูกใชเปนแผนผังสถาปตยกรรมในรูปสี่เหลี่นมจัตุรัสซึ่งมีใชกันหลายชนิด
แตชนิดที่ใชกันมากในแผนผังศาสนสถาน คือ แผนภาพจํานวน 49 หนวยบาท 64 หนวยบาท และ
81 หนวยบาท
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วัสดุปุรุษมณฑลเปนที่สถิตของเทพเจา โดยตรงกลางเปนที่ประทับของพระพรหม
(Brahma) ซึ่งเปนศูนยกลางของจักรวาล ลอมรอบพระพรหม คือ พระอาทิตย (adityas) 12 องค
สวนรอบนอกสุดของสี่เหลี่ยมเปนที่ประทับของเทวดา 44 องค อันประกอบดวย เทวดานักษัตริย
32 องค และเทพประจําทิศทั้งสี่ คือ พระยม พระโสมะ พระอินทร และพระวรุณ
ในวัฒนธรรมเขมร วัสดุปุรุษมณฑลถูกใชเปนแผนผังศาสนสถานที่ปราสาทหลาย
แหง เชน ปราสาทนครวัด เปนแผนผังวัสดุปุรุษมณฑล 81 หนวยบาท ( งานนิพนธเรื่อง Angkor
Wat : Time, Space, and Kingship ) ปราสาทเมืองต่ําเปนแผนผังวัสดุปุรุษมณฑล 64 หนวยบาท
(งานนิพนธเรื่องปราสาทเมืองต่ํา การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม) เปนตน
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