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เมื อ งศรี เ ทพ เป็ นเมื อ งโบราณสํา คัญ บริ เ วณลุ่ม แม่ นํ า้ ป่ าสัก ที่ มี พัฒ นาการทาง
วัฒนธรรม จากชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลายเป็ นรากฐานทางวัฒนธรรมที่สําคัญ เมื่อ
ประมาณ 2,000 – 1,500 ปี มาแล้ ว 1 ก่อนพัฒนาเป็ นชุมชนเมือ งที่มีระบบสังคมและวัฒนธรรม
0

ซับซ้ อ นขึน้ ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 2 ซึ่งวัฒนธรรมทวารวดีและพุทธศาสนามี
1

บทบาทมากที่สดุ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 16 แต่อย่างไรก็ตามวัตถุทางวัฒนธรรมที่พบมีรูปแบบ
การผสมผสานกัน ระหว่า งศิล ปะทวารวดี แ ละศิ ล ปะเขมรโบราณ ถื อ เป็ นลัก ษณะสํา คัญ ของ
ศิลปกรรมที่เมืองศรี เทพในช่วงเวลานี ้
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 อิทธิ พลของวัฒนธรรมเขมรโบราณเข้ ามามีบทบาท
แทนที่วฒ
ั นธรรมทวารวดีอย่างชัดเจน ศาสนาพราหมณ์ มีบทบาทอย่างมากในช่วงเวลานี ้ งาน
ศิล ปกรรมภายใต้ อิ ท ธิ พ ลของศิ ล ปะเขมรเกิ ด ขึน้ อย่า งแพร่ ห ลาย กระทั่ง ประมาณช่ ว งกลาง
พุทธศตวรรษที่ 18 กลับไม่พบหลักฐานการอยูอ่ าศัยต่อมาในระยะหลัง ซึง่ เมืองโบราณแห่งนี ้คงถูก
ทิ ้งร้ างลงในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19

1

สถาพร เที่ยงธรรม, ศรี เทพ : เมืองศูนย์ กลางความเจริญแห่ งลุ่มนํา้ ป่ าสัก (เพชรบูรณ์ :
อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ กรมศิลปากร, 2554), 30-31.
2
เมืองศรี เทพคงเริ่มต้ นความเป็ นชุมชนเมืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 จากการพบหลักฐาน
ประเภทจารึก และโบราณวัตถุเนื่องในศาสนาจํานวนมาก รวมทัง้ การขุดคูนํา้ คันดินเป็ นขอบเขตของเมือง เพื่อ
แก้ ปัญหาเรื่ องการขาดแคลนนํ ้าและรองรับการขยายตัวของประชากร ดูเพิม่ เติมใน อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ,
เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2538), 45.
1

2

พัฒนาการทางวัฒ นธรรมที่ต่อ เนื่อ งยาวนานทํ าให้ พบหลักฐานทางโบราณคดีทัง้
โบราณวัตถุและโบราณสถานจํานวนมาก โดยเฉพาะโบราณสถานที่กระจายตัวอยู่ทงในและนอก
ั้
เมืองกว่า 100 แห่ง มีขนาดและความสําคัญแตกต่างกันไป ดังนี ้
โบราณสถานสําคัญภายในเมื อ ง ได้ แก่ เขาคลั งใน เจดีย์ในพุทธศาสนา สร้ างขึ ้น
ภายใต้ ศิลปกรรมทวารวดี ยังคงเหลือลวดลายปูนปั น้ รูปคณะและพันธุ์พฤกษาประดับส่วนฐานของ
เจดีย์ กําหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 หรื อ 14 3 ปรางค์ ศรี เทพและปรางค์ สองพี่น้อง
2

เทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ ที่ตงั ้ อยู่ต่อเนื่องกันบนแกนกลางของเมืองศรี เทพ สร้ างขึ ้นประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 17 4 ภายใต้ อิทธิพลของศิลปกรรมเขมรโบราณ
3

โบราณสถานสําคัญนอกเมือง ได้ แก่ ปรางค์ ฤาษี เทวาลัยของศาสนาพราหมณ์ สร้ าง
ขึน้ ภายใต้ อิ ทธิ พลของศิลปกรรมเขมรโบราณ ตังอยู
้ ่นอกเมื อ งทางด้ านทิ ศเหนือ ห่างจากเมื อ ง
ศรี เทพประมาณ 2 กิโลเมตร กําหนดอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 5 และ ถํา้ เขาถมอรัตน์
4

ศาสนสถานประเภทถํ ้าที่ปรากฏภาพสลักนูนตํ่าพระพุทธรู ปและพระโพธิ สตั ว์ ภายใต้ คติของพุทธ
ศาสนามหายาน กําหนดอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 6
5

3

จากหลักฐานทางโบราณคดีเชื่อว่าเขาคลังในสร้ างขึ ้นราวพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 ระยะเดียวกับ
การก่อตั ้งเมืองศรี เทพ เพื่อ เป็ นศาสนสถานในพุทธศาสนาเถรวาท แต่ต่อมามีการเปลี่ยนมาเป็ นพุทธศาสนา
มหายานในพุทธศตวรรษที่ 14 ดูเพิม่ เติมใน สถาพร เที่ยงธรรม, ศรีเทพ : เมืองศูนย์ กลางความเจริญแห่ งลุ่ม
นํา้ ป่ าสัก, 54. แต่อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั มีการศึกษาเปรี ยบเทียบแผนผังของเขาคลังในกับโบราณสถานในผัง
สี่เหลี่ยมผืนผ้ าที่ นาลันทา รั ฐพิหาร ประเทศอินเดีย ในศิลปะปาละตอนต้ น พบว่ามีความคล้ ายคลึงกัน และ
เขาคลังในอาจสร้ างขึ ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ดูเพิม่ เติมใน เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ศิลปะปาละและอิทธิพลต่ อศิลปะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 68-69.
4
อนุวิทย์ เจริ ญศุภกุล, “การกําหนดอายุปรางค์ที่เมืองศรี เทพ,” เมืองโบราณ 5, 4(เมษายน –
พฤษภาคม 2552): 98.
5

อนุวทิ ย์ เจริญศุภกุล, “โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ การศึกษาด้ านสถาปั ตยกรรมเพื่อ
การอนุรักษ์ สรุปผลการสํารวจและแนวความคิดเบื ้องต้ น,” เมืองโบราณ 13, 1(มกราคม – มีนาคม, 2530), 11.
6

กรมศิลปากร, พระศรีอาริยเมตไตรย : แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม
(ปราจีนบุรี: กรมศิลปากร, 2555), 133-136.

3

นอกจากนี ้ในปี พ.ศ. 2551 อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพเริ่ มดําเนินการทางโบราณคดี
กับโบราณสถานเขาคลังนอก โบราณสถานสําคัญในสมัยทวารวดีอีกแห่งหนึ่งของเมื อ งศรี เทพ
ตั ้งอยู่ห่างจากเมื องศรี เทพไปทางด้ านทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ลักษณะเป็ นเนินดินขนาด
ใหญ่มีต้นไม้ และวัชพืชปกคลุมทัว่ ทังบริ
้ เวณ ทังนี
้ ้ กรมศิลปากรได้ สํารวจและประกาศขึ ้นทะเบียน
เขาคลังนอก พร้ อมกับเมืองศรี เทพและปรางค์ฤาษี ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 80 ตอนที่ 29 วันที่
26 มี นาคม 2506 หน้ า 859 มี ความว่า “คลังนอกเมือ งศรี เทพ บ้ านหนองปรื อ อําเภอวิเชี ยรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้ อมทังเขตที
้
่ดิน รวมเนื ้อที่ประมาณ 14 ไร่ 1 งาน” ซึง่ ปั จจุบนั เขตการปกครอง
เปลีย่ นเป็ น หมู่ 11 บ้ านสระปรื อ ตําบลศรี เทพ อําเภอศรี เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
สิ่ ง ที่ น่ า สนใจคื อ แผนผั ง แนบท้ ายในราชกิ จ จานุ เ บกษา ได้ บั น ทึ ก แผนผั ง ของ
เขาคลังนอกที่พบในขณะนันไว้
้ คอ่ นข้ างชัดเจน มีลกั ษณะเป็ นอาคารในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยกเก็จที่
มุมและด้ านทังสี
้ ่ ตรงกลางมีร่อ งรอยเนินดินปกคลุมอาคารไว้ ด้ านทั ้งสี่มีเนินโบราณสถานขนาด
เล็กตังอยู
้ ห่ า่ งจากเขาคลังนอกประมาณ 30 เมตร
การขุ ด ศึ ก ษาทางโบราณคดี เ มื่ อ พ.ศ. 2551 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เขาคลัง นอกเป็ น
โบราณสถานที่มีขนาดใหญ่และค่อนข้ างสมบูรณ์ ลักษณะเป็ นอาคารในผังสีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัสกว้ างยาว
ด้ านละ 64 เมตร แกนโบราณสถานทิศเหนือ – ใต้ เบนออกจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออก 20
องศา ความสูงจากฐานถึงยอดประมาณ 20 เมตร ใช้ ศิลาแลงก่อเป็ นฐานซ้ อนกันสองชันมี
้ ความสูง
ชัน้ ละ 5 เมตร ประดับด้ วยอาคารจําลองอย่างเป็ นระเบียบ มี บนั ไดทางขึ ้นทังสี
้ ่ด้านแต่ถูกปิ ดกัน้
สามด้ านยกเว้ นด้ านทิศตะวันตก
ส่วนที่อ ยู่เหนือชัน้ ฐานขึ ้นไปเป็ นลานประทักษิ ณ โดยรอบเป็ นลานกว้ างประมาณ 5
เมตร มีการก่อศิลาแลงยกขึ ้นมาทําหน้ าที่เป็ นกําแพงแก้ ว กึ่งกลางของกําแพงแก้ วทําเป็ นช่องประตู
สัมพันธ์ กบั บันไดทางขึ ้นทังสี
้ ด่ ้ าน มีอาคารขนาดใหญ่ก่อด้ วยอิฐตังเป็
้ นประธานอยู่ตรงกลาง อยู่ใน
ผัง สี่เ หลี่ย มจัตุรั ส กว้ างยาวด้ า นละ 40 เมตร ลัก ษณะที่พ บเป็ นอาคารก่ อ ด้ ว ยอิ ฐ ทึบ ด้ านบน
เสือ่ มสภาพไปมากจนไม่สามารถระบุได้ วา่ มีรูปทรงอย่างไร สันนิษฐานว่าคงเป็ นอาคารประธานที่
ส่วนยอดพังทลาย ด้ านทิศตะวันตกพบพระพุทธรูปประดิษฐานอยูใ่ นซุ้มศิลาแลง ซึง่ เป็ นหลักฐานที่
แสดงว่าเขาคลังนอกนันเป็
้ นเจดีย์ของพุทธศาสนา

4

หลังจากการดําเนินการทางโบราณคดีที่เขาคลังนอกเสร็ จสิ ้นลง ได้ เกิ ดความตื่นตัว
ทางด้ านวิชาการและมีผ้ ูให้ ความสนใจที่จะศึกษาจํานวนมาก ส่วนใหญ่ เป็ นไปในด้ านการศึกษา
ศิลปสถาปั ตยกรรมเพื่อเปรี ยบเทียบรูปแบบศิลปะและกําหนดอายุ โดยเฉพาะการใช้ อาคารจําลอง
ที่ประดับฐานศิลาแลงเป็ นประเด็นในการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาเบื ้องต้ นยังไม่พบการประดับ
อาคารจําลองรูปแบบนี ้ที่โบราณสถานในวัฒนธรรมทวารวดีแห่งใดเลย พบแต่เพียงการยกเก็จและ
ทําจระนําซุ้มเท่านั ้น เช่น พระประโทนเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 7 โบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรี
6

จังหวัดราชบุรี 8 เป็ นต้ น
7

ผลการศึกษาเปรี ยบเที ยบอาคารจํ าลองของนักวิชาการด้ านประวัติศ าสตร์ ศิลปะ
พบว่าในศิลปะเขมรและศิลปะจามช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 มีการประดับอาคารจําลองบนผนัง
อาคารประธานเช่นเดียวกัน 9 ส่วนการศึกษาเปรี ยบเทียบกับศิลปะอินเดีย ซึ่งถือว่าเป็ นศิลปกรรม
8

ต้ นแบบที่สง่ อิทธิพลอย่างมากให้ ศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าอาคารจําลองของเขา
คลังนอกได้ รับอิทธิ พลของการประดับอาคารจํ าลองในศิลปะปั ลลวะตอนปลาย - โจฬะตอนต้ น
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 - 15 10
9

แต่เมื่อกล่าวถึงการศึกษาแนวคิดในการก่อสร้ าง ในปั จจุบนั ยังมีการศึกษาน้ อยมาก มี
เพียงข้ อสันนิษฐานเบื ้องต้ นของ ผาสุข อินทราวุธ ที่เสนอว่า
เขาคลังนอกมีลกั ษณะเป็ นมหาสถูปซึ่งมีความสําคัญ ตั ้งอยู่นอกตัวเมืองโบราณ
รั บคติก ารสร้ างจากพุทธศาสนามหายาน ที่นิย มสร้ างอาคารบนฐานสูงรู ปแบบผังมณฑล
จักรวาล และมีความสัมพันธ์ กับเขาถมอรั ตน์ ที่มีภาพสลักเกี่ยวกับพุทธศาสนามหายานอยู่
ภายในถํ ้าบนยอดเขาและน่าจะมีอายุร่วมสมัยกัน 11
10

7

กรมศิลปากร, ปกิณ กศิลปวัฒ นธรรม เล่ ม 15 จัง หวัด นครปฐม (นนทบุรี: ไซออน
มีเดีย,2552),47-68.
8
สมศักดิ์ รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2535), 51-52.
9
สันติ เล็กสุขมุ , “รูปแบบสันนิษฐาน: เจดีย์เขาคลังนอก อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ เพชรบูรณ์ ,”
ศิลปากร 52, 6(พฤศจิกายน – ธันวาคม 2552): 23-32.
10
เชษฐ์ ติง สัญ ชลี , “เขาคลัง นอกและประเด็น ความเกี่ ย วข้ อ งกับ สถาปั ต ยกรรมอิ นเดี ย ,”
เมืองโบราณ 35, 3(กรกฎาคม – กันยายน 2552): 118-127.
11
อ้ างถึงใน ธวัชชัย ชั ้นไพศาลศิลป์, “เขาคลังนอก มหาสถูปแห่งศรี เทพ,” ศิลปวัฒนธรรม 29,
8(มิถนุ ายน 2551): 42.

5

จากการศึกษาในเบื ้องต้ นของผู้วิจยั ในประเด็นเรื่ องแนวคิดในการสร้ าง พบว่าแผนผัง
ของเขาคลังนอกมี ลกั ษณะแห่งความสมมาตร ทัง้ ขนาดที่เท่ากันทั ้งสี่ด้านของผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ตําแหน่งอาคารจําลองที่สมมาตรกัน การวางบันไดไว้ ตรงกลางทั ้งสี่ด้าน ร่ องรอยเจดีย์มุมทั ้งสี่มุม
และสัดส่วนที่ลดหลัน่ กันอย่างลงตัว จึงกล่าวในขันต้
้ นได้ วา่ เขาคลังนอกอาจมีลกั ษณะของแนวคิด
เรื่ องมณฑลจักรวาลที่เน้ นการกําหนดตามทิศทางและแกนกากบาทปรากฏอยูใ่ นแผนผัง 12
11

โบราณวัตถุสําคัญที่พบจากการขุดศึกษา คือ พระพุทธรู ปยืนแสดงปางวิตรรกมุทรา
สองพระหัตถ์ บริ เวณด้ านทิศตะวันตกของอาคารประธาน ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในการใช้ พื ้นที่
ลานประทักษิณในสมัยหลัง 13 สอดคล้ องกับทิศทางของศาสนสถานที่เปลี่ยนทิศทางหันไปทางทิศ
12

ตะวันตก ตรงกับเขาถมอรัตน์ที่มีภาพสลักเนื่องในพุทธศาสนามหายานอยู่ จึงอาจใช้ เป็ นประเด็น
ในการวิเคราะห์แนวคิดของการซ่อมแปลงในสมัยหลังได้ อีกประเด็นหนึง่
หลักฐานสําคัญอีกประการหนึง่ คือเนินโบราณสถานที่กระจายตัวอยู่รอบเขาคลังนอก
จากการสํารวจของอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพเมื่อพ.ศ. 2551 พบว่าในรัศมี 2 กิโลเมตรมี เนิน
โบราณสถานตังอยู
้ ่ 38 แห่ง 14 และการสํารวจซํ ้าในช่วงการขุดค้ น พบว่าคงมีความเกี่ยวข้ องกับ
13

เขาคลังนอกประมาณ 24 แห่ง และความสัมพันธ์ อาจเป็ นไปในลักษณะอาคารบริ วารหรื อเจดีย์ราย
15
14

ซึง่ ในปั จจุบนั เนินโบราณสถานเหล่านี ้ได้ รับความเสียหายอย่างมากจากการลักลอบขุดและถาก

ถางปรับพื ้นที่เพื่อการเกษตรกรรม
เนินโบราณสถานเหล่านี ้มีลกั ษณะการกระจายตัวค่อนข้ างเป็ นระเบียบตามแนวแกน
ทิศเหนือ – ใต้ และทิศตะวันออก – ตะวันตก โดยมีเขาคลังนอกเป็ นจุดศูนย์กลาง และบริ เวณทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ยังมีเนินโบราณสถานเรี ยงตัวตามแนวตะวันออก – ตะวันตกอีกแนวหนึ่ง เมื่ อ
12

157.

13

เอเดรี ยน สนอดกาส, สัญลักษณ์ แห่ งพระสถูป (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2557),

อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ศ รี เทพ, รายงานการขุ ด ศึ ก ษาโบราณสถานเขาคลั ง นอก
ปี งบประมาณ 2551 (เพชรบูรณ์: อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2551), 210-211.
14
อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, รายงานการสํารวจเบือ้ งต้ นกลุ่มโบราณสถานเขาคลังนอก
จํานวน 38 แห่ ง (เพชรบูรณ์ : อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2551), 3-5.
15
อุ ท ยานประวัติศ าสตร์ ศ รี เ ทพ, รายงานการขุ ด ศึ ก ษาโบราณสถานเขาคลั ง นอก
ปี งบประมาณ 2551, 29.
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พิ จ ารณาจากแผนผั ง โดยรวมแล้ ว อาจเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งเขาคลัง นอกและเนิ น
โบราณสถานที่อยูใ่ นระบบแผนผังเดียวกันและเน้ นระบบศูนย์กลางอย่างชัดเจน ซึง่ อาจเป็ นแนวคิด
สําคัญในการสร้ างกลุม่ ศาสนสถานที่มีอาณาบริ เวณกว้ างขวางกว่าที่เข้ าใจกันในปั จจุบนั
อย่างไรก็ ตามก่อนที่จะมีการตีความในเรื่ องแนวคิดในการสร้ าง ควรที่จะทําการจัด
เรี ยงลําดับอายุสมัยในการสร้ างให้ ชดั เจนเสียก่อน เนื่องจากเขาคลังนอกมีการก่อสร้ างเพิ่มเติมใน
สมัยหลัง 16 โดยใช้ รูปแบบโครงสร้ างและวัสดุที่แตกต่า งกัน และเนินโบราณสถานรายรอบก็ มี
1 5

คุณลักษณะบางประการที่แตกต่างจากเขาคลังนอก ซึ่งลําดับสมัยของการก่อ สร้ างอาจมีผลต่อ
แนวคิดในการก็สร้ างแต่ละสมัยย่อยก็เป็ นได้
ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น ประเด็นเรื่ องลําดับอายุสมัยและแนวคิดในการสร้ างเขาคลังนอก
มี ค วามสํ า คัญ และจํ า เป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งมี ก ารศึก ษา โดยใช้ ระเบี ย บวิ ธี ก ารทางโบราณคดี
โดยเฉพาะการขุดศึกษา การเปรี ยบเที ยบคุณลักษณะของหลักฐาน และการใช้ เทคนิควิธีทาง
วิทยาศาสตร์ ในการกําหนดอายุมาตรวจสอบการกําหนดอายุเชิงเทียบที่มีการศึกษามาก่อนหน้ า
อันจะทํ าให้ อ งค์ ความรู้ เกี่ ย วกับเขาคลัง นอกมี ความสมบูรณ์ ยิ่ งขึ ้น ซึ่งจะส่งผลให้ เข้ าใจความ
เคลือ่ นไหวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของเมืองศรี เทพและบริ เวณลุม่ แม่นํ ้าป่ าสักได้ ชัดเจน
ขึ ้น อีกทังยั
้ งเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของโบราณสถานแห่งนี ้ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ศึกษาวิจยั ทางโบราณคดีและการบริ หารจัดการของอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์ลาํ ดับอายุสมัยและแนวคิดในการสร้ างโบราณสถานเขาคลังนอก เมือง
ศรี เทพ

16

เรื่ องเดียวกัน, 208 - 212.
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดีที่เ กี่ ยวข้ อ งกับโบราณสถานเขาคลังนอก ซึ่ง
ปรากฏให้ เห็นในปั จ จุบันและหลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นเมื่ อ ปี พ.ศ. 2551 โดยการวิเคราะห์
รูปแบบศิลปสถาปั ตยกรรม แผนผัง และโบราณวัตถุที่พบจากการขุดศึกษา
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการขุดศึกษาเนินโบราณสถานรอบโบราณสถาน
เขาคลังนอกจํานวน 6 แห่ง ซึง่ ดําเนินการในช่วงปี 2557
ขัน้ ตอนและวิธีการศึกษา
1. รวบรวมข้ อมูลจากเอกสารทางด้ านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ
การเก็บข้ อมูลภาคสนาม เพื่อรวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีที่เคยได้ รับการเผยแพร่ แล้ วทั ้งหมด
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและกําหนดประเด็นที่ควรศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติม
2. เก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม โดยแบ่งเป็ น 2 วิธี คือ
2.1 การสํารวจโบราณสถานเขาคลังนอก เพื่อจัดทําแผนผังและลําดับอายุสมัย
ย่อยในการก่อสร้ าง
2.2 การสํารวจสภาพของเนินโบราณสถานและจัดทําผังการกระจายตัวที่แน่นอน
ตรงตามพิกดั ภูมิศาสตร์ และเก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ราษฎรในพื ้นที่เกี่ยวกับการใช้ พื ้นที่และ
การเปลีย่ นแปลงของพื ้นที่
3. ออกแบบแผนการขุดศึกษา พร้ อมทัง้ ประสานงานกับหน่ว ยงานและบุค คลที่
เกี่ยวข้ อง (เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ เจ้ าของพื ้นที่ ฯลฯ)
4. ขุดศึกษาเนินโบราณคน.1/4, คน.1/7, คน.1/8, คน.1/9, คน.10 และคน.1/11 โดย
ปฏิบตั ิงานตามเทคนิควิธีการขุดค้ นอย่างเคร่งครัด
5. จัดจําแนกและวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการเก็บข้ อมูลภาคสนาม
ตามระเบียบวิธีการทางโบราณคดี
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6. สังเคราะห์ข้อมูลทังหมดที
้
่ได้ จากการรวบรวมทังเอกสารและภาคสนาม
้
พร้ อมทั ้ง
เชื่อมโยงและเปรี ยบเทียบคุณลักษณะย่อย เพื่อจัดเรี ยงลําดับอายุสมัยและวิเคราะห์แนวคิดในการ
สร้ างโบราณสถานเขาคลังนอก
7. สรุปผลการศึกษาและนําเสนอผลการวิจยั ในรูปแบบของวิทยานิพนธ์
แหล่ งข้ อมูล
1. อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ
2. สํานักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
4. สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1. อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ
2. สํานักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
นิยามศัพท์
1. เมื อ งศรี เทพ หมายถึง เมื องโบราณศรี เทพ ตั ้งอยู่ที่ตําบลศรี เทพ อํ าเภอศรี เทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมศิลปากรได้ ประกาศขึ ้นทะเบียนโบราณสถาน มีพื ้นที่ประมาณ 3,889 ไร่ ซึ่ง
กรมศิลปากรได้ บริ หารจัดการพื ้นที่โดยจัดตั ้งเป็ น “อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ” ในปั จจุบนั
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2. “สมัยทวารวดี ” หมายถึ ง ชื่ อ ที่ นักวิ ช าการใช้ กํ าหนดเรี ย กยุค สมัย แรกเริ่ ม ทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ศิลปะของประเทศไทย มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 12 - 16 17
16

3. “วัฒนธรรมทวารวดี” หมายถึง รูปแบบทางวัฒนธรรมที่คล้ ายกันหรื อสอดคล้ องกัน
ของแหล่งโบราณคดีในสมัยทวารวดี โดยพบหลักฐานหรื อวัตถุทางวัฒนธรรมที่มีรูปแบบคล้ ายกัน
4. “สมัยเขมรโบราณ” หรื อ “สมัยลพบุรี” หมายถึง ชื่อที่นกั วิชาการใช้ เรี ยกช่วงเวลาที่
วัฒนธรรมเขมรเผยแพร่อารยธรรมเข้ ามาในดินแดนประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 18 18
17

5. “วัฒนธรรมเขมร” หมายถึง รู ปแบบทางวัฒนธรรมที่คล้ ายหรื อสอดคล้ องกันของ
แหล่งโบราณคดีในสมัยเขมรโบราณ สําหรับเมืองศรี เทพพบว่ามีการแพร่เข้ ามาของวัฒนธรรมเขมร
โบราณ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 14 และช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 19
18

ข้ อจํากัดในการศึกษา
การขุดศึกษาเนินโบราณสถานสามารถดําเนินการได้ เฉพาะในส่วนที่อ ยู่ในพืน้ ที่ขึ ้น
ทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ. 2506 เท่านั ้น ซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนน้ อยและยังมีเนิน
โบราณสถานอีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้ ขุดศึกษา ดังนันจึ
้ งควรมีการขุดศึกษาและวิเคราะห์ ข้อ มูล
เพิ่มเติมต่อไปในอนาคต ซึง่ จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเขาคลังนอกและเมือง
ศรี เทพ รวมทังองค์
้ ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของประเทศไทย

17

ดูการแบ่งสมัยทวารวดีได้ ใน หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 13
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2550), 30.
18
ดูการแบ่งสมัยเขมรหรื อลพบุรีได้ ใน หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์
ครัง้ ที่ 13, 96-97.
19
ดูเพิม่ เติมเรื่ องพัฒนาการเมืองศรี เทพใน กรมศิลปากร, อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรีเทพ
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 41 - 49.
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ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เข้ าใจถึงลําดับอายุสมัยและแนวคิดในการสร้ างโบราณสถานเขาคลังนอก เมือ ง
ศรี เทพ
2. สามารถนําข้ อมูลใหม่จากการศึกษามาใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับเมือง
ศรี เทพและเป็ นฐานข้ อมูลในการบริ หารจัดการและพัฒนาพื ้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ
ต่อไป

บทที่ 2
พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพโดยสังเขป
ถึงแม้ วา่ โบราณสถานเขาคลังนอกจะตั ้งอยูน่ อกเมืองศรี เทพ แต่ด้วยสภาพพื ้นที่แล้ วก็
ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งในอาณาบริ เวณของเมื องศรี เทพ เพราะตังอยู
้ ่ไม่ห่างจากเมืองศรี เทพมากนัก
ดังนั ้นก่อนที่จะศึกษาเจาะลึกไปที่เขาคลังนอก จึงควรที่จะทําการศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรม
ของเมืองศรี เทพเสียก่อน เพื่อทําความเข้ าใจบริ บทและความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของเมือง
ศรี เทพ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ โดยมองภาพรวมทางสังคมและวัฒนธรรมร่ วม
ด้ วย
ประวัติการค้ นพบ
เดิมนันเมื
้ องศรี เทพเป็ นเมืองโบราณร้ างที่ตั ้งอยู่กลางป่ า ไม่มีผ้ ใู ดรู้ ความเป็ นมาหรื อ
ชื่อบ้ านนามเมืองที่แท้ จริ ง แต่ราษฎรในพื ้นที่ร้ ูจกั กันทัว่ ไปว่าเมืองแห่งนี ้ชื่อ “อภัยสาลี” จนกระทัง่ ปี
พ.ศ. 2447 สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงได้ ค้นพบเมืองโบราณแห่ง
นี ้คราวเสด็จตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์ ในฐานะเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้ 1
0

ตามชื่อ ที่ปรากฏในทําเนียบเก่าบอกรายชื่อ หัวเมื องและสมุดดําต้ นร่ างที่ให้ คนเชิ ญ
ตราไปบอกข่าวสิ ้นพระชนม์ ของพระเจ้ าอยู่หวั ฯ รัชกาลที่ 2 ระบุว่าให้ คนเชิญตราไปบอกยังเมือง
สระบุรี เมืองชัยบาดาล เมืองศรี เทพ และเมืองเพชรบูรณ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพจึง
ตั ้งสมมติฐานว่าเมืองศรี เทพคงตังอยู
้ ท่ างแม่นํ ้าป่ าสัก และตั ้งพระทัยที่จะทรงสืบหาเมืองนี ้ด้ วย ซึ่ง
ได้ ค วามว่ า มี เ มื อ งโบราณชื่ อ “อภัย สาลี ” อยู่ จ ริ ง บริ เ วณป่ าแดงใกล้ กั บ เมื อ งวิ เ ชี ย รบุ รี

1

ดูเพิ่มเติมใน สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ความไข้ เรื่ องเมืองเพชรบูรณ์ ,” ใน นิทาน
โบราณคดี (กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี ้บุ๊ค, 2556), 143-145.
11

12

เมื่อเสด็จกลับจากตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์ มาถึงเมืองวิเชียรบุรี ทรงแวะเยี่ยม
เยียนพระยาประเสริ ฐสงครามอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งออกจากราชการและแก่ตวั ลงมากแล้ ว
ทรงไต่ถามเรื่ องเมื องศรี เทพ ได้ ความว่าคือเป็ นชื่อ เดิมของเมื อ งวิเชี ยรบุรี แต่ในสมัยรัชกาลที่ 3
พระศรี ถมอรัตน์เจ้ าเมื องศรี เทพมีความชอบจากสงครามปราบกบฏเจ้ าอนุวงศ์ มาก จึงยกเมือ ง
ศรี เทพให้ เป็ นเมืองตรี โปรดให้ รวมเมื องชัยบาดาลและเมื องบัวชุมมาขึ ้นต่อเมื องวิเชียรบุรี 2 และ
1

เปลีย่ นชื่อผู้ปกครองจากพระศรี ถมอรัตน์เป็ นพระยาประเสริ ฐสงครามแต่นั ้นมา
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเสด็จตามลํานํ ้าป่ าสักลงมา โดยขึ ้นบกที่บ้าน
นาตระกรุ ดก่อ นจะเข้ าสํารวจเมือ งโบราณที่เรี ยกว่า “อภัยสาลี” ในวันรุ่ งขึน้ เมือ งแห่งนีม้ ี ขนาด
ใหญ่โต มีปรางค์ปราสาท คูนํ ้าคันดิน โคกเนินโบราณสถานต่างๆ จํานวนมาก จึงทรงลงความเห็น
ไว้ สองประการ ประการแรกเมืองโบราณแห่งนี ้แต่เดิมพวกพราหมณ์ จะให้ ชื่อว่าอย่างไรก็ตาม ชื่อ
นันคงจะเป็
้
นต้ นเค้ าของเมืองศรี เทพ และเห็นควรให้ ใช้ ชื่อ นี ้ไปก่อน จนกว่าจะมีการพบหลักฐาน
เกี่ยวกับชื่อเมืองใหม่ ประการที่สองในสมัยขอมยังปกครองไทยนั ้นเมืองศรี เทพคงเป็ นมหานครหรื อ
เมื อ งใหญ่ เช่นเดียวกับเมือ งที่ดงศรี มหาโพธิ์ และเมือ งสุโขทัย ในสมัยนันท้
้ องที่คงจะทําไร่ นาได้
บริ บูรณ์ดี มีไพร่พลมาก จึงสามารถสร้ างเป็ นเมืองใหญ่โตได้ ขนาดนี 3้
2

การค้ นพบเมืองศรี เทพอย่างทางการครัง้ นั ้น ทําให้ เกิดแรงกระตุ้นในการศึกษาค้ นคว้ า
ความเป็ นมา และพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของเมื องศรี เทพมากยิ่งขึ ้น ทัง้ นักวิชาการ
ไทยและต่างประเทศ รวมทัง้ หน่วยงานราชการทางด้ า นการศึกษาและวัฒ นธรรม จนเกิ ดเป็ น
องค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ ้นมากมาย
สภาพทั่วไปของเมืองศรีเทพ
เมืองศรี เทพตังอยู
้ ใ่ นเขตการปกครองของอําเภอศรี เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากตัว
อําเภอมาทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิ โลเมตร ตัวเมื อ งโบราณตังอยู
้ ่ระหว่างหมู่บ้าน โดยมี
2

คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ , วั ฒ นธรรม พั ฒ นาการทาง
ประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดเพชรบูรณ์ , 2543, 30-31.
3
กรมศิลปากร, อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรีเทพ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 25.
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หมู่บ้านบึงนาจานตังอยู
้ ่ติดกับคูเมืองด้ านทิศตะวันตก บ้ านสระปรื อตังอยู
้ ่ทางด้ านทิศเหนือ และ
บ้ านศรี เทพน้ อยตังอยู
้ ่ทางด้ านทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ สภาพพื ้นที่โดยรอบเมื องในปั จจุบนั ถูก
พัฒนาให้ เป็ นที่ดินเพื่อการเกษตร เช่น ทุง่ นา ไรอ้ อย ไร่ข้าวโพด เป็ นต้ น
เมืองศรี เทพมีลกั ษณะเป็ นเมืองแฝดที่สร้ างอยู่ชิดติดกัน ล้ อมรอบด้ วยคูนํ ้าและคันดิน
เรี ยกชื่อเมืองแฝดทังสองที
้
่ถกู แบ่งโดยคูนํ ้าคันดินว่า เมืองในและเมืองนอก มีเนื ้อที่รวมกันประมาณ
2,889 ไร่ (แผนผังที่ 1)

แผนผังที่ 1 แผนผังเมืองศรี เทพ
(แผนผังจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)

14

เมื อ งใน เป็ นเมื อ งรู ป ร่ า งเกื อ บกลม เนื อ้ ที่ ป ระมาณ 1,300 ไร่ มี คูนํ า้ และคัน ดิ น
ล้ อ มรอบ คันดินสูงประมาณ 6 เมตร กว้ างประมาณ 20 เมตร ความยาวรอบคันดินประมาณ
5,000 เมตร แต่ละด้ า นเว้ นช่ อ งเป็ นประตูทั ้งหมด 6 ช่อ งทาง 4 ได้ แก่ ประตูไม่มีชื่ อ (เดิ มมี ทาง
3

เชื่ อ มต่อ กับ ถนนโบราณไปสู่เ ขาคลัง นอก แต่ปั จ จุ บันทางเดิ น ช่ ว งที่ ผ่า นคูเ มื อ งถูก ทํ า ลายไป
หมดแล้ ว) ประตูเพนียดหรื อประตูหนองบอน ประตูศรี เทพ ประตูหนองกรดหรื อประตูมะกัก ประตู
แสนงอน และประตูไม่มีชื่อ 5
4

สภาพพื ้นที่ในเขตเมืองในเป็ นลอนลูกคลื่น มี สระนํ ้าและหนองนํ ้าอยู่ทวั่ ไปประมาณ 70
สระ สระที่สาํ คัญคือสระปรางค์ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณกลางเมืองใกล้ กบั ปรางค์ศรี เทพ มีโบราณสถานสําคัญ
อยู่ 3 แห่ง คือ เขาคลังใน ปรางศรี เทพ และปรางค์สองพี่น้อง นอกจากนี ้ยังมีโบราณสถานขนาด
เล็กกระจายอยูภ่ ายในเมืองอีกประมาณ 45 แห่งที่สาํ รวจพบในปั จจุบนั 6
5

เขตเมืองนอกอยู่ทางด้ านทิศตะวันออกของเมืองใน เนื ้อที่ประมาณ 1,589 ไร่ มีคูนํ ้า
คันดินล้ อมรอบเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มมุมมนต่อขยายออกมาจากเมืองใน สูงประมาณ 6 เมตร และกว้ าง
ประมาณ 20 เมตร มีความยาวโดยรอบคันดินประมาณ 7,000 เมตร ในแต่ละด้ านของคันดินเว้ น
ช่อ งเป็ นประตูทงั ้ หมด 6 ช่อ งทาง ได้ แก่ ประตูไม้ แดง, ประตูนํ ้า, ประตูเกวียน, ประตูมะพลับ,
ประตูผี และประตูแลง ด้ านตะวันตกมีประตูเชื่อมต่อกับเมืองในเพียงประตูเดียว คือ ประตูศรี เทพ 7
6

สภาพพื ้นที่เป็ นที่ลาดเชิงเขาจากทิศตะวันออกมาทิศตะวันตก พบโบราณสถานขนาดเล็กกระจาย
อยู่ ป ระมาณ 54 แห่ ง 8 ซึ่ ง พื น้ ที่ ใ นเขตเมื อ งนอกส่ว นใหญ่ เ ป็ นพื น้ ที่ เ กษตรกรรมที่ อุ ท ยาน
7

ประวัติศาสตร์ ศรี เทพอนุญาตให้ ราษฎรในพื ้นที่ใกล้ เคียงเข้ ามาทํากินได้

4

จากการสํารวจพื ้นที่เมืองในของผู้วิจัยพบว่ามีการเว้ นช่องระหว่างแนวคันดินทัง้ สิ ้น 10 ช่อง แต่
สามารถใช้ สญ
ั จรได้ 6 ช่องข้ างต้ น สันนิษฐานว่าการเว้ นช่องเหล่านีน้ อกจากจะเป็ นการใช้ เป็ นทางเข้ าออกแล้ ว
บางช่องอาจใช้ เป็ นช่องทางชักนํ ้าจากคูนํ ้าเข้ าเมืองหรื อระบายนํ ้าลงสูค่ นู ํ ้า
5
กรมศิลปากร, อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรีเทพ, 71-72.
6
เรื่ องเดียวกัน, 18.
7
เรื่ องเดียวกัน, 72.
8
เรื่ องเดียวกัน, 19.

15

นอกจากนี ้พืน้ ที่นอกเมื องยังมี โบราณสถานตังอยู
้ ่อี กประมาณ 50 แห่ง โดยเฉพาะ
พื ้นที่นอกเมืองด้ านทิศเหนือ มีโบราณสถานสําคัญคือ เขาคลังนอก และปรางค์ฤาษี โบราณสถาน
ที่สําคัญอีกแห่งหนึ่ง คือ ถํ า้ เขาถมอรัตน์ ห่างจากเมื อ งศรี เทพไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20
กิโลเมตร ซึง่ เป็ นศาสนสถานเพียงแห่งเดียวที่ตั ้งอยูบ่ นภูเขา 9
8

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการดําเนินการทางโบราณคดีในเมือ งศรี เทพและ
พืน้ ที่ ใกล้ เ คีย ง แสดงให้ เ ห็ นว่า เมื อ งศรี เ ทพมี พัฒ นาการมาอย่างยาวนานเริ่ ม ตัง้ แต่ส มัย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ ทวารวดี และเขมรโบราณ ในแต่ละสมัยมีการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมที่แสดงให้
เห็นถึงความเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญแห่งหนึง่ ของลุม่ แม่นํ ้าป่ าสักที่สาํ คัญ ซึง่ สามารถจัดเรี ยงเป็ น
สมัยย่อยได้ ดงั นี ้
ชุมชนดัง้ เดิมสมัยก่ อนประวัติศาสตร์ ตอนปลาย
จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดพบบริ เวณเขตเมื องในของเมือ งศรี เทพ โดยเฉพาะ
การขุดค้ นในปี พ.ศ. 2531 บริ เ วณเนิ นโบราณสถาน 0971 หรื อ โบราณสถานหมายเลข 17 10
9

นอกจากจะพบโบราณสถานขนาดกลางแล้ ว ผลการขุดตรวจบริ เวณด้ านข้ างของโบราณสถาน ยัง
พบโครงกระดูกมนุษย์ ฝังเรี ยงกัน 5 โครง พร้ อมสิ่งของเครื่ อ งใช้ ในระดับความลึกจากผิวดิน 4
เมตร 11 (ภาพที่ 1) แสดงให้ เห็นถึง ร่ อ งรอยการอยู่อ าศัยของมนุษย์ ที่มีมาก่อ นที่จ ะมี การสร้ าง
1 0

โบราณสถาน และถัดมาในปี พ.ศ. 2537 ได้ มีการขุดค้ นใกล้ กับตําแหน่งเดิมอีกครัง้ หนึ่ง พบโครง
กระดูกเพิ่มอีกหนึง่ โครงพร้ อมสิง่ ของเครื่ องใช้ เช่นเดียวกัน 12
11

9

เรื่ องเดียวกัน.
10
เรื่ องเดียวกัน, 33.
11
อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2538), 34.
12
อุท ยานประวัติศ าสตร์ ศรี เ ทพ, รายงานการขุด ทดสอบแหล่ งโบราณคดี 0971/58-59
ปี งบประมาณ 2537 (เพชรบูรณ์: อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2537), 20. (เอกสารอัดสําเนา)

16

ภาพที่ 1 โครงกระดูกและเครื่ องอุทิศแก่ผ้ ตู าย ขุดพบภายในเมืองศรี เทพเมื่อปี พ.ศ.2531
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
ผลจากการขุด ค้ น ทัง้ สองครั ง้ มี การกํ าหนดอายุหลักฐานที่พ บเก่ าสุดให้ อ ยู่ใ นช่ ว ง
2,000 – 1,500 ปี มาแล้ ว แสดงให้ เห็นว่าภายในเมืองศรี เทพมีการอยูอ่ าศัยมาก่อนแล้ วในสมัยก่อน
ประวัติ ศ าสตร์ ต อนปลาย สอดคล้ องกั บ การสํ า รวจและขุ ด ค้ นแหล่ง โบราณคดี ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ ตอนปลายใกล้ เคียงกับเมือ งศรี เทพ โดยเฉพาะบริ เวณลุม่ แม่นํ ้าป่ าสักและลํา นํ ้า
สาขา เช่น แหล่งโบราณคดีบ้า นหนองแดง ตําบลสระกรวด 13 แหล่งโบราณคดีบ้ านหนองหมู
1 2

บริ เวณเชิ งเขาถมอรั ตน์ ตําบลประดู่งาม และแหล่งโบราณคดีบ้าน กุดตาแร้ ว ตําบลศรี เทพ 14
13

เป็ นต้ น(แผนที่ที่ 1)
13

อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, รายงานการขุดทดสอบแหล่ งโบราณคดีบ้า นหนองแดง
(เพชรบูรณ์: อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2534), 77-78.
14
ธวัชชัย ชั ้นไพศาลศิลปะ, ผู้เรี ยบเรี ยง, แหล่ งโบราณคดีสมัยก่ อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ (เพชรบูรณ์: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2555), 142 – 175.

17

แผนที่ที่ 1 แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บริ เวณใกล้ เคียงกับเมืองศรี เทพ
(แผนที่จาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
จากการตีความจากหลักฐานทางโบราณคดี ในสมัยนี ้ผู้คนคงมีสงั คมแบบเรี ยบง่าย มี
การอยู่รวมกันเป็ นกลุม่ มีการปกครองกันเองในระดับหมู่บ้านในลักษณะของสังคมเกษตรกรรม

18

รู้จกั ปลูกพืชบางชนิด ผสมผสานกับการหาอาหารจากป่ าและแหล่งนํ ้า มีพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
กับธรรมชาติและเชื่อในเรื่ องชีวิตหลังความตาย 15
14

ความเชื่อ เกี่ยวกับความตายนี ้เอง ถื อเป็ นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของชุมชนก่อ น
ประวัติศาสตร์ ตอนปลายที่เมือ งศรี เทพและลุม่ นํ ้าป่ าสัก ทั ้งลักษณะท่านอนและทิศทางที่มีแบบ
แผน การอุทิศสิง่ ของเครื่ องใช้ เครื่ องประดับตกแต่ง ล้ วนแต่เป็ นรูปแบบที่คล้ ายคลึงกันในภูมิภาคนี ้
แสดงถึงแนวจารี ตที่มีร่วมกันในกลุม่ ชนก่อนที่ศาสนาจะเข้ ามามีบทบาทในภายหลัง 16
15

การศึกษาทางโบราณคดีในพื ้นที่ราบลุม่ แม่นํ ้าลพบุรี-ป่ าสัก แสดงให้ เห็นว่าชุมชนใน
แถบนี ้มิได้ อยูโ่ ดดเดี่ยว หากแต่มีการติดต่อค้ าขายกันทั ้งในระดับชุมชนที่อยู่ใกล้ เคียงและระหว่าง
ภูมิภาค โดยเฉพาะกับเขตที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 เมืองศรี เทพก็คงมีลกั ษณะเช่นนี ้
16

เช่นเดียวกัน เพราะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลายก็พบโบราณวัตถุที่มาจากภายนอก เช่น
กําไลหินอ่อน ลูกปั ดหินคาเนเลียน ลูกปั ดหินอาเกต เป็ นต้ น ซึง่ อาจเป็ นการแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
ชุมชนใกล้ เคียงหรื อชุมชนที่อยูห่ า่ งไกลออกไป 18
17

ถึงแม้ ว่าชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในบริ เวณเมือ งศรี เทพจะมีความซับซ้ อนทาง
สัง คมค่อ นข้ า งน้ อ ย เมื่ อ วิ เ คราะห์ จ ากหลัก ฐานทางโบราณคดี ที่ ป ระเภทและรู ป แบบยัง ไม่
หลากหลาย แต่แสดงให้ เห็นว่ามีประชากรอยู่อ าศัยอย่างแพร่ หลายแล้ วในที่ราบลุม่ แม่นํ ้าป่ าสัก
และเมืองศรี เทพ และมีวฒ
ั นธรรมและความเชื่อที่คล้ ายคลึงกัน อันจะเป็ นรากฐานสําคัญที่พฒ
ั นา
ไปสูก่ ารความเป็ นชุมชนเมืองระยะเริ่ มแรกประวัติศาสตร์ ในอนาคต

15

อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, เมืองศรี เทพ, 35.
16
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, ชุมชนก่ อนเมื องศรี เทพ (เพชรบูรณ์ : อุทยานประวัติศาสตร์
ศรี เทพ, 2534),128-129.
17
สว่าง เลิศฤทธิ์, “ก่อนประวัตศิ าสตร์ ตอนปลายในภาคกลางของประเทศไทย: หลักฐานจากลุ่ม
แม่นํ ้าป่ าสักตอนล่างและที่สงู ทางตะวันออก,” เมืองโบราณ 29, 2(เมษายน – มิถุนายน 2546): 72; ศรี ศกั ดิ์
วัลลิโภดม, เหล็กโลหะปฏิวัติ เมื่อ 2,500 ปี มาแล้ ว ยุคเหล็กในประเทศไทย : พัฒนาการทางเทคโนโลยี
และสังคม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 79-80.
18
สถาพร เที่ยงธรรม, ศรี เทพ : เมืองศูนย์ กลางความเจริญแห่ งลุ่มนํา้ ป่ าสัก (เพชรบูรณ์ :
อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ กรมศิลปากร, 2554), 30-31.

19

ชุมชนเมืองระยะแรกเริ่มประวัติศาสตร์ พุทธศตวรรษที่ 12 - 13
ด้ วยรากฐานทางสังคมของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ ที่มั่นคงทั ้งในบริ เวณเมืองศรี เทพ
และลุ่มแม่นํ ้าป่ าสัก ก่อให้ เกิ ดการพัฒนาเป็ นชุมชนเมือง และเปลี่ยนแนวคิดจากการตั ้งถิ่ นฐาน
ตามลักษณะภูมิศาสตร์ กําหนด เช่น ตามห้ วยนํ ้าหรื อ ที่ดอน เป็ นการตั ้งถิ่นฐานเชิงยุทธศาสตร์
ความเป็ นจุดศูนย์ กลางของการแลกเปลี่ยน หรื อ การคํานึงถึงแหล่งทรั พยากรที่รองรับการค้ าที่
ขยายตัวมากขึ ้น หรื ออยูใ่ นชัยภูมิที่ป้องกันผู้รุกรานได้ 19
18

ความเป็ นชุมชนเมื องของศรี เทพ ประการหนึ่งอาจพิจารณาได้ จากการขุดคูนํ ้าและ
สร้ างคันดินขึ ้นเป็ นขอบเขต ในเรื่ อ งของการกําหนดอายุสมัยที่แน่นอนของคูนํ ้าคันดินนั ้นยังไม่มี
การศึกษาที่ชดั เจน แต่ก็มีข้อสันนิษฐานว่าคงสร้ างขึ ้นไม่พร้ อมกัน คูนํ ้าคันดินของเมืองในคงสร้ าง
ขึ ้นก่อนแล้ วจึงขยายคูนํ ้าคันดินออกมาในส่วนของเมืองนอกภายหลัง 20 สอดคล้ องกับคุณลักษณะ
19

บางประการที่พบจากการขุดศึกษาคูนํ ้าคันดินเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึง่ พบว่าวิธีการขุดคูนํ ้าของเมืองใน
จะทําการขุดตัดชันแลงทิ
้
้งไปจนหมดและใช้ ดินเป็ นขอบร่องคู ในทางตรงกันข้ ามคูนํ ้าของเมืองนอก
กลับทําการขุดตัดชันแลงและใช้
้
แลงที่เหลืออยูเ่ ป็ นขอบของร่องคูตลอดทั ้งแนว 21
20

การเกิดขึ ้นของคูนํ ้าคันดินอาจเป็ นสัญญาณบอกถึงขนาดของชุมชนที่ขยายตัวเพิ่ม
มากขึ ้น คูนํ ้าคงใช้ เป็ นที่กกั เก็บนํ ้าที่สาํ คัญภายในชุมชน ซึง่ เกิดจากการแก้ ปัญหาการขาดแคลนนํ ้า
จากที่ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้องอาศัยลํานํ ้าในการดํารงชีวิต แต่ในสมัยต่อมากลับตั ้งเมือง
ห่างจากลํานํา้ ป่ าสักถึง 6 กิโลเมตร เหตุผลหนึ่งคงเป็ นเพราะหลีกหนีนํ ้าท่วมในฤดูนํ ้าหลากด้ วย
เช่นกัน
ในช่วงเวลาที่เกิดเป็ นชุมชนเมื องขึ ้นนี ้ สันนิษฐานว่าตรงกับสมัยต้ นประวัติศาสตร์ ที่
ได้ รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม 2 กระแส ได้ แก่ วัฒนธรรมทวารวดีทางตะวันตกและวัฒนธรรมเขมร

19

เรื่ องเดียวกัน, 26.
20
กรมศิลปากร, อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรีเทพ, 43.
21
อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, รายงานการปฏิบัติงานขุดลอกคูเมืองคูเมืองโบราณชัน้ ในชัน้ นอก อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ (เพชรบูรณ์ : อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, 2543), 35. (เอกสารอัด
สําเนา)

20

โบราณทางตะวันออก โดยเฉพาะคติด้านศาสนาทังพุ
้ ทธและพราหมณ์ 22 ซึ่งจากสภาพภูมิศาสตร์
21

ที่ตงของเมื
ั้
องศรี เทพที่ตงอยู
ั ้ ต่ รงกลางระหว่างสองวัฒนธรรม จึงเปรี ยบเสมือนเป็ นจุดเชื่อมโยงทาง
วัฒนธรรมที่สาํ คัญแห่งหนึง่
การค้ นพบจารึ กบริ เวณเมืองศรี เทพเป็ นสิ่งสนับสนุนพัฒนาการสูส่ มัยประวัติศาสตร์
ประการหนึง่ จารึกที่พบส่วนใหญ่เป็ นจารึ กหลักธรรมของพุทธศาสนาที่ใช้ ภาษาบาลี กําหนดอายุ
ตามรูปแบบอักษรปั ลลวะ ได้ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 23 นอกจากนี ้ยังพบจารึ กที่เกี่ยวข้ องกับ
22

ศาสนาพราหมณ์ และจารึ กที่เกี่ยวกับกษัตริ ย์หรื อผู้ปกครองเช่นกัน แต่เป็ นจํานวนน้ อยเมื่อเทียบ
กับจารึกหลักธรรมในพุทธศาสนา
การเกิดขึ ้นของศาสนาเป็ นข้ อสนับสนุนอีกประการหนึง่ ในการเข้ าสูส่ มัยประวัติศาสตร์
ของเมืองศรี เทพ ซึง่ แสดงถึงรูปแบบทางสังคมที่ซบั ซ้ อนขึ ้นจากการนับถือบรรพบุรุษและความเชื่อ
หลังความตายในสมัยก่ อ นหน้ า ซึ่ง หลักฐานของพุทธศาสนาดูจะมี ค วามสําคัญมากในช่ว งนี ้
โดยเฉพาะการเกิดขึ ้นของโบราณสถานเขาคลังใน (ภาพที่ 2) พุทธสถานกลางเมืองที่สนั นิษฐานว่า
สร้ างมาตังแต่
้ เริ่ มก่อตังเมื
้ องในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 24 ภายใต้ ศิลปกรรมทวารวดี ซึ่งมีลกั ษณะ
23

คล้ ายกับโบราณวัดโขลงสุวรรณคีรี(หมายเลข 18) ณ เมืองคูบวั จังหวัดราชบุรี 25 แสดงให้ เห็นถึง
24

ความแพร่ หลายของพุทธศาสนาแบบเถรวาทภายในเมืองศรี เทพในสมัยนี ้ ซึ่งอาจรวมถึงการพบ
ชิ ้นส่วนธรรมจักรหลายชิ ้นภายในเมืองและนอกเมืองศรี เทพอีกด้ วย

22

2534).

อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, เมืองศรีเทพ, 45.
23
ดูเพิม่ เติมใน อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, จารึกพบที่เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
24
25

กรมศิลปากร, อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรีเทพ, 83.
สมศักดิ์ รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2535), 118-127.
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ภาพที่ 2 โบราณสถานเขาคลังใน
อย่างไรก็ ตามถึงแม้ จะพบหลักฐานของพุทธศาสนาหลายชิ น้ แต่ก็มีการพบจารึ กที่
อาจจะเกี่ ยวเนื่อ งกับศาสนาพราหมณ์ ในช่ว งเดียวกันนี ้เช่น กัน 26 รวมทังกลุ
้ ่มเทวรู ป พระวิษ ณุ
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พระกฤษณะ และพระสุริยะ ที่มีความสัมพันธ์ กบั ศิลปกรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 12 - 13 27 จึงอาจจะกล่าวได้ ว่ามีการนับถือศาสนาพราหมณ์ แบบไวษณพนิกาย
26

แล้ วในช่วงต้ นประวัติศาสตร์ ของเมืองศรี เทพ หรื ออาจมีการนับถือนิกายเสาระที่บูชาพระสุริยะร่ วม
ด้ วย 28 แสดงให้ เห็นถึงความเคลื่อนไหวของศาสนาพราหมณ์ ที่มีบทบาทควบคู่กับศาสนาพุทธใน
27

ช่วงเวลานี ้
26

อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, จารึกพบที่เมืองศรี เทพ, 88 – 90.
กรมศิลปากร, อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรีเทพ, 145 – 153.
28
งามพรรณ เทพทา, “การศึกษาร่องรอยการนับถือศาสนาพราหมณ์ ณ เมืองโบราณศรี เทพ ช่วง
พุทธศตวรรษที่ 12 – 13” (สารนิพนธ์ปริ ญญาบัณ ฑิต สาขาโบราณคดี ภาควิช าโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552 ), 249-250.
27

22

นอกจากนี ใ้ นด้ า นการเมื อ งการปกครอง การตี ค วามจารึ ก บ้ า นวัง ไผ่ จารึ ก สมั ย
พุทธศตวรรษที่ 12 ของยอร์ ช เซเดส์ ระบุวา่ พระนามของพระเจ้ าศรี ภววรมันที่ปรากฏในจารึ กวังไผ่
นัน้ คงเป็ นพระนามเดียวกับพระเจ้ าภววรมันที่ 1 กษัตริ ย์เขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร 29 อย่างไรก็
28

ตามมีข้อคิดเห็นว่าที่ตา่ งออกไปว่า พระนามศรี ภววรมันที่ปรากฏในจารึ กอาจเป็ นแค่การที่กษัตริ ย์
ท้ องถิ่นต้ องการยกตนให้ เสมอพระเจ้ าภววรมันที่ 1 ก็เป็ นได้ 30 แต่ก็แสดงให้ เห็นว่าพระเกียรติของ
29

พระเจ้ าภววรมันที่ 1 31 นัน้ ปรากฏเลื่อ งลือ แล้ ว ในดิน แดนนี ้ และเมื อ งศรี เ ทพก็ ค งมี ระบบการ
3 0

ปกครองโดยกษัตริ ย์หรื อผู้นําที่เข้ มเข้ มแข็งแล้ วในช่วงเวลานี ้เช่นกัน
จะเห็นได้ ว่าช่วงเริ่ มต้ นประวัติศาสตร์ เมื อ งศรี เทพรั บเอาวัฒนธรรมทังทวารวดี
้
และ
เขมรสมัย ก่ อ นเมื อ งพระนครมาผสมผสานให้ เ กิ ด เป็ นรู ป แบบของตน และเป็ นรากฐานของ
พัฒนาการทางวัฒนธรรมที่จะเจริ ญต่อเนื่องไปอีกในยุคสมัยอื่น ถึงแม้ ว่าจะมีการบันทึก เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ น้อยมาก แต่ก็พอทําให้ เห็นภาพของช่วงต้ นประวัติศาสตร์ ได้ พอสมควร
เมืองศรีเทพและพุทธศาสนามหายาน ช่ วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15
ในช่วงนีเ้ มื อ งศรี เทพคงเป็ นศูนย์ กลางของลุ่มแม่นํ า้ ป่ าสักอย่างแท้ จริ ง หลังจากที่
พัฒนาเป็ นชุมชนเมืองที่มนั่ คงแล้ วในสมัยก่อนหน้ านี ้ ทั ้งในเรื่ องการแลกเปลี่ยนค้ าขายและศาสนา
ด้ วยที่ตงของเมื
ั้
องศรี เทพควบคุมเส้ นทางเชื่อมต่อได้ ทั ้ง 2 ทิศทางในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 - 15 คือ
ทิศตะวันตกลงสู่แ ม่นํ า้ เจ้ า พระยาในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนด้ า นตะวันออกข้ ามเทื อ กเขา
29

George Coedes, Inscriptions du Cambodge, vol. 7 (Hanoi: Imprimerie d'ExtrêmeOrient, 1964), 156-158.
30
โคลด ชาร์ ค , “เขมรในประเทศไทย ข้ อ มูล ที่ ป รากฏในจารึ ก ,” ใน ดิน แดนไทยจากยุ ค
ประวั ติศาสตร์ ตอนต้ น ถึ งคริ สต์ ว รรษที่ 15: การประชุม วิชาการระดับ ชาติฝ รั่ งเศส-ไทยครั ้ง ที่ 1,
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 40.
31
พระเจ้ าภววรมันที่ 1 (ประมาณพ.ศ. 1093 – ?) เชื่อกันว่าพระองค์ทรงเป็ นเจ้ าชายในราชวงศ์
ฟูนนั ครองราชย์อยู่ที่เมืองภวปุระทางตอนเหนือของกัมพูชา พระองค์และพระอนุชา (เจ้ าชายจิตรเสนหรื อพระ
เจ้ ามเหนทรวรมัน) ทรงโค่นล้ มอาณาจักรฟูนัน และเป็ นผู้ทําให้ อ าณาจักรเจนละยิ่ง ใหญ่ ดูเพิ่มเติมใน มยุรี
วีระประเสริฐ, “ประวัติราชอาณาจักรกัมพูชาโดยสังเขป”, ใน โบราณคดีและประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย
ฉบับคู่มือครูสังคมศึกษา (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 220.

23

เพชรบูรณ์ ผ่านที่ราบลุม่ แม่นํ ้ามูล เข้ าสูเ่ มืองโบราณในจังหวัดปราจีนบุรี 32 โดยเฉพาะเส้ นทางข้ าม
31

เทื อ กเขาทางด้ า นทิ ศ ตะวันออกที่ สํา รวจพบ 5 ช่อ งทางและบริ เ วณช่ อ งทางเหล่า นี ม้ ี แ หล่ง
โบราณคดีที่มีความสัมพันธ์ หรื อร่ วมสมัยกันอย่างชัดเจน โดยมีทั ้งแหล่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์
และสมัยประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัย ทวารวดีจนถึงรับวัฒนธรรมเขมร วางตัวในแนว
ตะวันตก – ตะวันออก ตังแต่
้ จงั หวัดนครสวรรค์ผา่ นอําเภอศรี เทพจนถึงจังหวัดชัยภูมิ 33 (แผนที่ที่ 2)
32

แผนที่ที่ 2 เมืองศรี เทพและช่องทางการติดต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา: สถาพร เที่ยงธรรม, ศรีเทพ : เมืองศูนย์ กลางความเจริญแห่ งลุ่มนํา้ ป่ าสัก (เพชรบูรณ์:
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ กรมศิลปากร, 2554), 34.

32

ธิดา สาระยา, “ศรี เทพคือศรี จนาศะ,” ใน รั ฐโบราณในภาคพืน้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :
กําเนิดและพัฒนาการ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2537), 139.
33
สถาพร เที่ยงธรรม, ศรีเทพ : เมืองศูนย์ กลางความเจริญแห่ งลุ่มนํา้ ป่ าสัก. 33-36.

24

หลัก ฐานที่ บ อกถึ ง การติ ด ต่อ กับ พื น้ ที่ ที่ ห่ า งไกล คื อ การพบเศษภาชนะดิ น เผาของ
ตะวันออกกลางแบบเคลือบสีฟ้าหรื อเขียวอมฟ้าที่เรี ยกว่าบัสเราะห์ (Basra Ware) ภายในเขตเมือง
ศรี เทพ 34 กํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 - 15 35 เครื่ องถ้ วยชนิดนี ้มีแหล่งผลิตอยู่แถบเมือ ง
33

3 4

บัสเราะห์ ประเทศอิ รัก ทัง้ ยังพบตามเมื องท่าต่างๆ ในสมัยทวารดี เช่น เมื อ งศรี มโหสถ 36 เมื อ ง
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อู่ทอง 37 เป็ นต้ น
36

ความเป็ นศูนย์กลางทางด้ านศาสนาอีกแห่งหนึ่งในลุม่ แม่นํ ้าป่ าสักของเมืองศรี เทพคงจะ
เด่นชัดมากขึ ้น โดยเฉพาะพุทธศาสนามหายานที่แพร่ หลายอย่างมาก โบราณวัตถุที่เป็ นตัวแทน
สําคัญของพุทธศาสนามหายาน ดูจะเริ่ มปรากฏขึ ้นในช่วงต่อมาประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 - 15
เช่น การค้ นพบประติมากรรมพระโพธิสตั ว์เมไตรยะ ทั ้งที่โบราณสถานเขาคลังใน และภาพสลักบน
ผนังถํ ้าที่เขาถมอรัตน์ ห่างจากเมืองศรี เทพไปทางทิศตะวันตก 20 กิโลเมตร 38
37

การพบประติ ม ากรรมพระโพธิ ส ัต ว์ สํ า ริ ด บริ เ วณเขาคลัง ในทํ า ให้ สัน นิ ษ ฐานได้ ว่ า
เขาคลังในคงใช้ เป็ นศาสนสถานของพุทธศาสนามหายานแล้ วในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ซึ่งอาจเป็ น
การเข้ ามาแทนที่พทุ ธศาสนาเถรวาทในเมืองศรี เทพ 39 แต่อาจจะต้ องพิจารณาความเป็ นไปได้ ใน
38

อีกกรณีหนึง่ จากการศึกษาเปรี ยบเทียบแผนผังในระยะหลัง พบว่าแผนผังของเขาคลังในมีความ
คล้ ายคลึงกับแผนผัง โบราณสถานที่มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งอาจเป็ น
การจํ าลองแบบอาคารมาสร้ างขึ ้นภายใต้ ศิ ลปกรรมทวารวดีก็ เป็ นได้ และจะมี อ ายุอ ยู่ในช่ว ง

34

อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, รายงานเบือ้ งต้ นการขุดแต่ งโบราณสถานเขาคลังใน(ต่ อ)
(เพชรบูรณ์: อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2532), 68. (เอกสารอัดสําเนา)
35
อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, เมืองศรีเทพ, 43.
36
กรมศิลปากร, ประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ เล่ ม 2 (กรุงเทพ: กรมศิลปากร,
2535), 117.
37
ชอง บวสเซอลีเย่, ความรู้ใหม่ ทางโบราณคดีจากเมืองอู่ทอง, แปลโดย หม่อมเจ้ าสุภัทรดิศ
ดิศกุล (พระนคร: กรมศิลปากร, 2511), 19.
38
กรมศิลปากร, อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรีเทพ, 55.
39
เรื่ องเดียวกัน, 95.

25

พุทธศตวรรษที่ 14 40 เช่นเดียวกับลวดลายปูนปั น้ ลายพันธุ์พฤกษาบริ เวณฐานที่อาจจะมีการปั น้
39

เพิ่มจนเห็นวิวัฒนาการในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 นี ด้ ้ วย 41 ซึ่งอาจมี ร่อ งรอยของพุทธศาสนา
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มหายานตังแต่
้ สมัยแรกสร้ างแล้ ว
ส่วนถํ า้ เขาถมอรั ตน์ ที่มีการสลักพระพุทธรู ปและพระโพธิ สตั ว์ ของพุทธศาสนามหายาน
(ภาพที่ 3) ซึง่ อาจคล้ ายกับภาพสลักที่ถํ ้าพระโพธิ สตั ว์ที่เป็ นคติของพุทธศาสนามหายานตันตระ 42
41

ทัง้ นี ้ พระโพธิ ส ัตว์ ที่ พบจากเขาคลัง ในและถํ า้ เขาถมอรั ตน์ มี รูปแบบศิ ลปะคล้ ายกับกลุ่มพระ
โพธิสตั ว์สาํ ริ ดพบที่บ้านฝ้ายและอําเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถกําหนดอายุอยู่ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 14 ตามแบบศิลปะไพรเกมง – กําพงพระ ซึ่งอาจกล่าวได้ ว่าเป็ นประติมากรรมใน
พุทธศาสนามหายาน ช่วงรอยต่อระหว่างนิกายโยคาจารกับพุทธศาสนาตันตระเริ่ มแรก 43
42

ภาพที่ 3 ภาพสลักประติมากรรมนูนตํ่ารูปพระโพธิสตั ว์
40

เชษฐ์ ติง สัญชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศิลปะปาละและอิท ธิพลต่ อศิลปะใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 68-69.
41
ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศรี ทวารวดีถึงศรี รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพ: เมืองโบราณ, 2537),
49 – 51.
42
ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะห์ จากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์อกั ษรสมัย, 2542), 166.
43
กรมศิลปากร, พระศรีอาริยเมตไตรย : แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม,
(ปราจีนบุรี: กรมศิลปากร, 2555), 133-136.

26

นอกจากนี ้ยังพบพระพิมพ์ดินเผาหลายองค์ บางองค์มีจารึกบริ เวณด้ านหลังพระพิมพ์
แต่ที่สําคัญที่สดุ คงต้ องกล่าวถึง พระพิมพ์ดินเผาที่มีการจารึ กอักษรหลังปั ลลวะ ภาษาสันสกฤต
ร่วมกับอักษรจีน ภาษาจีน แปลภาษาจีนได้ วา่ “ภิกษุเวิ่นเชียง” กําหนดอายุได้ ในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 13 - 14 44 (ภาพที่4) แสดงให้ เห็นว่ามีการเปลี่ยนจากการใช้ ภาษาบาลีที่นิยมในพุทธศาสนาเถร
43

วาท มาใช้ ภาษาสันสกฤตที่นิยมในพุทธศาสนามหายาน อีกทั ้งยังแสดงให้ เห็นว่าได้ ว่ามีการติดต่อ
กับจีนด้ านศาสนาหรื ออาจมีพระสงฆ์จากจีนเข้ ามาอยูท่ ี่เมืองศรี เทพในช่วงเวลานี 45้
44

ภาพที่ 4 พระพิมพ์ดินเผามีจารึก อยูท่ ี่ Harvard Art Museums/Arthur M. Sackler Museum
ที่มา : Harvard Museum, Collection, accessed May 6, 2015, available from
http://www.harvardartmuseums.org/art/201252

44

Robert L. Brown, The Dvaravati Wheels of the Law and the Indianization of South
East Asia (Leiden: E.J. Brill, 1996), 37.
45

Ibid.
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โบราณวัตถุที่สาํ คัญอีกชิ ้น คือ ประติมากรรมพระพุทธเจ้ าประทับเหนือครุ ฑขนาบข้ าง
ด้ วยบุคคลทังสองข้
้
าง สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นต้ นแบบของประติมากรรมพระพุทธเจ้ าประทับยืน
เหนือพนัสบดีชิน้ อื่นๆ ถือ ว่าเป็ นประติมากรรมของพุทธศาสนามหายานตันตระ 46 หรื ออาจเป็ น
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แสดงถึงตอนพระอมิ ตาภะเสด็จลงมารั บดวงวิญญาณของผู้นับถือ พระองค์ไปยังสวรรค์สุขาวดี
ตามคติของพุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี 47 หรื อ อาจเป็ นการแสดงฐานันดรอันสูงส่งของ
46

พระพุทธเจ้ าโดยมิได้ เจาะจงพุทธประวัติตอนใดตอนหนึ่ง 48 ซึ่งยังไม่มีข้อสรุ ปที่ชัดเจนในปั จจุบนั
47

ประติมากรรมพระพุทธเจ้ าประทับเหนือพนัสบดีแพร่ หลายในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 - 15 พบใน
หลายพื ้นที่บริ เวณลุม่ นํ ้าป่ าสัก-ลพบุรี เช่น เมืองลพบุรี 49 เมืองซับจําปา 50 เมืองพรหมทิน 51 เมือง
48

49

50

สิงห์คยู าง(โคกสําโรง) 52 เป็ นต้ น
51

46

168.

ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ จากหลักฐานทางโบราณคดี, 166-

47

พิริยะ ไกรฤกษ์ , ประวัติศาสตร์ ศิลปะในประเทศไทยฉบับคู่ มือ นั ก ศึก ษา (กรุ งเทพฯ :
อมรินทร์ การพิมพ์, 2528), 31-33.
48

รุ่ งโรจน์ ธรรมรุ่ งเรื อง, “พระพุทธรู ปประทับเหนื อ พนัสบดีในศิลปะทวารวดี ” ( วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 70-71.
49
50

จัดแสดงอยู่ในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

ภูธร ภูมะธน, เมืองซับจําปา (สระบุรี: ปากเพรี ยวการช่าง 2, ม.ป.ป.), 16.
51
ราศี บุรุษรั ตน์พนั ธ์, “ความสําคัญของเมืองลพบุรีในฐานะแหล่งกระจายวัฒนธรรมทวารวดี ”
(วิทยานิพนธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าโบราณคดีสมัยประวัติศ าสตร์ บัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2529), 43.
52
ภูธร ภูมะธน, “พัฒนาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งประวัติศาสตร์ ล่มุ แม่นํา้ บางขาม
อ.บ้ านหมี่ จ.ลพบุ รี : ปั จจั ย และความคลี่ ค ลาย” (รายงานวิ จั ย เสนอต่ อ สถาบั น ไทยคดี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2542), 76.
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ด้ านการเมื อ งการปกครองของเมื องศรี เทพ ไม่ได้ มีการถูกกล่าวถึงอีกเลยหลังจาก
จารึ ก บ้ านวัง ไผ่ แต่ อ าจต้ องกล่า วถึ ง ประเด็ น การศึก ษาเกี่ ย วกั บ ศูน ย์ ก ลางของอาณาจั ก ร
ศรี จ นาศะ 53 ที่มีการถกเถี ยงเชิ งวิชาการและนักวิช าการบางท่านสันนิษ ฐานว่า ศูน ย์ กลางของ
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อาณาจักรดังกล่าวคือ เมืองศรี เทพ 54 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาของมยุรี วีระประเสริ ฐ แสดงให้
53

เห็นว่าเมืองศรี เทพเป็ นเมืองศูนย์กลางที่ราบลุม่ แม่นํ ้าป่ าสักจริ งในช่วงเวลาเดียวกับการมีอยู่ของ
อาณาจักรศรี จนาศะ แต่คงไม่ใช่ศูนย์กลางของอาณาจักรศรี จนาศะ เนื่องจากร่ องรอยการนับถือ
ศาสนาพราหมณ์ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 นันไม่
้ ปรากฏชัดเจน และควรเป็ นเมืองเสมาในที่ราบสูง
โคราชมากกว่า แต่ก็ยงั ต้ องมีการศึกษาเพื่อความกระจ่างต่อไป 55 นอกจากนี ้ยังมีข้อเสนอว่าเมือง
54

ศรี เทพน่าจะเป็ นเมื อ งชายขอบหรื อ นอกเขตแดนของศรี จ นาศะ และอาจมี ความเกี่ ยวข้ อ งกับ
อาณาจักรที่เรี ยกว่า “ลวปุระ” หรื อ ที่เชื่อกันว่าคือเมืองลพบุรีมากกว่า 56
55

สภาพสัง คมและวัฒ นธรรมที่ เ จริ ญ ขึน้ อย่ า งมากในช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 14 – 15
นอกจากความเป็ นศูนย์กลางทางการค้ าภายในภูมิภาคและการติดต่อกับเมืองท่าอันห่างไกลอย่าง
ตะวันออกกลางแล้ ว ยังแสดงให้ เห็นถึงความนิยมในพุทธศาสนามหายาน เพราะร่ อ งรอยของ
พุทธศาสนาเถรวาทและศาสนาพราหมณ์ ไม่มีความชัดเจนในสมัยนี ้ ในทางกลับกันพุทธศาสนา
53

“ศรี จนาศะ หรื อ จนาศะปุระ เป็ นชื่อของบ้ านเมืองโบราณที่นกั วิชาการเชื่อว่าอยู่บริ เวณที่ราบสูง
โคราชและอาจมีศนู ย์กลางอยู่ที่เมืองโบราณเสมา ในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อาจมีอายุเริ่ มต้ น
ตังแต่
้ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 เป็ นบ้ านเมือ งอิสระจนถึ งปลายพุท ธศตวรรษที่ 15 และประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 16 – 18 ในช่วงเวลาหนึ่งอาจตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลทางการเมืองของอาณาจักรกัมพูชา มีการนับ
ถื อ พุทธศาสนาในระยะแรก และช่ วงพุทธศตวรรษที่ 15 ศาสนาพราหมณ์ ไ ศวนิ กายเข้ า มามี บทบาทและ
กลายเป็ นศาสนาหลักในที่สดุ ต่อมาธิดา สาระยา เสนอข้ อสันนิษฐานใหม่ว่าศูนย์กลางของอาณาจักรควรจะอยู่
ที่เมืองศรี เทพ อําเภอศรี เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูเพิม่ เติมใน มยุรี วีรประเสริ ฐ, “ศรี จนาศะ หรื อ จนาศะปุระ : ข้ อ
สันนิษฐานเก่า-ใหม่, ” ใน ประวัติศาสตร์ สยามประเทศที่ถูกลืม ศรี จนาศะ รั ฐอิสระที่ราบสูง (กรุงเทพฯ:
มติชน, 2545).
54
ธิดา สาระยา, “ศรี เทพคือศรี จนาศะ”, ใน รั ฐโบราณในภาคพืน้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :
กําเนิดและพัฒนาการ, 146-153.
55
มยุรี วีรประเสริ ฐ, “ศรี จนาศะ หรื อ จนาศะปุระ : ข้ อสันนิษฐานเก่า-ใหม่,” ใน ประวัติศาสตร์
สยามประเทศที่ถูกลืม ศรีจนาศะ รัฐอิสระที่ราบสูง, 103-106.
56
ทนงศักดิ์ หาญวงศ์, “พระนอนวัดธรรมจักรเสมาราม,” ศิลปากร 34, 6(2534): 73.
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มหายานกลับปรากฏร่ องรอยหลักฐานภายใต้ ศิลปกรรมทวารวดีมากกว่า และดูเหมือนว่าจะเกิด
การแทนที่ พุ ท ธศาสนาเถรวาทอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด แม้ จะมี ก ารเสนอว่ า เป็ นการอยู่ ร่ ว มกั น หรื อ
ผสมผสานระหว่างเถรวาทและมหายาน หรื อ รับเอาคติบางอย่างของมหายานมาใช้ ก็ตาม 57 แต่
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หลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้ เห็นถึงบทบาทของพุทธศาสนามหายานที่มีมากกว่าอย่างชัดเจน
จุดเปลี่ยนสําคัญและวัฒนธรรมเขมรในช่ วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 17
ถึงแม้ วา่ วัฒนธรรมทวารวดีและพุทธศาสนาจะรุ่งเรื องในช่วงก่อนหน้ านี ้ แต่จุดเปลี่ยน
สําคัญของเมืองศรี เทพกลับอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 คือการเข้ ามาของวัฒนธรรมเขมรที่
สะท้ อนให้ เห็นผ่านงานศิลปกรรมต่างๆ ทังโบราณสถานและโบราณวั
้
ตถุ ที่สาํ คัญคงเป็ นการรับเอา
ศาสนาพราหมณ์ขึ ้นมาใช้ เป็ นศาสนาหลักที่มีบทบาทอย่างสูงในช่วงเวลานี ้
การสิ ้นสุดของวัฒ นธรรมทวารวดีนัน้ อาจมี มูลเหตุมาจากการแผ่อิ ทธิ พ ลทางด้ า น
การเมืองของพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 1 58 ซึง่ ในพื ้นที่แถบลุม่ แม่นํ ้าป่ าสักนี ้หลักฐานที่ชดั เจนที่สดุ คงเป็ น
57

การปรากฏของจารึกศาลสูงในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 16 ที่เมืองลพบุรี มีเนื ้อหาเกี่ยวกับ
การคุ้มครองการบํา เพ็ญเพียรของพราหมณ์ และพระสงฆ์ ไม่ใ ห้ คนหรื อ สัตว์ เข้ ามารบกวนการ
บําเพ็ญเพียรนัน้ 59 แสดงให้ เห็นถึงพระราชอํานาจของพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 1 ที่อาจมีเหนือดินแดน
58

ลุม่ แม่นํ ้าป่ าสักในเวลานี ้แล้ ว
หลักฐานที่สอดคล้ องกับการแผ่อิทธิ พลของเขมรที่เมืองศรี เทพในช่วงเวลาเดียวกันนี ้
คือ การเกิ ดขึ ้นของ ปรางค์ฤาษี (ภาพที่ 5) ซึ่งถือ เป็ นปราสาทแบบเขมรรุ่ นแรกที่ปรากฏในเมือ ง
ศรี เทพ กําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 60 การขุดศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2552
59

57

วิชยั ตันกิตติกร, “มหายานที่เมืองศรี เทพ,” ศิลปากร 35, 4(2535): 109-121.
หม่อมเจ้ าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ เอเชียอาคเนย์ ถึงพ.ศ. 2000, พิมพ์ ครั ้งที่ 4,
(กรุงเทพฯ: สามลดา, 2549), 26.
59
กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย, เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2529), 159-163.
60
อนุวทิ ย์ เจริญศุภกุล, “โครงการอุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ การศึกษาด้ านสถาปั ตยกรรมเพื่อ
การอนุรักษ์ สรุปผลการสํารวจและแนวความคิดเบื ้องต้ น”, เมืองโบราณ 13, 1(มกราคม – มีนาคม, 2530): 11.
58
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ยัง พบทับ หลัง มี จ ารึ ก อัก ษรขอมบริ เวณปราสาทหมายเลข 2 ที่กํ า หนดอายุได้ ป ระมาณพุท ธ
ศตวรรษที่ 16 ตรงกับการวิเคราะห์รูปแบบศิลปะเช่นเดียวกัน 61
60

ภาพที่ 5 ปราสาทหมายเลข 1 ปรางค์ฤาษี
การเกิ ด ขึน้ ของปรางค์ ฤ าษี น อกจากจะเป็ นการบ่ง บอกถึ ง การขยายอิ ทธิ พ ลของ
วัฒนธรรมเขมรโบราณในพื ้นที่เมืองศรี เทพอีกระลอกหนึ่ง ยังเป็ นแสดงให้ เห็นว่าศาสนาพราหมณ์
เริ่ มเข้ ามามีบทบาทมากขึ ้นแล้ วและคงเพิ่มขึ ้นอย่างมัน่ คงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 62 อันเป็ นผลมา
61

จากการสร้ างปรางค์ศรี เทพและปรางค์ สองพี่น้อง เทวสถานในศาสนาพราหมณ์ ที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณ
แกนกลางเมืองศรี เทพ (ภาพที่ 6)

61

อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดี ปรางค์ ฤาษี (ST’08 :
PRS) (เพชรบูรณ์: อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2551), 64. (เอกสารยังไม่ตีพมิ พ์)
62
อนุวิทย์ เจริ ญศุภกุล, “การกําหนดอายุปรางค์ที่เมืองศรี เทพ,” เมืองโบราณ 5, 4(เมษายน –
พฤษภาคม 2552): 98.
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รูปเคารพในศาสนาพราหมณ์ ที่กําหนดอายุได้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 พบอยู่ทวั่ ไป
ตามศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ เช่ น ทับ หลัง อุ มามเหศวร ศิ ว ลึงค์ ข นาดต่า งๆ ฐานโยนิ
ประติมากรรมโคนนทิ เป็ นต้ น 63 แต่พบว่ามีการนําพระสุริยะเทพองค์หนึ่งซึ่งกําหนดอายุอยู่ในช่วง
62

พุทธศตวรรษที่ 12 – 13 นัน้ มาใช้ งานในอาคารหลังหนึง่ ของปรางค์สองพี่น้องด้ วย 64 ดังนั ้นศาสนา
63

พราหมณ์ ในสมัยนี ้คงเน้ นไปที่ไศวนิกายเป็ นหลัก เนื่องจากพบโบราณวัตถุในไวษณพนิกายน้ อ ย
มากต่างจากช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 และอาจมีการนับถือพระสุริยะในสมัยนี ้อีกครัง้ หนึง่

ภาพที่ 6 ปราสาทแบบเขมรภายในเมืองศรี เทพ

(ก)ปรางค์ศรี เทพ

(ข)ปรางค์สองพี่น้อง

พุทธศาสนามิ ได้ เลือ นหายไปในช่วงเวลานี ้ หากแต่ลดบทบาทลงอย่างมาก ยังพบ
พระพุทธรูปปูนปั น้ บางองค์ที่โบราณสถานเขาคลังในมีลกั ษณะซึง่ ได้ รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรช่วง
พุท ธศตวรรษที่ 16 – 17 แสดงให้ เห็ นถึ ง การนับ ถื อ พุทธศาสนาและเขาคลัง ในก็ ยัง ถูก ใช้ เ ป็ น
พุทธสถานอยูเ่ ช่นเดิม
แม้ ว่ า ในช่ ว งนี ว้ ัฒ นธรรมทางศาสนาพราหมณ์ จ ะเจริ ญ อย่ า งยิ่ ง แต่ ค วามเป็ น
ศูน ย์ ก ลางทางการค้ า ขายยัง คงต่อ เนื่ อ งมาตัง้ แต่พุ ท ธศตวรรษที่ 14 – 15 ในสมั ย นี เ้ กิ ด การ
63

กรมศิลปากร, อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรีเทพ, 156 – 160.
64
อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีปีงบประมาณ 2535,
(เพชรบูรณ์: อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2535), 11. (เอกสารอัดสําเนา)
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แลกเปลี่ยนสินค้ ากับดินแดนเขมรโบราณอย่างมาก โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเครื่ องถ้ วยเขมรที่
ผลิตที่แหล่งเตาแถบจังหวัดบุรีรัมย์ หรื อเตาบ้ านกรวด ซึ่งพบจากการขุดค้ นและขุดศึกษาในชัน้
วัฒนธรรมเขมรจํานวนมาก 65 รวมไปถึงเครื่ องถ้ วยจีนเคลือบสีขาวแบบชิงไป๋ สมัยห้ าราชวงศ์ จาก
64

มณฑลฝูเจี ้ยน ที่พบร่วมอยูใ่ นชันวั
้ ฒนธรรมเดียวกันนี ้ด้ วย 66 ซึ่งการพบเครื่ องถ้ วยทั ้งเขมรและจีน
65

ทําให้ เห็นภาพการติดต่อค้ าขายที่กว้ างมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะการค้ าขายแลกเปลี่ยนข้ ามภูมิภาคที่
มีมิติมากขึ ้นกว่าเดิม แต่ไม่ได้ หมายความว่าในช่วงก่อนหน้ านี ้จะมิได้ มีการแลกเปลีย่ นข้ ามภูมิภาค
ในลักษณะนี ้ เพียงแต่หลักฐานยังไม่ชดั เจนเท่าสมัยนี ้เท่านั ้น
ประเด็นหนึง่ ที่สงั เกตได้ จากการขุดค้ นเมื่อปี พ.ศ. 2552 คือ ประเภทของภาชนะดินเผา
เนื ้อดินในแต่ละชันวั
้ ฒนธรรมมิได้ มีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบมากนัก ในบางชันเครื
้ ่ องถ้ วยเขมรและ
จีนก็พบร่วมกับภาชนะแบบมีสนั หรื อพวยกา ซึ่งเป็ นโบราณวัตถุที่พบมาตั ้งแต่ชัน้ วัฒนธรรมก่อน
หน้ าที่ยงั ไม่ปรากฏเครื่ องถ้ วยแล้ ว 67 แสดงให้ เห็นว่าวิถีชีวิตของคนในสมัยนี ้มิได้ เปลี่ยนไปจากเดิม
66

เท่าใดนัก และการเปลีย่ นแปลงคงเกิดขึ ้นในหมู่ชนชันสู
้ งเท่านั ้น
จากข้ อมูลข้ างต้ นแสดงให้ เห็นจุดเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สําคัญช่วงหนึ่ง
ของเมืองศรี เทพ การปรากฏศาสนสถานในศิลปกรรมเขมรโบราณที่ถึงแม้ จะมีลกั ษณะท้ องถิ่นอยู่
บ้ างแล้ ว ไม่ใช่เพียงแค่การยอมรับวัฒนธรรมหรื อแรงบันดาลใจเท่านั ้น อาจแสดงให้ เห็นอํ านาจ
ทางการเมืองของอาณาจักรเขมรโบราณที่มีเหนือเมืองศรี เทพในช่วงเวลานี ้

65

อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, รายงานการขุดหลุมทดสอบทางโบราณคดีภ ายในเมือ ง
ศรีเทพ ปี งบประมาณ 2552 (เพชรบูรณ์: อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2552), 77-80; อุทยานประวัติศาสตร์
ศรี เทพ, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดี ปรางค์ ฤาษี (ST’08 : PRS), 73-74, 119. (เอกสารยังไม่
ตีพมิ พ์)
66
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, รายงานการขุดหลุมทดสอบทางโบราณคดีภ ายในเมือ ง
ศรีเทพ ปี งบประมาณ 2552, 77-80, 138.
67
เรื่ องเดียวกัน, 47-81.
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วัฒนธรรมเขมรในช่ วงพุทธศตวรรษที่ 18 และการล่ มสลายทางวัฒนธรรม
การขุด พบพระโพธิ ส ัต ว์ ชัม ภาละบริ เ วณฐานอาคารด้ า นหน้ า ของปรางค์ ศ รี เ ทพ
ร่องรอยการฝั งรูปเคารพของศาสนาพราหมณ์ไว้ ใกล้ ฐานปรางค์สองพี่น้อง และร่ องรอยของการต่อ
เติมโบราณสถานทังสองแห่
้
ง ถูกตีความว่าเป็ นการเตรี ยมการที่จะเปลีย่ นจากเทวสถานของศาสนา
พราหมณ์ ใ ห้ กลายเป็ นพุทธสถานของพุทธศาสนามหายาน ซึ่ง คงเกิ ดขึน้ ในช่ วงที่พุทธศาสนา
มหายานในเขมรเฟื่ องฟูเป็ นอย่างมากในรัชกาลของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ช่วงครึ่ งแรกของพุทธ
ศตวรรษที่ 18 68
67

ร่ อ งรอยของกิ จ กรรมนี อ้ าจถื อ ได้ ว่าเป็ นร่ อ งรอยสุด ท้ า ยที่ ปรากฏ ณ เมื อ งศรี เทพ
เพราะหลังจากช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 18 นี ้ไป ไม่พบโบราณวัตถุในสมัยหลังจากนี ้อีกเลย
ในเขตเมืองศรี เทพและอาณาบริ เวณ ซึ่งสันนิษฐานว่าเมืองแห่งนี ้คงร้ างไปก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
สําหรับสาเหตุของการทิ ้งร้ างนันในปั
้
จจุบนั ยังหาข้ อสรุ ปไม่ได้ แต่ข้อสันนิษฐานที่เชื่อกันมากที่สดุ
คือการเกิดโรคระบาดภายในบริ เวณเมืองศรี เทพ จนชาวเมืองต้ องอพยพย้ ายออกจากเมืองและไม่
กลับมาตังถิ
้ ่นฐานในสมัยหลังอีก 69 ข้ อสันนิษฐานนี ้สอดคล้ องกับเรื่ องของฤาษีตาวัวและฤาษี ตาไฟ
68

ตํานานพื ้นบ้ านที่ผกู เนื ้อหาเข้ ากับการล่มสลายของเมืองศรี เทพได้ อย่างลงตัว มีเนื ้อหาดังนี ้
“...ที่บนเขาใกล้ เคียง ฤาษี 2 ตน สร้ างกุฏิอยูใ่ กล้ กนั ตนหนึง่ ชื่อตาไฟอีกตนหนึ่งชื่อตา
วัว ฤาษีตาไฟมีลกู ศิษย์เป็ นลูกท้ าวพระยาเมืองนั ้น วันหนึ่งฤาษี ตาไฟบอกกับลูกท้ าวพระยาผู้เป็ น
ลูกศิษย์วา่ นํ ้าในบ่อที่อยูใ่ กล้ กนั ใครได้ อาบก็จะตาย ถ้ าได้ นํ ้าอีกบ่อหนึง่ มารดก็จะฟื น้ กลับคืนขึ ้นมา
ใหม่ ลูกท้ าวพระยาไม่เชื่อ ฤาษีตาไฟจึงตกลงจะทดสอบให้ ดู แต่เอาคํามั่นสัญญาจากท้ าวพระยา
ว่า เมื่อฤาษี ตาไฟตายไปแล้ วลูกท้ าวพระยาจะเป็ นผู้ไปเอานํ ้าในบ่อที่สองมารดให้ คืนชีวิตขึ ้น แต่
ฤาษีตาไฟต้ องตายไปเพราะศิษย์ขาดความซื่อตรงไม่ทําตามสัญญากลับหนีไปเมืองเสีย ไม่เอานํ ้า
มารดให้ กล่าวถึงฤาษีตาวัวเคยไปมาหาสูก่ บั ฤาษีตาไฟ ผิดสังเกตไม่เห็นฤาษีตาไฟมาเยี่ยมเยียนก็
ออกไปตามเมื่อผ่านบ่อนํ ้าที่ใครอาบก็ตายเห็นนํ ้าในบ่อเดือดจึงแจ้ งว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ ้น ในที่สดุ เอา
นํ ้าอีกบ่อหนึง่ มารดซากศพฤาษี ตาไฟจนฟื น้ ชีวิตขึ ้นมา ฤาษี ตาไฟจึงเล่าเรื่ องที่เป็ นมาแล้ วให้ ฤาษี
68
69

กรมศิลปากร, อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรีเทพ, 57
สถาพร เที่ยงธรรม, ศรีเทพ : เมืองศูนย์ กลางความเจริญแห่ งลุ่มนํา้ ป่ าสัก, 13.
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ตาวัวฟั งแล้ วว่าจะต้ อ งแก้ แค้ นลงโทษลูกท้ าวพระยาให้ จงได้ ตลอดจนประชาชนทัง้ หมดที่อ ยู่ใน
เมือง ฤาษีตาไฟนิรมิตเป็ นวัวขึ ้นตัวหนึง่ เอาพิษร้ ายเขาบรรจุไว้ ในท้ องวัว แล้ วปล่อยวัวนัน้ เดินรอบๆ
กรุ งถึงเจ็ด วันทําเสียงร้ องกึกก้ องตลอดเวลา เจ้ าหน้ าที่ที่เฝ้าประตูเมือ งเห็นผิดสังเกตก็ปิดประตู
เมืองเสีย ครัง้ ถึงวันที่เจ็ด ท้ าวพระยาเมืองนั ้นก็รับสัง่ ให้ เปิ ดประตูเมืองวัวก็ปราดวิ่งเข้ าประตูเมือง
ได้ ขณะนันท้
้ องวัวระเบิดออกมาไอพิษร้ ายในท้ องไหลออกมาทําร้ ายคนในเมืองตายหมด” 70
69

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของเมื อ งศรี เทพมี ระยะเวลาประมาณ 700 ปี
หากนับตังแต่
้ เริ่ มต้ นประวัติศาสตร์ จนกระทัง่ ทิ ้งร้ าง แต่ก่อนหน้ านี ้ก็มีชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลายที่เป็ นรากฐานสําคัญของพัฒนาการทางวัฒนธรรมในสมัยประวัติศาสตร์ ด้ วยสภาพภูมิ
ประเทศและที่ตงั ้ ของเมื อ ง ซึ่งตัง้ อยู่บริ เวณกึ่งกลางระหว่างสองภูมิภาค ทัง้ ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ และคุมเส้ นทางแม่นํ ้าป่ าสักด้ วยอีกทางหนึ่ง ทําให้ เมื องศรี เทพกลายเป็ น
ศูนย์กลางทางด้ านคมนาคมในช่วงเวลานัน้ ซึง่ คงเป็ นสาเหตุหลักในการเลือกตังเมื
้ อง ณ ตําแหน่ง
ปั จจุบนั นี ้
ความเป็ นศูนย์กลางทางด้ านคมนาคม นอกจากจะเป็ นสาเหตุหลักของความรุ่ งเรื อง
ทางด้ านการค้ าแล้ ว กลับกลายเป็ นจุดรวมวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมทวารวดีทางด้ านตะวันตก
ในที่ราบลุม่ ภาคกลางและวัฒนธรรมเขมรโบราณจากบริ เวณที่ราบสูงโคราช ทําให้ งานศิลปกรรม
ของเมื อ งศรี เทพมี ความโดดเด่นและมี ลกั ษณะเฉพาะ ชอง บวสเซอลิเ ย่ส์ นักโบราณคดีแ ละ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะ ชาวฝรั่งเศส เคยกล่าวถึงศิลปกรรมที่เมืองศรี เทพว่าเป็ น
ศิลปะที่ได้ รับอิทธิ พลจากศิลปะทวารวดี ศิลปะเขมร และศิลปะศรี วิชัย ซึ่งจะเป็ นแนวทางให้ เกิ ด
ศิลปะสกุลช่างลพบุรีตอ่ ไป 71
70

ศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของเมืองศรี เทพ ศาสนาพุทธและศาสนา
พราหมณ์ เจริ ญขึ ้นพร้ อมกันในระยะแรก แต่เป็ นพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้ รับความนิยมในช่วงต้ น
ประวัติศาสตร์ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 ก่อ นที่พุทธศาสนามหายานจะเข้ าแทนที่อย่างชัดเจน
ในช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 14 – 15 และศาสนาพราหมณ์ จ ะมี บ ทบาทโดดเด่น อย่า งมากในช่ ว ง
70

อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพฯ, เมืองศรีเทพ,154 - 155
71
อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, นําชมอุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรีเทพ, 42.
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พุทธศตวรรษที่ 16 – 17 แต่อย่างไรก็ตามในขณะที่ศาสนาหลักได้ รับความนิยมอยู่นนศาสนารองก็
ั้
ยังคงดําเนินอยูด่ ้ วยเช่นกันและไม่พบความขัดแย้ งที่ชดั เจนมากนักระหว่างทั ้งสองศาสนา
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองศรี เทพเป็ นสิ่งยืนยันถึงความเป็ นเมือ ง
ศูนย์กลางที่สาํ คัญอีกแห่งหนึง่ ในที่ราบลุม่ แม่นํ ้าป่ าสัก การค้ าและศาสนาเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้
เมืองโบราณแห่งนี ้เจริ ญรุ่งเรื องจนถึงขีดสุด และความเจริ ญรุ่ งเรื องนั ้นอาจสะท้ อนให้ เห็นผ่านการ
สร้ างศาสนสถานขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้ ทรัพยากรจํานวนมหาศาลในการก่อสร้ าง เช่น แรงงานคน
แรงงานสัตว์ ช่างฝี มือ วัสดุ ทุนทรัพย์ เป็ นต้ น ซึง่ เขาคลังนอกคือ ศาสนสถานขนาดใหญ่ที่กล่าวถึง
การศึก ษาพัฒ นาการทางสัง คมและวัฒนธรรมอาจเป็ นข้ อ มูลในสนับสนุน การศึก ษาตี ค วาม
เกี่ ยวกับ เขาคลังนอกก็ จ ริ ง แต่ในทางตรงกัน ข้ า มเขาคลัง นอกก็ อ าจเปรี ย บเสมื อ นบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ ประเภทหนึง่ ที่แสดงถึงความรุ่งเรื องที่สดุ ของเมืองศรี เทพก็เป็ นได้

บทที่ 3
การขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลังนอกเมื่อปี พ.ศ. 2551
เป้าหมายหลักในการขุดศึกษาครัง้ นี ้อยูท่ ี่โบราณสถานเขาคลังนอก ซึ่งดําเนินการเป็ น
ที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว ในช่ ว งปี พ.ศ. 2551 โดยอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ศรี เ ทพ กรมศิ ล ปากร ดัง มี
รายละเอียดอยูใ่ นรายงานการขุดศึกษาที่นําเสนอให้ กรมศิลปากร 1 การดําเนินการทางโบราณคดี
0

ในครัง้ นี ้นับว่าเป็ นการค้ นพบที่นา่ สนใจที่สดุ ครัง้ หนึ่งในช่วงทศวรรษนี ้ เนื่องจากเขาคลังนอกยังคง
มีสภาพฐานศิลาแลงที่คอ่ นข้ างสมบูรณ์และเป็ นโบราณสถานในวัฒนธรรมทวารวดีที่ใหญ่ที่สดุ ใน
ประเทศไทยในปั จจุบนั
การขุดศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2551 ปรากฏหลักฐานหลายชิ ้นที่มีลกั ษณะโดดเด่น ทําให้ เกิด
ความพยายามที่จะศึกษาเขาคลังนอกในแง่มุมที่ต่างกัน โดยเฉพาะในเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ
ก่อ ให้ เกิ ดความรู้ อย่างแพร่ หลายในช่วงไม่กี่ปีมานี ้ รวมทังยั
้ งเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ทางวัฒนธรรมที่
สําคัญในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้ เคียง
สําหรั บในบทนีจ้ ะเป็ นการนําเสนอข้ อ มูลหลักฐานทางโบราณคดีและผลวิเคราะห์
เบื ้องต้ นของหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดศึกษาเขาคลังนอกเมื่อปี พ.ศ. 2551
ความเป็ นมาของโบราณสถานเขาคลังนอก
ที่ตงั ้ ของโบราณสถานเขาคลังนอก
โบราณสถานเขาคลังนอก ตังอยู
้ ่ที่หมู่ 11 บ้ านสระปรื อ ตําบลศรี เทพ อําเภอศรี เทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์ พิกดั ทางภูมิศาสตร์ UTM 47N 731008E 1710986N ตามแผนที่ทหาร WGS84
ลําดับชุดที่ L7018 ระวางที่ 5739 III อําเภอศรี เทพ พิมพ์ครัง้ ที่ 1 – RTSD อยู่นอกเมืองโบราณ
ศรี เทพ ห่างไปทางด้ านทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร (แผนผังที่ 2)
1

อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ศ รี เทพ, รายงานการขุ ด ศึ ก ษาโบราณสถานเขาคลั ง นอก
ปี งบประมาณ 2551 (เพชรบูรณ์: อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2551).
36

37

แผนผังที่ 1 แผนผังเมืองศรี เทพและตําแหน่งโบราณสถานเขาคลังนอก
(แผนผังจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
โบราณสถานเขาคลังนอกก่ อนการขุดศึกษา
กรมศิ ลปากรได้ สํา รวจและขึน้ ทะเบี ย นโบราณสถานเขาคลัง นอกพร้ อมกับ เมื อ ง
โบราณศรี เทพและปรางค์ฤาษี ตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2506 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 80 ตอน
ที่ 29 วันที่ 26 มีนาคม 2506 หน้ า 859 มีความว่า “คลังนอกเมืองศรี เทพ บ้ านหนองปรื อ อําเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูณ์ พร้ อมทั ้งเขตที่ดิน รวมเนื ้อที่ประมาณ 14 ไร่ 1 งาน” สิ่งที่น่าสนใจคือ
แผนผังแนบท้ ายในราชกิจจานุเบกษา เขาคลังนอกมีลกั ษณะเป็ นอาคารผังสีเ่ หลีย่ มจัตุรัส ยกเก็จที่
มุมและด้ านทังสี
้ ่ ตรงกลางมีร่องรอยพูนดินสันนิษฐานว่าคงเป็ นเจดีย์ประธาน ด้ านทั ้งสี่มีอาคารใน
ผังสีเ่ หลีย่ มมีมลู ดินปกคลุมตังอยู
้ ร่ อบทั ้งสีท่ ิศ ห่างจากตัวอาคารประธานประมาณ 20 เมตร

38

แผนผังที่ 2 แผนผังแนบท้ ายการขึ ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา
(แผนผังจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
จากการสัมภาษณ์ราษฎรในท้ องที่หมู่บ้านสระปรื อระบุวา่ เดิมเขาคลังนอกมีลกั ษณะ
เป็ นเนิ น ดิ นขนาดใหญ่ ตัว อาคารถูก มูล ดิ น ปกคลุม ถึ ง ยอดและมี ต้ น ไม้ ขึน้ กระจายทั่ว ทัง้ เนิ น
บางส่วนมีโครงสร้ างศิลาแลงและอิฐปรากฏอยู่ ในช่วงปี พ.ศ. 2516 เป็ นต้ นมา เริ่ มมีการลักลอบขุด
หาโบราณวัตถุที่มีคา่ ไปขายทังในเขตเมื
้
องศรี เทพและเขาคลังนอกด้ วย จึงปรากฏหลุมลักลอบขุด
ทัว่ ทังเนิ
้ นดิน เผยให้ เห็นโครงสร้ างภายในว่ามีการก่ออิฐและศิลาแลงอย่างเป็ นระเบียบ 2 (ภาพที่ 7)
1

ชื่อ “เขาคลังนอก” มีที่มาจากราษฎรในท้ องถิ่นใช้ เรี ยกโบราณสถานแห่งนี ้ กล่าวคือ
คําว่า “เขา” หมายถึงลักษณะของโบราณสถานที่มีมูลดินปกคลุมเป็ นเนินดินขนาดใหญ่คล้ ายเนิน
หรื อภูเขา คําว่า “คลัง” หมายถึงที่เก็บสมบัติหรื ออาวุธ ราษฎรเข้ าใจว่าภายในเขาลูกนี ้เป็ นที่เก็บ
สมบัติมีค่า เนื่อ งจากมี โครงสร้ างอิ ฐและศิลาแลงปรากฏให้ เห็น ซึ่งด้ านในคงเป็ นห้ อ งที่มีสมบัติ
สัมภาษณ์ นายประสิทธิ์ ใจตรงกล้ า, ราษฎรหมู่ 11 บ้ านสระปรื อ ตําบลศรี เทพ อําเภอศรี เทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์, 7 มกราคม 2557.
2

39

ซ่อนอยู่ ส่วนคําว่า “นอก” เป็ นคําบอกตําแหน่งที่ตั ้ง โดยเขาคลังแห่งนี ้ตั ้งอยู่นอกเมือง จึงได้ ชื่อว่า
“เขาคลังนอก” 3
2

อนึง่ “เขาคลัง” เป็ นคําเรี ยกสามัญของราษฎรที่ใช้ กับโบราณสถานขนาดใหญ่ที่มีดิน
ปกคลุมบริ เวณเมืองโบราณศรี เทพ และเติมคําบอกตําแหน่งเข้ าไปในคําสุดท้ ายเพื่อบอกตําแหน่ง
ที่ตงของโบราณสถานนั
ั้
นๆ
้ เช่น “เขาคลังนอก” หมายถึงโบราณสถานเขาคลังที่อยู่ด้านนอกเมือง
“เขาคลัง ใน” หมายถึ ง โบราณสถานเขาคลัง ที่ อ ยู่ด้ า นในเมื อ ง “เขาคลัง สระแก้ ว” หมายถึ ง
โบราณสถานเขาคลังที่อยูใ่ กล้ กบั สระแก้ ว เป็ นต้ น

ภาพที่ 1 โบราณสถานเขาคลังนอกก่อนขุดแต่งด้ านทิศใต้
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
ภาพรวมโบราณสถานหลังการขุดแต่ ง
การขุดศึก ษาทางโบราณคดี แสดงให้ เห็น ว่าโบราณสถานเขาคลังนอกเป็ นโบราณ
สถานที่มีขนาดใหญ่และค่อนข้ างสมบูรณ์ในเชิงศิลปสถาปั ตยกรรม (ภาพที่8) ลักษณะเป็ นอาคาร
ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้ างยาวด้ านละ 64 เมตร แกนโบราณสถานทิศเหนือ – ใต้ เบนออกจากทิศ
เหนือไปทางทิศตะวันออก 20 องศา ทําให้ โบราณสถานไม่ตรงทิศตามจริ งในปั จจุบนั ความสูงจาก
3

สถาพร เที่ยงธรรม, ศรี เทพ : เมืองศูนย์ กลางความเจริญแห่ งลุ่มนํา้ ป่ าสัก (เพชรบูรณ์ :
อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ กรมศิลปากร, 2554), 52.
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ฐานถึงยอดประมาณ 20 เมตร ใช้ ศิลาแลงก่อ เป็ นฐานซ้ อ นกันสองชัน้ มี ความสูงชัน้ ละ 5 เมตร
ประดับด้ วยอาคารจําลองที่มีลกั ษณะโดดเด่นอย่างเป็ นระเบียบ มีบนั ไดทางขึ ้นทั ้งสี่ด้านแต่ถูกปิ ด
กั ้นโดยสมบูรณ์สามด้ าน เหลือไว้ แต่ด้านทิศตะวันตก
ส่วนที่อ ยู่เหนือชัน้ ฐานขึ ้นไปเป็ นลานประทักษิ ณ โดยรอบเป็ นลานกว้ างประมาณ 5
เมตร มีการก่อศิลาแลงยกขึ ้นมาทําหน้ าที่เป็ นกําแพงแก้ ว กึ่งกลางของกําแพงแก้ วทําเป็ นช่องประตู
ซึ่ง สัมพัน ธ์ กับ บัน ไดทางขึน้ มี อ าคารขนาดใหญ่ ก่ อ ด้ ว ยอิ ฐ ตัง้ เป็ นประธานอยู่ตรงกลางในผัง
สี่เ หลี่ย มจัตุรั ส กว้ า งยาวด้ า นละ 40 เมตร ลัก ษณะที่ พ บเป็ นอาคารก่ อ ด้ ว ยอิ ฐ ทึบ เรี ย งต่อ กัน
ด้ านบนเสื่อ มสภาพไปมากจนไม่สามารถระบุได้ ว่ามีรูปทรงอย่างไร สันนิษฐานว่าคงเป็ นอาคาร
ประธานที่สว่ นยอดพังทลาย ซึง่ สามารถแยกอธิบายส่วนสําคัญได้ ดังนี ้ (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 2 สภาพโบราณสถานเขาคลังนอกด้ านทิศเหนือหลังขุดแต่ง
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
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ภาพที่ 3 องค์ประกอบสําคัญทางสถาปั ตยกรรมของโบราณสถานเขาคลังนอก
ชุดฐานศิลาแลงชัน้ ที่ 1
ลัก ษณะแผนผัง เป็ นรู ป สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส ขนาด 64 x 64 เมตร มุมทัง้ สี่มุมก่อ
ยกเก็จเพิ่มมุมกว้ างประมาณ 6.9 เมตร สูงประมาณ 5 เมตร หลงเหลือหลักฐาน มีรายละเอียดดังนี ้
(ภาพที่10)
มุมยกเก็จ ลักษณะก่อยกเก็จบริ เวณมุมของโบราณสถานทั ้ง 4 มุม โดยก่อเพิ่มมุม 4
มุม โดยมุมที่ 1 ก่อยื่นออกมาจากฐานและมุมที่ 2 ก่อยื่นออกมาจากมุมที่ 1 ทําล้ อกับฐาน ส่วนมุม
ที่ 3 ก่อยื่นออกมาจากมุมที่ 2 และมุมที่ 4 ก่อยื่นออกมาจากมุมที่ 3 ตามลําดับ
ชุดฐานศิลาแลงชัน้ ล่ าง ประกอบด้ วย
ฐานเขียงชั ้นที่ 1 สูงประมาณ 25 เซนติเมตร กว้ างประมาณ 5 เมตร
ฐานเขียงชัน้ ที่ 2 สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ลดชัน้ จากขอบฐานเขียงชัน้ ที่ 1 เข้ าไป
ประมาณ 5 เซนติเมตร
หน้ ากระดาน สูงประมาณ 25 เซนติเมตร ลดชัน้ จากขอบฐานเขียงชัน้ ที่ 2 เข้ าไป
ประมาณ 5.3 เซนติเมตร
ชุดฐานบัว สูงประมาณ 75 เซนติเมตร ลดจากชันหน้
้ ากระดานเข้ าไป 10 เซนติเมตร
ประกอบด้ วย บัวควํ่า สูงประมาณ 25 เซนติเมตร ทําโดยการสกัดศิลาแลงครึ่งก้ อนบนให้ มีลกั ษณะ
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เฉียงขึ ้นโค้ งเข้ าเป็ นรู ปบัวควํ่า ลวดบัวสูงประมาณ 5 เซนติเมตร ทําโดยการสกัดศิลาแลงให้ ขอบ
ด้ านบนและด้ านล่างโค้ งมนรูปครึ่งวงกลม ปลายมุมของลวดบัวสลักศิลาแลงโค้ งเชิดขึ ้น
ท้ องไม้ สูงประมาณ 3.4 เมตร ประดับด้ วยการยกเก็จเป็ นเสาหลอก กว้ างประมาณ
50 เซนติเมตร หนา 8 เซนติเมตร สูงประมาณ 3.4 เมตร ขนาบสองข้ างของยกเก็จอาคารจําลองทัง้ 3
ในลักษณะของการแบ่งห้ องเลียนแบบอาคารไม้ ตามระยะของอาคารจํ าลองที่ตกแต่งตามผนัง
แนวตังของฐานตามแนวตั
้
งของผนั
้
งมีลวดบัวคาดในแนวนอน 4 แนว แบ่งช่วงเสาและผนังเป็ นชันๆ
้
4 ชัน้
ขอบฐานบน กว้ างประมาณ 1 เมตร

ภาพที่ 4 องค์ประกอบชุดฐานศิลาแลงชั ้นที่ 1
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บันไดทางขึน้ แต่ละด้ านของฐานมีบนั ไดอยู่ที่กึ่งกลางของทั ้ง 4 ด้ าน ก่อยื่นออกมา
จากฐาน ประมาณ 10 เมตร แต่ละปี กของบันไดทุกด้ านคัน่ ด้ วยด้ วยการก่อยกเก็จ แต่ละเก็จทํา
เป็ นรูปอาคารจําลองทรงปราสาทปี กละ 3 หลัง หลังใหญ่อยู่กึ่งกลางมีขนาดกว้ าง ประมาณ 5.50
เมตร สูง 5 เมตร ขนาบด้ วยหลังเล็กมาอีก 2 หลัง มีขนาดกว้ างหลังละประมาณ 2.5 เมตร สูง 5
เมตร
อาคารจําลองหลังใหญ่ ลักษณะเป็ นอาคารจําลองทรงปราสาทยกเก็จ 3 ชั ้น ชันที
้ ่1
ก่อยื่นออกมาจากฐานโดยทําองค์ประกอบลดหลัน่ กันตามขนาด ประกอบด้ วย (ภาพที่ 11)
ฐานเขียง สูงประมาณ 50 เซนติเมตร
หน้ ากระดานล่าง สูงประมาณ 25 เซนติเมตร
ชุดฐานบัว สูงประมาณ 75 เซนติเมตร ลดจากชันหน้
้ ากระดานเข้ าไป 10 เซนติเมตร
ประกอบด้ วย บัวควํ่า สูงประมาณ 25 เซนติเมตร ทําโดยการสกัดศิลาแลงครึ่งก้ อนบนให้ มีลกั ษณะ
เฉียงขึ ้นโค้ งเข้ าเป็ นรูปบัวควํ่า ลวดบัวสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ทําโดยการสกัดศิลาแลงให้ ขอบ
ด้ านบนและด้ านล่างโค้ งมนรู ปครึ่ งวงกลม ปลายมุมของลวดบัวสลักศิลาแลงโค้ งเชิดขึ ้น ลักษณะ
ล้ อกับองค์ประกอบของชุดฐาน
ท้ องไม้ สูงประมาณ 3.4 เมตร ประดับด้ วยการยกเก็จเป็ นเสาหลอก กว้ างประมาณ
50 เซนติเมตร หนา 8 เซนติเมตร สูงประมาณ 3.4 เมตร มีการแบ่งห้ องเลียนแบบอาคารไม้ ตาม
ระยะของอาคารจําลอง ที่ตกแต่งตามผนังแนวตั ้งของฐาน ตามแนวตั ้งของผนังมีลวดบัวคาดใน
แนวนอน 4 แนว แบ่งช่วงเสาและผนังเป็ นชันๆ
้ 4 ชัน้ ลักษณะล้ อกับองค์ประกอบของชุดฐาน
ส่วนบนของฐานชันล่
้ าง กว้ างประมาณ 1 เมตร
นอกจากนีย้ ังมี อ าคารจํ าลองชัน้ ที่ 2 ก่อ ยื่นออกมาจากชัน้ ที่ 1 ลักษณะเป็ นอาคาร
จําลองทรงปราสาท ปลายมุมของชันฐานบั
้
วสลักศิลาแลงโค้ งเชิดขึ ้น ส่วนชันที
้ ่ 3 ทําเป็ นมุขยื่น
ออกมาจากชันที
้ ่2
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ภาพที่ 5 องค์ประกอบอาคารจําลองหลังใหญ่ ชุดฐานศิลาแลงชันที
้ ่1
อาคารจําลองหลังเล็ก ลักษณะเป็ นอาคารจําลองทรงปราสาทยกเก็จ 2 ชัน้ ชันที
้ ่1
ก่อยื่นออกมาจากฐานทําเป็ นอาคารจําลองทรงปราสาท ส่วนชันที
้ ่ 2 ทําเป็ นมุขยื่นออกมาจากชั ้นที่
1 ประกอบด้ วย (ภาพที่ 12)
ชุดฐาน สูงประมาณ 1.5 เมตร ประกอบด้ วย
เรื อ นธาตุ ทําห้ องมุขยื่นออกมาข้ างหน้ าเหนือ เสาประดับของห้ อ งมุขมี วงโค้ งรู ปกุฑุ
ประดับอยู่ สูงประมาณ 2 เมตร
ส่วนยอด ทําเป็ นรูปอาคารจําลองขนาดเล็ก เลียนแบบเครื่ องไม้ ซ้อนลดหลัน่ กันขึ ้นไป
2 ชัน้ สูงประมาณ 1.5 เมตร ก่อยกเก็จยื่นออกมาจากส่วนท้ องไม้
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ภาพที่ 6 องค์ประกอบอาคารจําลองหลังเล็ก ชุดฐานศิลาแลงชั ้นที่ 1
ชุดฐานศิลาแลงชัน้ ที่ 2
ลัก ษณะเป็ นการสร้ างลดหลั่น ขนาดให้ เ ล็ ก กว่ า ชุ ด ฐานศิ ล าแลงชั น้ ที่ 1 แต่ ย ัง
คงไว้ ซึ่ ง รู ป แบบขององค์ ป ระกอบเดิ ม แผนผัง เป็ นรู ป สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส ขนาด 59 x 59 เมตร
มุมทัง้ สี่มุมก่อ ยกเก็ จเพิ่มมุมกว้ างประมาณ 6 เมตร สูงประมาณ 5 เมตร หลงเหลือหลักฐาน มี
รายละเอียดดังนี ้ (ภาพที่ 13)
มุมยกเก็จ ลักษณะก่อยกเก็จบริ เวณมุมของฐานชั ้นบนทั ้ง 4 มุม โดยก่อเพิ่มมุม 4 มุม
โดยมุมที่ 1 ก่อยื่นออกมาจากฐานและมุมที่ 2 ก่อยื่นออกมาจากมุมที่ 1 ทําล้ อกับส่วนฐาน ส่วนมุม
ที่ 3 ก่อยื่นออกมาจากมุมที่ 2 พังทลายเกือบทั ้งหมด
ชุดฐานศิลาแลงชัน้ ล่ าง ประกอบด้ วย
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ชันฐานประทั
้
กษิณ หรือส่วนบนของฐานชันที
้ ่หนึง่ สูงประมาณ 25เซนติเมตร กว้ าง
ประมาณ 5 เมตร
ฐานเขียง สูงประมาณ 50 เซนติเมตร
หน้ ากระดาน สูงประมาณ 25 เซนติเมตร
ชุ ด ฐานบัว สูง ประมาณ 75 เซนติ เ มตร ประกอบด้ ว ย บัว ควํ่ า สูง ประมาณ 25
เซนติเมตร ทําโดยการสกัดศิลาแลงครึ่ งก้ อนบนให้ มีลกั ษณะเป็ นรู ปบัวควํ่า ลวดบัวสูงประมาณ
50 เซนติเมตร ทําโดยการสกัดศิลาแลงให้ ขอบด้ านบนและด้ านล่างโค้ งมน
ท้ องไม้ สูงประมาณ 3.4 เมตร ประดับด้ วยการยกเก็จเป็ น เสาหลอก กว้ างประมาณ
50 เซนติเมตร สูงประมาณ 3.4 เมตร ขนาบสองข้ างของยกเก็จอาคารจําลองทังสาม
้
ในลักษณะของ
การแบ่งห้ องเลียนแบบอาคารไม้ กว้ างประมาณ 1 เมตร สูงประมาณ 3.4 เมตร โดยแต่ละห้ องมี
ลวดบัวคาดในแนวนอน 2 แนว แบ่งช่วงเสาและผนังเป็ นชั ้นๆ 3 ชั ้น

ภาพที่ 13 องค์ประกอบชุดฐานศิลาแลงชั ้นที่ 2
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บันไดทางขึน้ แต่ละด้ านของฐานมีบนั ไดอยู่ที่กึ่งกลางของทั ้ง 4 ด้ าน ก่อยื่นออกมา
จากฐาน บันไดด้ านทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศใต้ ถูกก่อปิ ดกัน้ ด้ วยศิลาแลงและอิฐทึบตัน ไม่
สามารถขึ ้นสูล่ านประทักษิณได้ ยกเว้ นด้ านทิศตะวันตกที่เปิ ดโล่ง
ในแต่ละปี กของบันไดทุกด้ านคั่นด้ วยระยะที่เท่า กันด้ วยการก่อยกเก็จ แต่ละเก็จทํา
เป็ นรู ปอาคารจํ าลองทรงปราสาทปี กละ 3 หลังเช่นเดียวกับฐานชัน้ ล่าง หลังใหญ่อ ยู่กึ่งกลางมี
ขนาดกว้ าง ประมาณ 4.50 เมตร สูง 5 เมตร ขนาบด้ วยหลังเล็กมาอีก 2 หลัง มีขนาดกว้ างหลังละ
ประมาณ 2 เมตร สูง 5 เมตร
อาคารจําลองหลังใหญ่ ลักษณะเป็ นอาคารจําลองทรงปราสาทยกเก็จเพิ่มมุมยื่น
ออกมาจากฐานชันบน
้ 3 มุม โดยเพิ่มมุมชั ้นที่ 1 ยื่นออกมาจากฐาน และเพิ่มมุมชั ้นที่ 2 ยื่นออกมา
จากเพิ่มมุมชันที
้ ่ 1 เพิ่มมุมชันที
้ ่ 1 และ 2 ทําล้ อกับฐานชันบน
้ ส่วนเพิ่มมุมชันที
้ ่ 3 ยื่นออกมาจาก
เพิ่มมุมชันที
้ ่ 2 ซึง่ ด้ านหน้ าของเพิ่มมุมชั ้นที่ 3 ประดับด้ วยซุ้มประตู ประกอบด้ วย (ภาพที่ 14)
ชุ ด ฐาน สูง ประมาณ 75 เซนติ เ มตร ประกอบด้ ว ย ฐานเขี ย ง สูง ประมาณ 50
เซนติเมตร หน้ ากระดานล่าง สูงประมาณ 25 เซนติเมตร
เรื อ นธาตุ ทํ าห้ อ งมุข ยื่นออกมาข้ างหน้ าเหนือ เสาประดับของ ห้ อ งมุข มี หน้ าบัน
ประดับอยู่ สูงประมาณ 2 เมตร
ส่วนยอด ทําเป็ นรู ปอาคารจําลองขนาดเล็กซ้ อ นลดหลัน่ กันขึ ้นไป สูงประมาณ 2.5
เมตร
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ภาพที่ 7 องค์ประกอบอาคารจําลองหลังใหญ่ ชุดฐานศิลาแลงชันที
้ ่2
อาคารจําลองหลังเล็ ก ลักษณะเป็ นอาคารจําลองทรงปราสาทยกเก็ จเพิ่มมุมยื่น
ออกมาจากฐานชันบน
้ 3 มุม โดยเพิ่มมุมชั ้นที่ 1 ยื่นออกมาจากฐาน และเพิ่มมุมชั ้นที่ 2 ยื่นออกมา
จากเพิ่มมุมชันที
้ ่ 1 เพิ่มมุมชันที
้ ่ 1 และ 2 ทําล้ อกับฐานชันบน
้ ส่วนเพิ่มมุมชันที
้ ่ 3 ยื่นออกมาจาก
เพิ่มมุมชันที
้ ่ 2 ซึง่ ด้ านหน้ าของเพิ่มมุมชั ้นที่ 3 ประดับด้ วยซุ้มประตู ประกอบด้ วย(ภาพที่ 15)
ชุดฐาน สูงประมาณ 1.5 เมตร
เรื อนธาตุ ทําห้ องมุขยื่นออกมาข้ างหน้ าเหนือเสาประดับของห้ องมุข มีหน้ าบันประดับ
อยู่ สูงประมาณ 70 เซนติเมตร
ส่วนยอด ทําเป็ นรูปอาคารจําลองขนาดเล็ก ซ้ อนลดหลัน่ กันขึ ้นไป 2 ชั ้น สูงประมาณ
30 เซนติเมตร
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ภาพที่ 8 องค์ประกอบอาคารจําลองหลังเล็ก ชุดฐานศิลาแลงชั ้นที่ 2
ลานประทักษิณ
ลานประทักษิ ณ คือ ส่วนบนสุดของชุดฐานศิลาแลงชัน้ บน แผนผังเป็ นรู ปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสขนาด 40 x 40 เมตร มี กําแพงแก้ วก่อ ด้ วยศิลาแลงล้ อ มรอบสี่ด้าน มีความหนาด้ านละ
ประมาณ 3 เมตร ยาวด้ านละประมาณ 35 เมตร ที่มมุ ทั ้งสีข่ องกําแพงแก้ วมีการยกเก็จทุกมุม
กําแพงแก้ วตังล้
้ อมลานประทักษิณทั ้ง 4 ด้ าน มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร ก่อ
ด้ วยศิลาแลง (ภาพที่ 16) กึ่งกลางของกําแพงแก้ วเป็ นช่องประตูที่เชื่อมต่อจากบันไดชุดฐานศิลา
แลงชันที
้ ่ 2 กว้ างประมาณ 2 เมตร และแต่ละปี กตามแนวยาวของกําแพงแก้ วระหว่างช่องประตูทุก
ด้ านกับยกเก็ จ ที่มุม ปรากฏช่อ งรู ปสี่เหลี่ยมก่อ อิ ฐหนาสลับศิลาแลง ศิลาแลงมี ลกั ษณะเป็ นรู ป
สีเ่ หลี่ยมขนาดกว้ าง 25 เซนติเมตร ความยาว 37 - 40 เซนติเมตร หนา 30 เซนติเมตร ส่วนอิฐมีขนาด
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ความยาว 30 เซนติเมตร กว้ าง 16 - 17 เซนติเมตร หนา 7 - 8 เซนติเมตร ซึ่งอาจจะเป็ นส่วนของ
โครงสร้ างที่สาํ คัญ (ภาพที่ 17)
พื ้นลานประทักษิ ณรอบอาคารประธาน มีขนาดกว้ างประมาณ 5 เมตร ยาวด้ านละ
ประมาณ 40 เมตร จากการขุดแต่งพบพื ้นลานประทักษิณวางปูเรี ยงด้ วยศิลาแลงเพียงบริ เวณเดียว
คือ จากช่องประตูด้านทิศตะวันออกมาจรดฐานเขียงด้ านทิศตะวันออกของอาคารประธาน มีขนาด
กว้ างประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 7.2 เมตร ส่วนพืน้ ลานประทักษิ ณส่วนที่เหลือ ถูกขุดรื อ้
ทําลายเสียหายทังหมด
้

ภาพที่ 9 พื ้นลานประทักษิณและกําแพงแก้ ว ส่วนกึ่งกลางของกําแพงแก้ วแต่ละปี ก มีช่องรูป
สีเ่ หลีย่ มก่ออิฐหนาสลับศิลาแลง
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
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ภาพที่ 10 ช่องรูปสีเ่ หลีย่ มก่ออิฐหนาสลับศิลาแลง กึ่งกลางกําแพงแก้ วแต่ละปี ก
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
อาคารประธาน
ลักษณะเป็ นอาคารก่อด้ วยอิฐเรี ยงก่อทึบลดชั ้นขึ ้นไปตั ้งเป็ นอาคารประธานอยู่กลาง
ลานประทัก ษิ ณ มี ส ภาพพัง ทลายไปมาก กึ่ ง กลางด้ านบนถูก ลัก ลอบขุด เป็ นโพรงลึก เหลื อ
หลัก ฐานเพี ย งซากปรั ก หัก พัง ประกอบด้ ว ย ฐานเขี ยงมี แ ผนผัง เป็ นรู ป สี่เ หลี่ย มจัตุรั ส ขนาด
30 x 30 เมตร สูงจากพื ้นลานประทักษิณประมาณ 70 เซนติเมตร ถัดจากฐานเขียงขึ ้นไปเป็ นชันก่
้ อ
อิฐลดจากขอบฐานเขียง ประมาณ 4 เมตร มีแผนผังเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 23 x 23 เมตร
ยกเก็จที่มมุ ทังสี
้ ่ สูงประมาณ 2 เมตร ถัดขึ ้นไปเป็ นฐานหน้ ากระดานตรง จากหลักฐานที่เหลืออยู่
สูงประมาณ 1.2 เมตร ส่วนที่เหนือขึ ้นไปพังทลายไปหมด
บริ เวณฐานเขียงมีหลุมเสาเรี ยงเป็ นสองแนว หลงเหลือหลักฐานเพียง 40 หลุม ได้ แก่
ด้ านทิศเหนือ 14 หลุม ทิศตะวันออก 14 หลุม ด้ านทิศใต้ 4 หลุม และทิศตะวันตกพบเพียง 2 หลุม
จากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ บริ เวณมุมมีหลุมเสาอยูต่ รงกันเป็ นแนวทแยง 1 คู่ หลุมเสาแต่ละหลุม
ทําโดยการใช้ อิฐนํามาก่อเรี ยงกันเป็ นวงกลมขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 55 เซนติเมตร เสา
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แต่ละคูม่ ีระยะห่างกัน ขนาด 3 x 3 เมตร ทําให้ เกิดเป็ นห้ อง แต่ละด้ านจํานวน 9 ห้ อง ห้ องกึ่งกลาง
แต่ละด้ านใหญ่กว่าส่วนอื่นมีขนาด 3 x 5 เมตร จากการขุดแต่งไม่พบเศษกระเบื ้องมุงหลังคาแม้ แต่
ชิ ้นเดียว (ภาพที่ 18)

ภาพที่ 11 องค์ประกอบอาคารประธานที่หลงเหลืออยู่
เทคนิคการก่ อสร้ างโบราณสถานเขาคลังนอก
เทคนิคการก่ อสร้ างในการวางฐานรากของชุดฐานศิลาแลง
การตรวจสอบฐานรากของโบราณสถานจะใช้ วิธีขุดตรวจฐานราก โดยวางหลุมขุด
ตรวจจํานวน 3 หลุม คือหลุมขุดตรวจที่ 6, 7 และ 8 ติดกับแนวฐานเขียงล่างสุด เพื่อหาระดับพื ้นใช้
งานร่วมสมัยกับโบราณสถาน และเทคนิคการวางรากฐานก่อก่อศิลาแลง โดยมีรายละเอียดหลุม
ดังนี ้
หลุมขุดตรวจที่ 6 (TP.6) ขนาดกว้ าง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร ลึก 1.2 เมตร อยู่
บริ เวณมุมฐานศิลาแลงด้ านทิศเหนือต่อกับฐานศิลาแลงที่รองรับบันไดด้ านทิศเหนือ (ภาพที่ 19)
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ภาพที่ 12 ผนังชันดิ
้ นหลุมขุดตรวจที่ 6
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
หลุมขุดตรวจที่ 7 (TP.7) ขนาดกว้ าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 1.5 เมตร อยูบ่ ริ เวณมุ ม
ทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของฐานศิ ล าแลง (ภาพที่ 20)

ภาพที่ 13 ผนังชันดิ
้ นหลุมขุดตรวจที่ 7
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
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หลุมขุดตรวจที่ 8 (TP.8) ขนาดกว้ าง 2 เมตร ยาว 3.6 เมตร ลึก 1.2 เมตร อยู่บริ เวณ
มุ ม ทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ของฐานศิ ล าแลง (ภาพที่ 21)

ภาพที่ 14 ผนังชันดิ
้ นหลุมขุดตรวจที่ 8
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
ชันดิ
้ นของหลุมขุดตรวจทัง้ 3 หลุม มีจํานวน 3 ชันดิ
้ นเท่ากัน และมีลกั ษณะที่คล้ ายกัน
ดังจะสรุปได้ ดังนี ้
ชันดิ
้ นที่ 1 ความหนาเฉลีย่ ประมาณ 40 เซนติเมตร เป็ นชันทั
้ บถมของเศษอิฐแตกหักที่
พังทลายลงมาจากเจดีย์
ชันดิ
้ นที่ 2 ความหนาเฉลีย่ ประมาณ 30 เซนติเมตร เป็ นชั ้นดินทรายสีชมพู มีเศษเม็ด
แลงปะปนในดิน ลักษณะชันดิ
้ นเรี ยบ
ชันดิ
้ นที่ 3 ความหนาเฉลีย่ ประมาณ 30 เซนติเมตร เป็ นชั ้นดินทรายสีชมพู แต่เริ่ มพบ
ก้ อนศิลาแลงธรรมชาติ
ผลการขุดตรวจหลุมขุดตรวจทัง้ 3 หลุม สันนิษฐานได้ ดงั นี ้
ระดับการใช้ งานร่วมสมัยกับโบราณสถาน พบว่าชัน้ ดินวัฒนธรรมมีเพียงชัน้ เดียวคือ
ชันดิ
้ นที่ 2 ซึ่งพื ้นผิวของชัน้ นี ้ เป็ นพื ้นการใช้ งานร่ วมสมัยกับโบราณสถาน เนื่องจากพบชั ้นทับถม
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เศษอิ ฐ แตกหัก ที่ พัง ทลายลงมาจากตัว โบราณสถานบนผิ วดิ น ของชัน้ ดิ น ที่ 2 จากการศึก ษา
เปรี ยบเทียบระดับผิวดินชันที
้ ่ 2 ของทัง้ 3 หลุมขุดตรวจ พบว่าระดับผิวดินชั ้นที่ 2 ของหลุมขุดตรวจ
ที่ 6 อยูท่ ี่ระดับความลึกประมาณ -1,700 เซนติเมตรจากระดับอ้ างอิงสมมติ แต่จากการศึกษาหลุม
ขุดตรวจที่ 7 และ 8 พบว่า ทังสองหลุ
้
มมีระดับการใช้ งานร่วมสมัยที่สอดคล้ องกันที่ระดับประมาณ
-1,650 เซนติเมตรจากระดับอ้ างอิงสมมติ ซึ่งอาจเป็ นไปได้ ว่าพื ้นที่บริ เวณหลุมขุดตรวจที่ 6 มีชั ้น
ดินที่ถูกรบกวนคือ ชัน้ ดินที่ 2 จึงทําให้ เศษอิฐแตกหักลงไปทับถมตํ่ากว่าระดับพื ้นการใช้ งานร่ วม
สมัยกับโบราณสถาน ดังนันระดั
้ บพื ้นการใช้ งานร่ วมสมัยกับโบราณสถาน คือ ที่ระดับประมาณ 1,650 เซนติเมตรจากระดับอ้ างอิงสมมติ หรื อตรงกับระดับของชันดิ
้ นที่ 2 นัน่ เอง
เทคนิคการก่อสร้ าง จากการขุดศึกษาหลุมขุดตรวจที่ 6, 7, 8 พบว่าชันดิ
้ นที่ 3 เป็ นชุด
เดียวกันซึง่ ชันไร้
้ ร่องรอยของมนุษย์ (Sterile) เป็ นชัน้ ดินทราย เนื ้อละเอียดสีชมพู และต่อจากนั ้น
จะเป็ นชัน้ ศิลาแลงธรรมชาติ จึงสรุ ปว่าก่อนการก่อสร้ างโบราณสถานเขาคลังนอก น่าจะเตรี ยม
พื ้นที่โดยการขุดพื ้นผิวดินเป็ นรูปฐานของโบราณสถาน ลึกลงไป ประมาณ 50 เซนติเมตร จะพบชั ้น
ดินทรายธรรมชาติเนื ้อละเอียดสีชมพูแล้ วจึงปรับพื ้นชัน้ ดินนี ้ให้ เรี ยบเสมอกัน จากนั ้นจึงวางฐาน
รากด้ ว ยศิ ลาแลงรู ป สี่เหลี่ยม ขนาดกว้ า ง ประมาณ 45 - 50 เซนติเ มตร ความยาว 37 - 40
เซนติเมตร หนา 30 เซนติเมตร ตามความเหมาะสมจากนันจึ
้ งก่อต่อขึ ้นมาเป็ นชุดฐานที่ปรากฏพ้ น
ผิวดิน
เทคนิคการก่ อสร้ างโครงสร้ างภายในฐานศิลาแลง
การตรวจสอบฐานรากของโบราณสถานจะใช้ วิ ธี ขุ ด ตรวจโครงสร้ างบนลาน
ประทัก ษิ ณ โดยวางหลุม ขุด ตรวจจํ า นวน 3 หลุม คื อ หลุม ขุด ตรวจที่ 2, 3 และ 4 เพื่ อ ตรวจ
โครงสร้ างบนลานประทักษิณและเจดีย์ประธาน โดยมีรายละเอียดหลุมดังนี ้
หลุมขุดตรวจที่ 2 (TP.2) ขนาดกว้ าง 4 เมตร ยาว 4.8 เมตร ลึก 3.5 เมตร อยู่บริ เวณ
ข้ างผนังด้ านทิศเหนือของช่องประตูที่ก่อยื่นเข้ ามาในลานประทักษิ ณด้ านทิศตะวันออก สามารถ
แบ่งชันดิ
้ นได้ 6 ชันดั
้ งนี ้ (ภาพที่ 22)
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ชันดิ
้ นที่ 1 ความหนาเฉลีย่ ประมาณ 1.5 เมตร เป็ นชันทั
้ บถมของเศษอิฐหักที่พงั ทลาย
ลงมาจากอาคารประธาน และเป็ นดินที่ทรุ ดตัวลงไปแทนที่ศิลาแลงที่ก่อเรี ยงถมอัดใช้ เป็ นพื ้นลาน
ประทักษิณ หรื อที่ระดับประมาณ -500 เซนติเมตร
ชันดิ
้ นที่ 2 ความหนาเฉลีย่ ประมาณ 1 เมตร เป็ นชันศิ
้ ลาแลงถมอัด บางก้ อนมีสภาพผุ
พังมีลกั ษณะเหมือนลูกรัง
ชันดิ
้ นที่ 3 ความหนาเฉลี่ยประมาณ 20 เซนติเมตร เป็ นชั ้นดินถมอัดปนเศษอิฐหัก
ชันดิ
้ นที่ 4 ความหนาเฉลีย่ ประมาณ 1 เมตร เป็ นชันศิ
้ ลาแลงถมอัด บางก้ อนมีสภาพ
ผุพงั มีลกั ษณะเหมือนลูกรัง
ชันดิ
้ นที่ 5 ความหนาเฉลี่ยประมาณ 40 เซนติเมตร เป็ นชั ้นดินถมอัดปนเศษอิฐหัก
ชันดิ
้ นที่ 6 ความหนาเฉลีย่ ประมาณ 50 เซนติเมตร เป็ นลูกรังถมอัด

ภาพที่ 15 ผนังชันดิ
้ นหลุมขุดตรวจที่ 2 จะเห็นแนวเอ็นก่ออิฐยื่นออกมาจากผนังชั ้นดิน
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
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หลุมขุดตรวจที่ 3 (TP.3) ขนาดกว้ าง 1 เมตร ยาว 2.8 เมตร ลึก 2 เมตร อยูบ่ ริ เวณมุ ม
ทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของลานประทัก ษิ ณ สามารถแบ่งชั ้นดินได้ 3 ชันดั
้ งนี ้ (ภาพที่ 23)
ชัน้ ดินที่ 1 ความหนาเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร เป็ นชัน้ ทับถมของเศษอิฐหักที่
พังทลายลงมาจากอาคารประธาน และเป็ นดินที่ทรุดตัวลงไปแทนที่ศิลาแลงที่ก่อเรี ยงถมอัดและใช้
เป็ นพื ้นลานประทักษิณ
ชันดิ
้ นที่ 2 ความหนาเฉลีย่ ประมาณ 65 เซติเมตร เป็ นชันศิ
้ ลาแลงที่ก่อเรี ยง

ถมอัด

สภาพปั จจุบนั ผุพงั มีลกั ษณะเหมือนลูกรัง
ชันดิ
้ นที่ 3 ความหนาเฉลีย่ ประมาณ 1 เมตร เป็ นชั ้นดินถมอัดปนเศษอิฐหัก

ภาพที่ 16 ผนังชันดิ
้ นหลุมขุดตรวจที่ 3
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
หลุมขุดตรวจที่ 4 (TP.4) ขนาดกว้ าง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร ลึก 2 เมตร อยู่บริ เวณ
มุ ม ทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ของลานประทัก ษิ ณ สามารถแบ่งชันดิ
้ นได้ 3 ชันดั
้ งนี ้ (ภาพที่ 24)
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ชัน้ ดินที่ 1 ความหนาเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร เป็ นชัน้ ทับถมของเศษอิฐหักที่
พัง ทลายลงมาจากอาคารประธานชัน้ ดิน ดัง กล่า ว และเป็ นดิ น ที่ ทรุ ด ตัวลงไปแทนที่ ศิล าแลง
ที่ก่อเรี ยงถมอัดและใช้ เป็ นพื ้นลานประทักษิณ
ชันดิ
้ นที่ 2 ความหนาเฉลีย่ ประมาณ 1.4 เมตร เป็ นชันศิ
้ ลาแลงที่ก่อเรี ยงถมอัดสภาพ
ปั จจุบนั ผุพงั มีลกั ษณะเหมือนลูกรัง
ชันดิ
้ นที่ 3 ความหนาเฉลี่ยประมาณ 85 เซนติเมตร เป็ นชั ้นดินถมอัดปนเศษอิฐหัก

ภาพที่ 17 ผนังชันดิ
้ นหลุมขุดตรวจที่ 4
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
ข้ อมูลที่ได้ จากการขุดตรวจโครงสร้ างบนลานประทักษิ ณหลุมขุดตรวจที่ 2, 3และ 4
พบว่า พบว่ามีการก่อโครงสร้ างเอ็นด้ วยอิฐในหลุมขุดตรวจที่ 2 สันนิษฐานว่าน่าจะใช้ เป็ นตัวแบ่ง
พื ้นที่เป็ นห้ องแล้ วถมอัดวัสดุ เช่น ดินลูกรัง, เศษอิฐแตกหัก, ศิลาแลง สลับเป็ นชั ้นๆให้ เต็มพื ้นที่ใน
ระดับที่ต้องการ เพื่อความมัน่ ในการรองรับนํ ้าหนัก โดยชั ้นบนสุดใช้ ศิลาแลงวางปูเรี ยงเป็ นพื ้นลาน
ประทักษิณดังที่เห็นในปั จจุบนั
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ร่ องรอยการใช้ พนื ้ ที่สมัยที่ 2
จากการขุด ศึก ษาบนลานประทักษิ ณ พบร่ อ งรอยหลัก ฐานการเข้ า มาใช้ พื น้ ที่ ใ น
สมัยที่ 2 ซึง่ มีลกั ษณะที่ไม่สมมาตรหรื อถูกต้ องตามลักษณะเดิม (แผนผังที่ 4) โดยการนําศิลาแลง
มาวางเรี ยงบนชันดิ
้ นทับถมรอบฐานอาคารประธานบริ เวณด้ านทิศใต้ และทิศตะวันตก (ภาพที่ 25)
บริ เวณลานประทักษิณด้ านทิศตะวันออก มีการนําศิลาแลงมาวางเรี ยงเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า กว้ าง
ประมาณ 2.8 เมตร ยาวประมาณ 3.0 เมตร สูงประมาณ 26 เซนติเมตร (ภาพที่ 26) ส่วนทิศใต้ มี
ลักษณะเป็ นวงโค้ งรูปตัวยู (U) กว้ างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 4 เมตร (ภาพที่ 27)

แผนผังที่ 3 ตําแหน่งร่องรอยการใช้ พื ้นที่สมัยที่ 2
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ภาพที่ 18 แนวศิลาแลงวางทับบนฐานอาคารทั ้ง 2 ด้ าน

ภาพที่ 19 โครงสร้ างฐานศิลาแลงในผังสีเ่ หลีย่ มบนลานประทักษิณ ด้ านทิศตะวันออก
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
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ภาพที่ 20 โครงสร้ างศิลาแลงวงโค้ งรูปตัว U ด้ านทิศใต้
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
ร่องรอยการใช้ พื ้นที่สมัยที่ 2 อีกแห่งที่สาํ คัญ คือ การพบพระพุทธรู ปหินทรายประทับ
ยืนแสดงปางวิตรรกมุทรา หันพระพักตร์ ไปทางทิศตะวันตก ประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มที่ก่อสร้ างขึ ้น
ในสมัยหลัง แทรกลึกเข้ าภายในส่วนฐานอาคารประธานด้ านทิศตะวันตกที่ไม่เหลือร่ องรอยของ
ขอบฐานอาคารประธานให้ ศึกษาได้ ขอบศิลาแลงก่อเป็ นขอบฐานบูชา มีความสัมพันธ์ ทางด้ าน
แผนผังกับขอบศิลาแลงด้ านอื่นๆ ที่ก่อเป็ นขอบฐานขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่ประกอบกิ จกรรม (ภาพที่
28)
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ภาพที่ 21 พระพุทธรูปและซุ้มประดิษฐาน
(ก)ซุ้มศิลาแลงประดิษฐานพระพุทธรูป (ข)พระพุทธรูปประดิษฐานภายในภายในซุ้ม
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
โบราณวัตถุท่ พ
ี บจากการขุดแต่ ง
จากการขุดแต่งโบราณสถานเขาคลังนอก พบโบราณวัตถุระหว่างการดําเนินการน้ อย
มาก เมื่อเทียบกับขนาดและความสําคัญของโบราณสถาน สาเหตุสาํ คัญประการหนึง่ คงเป็ นเพราะ
โบราณสถานถูกลักลอบขุดทําลายเพื่อหาโบราณวัตถุจนพื ้นที่เสียหายเป็ นวงกว้ าง รวมทังการ
้
พังทลายของโบราณสถานในอดีต แต่อย่างไรก็ตามการขุดแต่งในครัง้ นี ้พบโบราณวัตถุชิน้ สําคัญ
หลายชิ น้ ที่ จ ะช่ วยเติม เต็ม องค์ ความรู ป ของโบราณสถานเขาคลัง นอกได้ ซึ่งแบ่ง ออกได้ ต าม
ประเภทดังนี ้
โบราณวัตถุท่ เี ป็ นส่ วนประกอบของสถาปั ตยกรรม
อิฐรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้ า เป็ นวัสดุหลักที่ใช้ ในการก่อสร้ างอาคารประธานที่อยู่ด้านบน
ลานประทักษิ ณ มี ขนาดความยาวเฉลี่ย 30 เซนติเ มตร กว้ า ง 16 - 17 เซนติเ มตร หนา 7 - 8
เซนติเมตร
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จากการขุดแต่งพบอิ ฐที่มีร่องรอยบนพื ้นผิว คือ อิ ฐรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ ามี รอยเท้ าสุนัข
และรอยขีดเป็ นเส้ นตรงในแนวดิ่งและวงกลม พบบริ เวณมุมทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของอาคาร
ประธาน สภาพอิฐสมบูรณ์ ขนาดกว้ าง 17 เซนติเมตร ยาว 29 เซนติเมตร หนา 7 เซนติเมตร
อิฐรู ปสามเหลี่ ยม อิ ฐรู ปแบบนี ้สันนิษฐานว่าใช้ ในการก่ อสร้ างอาคารประธานที่อยู่
ด้ านบนลานประทักษิ ณ พบบริ เวณมุมทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ ของอาคารประธาน สภาพชํารุ ด
เหลือขนาดความยาว 30 เซนติเมตร หนา 8 เซนติเมตร (ภาพที่ 29)

ภาพที่ 22 อิฐลักษณะพิเศษที่พบจากการขุดศึกษา
(ก)อิฐมีร่องรอยบนพื ้นผิว (ข)อิฐรูปสามเหลีย่ ม
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
ศิลาแลง เป็ นวัสดุหลักที่ใช้ ใช้ ในการก่อฐานโบราณสถาน มี 2 ลักษณะ คือ ศิลาแลง
ใช้ ก่อเพื่อแสดงรูปแบบโครงสร้ างมีลกั ษณะเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มขนาด กว้ าง 25 เซนติเมตร ความยาว
37 - 40 เซนติเมตร หนา 30 เซนติเมตร และศิลาแลงใช้ ก่อเพื่อเป็ นโครงสร้ างภายใน มีลกั ษณะ
เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มมุมมนหรื อค่อนข้ างกลมไม่มีระเบียบและมีขนาดไม่แน่นอน กว้ าง 20 - 23 เซนติเมตร
ความยาว 30 - 35 เซนติเมตร หนา 27 - 29 เซนติเมตร
ส่ วนประกอบของส่ วนยอดเจดีย์ พบบริ เวณมุมหรื อใกล้ เคียงกับฐานศิลาแลง โดย
พบแทรกปนในชัน้ ดินทับถม สันนิษฐานว่าน่าจะตกลงมาจากตําแหน่งเดิม ส่วนประกอบของส่วน
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ยอดเจดีย์ทําด้ วยศิลาแลงโกลนเป็ นรู ปทรงกรวยยอดตัด เจาะรู ทะลุตรงกลางตลอด สันนิษฐานว่า
ใช้ สาํ หรับเสียบเดือยไม้ หรื อวัสดุอื่นๆ เพื่อยึดส่วนประกอบไว้ ด้วยกันพบ จํานวน 11 ชิ ้น แต่ละชิ ้นมี
ขนาดและรูปทรงต่างกัน ดังนี ้ (ตารางที่ 1 และภาพที่ 30)
ตารางที่ 1 สรุปคุณลักษณะของยอดเจดีย์ที่พบ
ชิ ้นที่
ลักษณะ
ขนาด
1 ทรงกรวยยอดตัด มีรูตรงกลาง ø 28 ซม.
สูง 18 ซม.
2 ทรงกรวยยอดตัด มีรูตรงกลาง ø 27 ซม.
สูง 15 ซม.
3 ทรงกรวยยอดตัด มีรูตรงกลาง ø 27 ซม.
สูง 16 ซม.
4 ทรงกรวยยอดตัด มีรูตรงกลาง ø 27 ซม.
สูง 15 ซม.
5 ทรงกรวยยอดตัด มีรูตรงกลาง ø 27 ซม.
สูง 15 ซม.
6 ทรงกลมแบน มีรูตรงกลาง
ø 54 ซม.
สูง 15 ซม.
7 ทรงกลมแบน มีรูตรงกลาง
ø 54 ซม.
สูง 15 ซม.
8 ทรงกรวยยอดตัด มีรูตรงกลาง ø 40 ซม.
สูง 22 ซม.
9 ทรงกรวยยอดตัด มีรูตรงกลาง ø 50 ซม.
สูง 30 ซม.
10 ทรงกรวยยอดตัด มีรูตรงกลาง ø 64 ซม.
สูง 30 ซม.
11 ทรงกรวยยอดตัด มีรูตรงกลาง ø 64 ซม.
สูง 36 ซม.

บริ เวณที่พบ
มุม ตต./น. ของฐานศิลาแลง
ระดับ – 1,545 cm.dt.
มุม ตอ./น. ของฐานศิลาแลง
ระดับ – 1,525 cm.dt.
มุม ตต./ต. ของลานประทักษิณ
ระดับ – 488 cm.dt.
มุม ตต./ต. ของลานประทักษิณ
ระดับ – 488 cm.dt.
มุม ตต./น. ของฐานศิลาแลง
ระดับ – 1,515 cm.dt.
มุม ตอ./น. ของฐานศิลาแลง
ระดับ – 1,550 cm.dt.
มุม ตอ./น. ของฐานศิลาแลง
ระดับ – 1,458 cm.dt.
มุม ตอ./น. ของฐานศิลาแลง
ระดับ – 1,280 cm.dt.
มุม ตอ./ต. ของฐานศิลาแลง
ระดับ – 1,500 cm.dt.
มุม ตอ./ต. ของฐานศิลาแลง
ระดับ – 1,500 cm.dt.
มุม ตต./ต. ของฐานศิลาแลง
ระดับ – 1,550 cm.dt.
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ภาพที่ 23 รูปแบบโกลนยอดเจดีย์
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
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จากตําแหน่งของโกลนยอดเจดีย์ที่พบบริ เวณมุมของฐานศิลาแลงและลานประทักษิ ณ
สันนิษฐานว่าคงจะมีเจดีย์ขนาดเล็กตั ้งอยูป่ ระจํามุมของเขาคลังนอกทั ้งสี่ทิศ โดยอาจตั ้งอยู่บนพื ้น
ล่างของฐานศิลาแลงชันที
้ ่ 2 ซึง่ สอดคล้ องกับการพบร่องรอยของฐานเจดีย์ขนาดเล็กบริ เวณพื ้นชั ้น
ล่างของฐานศิลาแลงชันที
้ ่ 2 ด้ วยเช่นกัน (ภาพที่ 31)

ภาพที่ 24 ร่องรอยส่วนฐานของเจดีย์ประจํามุมบริ เวณพื ้นชั ้นล่างของฐานศิลาแลงชั ้นที่ 2
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
โบราณวัตถุท่ เี ป็ นรูปเคารพทางศาสนา
พระพุทธรู ปหินทราย พบจากการขุดแต่งบริ เวณส่วนฐาน อยู่ภายในซุ้ มศิลาแลง
ด้ านทิศตะวันตกของอาคารประธาน ในชัน้ ดินกิจกรรมระยะหลัง ลักษณะพระพุทธรู ปยืนตรงสูง
ประมาณ 57เซนติเมตร กว้ างประมาณ 16 เซนติเมตร พระเศียรมีขมวดพระเกศาขดเป็ นรูปก้ นหอย
และมีประภามณฑลรู ปวงกลมอยู่ด้านหลังพระเศียร พระหัตถ์ แสดงวิตรรกะมุทราหรื อปางแสดง
ธรรม คือ การจีบนิ ้วหัวแม่มือกับนิ ้วชี ้ของพระหัตถ์ขวาเป็ นวงกลม นิ ้วที่เหลือตั ้งขึ ้น เป็ นสัญลักษณ์
ของธรรมจักรหรื อการแสดงธรรม ส่วนพระหัตถ์ซ้ายจีบนิ ้วเป็ นวงนิ ้วที่เหลืองอแนบพระหัตถ์ หรื ออาจ
ได้ รับการดัดแปลงภายหลังจากนิ ้วพระหัตถ์ ได้ ชํารุ ดหักไป แสดงถึงพระหัตถ์ ซ้ายยึดชายจีวร (ภาพที่
32)
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พระพุทธรูปองค์นี ้ขุดพบภายในซุ้มที่ก่อสร้ างขึ ้นในสมัยหลัง แทรกลึกเข้ าภายในส่วน
ฐานเจดีย์ด้านทิศตะวันตกที่ถกู ลักลอบขุดหาโบราณวัตถุจนไม่เหลือร่ องรอยของขอบฐานเจดีย์ให้
ศึกษาได้ จากนันได้
้ ก่อขอบหินศิลาแลงเป็ นขอบฐานบูชาซึ่งสัมพันธ์ กับขอบหินศิลาแลงด้ านอื่นๆ
ที่ก่อเป็ นขอบฐานที่ต้องการใช้ พื ้นที่ประกอบกิจกรรม ชั ้นดินการก่อสร้ างในสมัยหลังอยู่ในระดับที่
สูงกว่าพื ้นใช้ งานเดิมและมีร่องรอยการทับถมในสมัยหลัง

ภาพที่ 25 พระพุทธรูปหินทรายประทับยืนแสดงปางวิตรรกมุทรา
โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา
ภาชนะดินเผา จากการขุดศึกษาพบภาชนะดินเผาเต็มใบจํานวน 7 ใบ ทังแบบเนื
้
้อ
ดินธรรมดา(earthenware)และเนื ้อแกร่ง(stoneware) โดยมีคุณลักษณะและตําแหน่งที่พบต่างกัน
ดังตารางสรุปด้ านล่างนี ้ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 33)
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ตารางที่ 2 สรุปคุณลักษณะของภาชนะดินเผา
ทะเบียน
SF 1

ประเภทภาชนะ
หม้ อดินเผา

ขนาด(ซม.)
Ø

สูง

17

14

ตําแหน่งที่พบ
ปลายเนิ น ด้ า น

ความลึก
(dm.dt)
-1,560

ทิศตะวันออก

เนื ้อดินธรรมดา
พบมีดเหล็กภายในหม้ อ
SF 2

กระปุกเคลือบสีเขียวมะกอก

6.5

15.5 ปลายเนิ น ด้ า น

มีฝาปิ ด เนื ้อแกร่ง

-1,570

ทิศตะวันออก

พบมีดเหล็กภายในกระปุก
SF 3

กระปุกเคลือบสีเขียว

9

17

มีฝาปิ ด เนื ้อแกร่ง
SF 4

กระปุกเคลือบสีเขียวมะกอก
ตลับเคลือบสีขาวใส

-1,570

ทิศตะวันออก
5.8

10

มีฝาปิ ด เนื ้อแกร่ง
SF 5

ปลายเนิ น ด้ า น
ปลายเนิ น ด้ า น

-1,585

ทิศตะวันออก
7

6

ลานประทักษิณ

-485

8

10

ปลายเนิ น ด้ า น

-510

มีฝาปิ ด เนื ้อแกร่ง(ขาวละเอียด)
SF 6

ถ้ วยเคลือบสีเขียว
เนื ้อแกร่ง(ขาวละเอียด)

SF 7

ถ้ วยเคลือบสีเขียว
มีฝาปิ ด เนื ้อแกร่ง(ขาวละเอียด)

ทิศตะวันออก
8

10

ปลายเนิ น ด้ า น
ทิศตะวันออก

-494
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ภาพที่ 26 ภาชนะดินเผาที่พบจากการขุดศึกษา
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
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ผลจากการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาเนื ้อแกร่ งเคลือบสีเขียวและสีนํ ้าตาลชิ ้นที่ SF2-7
พบว่ารูปร่างของภาชนะดินเผา เนื ้อดิน และการตกแต่ง โดยเฉพาะการเคลือบสีเขียว สีขาวใส และ
สีนํ ้าตาล คล้ ายกับเครื่ องถ้ วยเขมรที่จดั เป็ นภาชนะเนื ้อแกร่งที่พบจากการขุดค้ นภายในเมืองศรี เทพ
ด้ ว ย 4 เครื่ อ งถ้ ว ยประเภทนี พ้ บแพร่ ห ลายในแหล่งเตาในจัง หวัด บุรี รั มย์ มี อ ายุอ ยู่ใ นช่ ว งพุท ธ
3

ศตวรรษที่ 15 - 19 5 และจัดเป็ นเครื่ องถ้ วยแบบเขมรที่นิยมเคลือบสีตา่ งๆกัน 6
4

5

ภาชนะดินเผาประเภทเนื ้อดินธรรมดา(Earthenware) และประเภทเครื่ อ งถ้ วยเขมร
เคลือ บสีเขียวและนํ ้าตาล ชิ ้นที่ SF1-4 พบจากการขุดแต่งถูกพบในระดับชัน้ ดินทับถมด้ านบน
บริ เวณปลายเนินด้ านทิศตะวันออก ส่วนเครื่ องถ้ วยเขมรเคลือบสีเขียว ชิ ้นที่ SF5-7 พบจากการขุด
ศึกษาถูกพบในระดับชันดิ
้ นทับถมระดับใกล้ เคียงกับระดับการใช้ งานของลานประทักษิณ
ดังนันจากตํ
้
าแหน่งและระดับความลึกที่พบภาชนะดินเผาประเภทเนื ้อดินธรรมดาและ
เครื่ องถ้ วยเขมรสีเขียวและนํ ้าตาล ชิ ้นที่ SF1-4 แสดงถึงการเข้ ามาใช้ พื ้นที่หลังจากโบราณสถาน
คลัง นอกพัง ทลายแล้ ว และการพบใบมี ด เหล็ก อยู่ภ ายในภาชนะดิ น เผาชิ น้ ที่ SF1-2 อาจจะ
เกี่ยวข้ องกับความเชื่ อท้ อ งถิ่ นที่เกี่ยวข้ อ งกับการฝั งภาชนะไว้ บริ เวณนี ้ด้ วย ส่วนเครื่ อ งถ้ วยเขมร
เคลือ บสีเขียว ชิน้ ที่ SF5-7 พบในระดับชัน้ ดินใกล้ เคียงกับระดับการใช้ งานของลานประทักษิ ณ
สันนิษฐานว่ามีการเข้ ามาใช้ พื ้นที่บนลานประทักษิณโบราณสถานเขาคลังนอกในสมัยหลังนี ้ด้ วย
เศษภาชนะดินเผา นอกจากภาชนะดินเผาเต็มใบแล้ ว ยังพบเศษภาชนะดินเผา
ประเภทเนือ้ ดินธรรมดา(Earthenware) และประเภทเครื่ องถ้ วยเขมรเคลือบสีเขียวและสีนํ ้าตาล
เป็ นโบราณวัตถุพื ้นฐานที่ปรากฏพบกระจายตัวทัว่ ไปรอบๆเนินและพื ้นที่ด้านบนของเนิน ส่วนใหญ่
เป็ นชิ น้ ส่วนแตกหัก และพบปะปนกัน ที่พบมากที่สุดได้ แก่ เศษภาชนะดิ นเผาประเภทเนื อ้ ดิ น

4

อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, รายงานการขุดหลุ มทดสอบทางโบราณคดีภายในเมื อ ง
ศรีเทพ ปี งบประมาณ 2552 (เพชรบูรณ์: อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2552), 77-80.
5
กรมศิลปากร, เซรามิคในประเทศไทย ชุดที่ 4 : เตาบ้ านกรวด บุรีรัมย์ (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์
การพิมพ์, 2550).
6
Fujiwara Hiroshi, Khmer ceramic from the Kamratan collection in the Southesat Asian
Ceramics Museum Kyoto (Singapore: Oxford University Press, 1990),5-6.
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ธรรมดา รองลงมาคือ เศษภาชนะดินเผาเครื่ องถ้ วยเขมรประเภทเคลือบสีเขียว และที่พบน้ อยที่สดุ
คือ เศษภาชนะดินเผาเครื่ องถ้ วยเขมรประเภทเนื ้อแกร่งเคลือบสีนํ ้าตาล
สรุปผลจากการขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลังนอกในเบือ้ งต้ น 7
6

การขุด ศึก ษาทางโบราณคดี เ ผยให้ เ ห็ น ว่า โบราณสถานเขาคลัง นอกเป็ นโบราณ
สถานที่มีขนาดใหญ่และค่อนข้ างสมบูรณ์ในเชิงศิลปสถาปั ตยกรรม เป็ นอาคารในผังสีเ่ หลีย่ มจัตุรัส
กว้ างยาวด้ านละ 64 เมตร แกนโบราณสถานทิศเหนือ – ใต้ ความสูงจากฐานถึงยอดประมาณ 20
เมตร ใช้ ศิลาแลงก่อเป็ นฐานซ้ อนกันสองชันมี
้ ความสูงชันละ
้ 5 เมตร ประดับด้ วยอาคารจําลองที่มี
ลักษณะโดดเด่น อย่างเป็ นระเบียบ มี บันไดทางขึน้ ทัง้ สี่ด้านแต่ถูกปิ ดกัน้ โดยสมบูรณ์ สามด้ า น
เหลือ ไว้ แต่ด้านทิศตะวันตก และคงมีการประดับเจดีย์ประจํามุมบริ เวณพื ้นชั ้นล่างของฐานศิลา
แลงชันที
้ ่ 2 ด้ วย
ส่วนที่อ ยู่เหนือชัน้ ฐานขึ ้นไปเป็ นลานประทักษิ ณ โดยรอบเป็ นลานกว้ างประมาณ 5
เมตร มีการก่อศิลาแลงยกขึ ้นมาทําหน้ าที่เป็ นกําแพงแก้ ว กึ่งกลางของกําแพงแก้ วทําเป็ นช่องประตู
ซึง่ สัมพันธ์ กบั บันไดทางขึ ้น มีเจดีย์ขนาดใหญ่ก่อด้ วยอิฐตั ้งเป็ นประธานอยู่ตรงกลางในผังสี่เหลี่ยม
จัตุรั ส กว้ างยาวด้ านละ 40 เมตร ลักษณะที่ พ บเป็ นอาคารก่ อ ด้ วยอิ ฐ ทึบ เรี ย งต่อ กัน ด้ า นบน
เสือ่ มสภาพไปมากจนไม่สามารถระบุได้ วา่ มีรูปทรงอย่างไร สันนิษฐานว่าคงเป็ นอาคารประธานที่
ส่วนยอดพังทลาย ปรากฏหลุมเสาเป็ นคู่ล้อ มรอบเจดีย์ประธาน ซึ่งคงจะมี โครงสร้ างหลังคา
ล้ อมรอบอาคารประธานนี ้ด้ วย

7

ในช่วงที่ผ่านมามีการศึกษาและเสนอข้ อสันนิษฐานเกี่ยวกับโบราณสถานเขาคลังนอกไว้ หลาย
ประการโดยนักวิชาการหลายท่าน ผู้วจิ ยั เห็นว่าควรจะวิพากษ์ การศึกษาที่ผ่านมาเสียก่อน และยังไม่ควรทําการ
สรุ ปอย่างชัดเจนในบทนี ้ ซึ่ง จะเป็ นการศึกษาในส่วนของในบทที่ 5 ลํา ดับสมัยและแนวคิดในการก่อ สร้ าง
โบราณสถานเขาคลังนอก ดังนั ้นจึงขอสรุปลักษณะพื ้นฐานของโบราณสถานเขาคลังนอก ร่ วมกับโบราณวัตถุที่
พบในหัวข้ อนี ้ในเบื ้องต้ นก่อน
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บนลานประทักษิ ณพบว่ามีการสร้ างโครงสร้ างเพิ่มเติมขึ ้นหลายจุด ที่สําคัญคงเป็ นการ
สร้ างซุ้มขึ ้นประดิษฐานพระพุทธรู ปประทับยืนบริ เวณด้ านทิศตะวันตกของเจดีย์ประธาน ซึ่งเป็ น
หลักฐานสําคัญที่แสดงให้ เห็นว่าเขาคลังนอกเป็ นศาสนสถานของพุทธศาสนา การสร้ างเพิ่มเติมนี ้
คงเป็ นการใช้ งานในสมัยที่สอง สอดคล้ อ งกับการพบเครื่ อ งถ้ วยเขมรและเศษเครื่ อ งถ้ วยเขมร
บริ เวณลานประทักษิณ ซึง่ อาจเป็ นการใช้ พื ้นที่ในภายหลัง
ผลจากการขุดตรวจเพื่อหาเทคนิคในการก่อสร้ างพบว่ามี การขุดตัดชันดิ
้ นทรายเพื่อ
บดอัดชัน้ ฐานรากโบราณสถานก่อนจะก่อศิลาแลงขึ ้นเป็ นฐานเขียง ซึ่งพื ้นใช้ งานเดิมอยู่ตํ่าลงไป
จากพื ้นดินในปั จจุบนั ด้ านโครงสร้ างของเจดีย์ประธาน พบว่ามีการก่อเอ็นอิฐยึดเจดีย์ประธานกับ
ชุดฐานศิลาแลง โดยมีการแบ่งห้ องเพื่อถมอัดด้ วยศิลาแลงและอิฐหักผสมดินเป็ นชันๆเพื
้ ่อความ
คงทน ก่อนจะก่อองค์เจดีย์ประธานขึ ้นต่อมา
อนึ่ง การขุดศึกษาในครัง้ นี ้มี การขุดค้ นทางโบราณคดีร่วมอยู่ในแผนปฏิบตั ิงานด้ วย
แต่จากการขุดค้ นไม่พบโบราณวัตถุแม้ แต่ชิน้ เดียว แสดงให้ เห็นว่าบริ เวณพื ้นที่นี ้ไม่มีการอยู่อาศัย
มาก่ อ นและระหว่ า งการใช้ งานก็ ไ ม่ มี ร่ อ ยรอยการอยู่ อ าศัย ที่ ชั ด เจน ใกล้ กั บ เขาคลัง นอก
เช่นเดียวกัน

บทที่ 4
การขุดศึกษาโบราณสถานบริวารรอบโบราณสถานเขาคลังนอก
ผลจากการขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลังนอกในช่วงปี พ.ศ. 2551 ทําให้ มีการสํารวจ
และทําผังบริ เวณโดยรอบอีกครัง้ หนึง่ โดยเฉพาะการสํารวจเนินดินที่พบร่ องรอยโครงสร้ างของอิฐ
และศิล าแลงรวมอยู่ด้ ว ย ในเบื อ้ งต้ น สัน นิ ษฐานว่า ภายใต้ เ นิ น ดิน เหล่า นี น้ ่า จะมี ร่ อ งรอยของ
โบราณสถาน และการเรี ยงตัวของเนินดินมีแบบแผนแน่นอน โดยตั ้งเรี ยงรายออกไปตามแนวแกน
ทิศหลักทังสี
้ ท่ ิศ และอีกกลุม่ หนึง่ ตังเรี
้ ยงในแนวตะวันออก – ตะวันตก บริ เวณมุมทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ ของเขาคลังนอก
ผลจากการสํา รวจทํ า ให้ เ กิ ด ความสนใจในเนิ น ดิ น เหล่า นี ว้ ่า มี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ
เขาคลังนอกหรื อไม่ และมีความสัมพันธ์ อย่างไร อันจะนําไปสูก่ ารอธิ บายองค์ความรู้ ของเขาคลัง
นอกให้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น ด้ วยเหตุผลนี ้ในปี 2557 จึงเกิด “โครงการขุดศึกษาโบราณสถานบริ วาร
รอบโบราณสถานเขาคลังนอก” ดําเนินการโดยอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ ซึง่ ผู้วิจัยเป็ นผู้ควบคุม
การขุดศึกษา ดังมีรายละเอียดอยูใ่ นรายงานการขุดศึกษาที่นําเสนอให้ กรมศิลปากร 1
0

แผนการขุดศึกษาเนินโบราณสถาน
การสํารวจและทําผังบริ เวณเขาคลังนอกหลังทําการขุดศึกษาในปี พ.ศ. 2551 ของ
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ ปรากฏเนินดินจํานวน 24 เนิน กระจายอยู่รอบโบราณสถานเขาคลัง
นอก เนินดินที่พบนี ้มีลกั ษณะสูงขึ ้นจากพื ้นดินอย่างเห็นได้ ชดั และมีต้นไม้ ปกคลุมอย่างหนาแน่น มี
อิฐและศิลาแลงบางส่วนก่อเรี ยงเป็ นแนวและพังทลายทับถมกัน ซึง่ หลังจากขุดศึกษาโบราณสถาน
เขาคลังนอกเสร็ จสิ ้นแล้ วได้ มีการสันนิษฐานว่าเนินดินเหล่านี ้คงมีโบราณสถานอยู่ภายใน และทํา
หน้ าที่เป็ นเจดีย์รายหรื อเจดีย์บริ วารของเขาคลังนอก (แผนผังที่ 5)
1

อุท ยานประวัติ ศ าสตร์ ศ รี เ ทพ, รายงานการขุ ด ศึก ษาเนิ น โบราณสถานบริ ว ารรอบ
โบราณสถานเขาคลังนอก ปี งบประมาณ 2557, (เพชรบูรณ์ : อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2557).
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ในที่นีจ้ ะขอเรียกเนินดินเหล่ านีว้ ่ า “เนินโบราณสถาน” และขอเรี ยกโบราณสถาน
เขาคลังนอกว่ า “เจดีย์ประธาน”ต่ อไป

แผนผังที่ 1 แผนผังการกระจายตัวของเนินโบราณสถาน
(แผนผังจาก ฝ่ ายงานช่างอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
เนินโบราณสถานมีรูปแบบการกระจายตัวที่คอ่ นข้ างชัดเจน และเมื่อทําการจัดรูปแบบ
การกระจายตัว สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 รูปแบบ ดังนี ้ (แผนผังที่ 6)
รู ป แบบที่ 1 กระจายตัว ไปตามแนวแกนทิ ศ ทัง้ สี่ ตัง้ เรี ย งห่า งจากเจดี ย์ ป ระธาน
ประมาณ 25 เมตร ทิศเหนือพบจํานวน 4 เนิน ทิศตะวันออกพบจํานวน 2 เนิน ทิศใต้ พบจํานวน 3
เนิน ทิศตะวันตกพบจํานวน 3 เนิน
รู ปแบบที่ 2 ตังเรี
้ ยงกันในแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก บริ เวณมุมตะวันตกเฉี ยงใต้
ของโบราณสถานเขาคลังนอก จํานวน 7 เนิน
รูปแบบที่ 3 กระจายตัวอย่างอิสระ จํานวน 5 เนิน
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แผนผังที่ 2 แผนผังจัดกลุม่ การกระจายตัวของเนินโบราณสถาน
การดําเนินการในครั ง้ นี ้พิจารณาเลือ กพื ้นที่ขุดศึกษาจากเนินโบราณสถานที่ตงอยู
ั้ ่
ภายในขอบเขตที่ได้ ประกาศขึ ้นทะเบียนไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2506 เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่บริ หารจัดการของ
อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ศรี เ ทพ และไม่ ส่ง ผลกระทบต่ อ เขตที่ ดิ น ของราษฎร ซึ่ ง ปรากฏเนิ น
โบราณสถานทัง้ 3 รู ปแบบในขอบเขตนี ้ด้ วย จึงทําการวางแผนการขุดศึกษาและขุดตรวจเนิน
โบราณสถานให้ ครอบคลุมทัง้ 3 รูปแบบ เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะที่อาจมีความแตกต่างกันของ
เนินโบราณสถานแต่ละแห่ง (ตารางที่ 3และแผนผังที่ 7)
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ตารางที่ 1 รายละเอียดเนินโบราณสถานและการดําเนินการ
ลําดับ

ชื่อเนิน
โบราณสถาน

ขนาด
กว้ าง

ยาว

พื ้นที่

(ม.)

(ม.)

(ตร.ม.)

รูปแบบที่

การดําเนินการ

1

คน.1/7

16

17

272

1

ขุดศึกษาทั ้งหมด

2

คน.1/11

20

20

400

1

ขุดศึกษาทั ้งหมด

3

คน.1/10

21

21

441

1

ขุดศึกษาทั ้งหมด

4

คน.1/9

7

12

84

1

ขุดศึกษาทั ้งหมด

5

คน.1/4

7

10

70

2

ขุดตรวจ

6

คน.1/8

7

9

63

3

ขุดตรวจ

แผนผังที่ 3 ขอบเขตและการดําเนินการ
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การขุดศึกษาเนินโบราณสถาน
การดําเนินการเริ่ มจากการวางผังระบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Grid System) ขนาด 5 x 5 เมตร
ครอบคลุมพื ้นที่การดําเนินงานทังหมด
้
โดยใช้ จุดอ้ างอิงตายตัว (Fixed Point) บริ เวณมุมด้ านทิศ
ตะวันตกเฉี ยงใต้ ของเจดีย์ ประธาน ซึ่งเป็ นจุดอ้ างอิงตายตัวเดิมจากการขุดศึกษาปี พ.ศ.2551 2
1

กําหนดเส้ นแกนหลัก (Base Line) 2 เส้ น ในแนวแกนทิศเหนือ – ใต้ และตะวันออก – ตะวันตก ตัด
กันที่จุดอ้ างอิงตายตัว ทําให้ แบ่งพื ้นที่การทํางานออกเป็ น 4 ส่วนตามแนวแกนทิศหลักที่ตดั กันทั ้ง
2 เส้ น คือพื ้นที่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พื ้นที่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ พื ้นที่ด้านตะวันตกเฉียง
ใต้ และพื ้นที่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ซึง่ เรี ยกพื ้นที่ขดุ ค้ นแต่ละกริ ดตามระบบพิกดั (แผนผังที่ 8)

แผนผังที่ 4 การวางผังในระบบสีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส(Grid system)

2

อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ศ รี เ ทพ, รายงานการขุ ด ศึ ก ษาโบราณสถานเขาคลั ง นอก
ปี งบประมาณ 2551 (เพชรบูรณ์: อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2551), 6-8.
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จุดอ้ างอิ งระดับสมมติ (Datum Point)กํ าหนดให้ เป็ นจุดเดียวกับจุดอ้ างอิ งตายตัว
(Fixed Point) ดังนันเส้
้ นระดับสมมติ (Datum line) จะไม่ใช่ระดับเดียวกับการขุดศึกษาเมื่อปี พ.ศ.
2551 แต่จะอยู่ตํ่ากว่าเส้ นระดับสมมติ เดิมประมาณ 1,600 เซนติเมตร ซึ่งจะทําให้ ตําแหน่งของ
โบราณสถานบางจุดไม่ได้ ติดลบเสมอไป เนื่องจากเส้ นระดับสมมติ (Datum line) ไม่ได้ สงู กว่าเนิน
โบราณสถานที่ทําการขุดศึกษาทังหมด
้
เหตุผลในการวางแผนผังและกํ าหนดจุดอ้ างอิ งให้ ใกล้ เคียงรู ปแบบเดิมของการขุด
ศึก ษาเมื่ อ ปี พ.ศ. 2551 นัน้ เพื่ อ ให้ สามารถทํ า การเปรี ย บเที ย บตํ า แหน่ง ของหลัก ฐานทาง
โบราณคดี ไ ด้ ง่า ยและแม่ น ยํ า มากขึ น้ ซึ่ ง จะเป็ นการง่า ยต่อ การวิ เ คราะห์ ภ าพรวมของกลุ่ม
โบราณสถาน
ระบบการขุดศึกษาและขุดตรวจจะใช้ ระบบเดียวกันทังหมด
้
โดยการวางตําแหน่งหลุม
ขุดร่ องยาว(Trench) ตามแนวแกนทิศ แต่จะไม่วางยาวพาดผ่านทังเนิ
้ นโบราณสถาน เนื่องจาก
ลักษณะเนินโบราณสถานเกื อ บทั ้งหมดถูกลักลอบขุดเป็ นหลุม ทําให้ ระดับเนินดินไม่สมํ่ าเสมอ
โดยเฉพาะบริ เวณกลางเนิน ดังนันจึ
้ งใช้ วิธีวางตําแหน่งหลุมขุดตรวจยาวระยะสันๆ
้ ยาวไม่เกิน 5
เมตร กว้ าง 1 – 2 เมตร ตามความเหมาะสมของพื ้นที่
จุดประสงค์ของการใช้ หลุมขุดร่องยาวนําร่องนั ้น เพื่อค้ นหาร่ องรอยของโบราณสถาน
โดยเฉพาะร่ อ งรอยส่วนฐาน ซึ่งเป็ นส่วนสําคัญที่ใช้ ในเป็ นเกณฑ์ในการกํ าหนดขอบเขตการขุด
ศึกษาในแต่ละเนินโบราณสถาน กล่าวคือ เมื่อพบร่ องรอยส่วนฐานที่ชัดเจนแล้ วจะทําการขยาย
หลุมขุดตรวจยาว(Trench)ที่พบร่องรอยนั ้นไปตามแนวฐานที่พบ คล้ ายกับการขุดล้ อมแนวฐานให้
พบขอบเขตที่ชัดเจน แต่ยึดให้ ถูกต้ อ งตามกริ ด ที่ไ ด้ ว างผัง ไว้ แต่แรก เพื่ อ ให้ ง่ายต่อ การบันทึก
ตําแหน่งของหลักฐานทางโบราณคดีตา่ งๆ ที่พบจากการขุดศึกษา
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โบราณสถานหลังการขุดศึกษา
โบราณสถาน คน.1/7
สภาพก่อ นการขุดศึก ษามี ลกั ษณะเป็ นเนิ นดิน ปกคลุมด้ ว ยต้ น ไม้ เบาบางกว่าเนิ น
โบราณสถานหลังอื่น มีร่องรอยอิฐและศิลาแลงเรี ยงตัวให้ เห็นอย่างชัดเจน ทัว่ ทั ้งเนินมีร่องรอยการ
ลักลอบขุดหลายจุด ทําให้ เกิดเป็ นหลุมขนาดต่างๆ ทําลายโบราณสถานไปมากพอสมควร (ภาพที่
34)

ภาพที่ 1 โบราณสถานคน.1/7 ก่อนการขุดศึกษา
หลังการขุดศึกษาปรากฏลักษณะโบราณสถานในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้ าง 8.18
เมตร ยาว 8.18 เมตร สูงจากฐานล่างสุดถึงส่วนบนที่หลงเหลืออยู่ประมาณ 3 เมตร เหลือ เพียง
ส่วนฐานที่ยงั คงสมบูรณ์คอ่ นข้ างมาก แต่ฐานของโบราณสถานทรุ ดลงอย่างเห็นได้ ชัดบริ เวณด้ าน
ทิศตะวันตกและทิศใต้ ทําให้ บริ เวณมุมอาคารบางส่วนฉีกออกจากกัน ส่วนที่เหนือขึ ้นไปพังทลาย
ไปจัดหมด แต่ยงั คงเหลือแกนในของโบราณสถานที่ยงั คงเห็นได้ ชดั บางส่วน (ภาพที่ 35 - 36)

80

ภาพที่ 2 สภาพโบราณสถานคน.1/7 ด้ านทิศใต้

ภาพที่ 3 รูปด้ านและแปลนโบราณสถาน คน.1/7
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ลักษณะของโบราณสถานที่เหลือมีเพียงส่วนฐานที่ค่อนข้ างสมบูรณ์ ทั ้งสี่ด้าน โดยใช้
ศิลาแลงก่อเรี ยงกันในผังสีเ่ หลีย่ ม มีการยกเก็จออกมาด้ านละ 3 เก็จ มีรูปแบบการก่อเรี ยงของส่วน
ฐานจากด้ านล่างขึ ้นสูบ่ น ดังนี ้ (ภาพที่ 37)
1. ฐานเขียง สูงประมาณ 40 เซนติเมตร ใช้ ศิลาแลง 2 ก้ อ นซ้ อนกันเป็ นฐานรองชัน้
ล่างสุดของโบราณสถาน ไม่มีการยกเก็จในส่วนนี ้
2. หน้ ากระดานชันที
้ ่ 1 สูงประมาณ 15 เซนติเมตร ฐานหน้ ากระดานส่วนนี ้เริ่ มต้ นการ
ยกเก็จ ซึง่ จะเป็ นต้ นแบบบังคับการยกเก็จในส่วนที่ตอ่ ขึ ้นไปจากส่วนนี ้
3. ลวดบัว สูงประมาณ 20 เซนติเมตร ลวดบัวขนาดใหญ่ ลักษณะการสลักค่อนข้ าง
ไปทางบัวควํ่า คาดรอบทังโบราณสถาน
้
4. หน้ ากระดานล่างประกอบท้ องไม้ สูงประมาณ 10 เซนติเมตร รองรับท้ องไม้
5. ท้ องไม้ สูงประมาณ 20 เซนติเมตร ตลอดแนวท้ องไม้ มีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
ขนาดประมาณ 20 x 30 เซนติเมตร โดยเก็จที่ยกออกมาแต่ละเก็จเจาะช่องเก็จละ 3 ช่อง และพื ้นที่
ระหว่างเก็จเจาะช่อง 2 ช่อง
6. หน้ ากระดานบนประกอบท้ องไม้ สูงประมาณ 10 เซนติเมตร ปิ ดทับด้ านบนท้ องไม้
7. หน้ ากระดานบัวควํ่า สูงประมาณ 15 เซนติเมตร เป็ นส่วนหน้ ากระดานที่ด้านบน
สลักลาดเอียงลงคล้ ายบัวควํ่า ตรงมุมทั ้ง 2 ด้ านของแต่ละเก็จ มีร่องรอยการสลักปลายบัวควํ่าให้
เชิดสูงขึ ้น
8. ร่องรอยการก่ออิฐเรี ยงขึ ้นไปจนถึงส่วนยอด สันนิษฐานรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรม
ไม่ได้
จากลักษณะทางสถาปั ตยกรรมข้ อ 1 - 7 สันนิษฐานว่าในส่วนนี ้เป็ นชุดฐานศิลาแลงที่
รองรับเรื อนธาตุ ซึ่งในส่วนของเรื อนธาตุที่ต่อขึ ้นไปในข้ อ 8 ก่อ เรี ยงด้ วยอิฐสอปูน แต่ไม่สามารถ
สันนิษฐานรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมได้
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ภาพที่ 4 ลักษณะสถาปั ตยกรรมส่วนฐาน โบราณสถานคน.1/7
ส่วนฐานที่พบมีร่องรอยของปูนฉาบติดอยู่หลายจุด แสดงให้ เห็นว่ามีการฉาบปูนทับ
ผิวศิลาแลงและอิฐตังแต่
้ สว่ นฐานชันล่
้ างสุดขึ ้นไป และในชันทั
้ บถมที่พงั ทลายมาจากโบราณสถาน
ยังพบเศษปูนปั น้ ลวดลายต่างๆหลายชิ ้น ส่วนใหญ่ เป็ นลายพันธ์ พฤกษาหรื อ ลายก้ านขด ดังนั ้น
ตั ้งแต่สว่ นเรื อนธาตุขึ ้นไปคงมีการฉาบปูนและประดับด้ วยลายปูนปั น้ ที่พบนี ้ด้ วย (ภาพที่ 38)

ภาพที่ 5 ร่องรอยปูนฉาบที่หลงเหลืออยูข่ องโบราณสถานคน.1/7
(ก) ปูนฉาบด้ านทิศตะวันตกที่ยงั ชัดเจนอยูม่ าก (ข) ปูนฉาบที่ยงั ติดอยูก่ บั ฐาน
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โบราณสถานคน.1/7 มีจุดที่นา่ สนใจระหว่างทําการขุดตรวจโครงสร้ างภายใน พบว่ามี
ร่องรอยของโครงสร้ างอิฐซ้ อนอยูด่ ้ านในอีกชั ้นหนึ่ง (ภาพที่ 39 - 40) ลักษณะเป็ นร่ องรอยฐานที่มี
องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมคล้ ายกับชุดฐานศิลาแลงของโบราณสถานคน.1/7 เพียงแต่ใช้ อิฐ
เป็ นวัสดุห ลัก และมี ข นาดเล็กกว่า ซึ่ง เป็ นลัก ษณะของการสร้ างซ้ อ นกันสองสมัย ซึ่ง สามารถ
เรี ยงลําดับสมัยได้ ดงั นี ้
สมัยที่ 1 เป็ นโบราณสถานขนาดประมาณ 5 x 5 เมตร ใช้ ฐานเขียงศิลาแลงเป็ นฐาน
เขี ย งเตี ย้ ๆ รองรั บ ชุ ด ฐานที่ ก่ อ ด้ ว ยอิ ฐ ชุ ด ฐานมี อ งค์ ป ระกอบทางสถาปั ตยกรรมคล้ า ยกั บ
โบราณสถานในสมัยที่ 2 แต่มีขนาดเล็กกว่า และการก่อเรี ยงอิฐสิ ้นสุดที่ชุดฐาน มีร่องรอยของเรื อน
ธาตุบางส่วนแต่ไม่ชดั เจนมากนัก (ภาพที่ 41)
สมัยที่ 2 เป็ นโบราณสถานที่ในปั จจุบนั ขนาด 8.18 x 8.18 เมตร สร้ างโดยการขยาย
ฐานเขียงออกมาให้ ได้ ขนาดในปั จจุบนั และก่อ ฐานศิลาแลงครอบฐานโบราณสถานในสมัยที่ 1
โดยใช้ ปนู เป็ นตัวเชื่อมประสานตลอดทังแนว
้
จากนันจึ
้ งทําการก่อเรื อนธาตุและส่วนยอดต่อไปตาม
ระเบียบสถาปั ตยกรรมเดิม (ภาพที่ 35)

ภาพที่ 6 โครงสร้ างโบราณสถานสมัยที่ 1 ด้ านทิศตะวันตก
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ภาพที่ 7 โครงสร้ างสมัยที่ 1 มุมด้ านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ภาพที่ 8 ภาพตัดโครงสร้ างสมัยที่ 1 ที่ยงั หลงเหลืออยู่

85

โบราณสถาน คน.1/11
สภาพก่อนการขุดศึกษามีลกั ษณะเป็ นเนินดินปกคลุมด้ วยต้ นไม้ รกชัฏ มีร่องรอยอิ ฐ
และศิลาแลงเรี ยงตัวให้ เห็นเป็ นบางจุด ทัว่ ทั ้งเนินมีร่องรอยการลักลอบขุดหลายจุด ทําให้ เกิดเป็ น
หลุมขนาดต่างๆ ซึง่ ทําลายโบราณสถานไปมากพอสมควร โดยเฉพาะด้ านทิศใต้ และทิศตะวันออก
(ภาพที่ 42)

ภาพที่ 9 โบราณสถานคน.1/11 ก่อนการขุดศึกษา
หลังการขุดศึกษาปรากฏลักษณะโบราณสถานในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้ าง 8.6
เมตร ยาว 8.33 เมตร สูงจากฐานล่างสุดถึงส่วนบนที่หลงเหลืออยู่ประมาณ 2.5 เมตร เหลือเพียง
ส่ว นฐานที่ยังคงสมบู รณ์ แต่น้อ ยกว่า โบราณสถานคน.1/7 และภายในยัง ถูก ทํา ลายจากหลุม
ลักลอบขุดเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะด้ านทิศใต้ และตกวันออกที่ถูกขุดเจาะลงไปถึงชั ้นฐานราก ฐาน
รากของโบราณสถานทรุ ดลงบางส่วนแต่ยงั คงสภาพ และไม่มีส่วนที่ฉีกขาดออกจากตัวอาคาร
(ภาพที่ 43 - 44)
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ภาพที่ 10 สภาพโบราณสถานคน.1/11 ด้ านทิศตะวันออก

ภาพที่ 11 รูปด้ านและแปลนโบราณสถาน คน.1/11

87

เมื่อเทียบกับโบราณสถานคน.1/7 โบราณสถานหลังนี ้พังทลายจากการถูกลักลอบขุด
มากกว่า สภาพส่วนฐานที่เหลืออยู่แทบจะไม่สามารถสันนิษฐานลักษณะสถาปั ตยกรรมได้ แต่
ยัง คงมี ร่ อ งรอยทางด้ านทิ ศ เหนื อ หลงเหลือ ยู่บางส่ว น โดยโบราณสถานหลัง นี ส้ ร้ างขึน้ ในผัง
สี่เหลี่ยม มี การยกเก็จออกมาด้ านละ 3 เก็จ (คงเหลือ แต่ด้านทิศเหนือ ที่เห็นได้ ชัด) เช่นเดียวกับ
โบราณสถานคน.1/7 มีรูปแบบการก่อเรี ยงของส่วนฐานจากด้ านล่างขึ ้นสูบ่ น ดังนี ้ (ภาพที่ 45)
1. ฐานเขียง สูงประมาณ 40 เซนติเมตร ใช้ ศิลาแลง 2 ก้ อ นซ้ อนกันเป็ นฐานรองชัน้
ล่างสุดของโบราณสถาน ไม่มีการยกเก็จในส่วนนี ้
2. หน้ ากระดานชันที
้ ่ 1 สูงประมาณ 15 เซนติเมตร ฐานหน้ ากระดานส่วนนี ้เริ่ มต้ นการ
ยกเก็จ ซึง่ จะเป็ นต้ นแบบบังคับการยกเก็จในส่วนที่ตอ่ ขึ ้นไปจากส่วนนี ้ ก่อด้ วยอิฐสองก้ อนต่อกัน
3. ลวดบัว สูงประมาณ 15 เซนติเมตร ลวดบัวขนาดใหญ่ ก่อด้ วยอิฐสองก้ อนต่อกัน
และถากขอบให้ โค้ งมน
4. หน้ ากระดานล่างประกอบท้ องไม้ สูงประมาณ 7 เซนติเมตร รองรับท้ องไม้
5. ท้ องไม้ สูงประมาณ 15 เซนติเมตร ตลอดแนวท้ องไม้ มีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
แต่วดั ขนาดไม่ได้ โดยเก็จที่ยกออกมามีการเจาะช่องเช่นเดียวกัน ก่อด้ วยอิฐสองก้ อนต่อกัน
6. หน้ ากระดานบนประกอบท้ องไม้ สูงประมาณ 7 เซนติเมตร ปิ ดทับด้ านบนท้ องไม้
7. หน้ ากระดานบัวควํ่า สูงประมาณ 15 เซนติเมตร เป็ นส่วนหน้ ากระดานที่ด้านบน
สลักลาดเอี ยงลงคล้ ายบัวควํ่า ก่อด้ วยอิฐสองก้ อน ก้ อนบนถากขอบให้ ลาดเอี ยงบรรจบกับก้ อ น
ล่าง
8. ร่ อ งรอยการก่ อ อิ ฐ เรี ย งขึ น้ ไปจนถึ ง ส่ ว นยอด ซึ่ ง สั น นิ ษ ฐานรู ปแบบทาง
สถาปั ตยกรรม
จากลักษณะทางสถาปั ตยกรรมข้ อ 1 – 7 สันนิษฐานว่าในส่วนนี ้เป็ นชุดฐานศิลาแลง
และอิ ฐ ที่ ร องรั บ เรื อ นธาตุเ ช่ น เดี ย วกั บ โบราณสถานคน.1/7 แต่ มี ค วามสูง น้ อ ยกว่ า เล็ก น้ อ ย
เนื่องจากข้ อจํากัดของขนาดอิฐที่มีขนาดเฉลี่ยก้ อนละ 7 เซนติเมตร ซึ่งในส่วนของเรื อนธาตุที่ต่อ
ขึ ้นไปในข้ อ 8 ก่อเรี ยงด้ วยอิฐเช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมได้
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ภาพที่ 12 ลักษณะสถาปั ตยกรรมส่วนฐาน โบราณสถานคน.1/11
โบราณสถานหลังนี ้มีร่องรอยปูนฉาบเช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้ ติดอยู่กับวัสดุที่ใช้ ก่ออย่าง
ชัดเจน พบปูนฉาบในลักษณะของผงปูนที่กระจายตามโครงสร้ างโบราณสถานเป็ นจุดในระหว่าง
ขุด บางส่วนยังมีติดอยู่กับวัสดุก่อ อยู่บ้างแต่เป็ นเพียงแผ่นเล็กๆเท่านั ้น สาเหตุหนึ่งคงเป็ นเพราะ
บริ เวณพื ้นที่นี ้มีนํ ้าท่วมขังเป็ นประจําทุกปี ในฤดูฝน ทําให้ ปนู ฉาบย่อยสลายได้ งา่ ย (ภาพที่ 46)

ภาพที่ 13 ร่องรอยปูนฉาบที่หลงเหลืออยูข่ องโบราณสถานคน.1/11
(ก) ปูนฉาบด้ านทิศตะวันออก (ข) ปูนฉาบติดฐานด้ านทิศเหนือ
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โบราณสถาน คน.1/10
สภาพก่อนการขุดศึกษามีลกั ษณะเป็ นเนินดินปกคลุมด้ วยต้ นไม้ รกชัฏ โดยเฉพาะต้ น
ไผ่และไม้ เลื ้อยมีหนาม มีร่องรอยอิฐและศิลาแลงเรี ยงตัวให้ เห็นอย่างชัดเจน ทัว่ ทั ้งเนินมีร่องรอย
การลักลอบขุดหลายจุด โดยเฉพาะด้ านทิศตะวันตก ทําให้ เกิ ดเป็ นหลุมขนาดต่างๆ ซึ่งทําลาย
โบราณสถานไปมากพอสมควร (ภาพที่ 47)

ภาพที่ 14 โบราณสถานคน.1/10 ก่อนการขุดศึกษา
หลังการขุดศึกษาปรากฏลักษณะโบราณสถานในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้ าง 8.08
เมตร ยาว 8.16 เมตร สูงจากฐานล่างสุดถึงส่วนบนที่หลงเหลืออยู่ประมาณ 2.3 เมตร เหลือเพียง
ส่วนฐานที่ยงั คงสมบูรณ์คอ่ นข้ างมาก แต่ภายในถูกทําลายจากหลุมลักลอบขุด โดยเฉพาะด้ านทิศ
ตะวันตก ฐานรากของโบราณสถานทรุ ดลงตามระดับของศิลาแลงธรรมชาติที่รองอยู่ด้านใต้ ฐาน
ราก (ภาพที่ 48 - 49)
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ภาพที่ 15 สภาพโบราณสถานคน.1/10 ด้ านทิศเหนือ

ภาพที่ 16 รูปด้ านและแปลนโบราณสถาน คน.1/10
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ลักษณะของโบราณสถานที่เหลือมีเพียงส่วนฐานที่ค่อนข้ างสมบูรณ์ ยกเว้ นมุมด้ าน
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่พงั ทลายค่อนข้ างมาก ลักษณะโบราณสถานใช้ ศิลาแลงก่อเรี ยงกันในผัง
สีเ่ หลีย่ ม มีการยกเก็จออกมาด้ านละ 3 เก็จ มีรูปแบบการก่อเรี ยงของส่วนฐานจากด้ านล่างขึ ้นสูบ่ น
ดังนี ้ (ภาพที่ 50)
1. ฐานเขียง สูงประมาณ 40 เซนติเมตร ใช้ ศิลาแลง 2 ก้ อ นซ้ อนกันเป็ นฐานรองชัน้
ล่างสุดของโบราณสถาน ไม่มีการยกเก็จในส่วนนี ้
2. หน้ ากระดานชันที
้ ่ 1 สูงประมาณ 15 เซนติเมตร ฐานหน้ ากระดานส่วนนี ้เริ่ มต้ นการ
ยกเก็จ ซึง่ จะเป็ นต้ นแบบบังคับการยกเก็จในส่วนที่ตอ่ ขึ ้นไปจากส่วนนี ้
3. ลวดบัว สูงประมาณ 20 เซนติเมตร ลวดบัวขนาดใหญ่ ลักษณะการสลักค่อนข้ าง
ไปทางบัวควํ่า คาดรอบทังโบราณสถาน
้
4. หน้ ากระดานล่างประกอบท้ องไม้ สูงประมาณ 10 เซนติเมตร รองรับท้ องไม้
5. ท้ องไม้ สูงประมาณ 20 เซนติเมตร ตลอดแนวท้ องไม้ มีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
ขนาดประมาณ 20 x 30 เซนติเมตร โดยเก็จที่ยกออกมาแต่ละเก็จเจาะช่องเก็จละ 3 ช่อง และพื ้นที่
ระหว่างเก็จเจาะช่อง 2 ช่อง
6. หน้ ากระดานบนประกอบท้ องไม้ สูงประมาณ 10 เซนติเมตร ปิ ดทับด้ านบนท้ องไม้
7. หน้ ากระดานบัวควํ่า ไม่พบร่องรอย
8. ร่องรอยการก่ออิฐเรี ยงขึ ้นไปจนถึงส่วนยอด สันนิษฐานรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรม
ไม่ได้
จากลักษณะทางสถาปั ตยกรรมข้ อ 1 – 6 สันนิษฐานว่าในส่วนนี ้เป็ นชุดฐานศิลาแลงที่
รองรับเรื อนธาตุ แต่สว่ นที่ 7 ไม่พบร่องรอยที่เห็นได้ ชดั จากพื ้นผิวภายนอกของโครงสร้ าง ซึ่งในส่วน
ของเรื อ นธาตุที่ ต่อ ขึน้ ไปในข้ อ 8 ก่อ เรี ย งด้ วยอิ ฐสอปูน แต่ไม่ สามารถสัน นิษ ฐานรู ป แบบทาง
สถาปั ตยกรรมได้
ข้ อ สัง เกตที่พบ คือ ทังรู
้ ป แบบการก่ อ และการใช้ ศิ ลาแลงก่อ ฐานเป็ นวัสดุห ลักนัน้
เหมือนกับโบราณสถานคน.1/7 ซึง่ ตั ้งอยูต่ รงข้ ามกัน เพียงแต่เหลือองค์ประกอบไม่สมบูรณ์ เท่า แต่
สัดส่วนมีความใกล้ เคียงกัน
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ภาพที่ 17 ลักษณะสถาปั ตยกรรมส่วนฐาน โบราณสถานคน.1/10
ส่วนฐานที่พบมีร่องรอยของปูนฉาบเช่นเดียวกัน แสดงให้ เห็นว่าโบราณสถานหลังนี ้มี
การฉาบปูนทับผิวศิลาแลงตังแต่
้ สว่ นฐานชันล่
้ างสุดขึ ้นไป แต่ไม่ชัดเจนเท่าโบราณสถานคน.1/7
และส่วนใหญ่จะกลายเป็ นผงหรื อเม็ดปูนสีขาวที่ย่อยสลายได้ ง่าย ส่วนเรื อนธาตุที่เป็ นอิฐก็น่าจะ
มาการฉาบปูนทับผิวอิฐเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 51)

ภาพที่ 18 ร่องรอยปูนฉาบที่หลงเหลืออยูข่ องโบราณสถานคน.1/10
(ก) ร่องรอยปูนฉาบบริ เวณฐานด้ านทิศเหนือ (ข) ลักษณะผงหรื อเม็ดปูนสีขาวที่พบ
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โบราณสถาน คน.1/9
การเลือกพื ้นที่ขดุ ศึกษาแต่เดิมนั ้น จะเลือกที่เนินโบราณสถานคน.1/9 ตามตําแหน่งที่
ปรากฏในแผนผังการกระจายตัว (แผนผังที่ 7) แต่เนื่องจากการพบโบราณสถานทั ้ง 3 หลังก่อ น
หน้ านี ้ (โบราณสถานคน.1/7, โบราณสถานคน.1/11 และโบราณสถานคน.1/10) ตําแหน่งของ
โบราณสถานมีระยะห่างจากเจดีย์ประธานค่อนข้ างใกล้ เคียงกันประมาณ 26 เมตร ดังนันจึ
้ งเกิด
ข้ อ สัง เกตว่าโบราณสถานคน.1/9 ไม่ น่า จะอยู่ ณ ตํ า แหน่ง ที่ บัน ทึก ไว้ ใ นผัง แต่ควรจะต้ อ งมี
ระยะห่างจากเจดีย์ประธานเท่ากับโบราณสถานทั ้ง 3 หลัง
ดังนันตํ
้ าแหน่งที่แท้ จริ งควรจะอยู่ใต้ ถนนที่ตดั ผ่านใกล้ กับมุมตะวันออกเฉียงใต้ ของ
เจดีย์ประธาน จึงทําการขุดตรวจด้ วยเครื่ อ งจักรหนัก (ภาพที่ 52 - 53) เนื่อ งจากถนนที่ตัดผ่าน
ได้ รับการบดอัดและถูกใช้ มาเป็ นระยะเวลานานจนวัสดุรองพื ้นและดินแน่นอยู่ตวั แล้ ว ไม่สามารถ
ใช้ แ รงงานคนในการขุด ตรวจได้ ซึ่ง เมื่ อ ทํ า การขุดตรวจแล้ วพบร่ อ งรอยของโบราณสถาน ณ
ตําแหน่งนันจริ
้ ง จึงทําการ-ขุดรื อ้ แนวถนนออกทังเส้
้ น พร้ อมกับปรับการขุดศึกษาตามระบบเดิม

ภาพที่ 19 บริ เวณถนนที่สนั นิษฐานว่าโบราณสถานคน.1/9 ตังอยู
้ ่
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ภาพที่ 20 ร่องรอยโครงสร้ างอิฐที่พบจากการขุดตรวจด้ วยเครื่ องจักรหนัก
หลังการขุดศึกษาปรากฏร่ องรอยโบราณสถาน ณ ตําแหน่งที่ตั ้งอยู่ใต้ ถนนที่ตดั ผ่าน
ใกล้ เคียงกับมุมตะวันออกเฉียงใต้ ของเขาคลังนอก ขนาดกว้ าง 8.1 เมตร ยาว 8.33 เมตร สูงจาก
ฐานล่างสุดถึงส่วนบนที่หลงเหลืออยูป่ ระมาณ 1 เมตร (ภาพที่ 54 - 55)
สภาพของโบราณสถานเสียหายค่อนข้ างมาก เนื่องจากถูกไถทําลายส่วนบนเพื่อปรับ
พื น้ ที่ ทํ า ถนนเมื่ อ ประมาณ 30 ปี มาแล้ ว 3 ทํ า ให้ ส่ว นบนของโบราณสถานถู ก ทํ า ลายและไม่
2

หลงเหลือร่องรอยสถาปั ตยกรรมที่ชดั เจน ลักษณะของโบราณสถานจะก่อฐานเขียงด้ วยศิลาแลง 2
ก้ อน สูง ประมาณ 40 เซนติ เ มตร ต่ อ ด้ วยการก่ อ อิ ฐ เรี ย งต่ อ กั น ขึ น้ ไป ลัก ษณะคล้ ายกั บ
โบราณสถานคน.1/11 ซึ่งอยู่ด้านตรงข้ ามกัน เหมือ นกับโบราณสถานคน.1/7และคน.1/10 ที่ใช้
วัสดุเดียวกัน จึงเป็ นข้ อสังเกตในเรื่ องคู่ตรงข้ ามในแนวแกนทิศเดียวกันที่ใช้ วสั ดุหลักในการสร้ างที่
เหมือนกัน

3

สัมภาษณ์นายสมนึก เทนอิสระ, อายุ 47 ปี , ราษฎรหมู่ 11 บ้ านสระปรื อ ตําบลศรี เทพ อําเภอศรี
เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์, 11 เม.ย.. 2557.
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ภาพที่ 21 สภาพโบราณสถานคน.1/9 ด้ านทิศใต้

ภาพที่ 22 รูปด้ านและแปลนโบราณสถาน คน.1/9
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โบราณสถาน คน.1/4
สภาพก่อนการขุดตรวจมีลกั ษณะเป็ นเนินขนาดเล็กปกคลุมด้ วยต้ นไม้ มีร่องรอยอิ ฐ
และศิลาแลงเรี ยงตัวให้ เห็นอย่างชัดเจน กลางเนินมี ร่อ งรอยการลักลอบขุด เป็ นผลให้ ทําลาย
โบราณสถานไปมากพอสมควร (ภาพที่ 56)

ภาพที่ 23 เนินโบราณสถานคน.1/4 ก่อนการขุดตรวจ
หลัง การขุด ศึก ษาปรากฏร่ อ งรอยโบราณสถานขนาดกว้ า ง 2 เมตร ยาว 3 เมตร
ลักษณะเป็ นโบราณสถานในผังสี่เหลี่ยม ด้ านทิศตะวันตกบางส่วนยังอยู่ในผนังหลุม ไม่สามารถ
ขุดขยายต่อไปได้ เนื่องจากติดแนวถนน ลักษณะของโบราณสถานก่อด้ วยอิฐ แต่หลงเหลือเพียง
2 – 3 ชัน้ และมีอิฐก่อเป็ นชันด้
้ านในอีก 1 – 2 ก้ อน แต่ไม่สามารถสันนิษฐานส่วนที่เหนือจากนี ้ไป
ได้ (ภาพที่ 57 - 58)
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ภาพที่ 24 สภาพโบราณสถานคน.1/4 ด้ านทิศตะวันออก

ภาพที่ 25 สภาพโบราณสถานคน.1/4 ด้ านทิศใต้ จะสังเกตเห็นระดับชันอิ
้ ฐที่ลดหลัน่ กัน
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เนินโบราณสถาน คน.1/8
สภาพก่อนการขุดตรวจ มีลกั ษณะเป็ นเนินดินขนาดเล็กมีอิฐและศิลาแลงกระจายอยู่
บริ เวณเนินดิน มีต้นไม้ ขนาดใหญ่ขึ ้นอยูบ่ ริ เวณข้ างเนินดิน (ภาพที่ 59)

ภาพที่ 26 เนินโบราณสถานคน.1/8 ก่อนการขุดตรวจ
ผลจากการขุดตรวจพบว่าเนินโบราณสถานคน.1/8 ไม่ปรากฏโบราณสถานอยู่ภายใต้
เนินดิน ลักษณะชันทั
้ บถมเป็ นลักษณะของกองอิฐและศิลาแลง รวมทั ้งเศษปูนที่ถกู ไถหรื อกวาดมา
รวมไว้ เป็ นกอง รวมทังด้
้ านบนเป็ นจอมปลวกขนาดใหญ่ทําให้ ลกั ษณะพื ้นที่กลายเป็ นเนินดิน การ
สํา รวจทํ า ผัง ในช่ว งปี พ.ศ.2551 จึ ง นับ รวมเนิ น ดิน นี เ้ ข้ า เป็ นเนิ นโบราณสถานด้ ว ย เนื่ อ งจาก
พิจารณาจากลักษณะเนินดินและหลักฐานบนผิวดินเท่านัน้ (ภาพที่ 60 - 61)
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ภาพที่ 27 หลุมขุดตรวจบริ เวณเนินโบราณสถานคน.1/8

ภาพที่ 28 ผนังชันดิ
้ นด้ านทิศใต้ ของเนินโบราณสถานคน.1/8
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สรุปชัน้ ดินทับถมทางโบราณคดี
ชัน้ ดินทับถมทางโบราณคดีของแต่ละโบราณสถานเป็ นอี กข้ อมูลสําคัญที่ได้ ทําการ
เก็บข้ อมูลอย่างละเอียด เพื่อเป็ นข้ อมูลในการเปรี ยบเทียบชั ้นดินทับถมระหว่างโบราณสถานคน.
1/7,คน.1/11,คน.1/10 และคน.1/9 ด้ วยกันเองและเปรี ยบเทีย บกับชัน้ ดินทับถมของเจดีย์ประธาน
ซึง่ ผลสรุปชันดิ
้ นทับถมของโบราณสถานที่ทําการขุดศึกษาในครัง้ นี ้มีชนดิ
ั ้ นหลักที่เป็ นชันดิ
้ นร่ วมกัน
อยู่ 3 ชั ้น ได้ แก่
ชันดิ
้ นที่ 1 ขนาดหนาเฉลีย่ ประมาณ 50 เซนติเมตร มองด้ วยตาเปล่ามีสเี ทาถึงเทาเข้ ม
เป็ นชันทั
้ บถมของดินร่วน ปนเศษอิฐ เศษศิลาแลงและวัตถุปัจจุบนั ซึง่ จัดเป็ นพื ้นปั จจุบนั
ชันดิ
้ นที่ 2 ขนาดหนาเฉลีย่ ประมาณ 40 เซนติเมตร มองด้ วยตาเปล่ามีสีส้มอ่อน เป็ น
ชัน้ ทับถมของดินร่ วนปนทราย มีเศษอิฐ เศษศิลาแลง และก้ อนลูกรังทับถมปะปนจํานวนมาก มี
โพรงและรู พรุ นหลายแห่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการพังทลายของโบราณสถานในอดีต และอาจ
เป็ นชันวั
้ ฒนธรรมที่ร่วมสมัยกับการใช้ งานโบราณสถานในอดีต
ชัน้ ดินที่ 3 ขนาดหนาเฉลี่ยประมาณ 20 เซนติเมตร มองด้ วยตาเปล่ามีสีชมพูอ่อ น
เป็ นต้ นดินทรายเนื ้อละเอียด ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีปะปน โบราณสถานจะตังอยู
้ บ่ นชันดิ
้ นนี ้
ใต้ ชนดิ
ั ้ นที่ 3 โบราณสถานบางแห่ง เช่น โบราณสถานคน.1/10 พบศิลาแลงธรรมชาติ
เป็ นก้ อ นหรื อ แผงใหญ่ ป รากฏอยู่ใ ต้ โ บราณสถานแห่ง นี ด้ ้ วย ซึ่งผลจากการขุดตรวจรากฐาน
โบราณสถานทุกแห่งก็พบศิลาแลงธรรมชาตินี ้เช่นเดียวกัน แต่อยู่ในระดับที่ต่างกันขึ ้นอยู่กับความ
หนาของชันดิ
้ นที่ 3
นอกจากชันดิ
้ นหลักแล้ วโบราณสถานแต่ละแห่งก็พบชัน้ ดินแทรกเป็ นบางชัน้ ซึ่งส่วน
ใหญ่ จ ะแทรกอยู่ในชัน้ ดิ นที่ 2 แสดงให้ เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงของพื น้ ที่หรื อ การพังทลายของ
โบราณสถานที่เป็ นวงกว้ างมากพอที่จะถูกบันทึกอยูใ่ นชันดิ
้ นทับถมทางโบราณคดี
ในหัว ข้ อ นี จ้ ะใช้ การยกตัวอย่า งชัน้ ดินทับถมทางโบราณคดีเ ฉพาะผนัง ชัน้ ดิ นของ
แต่ละโบราณสถานที่หนั เข้ าสูเ่ จดีย์ประธาน (ภาพที่ 62 - 63)
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ภาพที่ 29 ตัวอย่างผนังชันดิ
้ นด้ านที่ติดกับเจดีย์ประธานโบราณสถานคน.1/7และคน.1/11

ภาพที่ 30 ตัวอย่างผนังชันดิ
้ นด้ านที่ติดกับเจดีย์ประธานโบราณสถานคน.1/10และคน.1/9
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วิเคราะห์ โบราณวัตถุท่ พ
ี บจากขุดศึกษา
การขุดศึกษาในครัง้ นี ้ นอกจากจะพบโบราณสถานเพิ่มเติมหลายหลังแล้ ว ในระหว่าง
การขุดศึกษาแต่ละหลังยังพบโบราณวัตถุร่วมอยู่ด้วยแต่มีปริ มาณไม่มากนัก เมื่อเทียบกับขนาด
พื ้นที่ คงเป็ นเพราะหน้ าที่การใช้ งานของโบราณสถานที่ใช้ งานเกี่ ยวกับศาสนา ซึ่งอยู่ในอาณา
บริ เวณของวัดหรื อสถานที่ทางศาสนาไม่ใช่ที่ที่อยู่อาศัยของคนในอดีต และโบราณวัตถุที่พบส่วน
ใหญ่จะเกี่ยวข้ องกับโบราณสถานหลังนัน้ เช่น เป็ นชิ ้นส่วนขององค์ประกอบสถาปั ตยกรรมบางจุด
ที่แตกหัก เป็ นชิ ้นส่วนประติมากรรมหรื อเครื่ องใช้ ประจําโบราณสถานนัน้ เป็ นต้ น
ในเบื ้องต้ นได้ ทําการจัดจําแนกตามลักษณะของวัสดุได้ 4 ประเภท ได้ แก่
1. โบราณวัตถุประเภทปูนปั น้
2. โบราณวัตถุประเภทหิน
3. โบราณวัตถุประเภทศิลาแลง
4. โบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผา
โบราณวัตถุประเภทปูนปั ้น
โบราณสถานแต่ละหลังนอกจากจะพบร่องรอยของปูนฉาบในลักษณะที่ฉาบติดอยูก่ ับ
โครงสร้ างหรื อเป็ นกลุม่ ของฝุ่ นผงปูนที่เห็นได้ อย่างชัดเจนแล้ ว ยังพบชิ ้นส่วนปูนปั น้ ลวดลายต่างๆที่
หลุดออกจากโครงสร้ างและอยู่ในชันทั
้ บถมด้ วย โดยปูนปั น้ มีลวดลายที่พบทังหมดมี
้
ลกั ษณะเนื ้อ
ละเอียด คล้ ายกับเนื ้อของปูนฉาบที่พบ ซึง่ คงมีกรรมวิธีในการทํารูปแบบเดียวกัน
ปริ ม าณของปูน ปั ้น ที่ มี ล วดลายพบไม่ ม ากนัก เนื่ อ งจากสภาพของโบราณสถาน
ค่ อ นข้ างทรุ ด โทรมและได้ รั บ ผลกระทบจากการลัก ลอบขุ ด หาโบราณวัต ถุ รวมทั ง้ อยู่ ใ น
สภาพแวดล้ อ มที่มีผลต่อ การย่อ ยสลายของปูนสูง (ความชื น้ ) ทําให้ หลงเหลือ ชิ น้ ส่วนปูนปั น้ ใน
ปริ มาณที่น้อยมาก โดยแต่ละโบราณสถานสามารถจัดจําแนกได้ ดังนี ้
1. โบราณสถานคน.1/7 พบทังสิ
้ ้น 11 ชิ ้น
2. โบราณสถานคน.1/11 พบทังสิ
้ ้น 7 ชิ ้น
3. โบราณสถานคน.1/10 พบทังสิ
้ ้น 3 ชิ ้น
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4. โบราณสถานคน.1/9 พบทังสิ
้ ้น 4 ชิ ้น
5. โบราณสถานคน.1/4 พบทังสิ
้ ้น 3 ชิ ้น
ลวดลายปูน ปั ้น ที่ ส ามารถจัด จํ า แนกได้ นัน้ เป็ นปู น ปั ้น ลายพัน ธ์ พ ฤกษาทัง้ หมด
ประกอบด้ ว ยลวดลายที่ แ ตกแขนงออกเป็ นลายดอกไม้ กลม ช่ อ ดอกไม้ ลายใบไม้ ม้ วน และ
ส่วนประกอบบางส่วนที่ระบุได้ วา่ เป็ นลายพรรณพฤกษา มีฝีมือสลักที่คอ่ นข้ างประณีต ลายเส้ นคม
และเห็นลวดลายชัดเจน (ภาพที่ 64)

ภาพที่ 31 ตัวอย่างปูนปั น้ มีลายที่พบจากโบราณสถานแต่ละหลัง
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เมื่ อพิจ ารณาจากลักษณะลวดลายของปูนปั น้ ที่พบ สามารถนํามาเปรี ยบเทียบกับ
ลวดลายปูนปั น้ ประดับฐานโบราณสถานในเขตเมืองโบราณศรี เทพได้ หลายแห่ง ที่ชัดเจนที่สดุ คือ
โบราณสถานเขาคลังในที่ตงั ้ อยู่ใ จกลางเมื อ งศรี เทพ บริ เวณส่ว นฐานของโบราณสถานหลัง นี ้
ประดับด้ วยปูนปั น้ ตัวคณะที่เป็ นเอกลักษณ์ แทรกด้ วยลวดลายดอกไม้ กลมและใบไม้ ม้วนในกรอบ
สีเ่ หลีย่ ม ซึ่งถือว่าสวยงามและสมบูรณ์ ที่สดุ ในวัฒนธรรมทวารวดี ผลจากการเปรี ยบเที ยบพบว่า
ปูนปั น้ จากโบราณสถานที่ขุดพบใหม่ แม้ จะชํารุ ดแตกหักเป็ นส่วนมาก แต่ก็ยงั พอเห็นลวดลายที่
เหมือนกับปูนปั น้ ที่เขาคลังในมาก 4 แต่มีลายเส้ นที่ตื ้นกว่าเล็กน้ อย (ภาพที่ 65)
3

ภาพที่ 32 ลายปูนปั น้ ที่โบราณสถานเขาคลังใน เมืองศรี เทพ
ปูนปั น้ มีลวดลายที่พบนี ้แสดงให้ เห็นว่า โบราณสถานที่พบนอกจากจะมีการฉาบปูน
ปิ ดทับพื ้นผิวด้ านนอกแล้ ว ยังมีการประดับด้ วยลายปูนปั น้ เหล่านี ้ด้ วย ซึ่งคงเป็ นการประดับเข้ าไป
ในส่วนฐานเหมือนดังเช่นโบราณสถานเขาคลังใน และคงมีอายุใกล้ เคียงกับเขาคลังใน แต่ลวดลาย

4

กรมศิลปากร, ดรรชนี ภ าพปู น ปั ้น จากโบราณสถานเขาคลั ง ใน เมื อ งโบราณศรี เทพ
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ , (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2533).
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ปูนปั น้ ประดับประเภทนี ้ก็อาจเป็ นลวดลายที่ปัน้ เพิ่มขึ ้นใหม่ในช่วงหลังประมาณพุทธศตวรรษที่ 14
ก็เป็ นได้ เนื่องจากปูนปั น้ ลายพันธ์ พฤกษาบางลายมีวิวฒ
ั นาการในระยะหลังเช่นกัน 5
4

โบราณวัตถุประเภทหิน
ในระหว่างทําการขุดศึกษาแต่ละโบราณสถานพบเศษหินทรายสีเขียวเป็ นจํานวนมาก
ในชัน้ ทับถมร่ วมกับเศษอิฐที่แตกหัก แต่ส่วนใหญ่หินทรายเหล่านี ้ไม่มีลวดลายเป็ นเพียงเศษหิน
ทรายเรี ยบๆที่แตกหักออกจากชิน้ ที่ใหญ่กว่าเท่านั ้น แต่ในส่วนของเศษหินทรายที่มีลวดลายหรื อ
รูปทรงที่ชดั เจนก็พบเช่นเดียวกัน โบราณสถานแต่ละหลังมีปริ มาณเศษหินทรายที่พบ ดังนี ้
1. โบราณสถานคน.1/7 พบทังสิ
้ ้น 12 ชิ ้น
2. โบราณสถานคน.1/11 พบทังสิ
้ ้น 32 ชิ ้น
3. โบราณสถานคน.1/10 พบทังสิ
้ ้น 28 ชิ ้น
4. โบราณสถานคน.1/9 พบทังสิ
้ ้น 2 ชิ ้น
5. ด้ ว ยขนาดที่แ ตกต่า งกัน จึง ทํ าการจัด จํ าแนกโบราณวัตถุป ระเภทหิ น ที่สํา คัญ
ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
แท่ นหินทราย โบราณวัตถุในกลุม่ นี ้มีลกั ษณะเป็ นชิ ้นส่วนหินทรายสีเขียวที่มีขนาด
มากกว่า 15 x 15 เซนติเมตร ซึ่งถือว่าเป็ นชิ ้นส่วนขนาดใหญ่มีนํ ้าหนักมาก แม้ จะเป็ นชิ ้นส่วนที่
แตกหัก ก็ ต าม แท่น หิ นทรายที่ พ บทัง้ หมดจะพบในชัน้ ดิ นทับ ถมร่ ว มกับ เศษอิ ฐ และศิ ล าแลง
ด้ านข้ างของโบราณสถานในชัน้ ดินที่ 2 โดยพบที่โบราณสถานคน.1/7 คน.1/11 และคน.1/10
(ภาพที่ 66)

หม่อ มราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศรี ท วารวดีถึงศรี รัตนโกสิน ทร์ (กรุ ง เทพ: เมือ งโบราณ,
2537), 49 – 51.
5
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ภาพที่ 33 แท่นหินทรายที่พบจากโบราณสถานต่างๆ
แท่ น หิ น ทรายที่ พ บจากโบราณสถานคน.1/7 เป็ นแท่ น หิ น ที่ ส มบู ร ณ์ ก ว่า ชิ น้ อื่ น
สามารถเห็นรูปทรงและร่องรอยบนแท่นหินได้ ชดั เจน มีลกั ษณะเป็ นทรงแปดเหลีย่ ม ด้ านหนึ่งมีการ
เจาะเป็ นช่องเพื่อรองรับสลักยึดจากประติมากรรมชิ ้นอื่นหรื อองค์ประกอบสถาปั ตยกรรม อีกด้ าน
หนึง่ มีการสลักเป็ นสลักไว้ เสียบยึดกับชิ ้นส่วนอื่นๆเช่นเดียวกัน
แท่น หิ น ทรายเหล่า นี จ้ ึ ง อาจจะเป็ นส่ว นหนึ่ง ของแท่ น ที่ ใ ช้ ตัง้ ประติ ม ากรรมหรื อ
องค์ ประกอบสถาปั ตยกรรมประจํ า ศาสนสถานในอดีต แต่ยังไม่ทราบตําแหน่งการตังที
้ ่แน่ชัด
เนื่องจากลักษณะการพบแสดงว่ามีการเคลื่อ นย้ ายจากตําแหน่งเดิมและทุบทําลายบางส่วน ซึ่ง
อาจเกิดจากการเคลือ่ นย้ ายในอดีตหรื อจากการลักลอบขุด
ชิน้ ส่ วนหินทรายมีลวดลาย ชิ ้นส่วนหินทรายมีลวดลายเหล่านี ้ ส่วนใหญ่มีขนาดไม่
เกิน 15 x 15 เซนติเมตร มีลวดลายสลักชัดเจน ซึ่งคงเป็ นชิ ้นส่วนที่แตกหักมาจากประติมากรรม
หรื อ องค์ ประกอบศิ ลปกรรมชิ น้ ใหญ่ ลวดลายที่ พ บส่ว นใหญ่ เป็ นลวดลายพัน ธ์ พ ฤกษา ลาย
ลูกประคํา ลายเปลวไฟ มีการสลักอย่างประณีต ลายเส้ นลึกและคม (ภาพที่ 67)
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ภาพที่ 34 ตัวอย่างชิ ้นส่วนหินทรายที่พบร่วมกับโบราณสถานแต่ละหลัง
ด้ วยข้ อจํากัดในเรื่ องขนาดที่เล็กเกินไปจนไม่สามารถประติดประต่อลวดลายและระบุ
ได้ วา่ ชิ ้นส่วนที่พบนี ้เป็ นโบราณวัตถุประเภทใด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อนําลวดลายไปเปรี ยบเทียบกับ
โบราณวัตถุหลายชิ ้นที่พบภายในเมืองศรี เทพ พบว่ามีชิ ้นส่วนหินทรายกลุม่ หนึ่งที่มีลวดลายคล้ าย
กับลวดลายธรรมจักรที่พบในเมืองศรี เทพ โดยเฉพาะในช่วงของลายลูกประคําและลายเปลวไฟที่
ค่อ นข้ า งชั ด เจน และเมื่ อ พิ จ ารณาร่ ว มกั บ การที่ พ บแท่ น หิ น ทรายที่ อ าจจะเป็ นแท่ น รองรั บ
ประติมากรรมใกล้ กับโบราณสถาน จึงสรุ ปในเบื ้องต้ นว่าชิ ้นส่วนหินทรายบางชิ ้นอาจเป็ นชิ ้นส่วน
ของธรรมจักรที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ กบั โบราณสถานที่พบใหม่นนั่ เอง (ภาพที่ 68)
อนึง่ ธรรมจักรชิ ้นที่ตงอยู
ั ้ ห่ น้ าโบราณสถานเขาคลังในในปั จจุบนั แต่เดิมพบที่บริ เวณ
ด้ านทิศเหนือของโบราณสถานเขาคลังนอก ก่อ นเคลื่อนย้ ายไปเก็ บรักษาไว้ ที่อําเภอศรี เทพและ
ภายในอุทยานศรี เทพตามลําดับ อี กทั ้งในช่วงที่มีการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุประมาณปี พ.ศ.
2516 – 2520 พบว่ามีการนําธรรมจักรออกไปจากบริ เวณโบราณสถานเขาคลังนอกหลายชิ ้น 6 ซึ่ง
5

แสดงให้ เห็นว่าในอดีตมีธรรมจักรอยูบ่ ริ เวณของโบราณสถานเขาคลังนอกด้ วย
สัมภาษณ์ นายประสิทธิ์ ใจตรงกล้ า, ราษฎรหมู่ 11 บ้ านสระปรื อ ตําบลศรี เทพ อําเภอศรี เทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์, 7 มกราคม 2557.
6
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ภาพที่ 35 เปรี ยบเทียบลวดลายชิ ้นส่วนหินทรายและธรรมจักรในเมืองศรี เทพ
โบราณวัตถุประเภทศิลาแลง
โบราณวัตถุประเภทนี ้พบไม่มากนัก ลักษณะศิลาแลงที่พบเป็ นโกลนศิลาแลงไม่มีการ
สลักลวดลาย แต่มีการขึ ้นรูปตามลักษณะที่ต้องการ โดยพบที่โบราณสถานคน.1/7 คน.1/10 และ
คน.1/9 ซึง่ โกลนศิลาแลงพบที่โบราณสถานคน.1/9 มีการขึ ้นรูปที่ชดั เจนมากที่สดุ (ภาพที่ 69)
จากลักษณะโกลนศิลาแลง พบว่าเป็ นการขึ ้นรู ปทรงแปดเหลี่ยม เจาะรู ตรงกลางและ
ยังมี สลักค้ างอยู่ ซึ่งคงทําหน้ าที่ เป็ นตัวยึดวัตถุที่อยู่ด้านบนที่หายไปแล้ ว เคยพบโกลนศิลาแลง
ลักษณะคล้ ายกันนี ้จากการขุดศึกษาเจดีย์ประธานด้ วยเช่นกัน แต่เป็ นลักษณะกลมมน เจาะรู ตรง
กลาง สันนิษฐานว่าคือส่วนประกอบของยอดเจดีย์ประจํามุม 7 (ภาพที่ 70)
6

7

อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ศ รี เ ทพ, รายงานการขุ ด ศึ ก ษาโบราณสถานเขาคลั ง นอก
ปี งบประมาณ 2551, 235 - 239.
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ภาพที่ 36 โกลนศิลาแลง พบที่โบราณสถานคน.1/9

ภาพที่ 37 ชิ ้นส่วนยอดเจดีย์ที่พบจากการขุดศึกษาเจดีย์ประธาน
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
อย่า งไรก็ ต ามโกลนศิ ลาแลงชิ น้ นี ้มี ลกั ษณะที่แ ตกต่างจากยอดเจดี ย์เ ล็กน้ อ ยตรง
ลัก ษณะการขึน้ รู ป ที่ เ ป็ นทรงแปดเหลี่ย ม เจาะรู ต รงกลาง ซึ่ง อาจจะเป็ นส่ว นฐานที่ ใ ช้ ยึด ตัง้
ประติมากรรมก็ได้ ดังนันจึ
้ งยังไม่อาจสรุ ปได้ ว่าโบราณวัตถุชิ ้นนี ้เป็ นส่วนประกอบสถาปั ตยกรรม
หรื อแท่นฐานประติมากรรม แต่ถ้าเป็ นส่วนประกอบสถาปั ตยกรรมจะทําให้ เห็นภาพของเจดีย์ที่มี
การทํายอดเป็ นชันซ้
้ อนกันขึ ้นไปก็เป็ นได้
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โบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผา
เศษภาชนะดิ นเผาที่ พบมี ป ระมาณไม่มากนักเมื่ อ เทีย บกับขนาดพื ้นที่ที่ทํา การขุด
ศึกษา สาเหตุคงเป็ นเพราะพื ้นที่ขุดศึกษาเป็ นอาณาบริ เวณของศาสนสถานในอดีต ไม่ใช่แหล่งที่
อยู่อ าศัย ดังนัน้ ความหนาแน่นของหลักฐานที่ใช้ ในชี วิตประจํ าวัน จึง อาจมี ปริ มาณไม่มากนัก
(ตารางที่ 4)
ตารางที่ 2 ตารางจัดจําแนกโบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผา

น

(ชิ ้น)

ลําตัว

เรี ยบ

ขูดขีด

รมควัน

เคลือบนํ ้า

ขัดมัน

ปั น้ แปะ

การตกแต่งผิว(ชิ ้น)

ไหล่/คอ

ชิ ้นส่วน(ชิ ้น)
ขอบปาก

โบราณสถา จํานวน

คน.1/7

7

1

1

5

6

1

1

-

3

1

คน.1/11

13

-

1

12

12

1

-

5

2

-

คน.1/10

2

-

-

2

1

1

-

-

-

-

คน.1/9

8

1

1

6

2

6

-

-

-

-

คน.1/4

1

-

-

1

1

-

-

-

-

รวม(ชิ ้น)

31

2

3

26

22

1

5

5

1

รวม(%)

100%

7%

9

10% 83% 51% 21%

3%

11% 11%

3%

เศษภาชนะดินเผาทังหมดเป็
้
นแบบเนื ้อดิน ใช้ อุณหภูมิในการเผาไม่มาก มีการตกแต่ง
เพียงไม่กี่รูปแบบ เนื ้อดินเป็ นแบบหยาบทั ้งหมด คล้ ายกับเศษภาชนะดินเผาพื ้นเมืองที่พบจากการ
ขุดศึกษาเจดีย์ประธาน 8 ด้ วยปริ มาณที่พบน้ อยมาก จึงยังไม่สามารถอธิ บายได้ ว่าเศษภาชนะดิน
7

เผาที่พบนี ้มีรูปแบบใด และความสัมพันธ์ อย่างไรกับโบราณสถาน (ภาพที่ 71)

8

เรื่ องเดียวกัน, 6-8. 252-275
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ภาพที่ 38 ตัวอย่างภาชนะดินเผาที่พบจากการขุดศึกษา
รูปแบบของโบราณสถาน
ผลจากการขุด ศึก ษาเนิน โบราณสถานเกื อ บทุกเนินพบร่ อ งรอยของโบราณสถาน
ยกเว้ นเนิน โบราณสถานคน.1/8 ส่วนเนิ นดิ น โบราณสถานอื่ นๆ พบโบราณสถานที่ มีล ักษณะ
แตกต่างกันไปตามสภาพที่หลงเหลือ อยู่ แต่ก็ยังคงปรากฏร่ อ งรอยบางจุดที่สามารถบอกได้ ว่า
โบราณสถานเกื อบทังหมดยกเว้
้
นโบราณสถานคน.1/4 มีลกั ษณะทางสถาปั ตยกรรมที่คล้ ายกัน
หรื อใช้ รูปแบบศิลปกรรมในการก่อสร้ างแบบเดียวกัน
ข้ อสันนิษฐานเกี่ยวกับรู ปแบบศิลปกรรมที่ใช้ สร้ างโบราณสถาน จะใช้ องค์ ประกอบ
ทางสถาปั ตยกรรมที่หลงเหลือ อยู่ของโบราณสถานแต่ละหลังมาวิเคราะห์ ร่วมกัน พร้ อมทังดึ
้ ง
จุดเด่นของโบราณสถานแต่ละหลังมาใช้ ซึ่งจากการขุดศึกษาครัง้ นี ้พบเพียงส่วนฐานเท่านั ้นที่ยัง
สมบูรณ์เพื่อกําหนดรูปแบบสันนิษฐานของโบราณสถานและวิเคราะห์วา่ เป็ นโบราณสถานประเภท
เช่ น เจดี ย์ วิ ห าร พระอุ โ บสถ เป็ นต้ น ซึ่ ง องค์ ป ระกอบร่ ว มของโบราณสถานทัง้ 4 หลัง มี
รายละเอียดดังนี ้ (ภาพที่ 72)
1. ฐานเขียง สูงประมาณ 40 เซนติเมตร ใช้ ศิลาแลง 2 ก้ อ นซ้ อนกันเป็ นฐานรองชัน้
ล่างสุดของโบราณสถาน ไม่มีการยกเก็จในส่วนนี ้
2. หน้ ากระดานชันที
้ ่ 1 ฐานหน้ ากระดานส่วนนี ้เริ่ มต้ นการยกเก็จ ซึ่งจะเป็ นต้ นแบบ
บังคับการยกเก็จในส่วนที่ตอ่ ขึ ้นไปจากส่วนนี ้
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3. ลวดบัว ลวดบัวขนาดใหญ่ ลักษณะการสลักค่อ นข้ างไปทางบัวควํ่า คาดรอบทั ้ง
โบราณสถาน
4. หน้ ากระดานล่างประกอบท้ องไม้ รองรับท้ องไม้
5. ท้ องไม้ ตลอดแนวท้ องไม้ มีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้ า โดยเก็จที่ยกออกมาแต่ละ
เก็จเจาะช่องเก็จละ 3 ช่อง และพื ้นที่ระหว่างเก็จเจาะช่อง 2 ช่อง
6. หน้ ากระดานบนประกอบท้ องไม้ ปิ ดทับด้ านบนท้ องไม้
7. หน้ ากระดานบัวควํ่า เป็ นส่วนหน้ ากระดานที่ด้านบนสลักลาดเอียงลงคล้ ายบัวควํ่า
ตรงมุมทัง้ 2 ด้ านของแต่ละเก็จ มีร่องรอยการสลักปลายบัวควํ่าให้ เชิดสูงขึ ้น

ภาพที่ 39 องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมของส่วนฐานที่มีลกั ษณะร่วมที่เหมือนกัน
โบราณสถานที่มีความสมบูรณ์ทางด้ านองค์ประกอบศิลปกรรมมากที่สดุ คือ โบราณ
คน.1/7 จึงนํ ามาใช้ เป็ นตัวอย่างในการสันนิษฐานรู ป แบบของโบราณสถานแห่ง อื่ นๆ ซึ่งเหลือ
องค์ ประกอบไม่ ครบ แต่ก็ยัง มี ร่ อ งรอยที่ แสดงให้ เห็ นว่า องค์ ประกอบของชุด ฐานนันเป็
้ นแบบ
เดียวกัน ยกเว้ นโบราณสถานคน.1/9 ที่ไม่เหลือองค์ประกอบของชุดฐาน ซึ่งเป็ นผลมาจากสภาพ
ของโบราณสถานถูกทําลายไปมาก
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อย่างไรก็ ตามด้ วยคุณลักษณะประการหนึ่งที่เหมื อนกับโบราณสถานคน.1/11 คือ
การก่อศิลาแลงเป็ นฐานเขียงและก่อเรี ยงชุดฐานด้ วยอิฐ รวมทั ้งขนาดของโบราณสถานที่ใกล้ เคียง
กับโบราณสถานแห่งอื่นๆ และตําแหน่งที่หา่ งจากโบราณสถานประมาณ 26 เมตร ใกล้ เคียงกัน ทํา
ให้ สนั นิษฐานว่าโบราณสถานหลังนี ้คงมีอ งค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมคล้ ายโบราณสถานคน.
1/11 ซึง่ จากองค์ประกอบที่สนั นิษฐานมาข้ างต้ น ยังมิได้ ระบุขนาดขององค์ประกอบแต่ละส่วนลง
ไปด้ วย ยกเว้ นส่วนฐานเขียงที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน เนื่องจากโบราณสถานที่ใช้ วสั ดุก่อแตกต่างกัน
จึงทําให้ โบราณสถานที่ใช้ อิฐเป็ นวัสดุก่อชุดฐาน อาจจะมี ความสูงน้ อยกว่าโบราณสถานที่ใช้ ศิลา
แลงเป็ นวัสดุก่อ
จากลัก ษณะขององค์ ประกอบของชุด ฐานที่ ทํา การสันนิ ษ ฐาน เมื่ อ สร้ างคื นภาพ
จําลองจะพบว่า ผังยกเก็ จมี ลกั ษณะสมมาตรทัง้ 4 ด้ าน รวมทัง้ มี ปริ มาตรที่สามารถรองรองรั บ
เรื อ นธาตุขนาดใหญ่ ได้ ฐานทัง้ 4 ด้ านไม่มีช่องประตูหรื อบันไดทางขึ ้น อีกทั ้งร่ องรอยที่เหลืออยู่
แสดงให้ เห็นว่ามีการก่อทึบตัน ทําให้ ไม่สามารถใช้ งานภายในได้ โบราณสถานรูปแบบนี ้จึงสร้ างขึ ้น
เพื่อเป็ นอาคารที่ใช้ ประโยชน์ได้ แต่เพียงภายนอกหรื อรอบโบราณสถานเท่านั ้น (ภาพที่ 73 - 75)

ภาพที่ 40 แบบจําลองส่วนฐานของโบราณสถาน
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ภาพที่ 41 ภาพด้ านของแบบจําลองโบราณสถาน

ภาพที่ 42 ภาพผังของแบบจําลองของโบราณสถาน
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จากการศึกษาพบว่าในสมัยทวารวดีนิยมสร้ างสถูปหรื อ เจดีย์ในผังสี่เหลี่ยมยกเก็ จ
ด้ านละ 3 เก็จ จุดเด่นอยู่ตรงลวดบัวขนาดใหญ่ ที่คาดรอบส่วนฐานของเจดีย์ทัง้ หลัง ซึ่งถือ เป็ น
เอกลักษณ์ ของเจดีย์ในสมัยนี ้ อี กทังลั
้ กษณะของส่วนฐานที่นิยมทําท้ อ งไม้ เจาะเป็ นช่อ งขนาด
เท่ า ๆกัน แต่ตัง้ แต่ส่ว นเรื อ นธาตุ ขึ น้ ไปไม่ พ บร่ อ งรอยองค์ ป ระกอบสถาปั ตยกรรมที่ ชั ด เจน
เช่นเดียวกัน เช่น ลักษณะแผนผังยกเก็จของโบราณสถานทุ่งเศรษฐี จังหวัดเพชรบุรี ลักษณะลวด
บัวของโบราณสถานหมายเลข 18 วัดโขลงสุวรรณคีรี เมือ งโบราณคูบวั จังหวัดราชบุรี ลักษณะ
ท้ องไม้ เจาะช่องของพระประโทนเจดีย์ เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม เป็ นต้ น (ภาพที่ 76 78)

ภาพที่ 43 ลักษณะแผนผังยกเก็จของโบราณสถานทุง่ เศรษฐี จังหวัดเพชรบุรี
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ภาพที่ 44 โบราณสถานหมายเลข 18 วัดโขลงสุวรรณคีรี เมืองโบราณคูบวั จังหวัดราชบุรี

ภาพที่ 45 พระประโทนเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ โบราณสถานในวั ฒ นธรรมทวารวดี ที่ เ มื อ งศรี เ ทพ ได้ แก่
โบราณสถานเขาคลังในและเจดีย์ประธานของโบราณสถานเขาคลังนอก พบว่าโบราณสถานทั ้ง
สองแห่งก็มีองค์ประกอบที่คล้ ายกัน โดยเฉพาะลักษณะลวดบัวขนาดใหญ่ที่คาดรอบส่วนฐาน และ
เป็ นโบราณสถานในผัง ยกเก็ จ เช่ น เดี ยวกั น ดั ง นั ้นโบราณสถานพบใหม่ ทั ง้ 4 หลั ง ได้ แ ก่
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โบราณสถานคน.1/7 โบราณสถานคน.1/11 โบราณสถาน คน.1/10 และโบราณสถานคน.
1/9 มีลักษณะเป็ นเจดีย์ท่ สี ร้ างขึน้ ในผังสี่เหลี่ยมยกเก็จ ตามแบบศิลปะสมัยทวารวดี ส่ วน
โบราณสถานคน.1/4 ที่พบเพียงอิฐที่เรียงก่ อขึน้ มา 2 – 3 ชัน้ ในผังสี่เหลี่ยมนัน้ ไม่ สามารถ
กําหนดได้ ว่าเป็ นโบราณสถานรู ปแบบใด แต่ จากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่นัน้ พอจะบอก
ได้ ว่าไม่ ใช่ รูปแบบเดียวกันกับโบราณสถาน 4 หลังข้ างต้ น
โครงสร้ างของโบราณสถาน
ถึงแม้ วา่ โบราณสถานในกลุม่ ที่ 1 จะเป็ นเจดีย์ที่มีลกั ษณะทางด้ านศิลปสถาปั ตยกรรม
ที่ค ล้ า ยกัน ทัง้ หมด(อนุม านว่า โบราณสถานคน.1/9 มี รู ป แบบศิ ล ปะสถาปั ตยกรรมคล้ า ยกัน
เนื่องจากพิจารณาจากตําแหน่งที่ในแผนผังที่สอดคล้ องกันกับเจดีย์ประธานและเจดีย์ในกลุม่ ที่ 1
รวมทังขนาดที
้
่เท่ากัน) แต่จากการขุดตรวจโครงสร้ างภายในพบว่าเจดีย์แต่ละหลังมี เทคนิคการ
ก่อสร้ างที่แตกต่างกัน ซึง่ ถือเป็ นคุณลักษณะสําคัญที่สามารถนํามาวิเคราะห์ร่วมได้
โบราณสถานกลุ่มที่ 1
ผลจากการขุด ตรวจพบว่า เจดี ย์ ใ นกลุ่ม ที่ 1 มี โ ครงสร้ างที่ แ ตกต่า งกัน กล่า วคื อ
ขันตอนของการก่
้
อสร้ างนันมี
้ การปรับฐานรากโดยใช้ ก้อนศิลาแลงและทรายละเอียดบดอัดเพื่อ
รองรั บ การก่อ โครงสร้ างเจดี ย์ขึน้ ไปเหมื อ นกับ เจดีย์ป ระธาน 9 เป็ นพื น้ ฐานของเจดี ย์ใ นกลุ่ม นี ้
8

ทั ้งหมด แต่ขนตอนการก่
ั้
อชุดฐานและเรื อนธาตุมีข้อแตกต่างกัน
โบราณสถานคน.1/7 ซึ่งมีเจดีย์สมัยแรกอยู่ด้านในนั ้น จะใช้ โครงสร้ างเจดีย์สมัยแรก
เป็ นแกนใน ซึง่ ภายเจดีย์สมัยแรกก่อด้ วยอิฐแต่เว้ นช่องตรงกลางไว้ ถมอัดด้ วยอิฐหักและดินจนแน่น
เพื่อ ลดวัสดุใ นการก่ อ หรื อ ต้ อ งการความแน่น ของดิน เพื่ อ ป้องกันปั ญ หาการทรุ ด ตัวของเจดี ย์
เหมือนกับโครงสร้ างบนลานประทักษิณของเจดีย์ประธานด้ วยเช่นกัน 10 จากนั ้นจึงวางศิลาแลงเป็ น
9

9

อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ศ รี เ ทพ, รายงานการขุ ด ศึ ก ษาโบราณสถานเขาคลั ง นอก
ปี งบประมาณ 2551, 175 -187.
10
เรื่ องเดียวกัน, 212-219.
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แกนกลางอีก 2 – 3 ก้ อน ก่อนจะก่อทับด้ วยอิฐ เมื่อสร้ างเจดีย์สมัยที่สองจึงก่อศิลาแลงเป็ นชุดฐาน
และก่ออิฐในส่วนของเรื อนธาตุล้อมเจดีย์สมัยแรกไว้ ตามระเบียบเดิม
โบราณสถานคน. 1/10 มี การใช้ วัสดุในการก่อ ฐานและเรื อ นธาตุระเบียบเดียวกับ
โบราณสถานคน.1/7 แตกต่างกันตรงที่ไม่มีการใช้ แกนกลางถมอัดด้ วยอิฐหักและดิน แต่ใช้ การก่อ
ศิลาแลงเป็ นชุดฐานทึบตันก่อนจะก่อเรื อนธาตุด้ วยอิ ฐ อาจจะเป็ นเพราะว่าเจดีย์หลังนี ้เป็ นการ
สร้ างเพียงสมัยเดียวก็เป็ นได้
โบราณสถานคน. 1/11 มี ล ัก ษณะโครงสร้ างภายในเหมื อ นเจดี ย์ ส มัย แรกของ
โบราณสถานคน.1/7 คือ ก่อชุดฐานอิฐขึ ้นมาโดยเว้ นช่องตรงกลางไว้ ถมอัดด้ วยอิฐหักและดินจน
แน่น พร้ อมเสริ มแกนกลางด้ วยศิลาแลง 2 – 3 ก้ อน จากนั ้นจึงก่อชั ้นเรื อนธาตุด้วยอิฐต่อขึ ้นไป
โบราณสถานคน.1/9 มี ก ารใช้ วัสดุใ นการก่ อ ฐานและเรื อ นธาตุร ะเบี ย บเดี ย วกับ
โบราณสถานคน.1/10 แต่ก็ยงั มีข้อแตกต่างตรงแกนกลางของเจดีย์มิใช่การเว้ นช่องตรงกลางไว้ ถม
อัดด้ วยอิ ฐ หักและดิน แต่เป็ นการก่อด้ วยศิลาแลงทึบตันเป็ นแกนกลางขึ ้นไป ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า
ระเบียบการก่อสร้ างของเจดีย์ที่ก่อชุดฐานด้ วยอิฐนั ้นก็ไม่ได้ เหมือนกันเสมอไป
ข้ อสัง เกตเกี่ ย วกั บ โครงสร้ างของโบราณสถานในกลุ่ม ที่ 1 อยู่ ที่ คุ ณ ลัก ษณะที่
เหมือ นกันบางประการ ถึงแม้ ว่าเทคนิคการสร้ างมีจุดที่แตกต่างกันก็ตาม อาจเป็ นเพราะความ
ชํานาญของช่างที่ไม่เหมือนกัน จึงมีการใช้ รูปแบบโครงสร้ างที่หลากหลาย แต่การเลือกใช้ วสั ดุใน
การก่อผิวนอกของเจดีย์มีจุดที่น่าสนใจ กล่าวคือ เจดีย์ในแนวแกนทิศเดียวกันจะใช้ ระเบียบ
ของวัสดุในการก่ อที่เหมือนกัน เจดีย์ในแนวแกนทิศเหนือ-ใต้ จะใช้ อิฐเป็ นวัสดุก่อตังแต่
้ ชุดฐาน
ไปจนถึงเรื อนธาตุและอาจถึงส่วนยอด ในขณะที่เจดีย์ในแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตกจะใช้ ศิลา
แลงเป็ นวัสดุในการก่อชุดฐาน แต่ใช้ อิฐเป็ นวัสดุก่อส่วนเรื อนธาตุขึ ้นไปและอาจไปถึงส่วนยอด ซึ่ง
ความเหมือนและแตกต่างของคุณลักษณะในข้ อนี ้อาจจะเป็ นประโยชน์ในการศึกษาแนวคิดในการ
ก่อสร้ างต่อไป (ภาพที่ 79 - 80)
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ภาพที่ 46 การขุดตรวจโครงสร้ างโบราณสถานกลุม่ ที่ 1

ภาพที่ 47 แบบวิเคราะห์โครงสร้ างโบราณสถานกลุม่ ที่ 1
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โบราณสถานกลุ่มที่ 2
โบราณสถานคน.1/4 แม้ ว่า ฐานอาคารจะก่ อ อิ ฐ เพี ย งไม่ กี่ ชั น้ แต่ก็ ไ ด้ ทํ า การขุ ด
ตรวจสอบฐานรากด้ วยเช่นกัน และพบว่าฐานอาคารขนาดเล็กนี ้ก่ออิฐเรี ยงเป็ นกรอบและถมอัด
กลางอาคารด้ วยดินปนอิฐหักเหมือนโบราณสถานในกลุม่ ที่ 1 ฐานรากของอาคารไม่มีการบดอัด
ด้ วยก้ อนศิลาแลง แต่ทําการก่อเรี ยงอิฐขึ ้นมาจากพื ้นดิน ซึ่งเป็ นเทคนิคที่แตกต่างกับโบราณสถาน
กลุม่ ที่ 1
ลักษณะโครงสร้ างและเทคนิคการก่อสร้ างที่แตกต่างกันระหว่างโบราณสถานกลุม่ ที่ 1
และกลุม่ ที่ 2 แสดงให้ เห็นว่าโบราณสถานทั ้งสองกลุม่ มี รูปแบบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ฐาน
อาคารของโบราณสถานคน.1/4 เป็ นฐานที่ก่อ ขึ ้นอย่างง่ายๆไม่มีการบดอัดฐานรากเพื่อ รองรั บ
นํ ้าหนัก ตรงกันข้ ามกับโบราณสถานในกลุม่ ที่ 1 ที่มีการบดอัดเป็ นอย่างดี ดังนั ้นโบราณสถานคน.
1/4 จึงมิ ใช่อาคารที่มียอดสูงอย่างเจดีย์ที่มีนํ ้าหนักมาก อาจเป็ นฐานอาคารเครื่ อ งไม้ หรื อ แท่น
ฐานรองรับประติมากรรมที่รองรับนํ ้าหนักค่อนข้ างน้ อย
เมื่อพิจารณาจากตารางสรุ ปคุณลักษณะเบื ้องต้ นของโบราณสถาน (ตารางที่ 5) จะ
เห็นได้ วา่ สามารถจัดกลุม่ โบราณสถานที่มีคุณลักษณะเหมือนกันได้ ซึ่งสอดคล้ องกับรู ปแบบการ
กระจายตัวที่ได้ จดั กลุม่ ไว้ ตงแต่
ั ้ ต้น โดยจะใช้ โบราณสถานที่ทําการขุดศึกษาแล้ วเป็ นตัวแทนในการ
อธิบายลักษณะของกลุม่ ที่ทําการจัดแบ่งไว้ ดังนี ้
ตารางที่ 3 สรุปคุณลักษณะเบื ้องต้ นของโบราณสถาน
โบราณสถาน

ขนาด(เมตร)

รูปแบบการ

ลักษณะ

กระจายตัว

โบราณสถาน

รูปแบบ

คน.1/7

8.18 x 8.18 x 3

1

ชุดฐานศิลาแลง

เจดีย์

คน.1/11

8.6 x 8.33 x 3.5

1

ชุดฐานอิฐ

เจดีย์

คน.1/10

8.06 x 8.18 x 2.3

1

ชุดฐานศิลาแลง+อิฐ

เจดีย์

คน.1/9

8.1 x 8.33 x 1

1

ชุดฐานอิฐ

เจดีย์

คน.1/4

2 x 3 x 0.3

2

ฐานอิฐ

ฐานอาคาร

3

ไม่พบโบราณสถาน

ไม่พบโบราณสถาน

คน.1/8

-
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กลุม่ ที่ 1 สอดคล้ องกับรูปแบบการกระจายตัวรูปแบบที่ 1 กระจายตัวตามแนวแกนทิศ
ได้ แก่ โบราณสถานคน.1/7 โบราณสถานคน.1/11 โบราณสถานคน.1/10 โบราณสถานคน.1/9
ตัวอย่างที่ทําการขุดศึกษาหรื อ ใช้ เป็ นตัวแทนกลุ่มจะอยู่ชัน้ ในสุดหรื อ ติดกับเจดีย์ประธานที่สุด
ทัง้ หมดเป็ นเจดี ย์ ข นาดประมาณ 8 x 8 เมตร สร้ างขึน้ ในผัง สี่เ หลี่ย มยกเก็ จ มี ล ัก ษณะทาง
ศิลปกรรมส่วนฐานเหมือนกันทังหมด
้
ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นแนวแกนทิศของเจดีย์ประธาน ระยะห่างจากเจดีย์
ประธานถึงเจดีย์กลุ่มนีป้ ระมาณ 26 เมตรเท่ากันทุกด้ าน สั นนิ ษ ฐานว่ าเจดีย์กลุ่ มนี ม้ ีความ
สอดคล้ องทางด้ านแผนผังกับเจดีย์ประธานโดยตรง
กลุม่ ที่ 2 สอดคล้ องกับรูปแบบการกระจายตัวรูปแบบที่ 2 ได้ แก่ โบราณสถานคน.1/4
ในกลุม่ นี ้ทําการขุดตรวจเพียงแห่งเดียว ลักษณะเป็ นอาคารที่ระบุรูปแบบไม่ได้ เพราะเหลือเพียง
ฐานสีเ่ หลีย่ มเตี ้ยๆ ด้ านบนพังทลายไปจนหมด ขนาดประมาณ 3 x 3 เมตร(สันนิษฐานรวมขนาดที่
ฝั งอยูใ่ นผนังชันดิ
้ นด้ านทิศตะวันตกร่วมด้ วย) ตังอยู
้ ห่ า่ งจากเจดีย์ประธานไปทางด้ านทิศตะวันตก
เฉี ยงใต้ ประมาณ 75 เมตร และยังมี เนินโบราณสถานเรี ยงตัวกันอยู่อี ก 5 เนิน สั นนิ ษ ฐานว่ า
อาคารในกลุ่มนีเ้ ป็ นอาคารขนาดเล็กที่มีความสอดคล้ องทางแผนผังน้ อยกว่ ากลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 3 สอดคล้ อ งกับการกระจายตัวรู ปแบบที่ 3 ได้ แก่เนินโบราณสถานคน.1/8
ถึงแม้ วา่ จะไม่พบโบราณสถานภายใต้ เนินดิน แต่ก็ทําให้ ได้ ข้อมูลของการกระจายตัวรู ปแบบที่ 3 ที่
เป็ นแบบอิสระนัน้ อาจจะเป็ นเพียงกองเนินดินปนเศษอิฐ ศิลาแลงและเศษปูน ที่เกิดจาก
การการไถหรื อกวาดมารวมกัน ไม่ ใช่ โบราณสถาน จึงไม่ ส อดคล้ องกับระบบแผนผัง ที่
สามารถเชื่อมโยงกับเจดีย์ประธานได้ อย่างไรก็ตามควรมีการขุดศึกษาเพิ่มเติมเพื่อขยายข้ อมูล
ของอาคารในกลุม่ นี ้อีกครัง้ หนึ่ง แต่ในการศึกษาครัง้ นี ้จะไม่นําโบราณสถานในกลุม่ นี ้มาวิเคราะห์
ร่วมด้ วย เนื่องจากตัวอย่างที่ขดุ ศึกษาไม่พบร่องรอยโบราณสถาน
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ความสัมพันธ์ กับเจดีย์ประธาน
ผลจากการวิเคราะห์คุณลักษณะต่างๆของโบราณสถานที่พบใหม่ รวมทั ้งข้ อมูลจาก
การวิเคราะห์โบราณวัตถุที่พบร่ วม แสดงให้ เห็นว่าโบราณสถานในกลุม่ ที่ 1 มีความสอดคล้ องกับ
เจดีย์ประธานโดยตรง โดยทําการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ใน 2 ลักษณะ คือ ความสอดคล้ อ ง
ทางด้ านแผนผังและความสอดคล้ องทางด้ านชันทั
้ บถมทางโบราณคดี ซึ่งจะทําให้ ทราบว่าเจดีย์ที่
พบใหม่ในกลุม่ ที่ 1 นี ้มีหน้ าที่และความสัมพันธ์ อย่างไรกับเจดีย์ประธาน
ความสอดคล้ องในแผนผังของเจดีย์ประธาน
คุณลักษณะย่อยด้ านตําแหน่งที่ตั ้งและระยะห่างของเจดีย์ในกลุม่ ที่ 1 ค่อนข้ างเป็ นที่
แน่นอนแล้ วว่ามีความสมมาตรกับเจดีย์ในกลุม่ ด้ วยกันเองและเจดีย์ประธาน ระยะห่างจากฐาน
เจดีย์แต่ละหลังถึงฐานเขียงของเจดีย์ประธานประมาณ 26 เมตรเกือ บเท่ากันทั ้งหมด อีกทั ้งเมื่ อ
กําหนดเส้ นแกนให้ ตดั กันที่จุดศูนย์ กลางของเจดีย์ประธานให้ ได้ เส้ นแกนเหนือ-ใต้ และเส้ นแกน
ตะวันออก-ตะวันตก พบว่าจุดกึ่งกลางของเจดีย์แต่ละหลังจะทับเส้ นแกนที่กําหนดขึ ้นนี ้พอดีทุก
หลัง แสดงให้ เห็นว่ามีการวางผังเริ่ มต้ นก่อสร้ างโดยใช้ เส้ นแกนทิศของเจดีย์ประธานเป็ นเส้ นแกน
ของเจดีย์แต่ละหลังด้ วย 11
10

การกําหนดเส้ นแกนสองเส้ นเพื่อตรวจสอบความสมมาตรยังทําให้ เห็นด้ วยว่าเจดีย์ใน
กลุม่ ที่ 1 แต่ละหลังมิได้ ถูกวางผังให้ ตรงตามแกนทิศในปั จจุบนั หากแต่เบนออกจากทิศเหนือไป
ทางทิศตะวันออกประมาณ 20 องศา ตรงกับทิศทางของเจดีย์ประธานที่เบนออกไปในทิศทางและ
องศาเดียวกัน 12 ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากการเบี่ยงเบนของแม่เหล็กโลกในอดีตทําให้ ไม่ตรงกับทิศใน
11

11

เจดีย์ในกลุ่มที่ 1 แต่ละหลังจะตรงกับช่อ งบันไดแต่ละด้ านของเจดีย์ประธานพอดี สามารถ
ตรวจสอบโดยการยื นที่ จุดกึ่งกลางของช่องบันไดแล้ วใช้ เข็มทิศ กล้ อ งระดับ หรื ออุปกรณ์ ในการวัดที่ มีความ
เที่ยงตรง เล็งมายังเจดีย์กลุม่ ที่ 1 ก็จะพบว่าตรงกับกึ่งกลางของเจดีย์เหล่านันพอดี
้
12
อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, รายงานการขุดศึกษาโบราณสถานเขาคลังนอก
ปี งบประมาณ 2551, 29.
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ปั จจุบนั 13 แสดงให้ เห็นถึงการวางแผนผังของเจดีย์ในกลุม่ ที่ 1 ที่ตั ้งใจวางผังให้ สอดคล้ องกับเจดีย์
12

ประธานหรื อเป็ นการวางผังอาณาบริ เวณโดยรวมตั ้งแต่ต้นก่อนการสร้ างเจดีย์ประธานและเจดีย์ใน
กลุม่ ที่ 1 (แผนผังที่ 9)

แผนผังที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ ตามแนวแกนทิศระหว่างเจดีย์ประธานและเจดีย์บริ วาร

13

การศึกษาของ Iyemori Toshihiko และคณะ พบว่าแม่เหล็กโลกในอดีตมีการเบี่ยงเบนอยู่
ตลอดเวลาและเบี่ยงเบนไปทางทิศตะวันตกประมาณ 0.2 องศาต่อปี ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการวางผังทิศทางศาสน
สถานในอดีต โดยทําการศึกษาที่ตวั อย่างโบราณสถานในเมืองศรี เทพด้ วย ดูเพิ่มเติมใน Toshihiko Iyemori and
others, “Geomagnetism and The Orientation of Temple in Thailand”, The Journal of the Siam Society
99, 2011), 146-147.
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จึงอาจสรุปได้ ว่าด้ วยความสอดคล้ องกันทางด้ านแผนผังระหว่ างเจดีย์ในกลุ่มที่ 1
และเจดีย์ประธาน ทําให้ หน้ าที่ของเจดีย์ในกลุ่มที่หนึ่งนีค้ วรจะเป็ น “เจดีย์บริวาร” ที่ตงั ้ อยู่
กึ่งกลางด้ านทัง้ สี่ ของเจดีย์ประธาน โดยมีระยะห่ างเท่ ากันทัง้ หมดตามหลั กของความ
สมมาตร และเนินโบราณสถานที่กระจายตัวตามรู ปแบบที่ 1 นีก้ ็อาจจะเป็ นเจดีย์บริ วาร
อีกชัน้ หรือรอบหนึ่งที่กระจายไปตามแนวแกนทิศหลักด้ วย
ส่วนโบราณสถานในกลุม่ ที่ 2 ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่ องความสอดคล้ องของแผนผัง
กับเจดีย์ประธาน ซึง่ จะต้ องมีการขุดศึกษาเพิ่มเติมให้ มากกว่านี ้ แต่เมื่อพิจารณาจากตําแหน่งและ
ศิลปสถาปั ตยกรรม อาจสันนิษฐานในเบื ้องต้ นว่าคงเป็ นอาคารรู ปแบบหนึ่งที่อยู่ในอาณาบริ เวณ
แต่มิได้ สอดคล้ องกับแผนผังรวมของเจดีย์ประธานและเจดีย์บริ วาร
ความสอดคล้ องของชัน้ ทับถมทางโบราณคดี
จากการตรวจสอบชัน้ ทับถมทางโบราณคดีด้วยการบันทึกผนังชัน้ ดินและขุดตรวจ
โครงสร้ างของโบราณสถาน ทําให้ ได้ ข้อมูลภาพรวมของทังเจดี
้ ย์บริ วารและเจดีย์ประธานที่ชัดเจน
มากขึ น้ ระดับ ของเจดี ย์ บ ริ ว ารจากฐานศิ ล าแลงก้ อนแรกจะตัง้ อยู่ บ นผิ ว ของชั น้ ทับ ถมที่ 3
โดยประมาณ ดังนันพื
้ ้นใช้ งานเดิมจึงน่าจะเป็ นผิวของชั ้นทับถมที่ 3 และบางส่วนของชั ้นทับถมที่ 2
เมื่อทําการขุดหลุมทดสอบบริ เวณมุมบันไดด้ านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน เพื่อ
เจาะเก็บตะกอนดินนัน้ พบว่าฐานของเจดีย์ประธานมิได้ อยู่ในระดับที่เห็นในปั จจุบนั หากแต่ยงั มี
ฐานรากต่อเนื่องลงไปอีก 3 ก้ อนศิลาแลงหรื อประมาณ 90 เซนติเมตรจากผิวดิน ซึ่งตั ้งอยู่บนชั ้น
ทับ ถมที่ 3 เช่ น เดี ยวกัน ดังนัน้ สัน นิษ ฐานว่าพื น้ ใช้ งานเดิม ของเจดีย์ ประธานก็ ควรจะตํ่ ากว่า
ปั จจุบนั เช่นเดียวกัน และใกล้ เคียงกับพื ้นใช้ งานเดิม (ภาพที่ 81)
ข้ อ มูลทางด้ านเทคนิคการก่อ สร้ างเป็ นอี กข้ อ มูลที่สําคัญ โดยเฉพาะในส่วนชัน้ ฐาน
รากของเจดี ย์บ ริ ว ารที่มี ก ารบดอัด ด้ ว ยก้ อ นศิ ลาแลงและดิ นทรายให้ แน่นก่ อ นทํ าการก่อ เรี ย ง
โครงสร้ าง ลัก ษณะเดีย วกันกับ ฐานรากของเจดี ย์ป ระธานที่ บดอัดด้ วยศิล าแลงและดิ นทราย
เช่นเดียวกัน (ภาพที่ 82)

125

ภาพที่ 48 ลักษณะชันทั
้ บถมและชันฐานรากของเจดี
้
ย์บริ วาร

ภาพที่ 49 ลักษณะชันทั
้ บถมและชันฐานรากของเจดี
้
ย์บริ วาร
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ข้ อ มูลที่สําคัญในการศึกษาชัน้ ทับถมทางโบราณคดีที่ควรจะกล่าวด้ วยคือ การขุด
หลุมร่องยาว(Trench) ตรวจสอบชันทั
้ บถมทางโบราณคดีระหว่างเจดีย์ประธานและเจดีย์ประธาน
ใน “โครงการขุด ศึก ษาโบราณสถานบริ ว ารรอบโบราณสถานเขาคลัง นอก ระยะที่ 2” 14 ใน
1 3

ปี งบประมาณ 2558 เริ่ มดําเนินการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 – 16 มกราคม 2558 โดยทําการขุด
หลุมร่องยาวขนาดกว้ าง 1.5 เมตร ยาวประมาณ 22 เมตร จากขอบหลุมของโบราณสถานคน.1/7,
โบราณสถานคน.1/10 และโบราณสถานคน.1/9 ไปชนฐานแต่ละด้ านของเจดีย์ประธาน ทําให้ เห็น
ชันทั
้ บถมทางโบราณคดีชดั เจนมากยิ่งขึ ้น (ภาพที่ 83)

ภาพที่ 50 หลุมร่องยาวด้ านทิศตะวันตก ถ่ายจากโบราณสถานคน.1/11
ผลจากการขุดหลุมร่ องยาวทําให้ เห็นว่าระดับของชันทั
้ บถมในอดีตมีความสูงตํ่าของ
พื ้นที่ไม่เท่ากัน สอดคล้ องกับพื ้นดินในปั จจุบนั ที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกมาก ทําให้ ความสูง
ของชันทั
้ บถมเดียวกันไม่ได้ เท่ากันเสมอไป ดังนั ้นจึงควรพิจารณาจากการแบ่งแยกชัน้ ทับถมเป็ น
หลัก (ภาพที่ 84)

14

อยู่ในระหว่างการดําเนินการในปี งบประมาณ 2558 ของอุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ
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ภาพที่ 51 หลุมร่องยาวจากการขุดศึกษาในปี 2558
(ก) ผนังหลุมร่องยาวโบราณสถานคน.1/11 (ข) ผนังหลุมร่องยาวโบราณสถานคน.1/10
อย่างไรก็ตามจากการขุดหลุมร่ องยาวแสดงให้ เห็นว่าทังเจดี
้ ย์ประธานและเจดีย์ราย
ตังอยู
้ บ่ นชันทั
้ บถมที่ 3 เช่นเดียวกัน อาจจะสูงหรื อตํ่ากว่ากันไม่เกิน 10 เซนติเมตรตามระดับความ
ลาดเอียงของพื ้นที่ และอาจจะมีชัน้ ทับถมแทรกที่เกิดจากการพังทลายของเจดีย์ประธานบริ เวณ
ใกล้ กบั เจดีย์ประธาน แต่มิได้ สง่ ผลกระทบต่อชันทั
้ บถมหลัก ดังนัน้ ทัง้ เจดีย์ประธานและเจดีย์
บริวารที่ตงั ้ อยู่บนชัน้ ทับถมเดียวกันนี ้ คงสร้ างขึน้ ในสมัยเดียวกันหรือใกล้ เคียงกัน ภายใต้
แผนผังที่สอดคล้ องกันมาตัง้ แต่ ต้น (ภาพที่ 85)

ภาพที่ 52 ภาพจําลองการวิเคราะห์ชั ้นทับถมทางโบราณคดี
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สรุปผลการขุดศึกษาโบราณสถานบริวารรอบโบราณสถานเขาคลังนอก
จากการดําเนินงานในปี 2557 กับเนินโบราณสถานที่กระจายอยูร่ อบโบราณสถานเขา
คลังนอกนัน้ เผยให้ เห็นองค์ ความรู้ ใหม่หลายประการ ทั ้งโบราณสถานพบใหม่ที่ ภาพรวมของ
โบราณสถานเขาคลังนอกที่ดูเหมื อ นว่าจะมีอ าณาบริ เวณที่กว้ างมากขึ ้น และมิ ใช่แค่เป็ นเพียง
โบราณสถานที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สดุ ในวัฒนธรรมทวารวดีอีกต่อไป
เนิ น ดิน ที่ ทํ าการขุด ศึกษาจํ า นวน 6 เนิ น พบโบราณสถานทัง้ สิ ้น 5 เนิ น สามารถ
แบ่งกลุม่ โบราณสถานที่พบตามลักษณะการกระจายตัวได้ ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 กระจายตัวตามแนวแกนทิศหลักของเจดีย์ประธาน ได้ แก่ โบราณสถานคน.
1/7 โบราณสถานคน.1/11 โบราณสถานคน.1/10 และโบราณสถานคน.1/9 ผลจากการขุดศึกษา
พบเจดี ย์ ข นาดประมาณ 8 x 8 เมตร สร้ างขึ น้ ในผั ง สี่ เ หลี่ ย มยกเก็ จ ส่ว นฐานมี ล ัก ษณะ
สถาปั ตยกรรมคล้ ายกันทัง้ 4 หลัง ยกเว้ นวัสดุในการก่อ สร้ าง โดยโบราณสถานในแนวแกนทิศ
เหนือ-ใต้ สว่ นฐานใช้ ศิลาแลงก่อเรี ยงทั ้งหมด แต่โบราณสถานในแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก
ใช้ ศิลาแลงเป็ นฐานเขียงก่อนจะก่อชุดฐานด้ วยอิฐ
จากการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบรู ปแบบของโบราณสถานในกลุม่ นี ้พบว่ามีชุดฐาน
คล้ ายกับเจดีย์ในสมัยทวารวดีอย่างมากที่พบในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกของไทย รวมทังใน
้
เมืองศรี เทพด้ วย จึงสรุ ปได้ ว่าโบราณสถานที่พบนี ้คือเจดีย์ในพุทธศาสนา ภายใต้ ศิลปกรรมแบบ
ทวารวดี โบราณวัตถุที่พบร่ วมด้ วยนันบอกได้
้
ว่าเจดีย์แต่ละหลังมีการฉาบปูนและประดับปูนปั น้
ลวดลายพรรณพฤกษาคล้ ายกับที่ประดับที่โบราณสถานเขาคลังในในเมืองศรี เทพ และอาจมีการ
ตังธรรมจั
้
กรไว้ ประจําเจดีย์แต่ละหลังด้ วย
เจดี ย์ ใ นกลุ่ม นี ต้ ัง้ อยู่ ใ นแนวแกนทิ ศ หลัก คื อ แกนทิ ศ เหนื อ -ใต้ และตะวัน ออกตะวันตกของเจดีย์ประธาน ตังอยู
้ ต่ รงกับช่องบันไดทางขึ ้นของเจดีย์ประธานและใช้ แกนทิศในการ
ก่อสร้ างร่วมกัน มีระยะห่างจากเจดีย์ประธานถึงเจดีย์กลุม่ นี ้ประมาณ 26 เมตรเท่ากันทุกด้ าน จึง
อาจสรุ ปได้ ว่าเจดีย์กลุ่มนีแ้ ละอาจหมายรวมถึงเนินโบราณสถานที่กระจายตัวตามรู ปแบบนี ้ทํา
หน้ าที่เป็ น “เจดีย์บริ วาร” ที่มีความสอดคล้ องทางด้ านแผนผังรวมกับเจดีย์ประธาน
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ผลจากการขุดตรวจชัน้ ทับถมทางโบราณคดีแสดงให้ เห็นว่าเจดีย์บริ วารตั ้งอยู่บนชั ้น
ทับถมเดียวกันกับเจดีย์ประธาน ทําให้ สามารถอนุมานได้ วา่ ทั ้งเจดีย์ประธานและเจดีย์บริ วารสร้ าง
ขึ ้นร่วมสมัยหรื อใกล้ เคียงกันตังแต่
้ ต้นอีกด้ วย
กลุม่ ที่ 2 กระจายตัวในแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก บริ เวณมุมตะวันตกเฉียงใต้
ของเจดีย์ประธาน ได้ แก่ โบราณสถานคน.1/4 ในกลุม่ นีท้ ําการขุดตรวจเพียงแห่งเดียว ลักษณะ
เป็ นอาคารที่ระบุรูปแบบไม่ได้ เพราะเหลือเพียงฐานในผังสี่เหลี่ยม ด้ านบนพังทลายไปจนหมด
ขนาดประมาณ 3 x 3 เมตร (สันนิษฐานรวมขนาดที่ฝังอยู่ในผนังชันดิ
้ นด้ านทิศตะวันตกร่ วมด้ วย)
มี ร่ อ งรอยปูน ปั น้ ประดับอาคาร ตัง้ อยู่ห่างจากเจดี ย์ ประธานไปทางด้ านทิ ศตะวัน ตกเฉี ยงใต้
ประมาณ 75 เมตร และยังมีเนินโบราณสถานเรี ยงตัวกันอยู่อีก 5 เนิน สันนิษฐานว่าอาคารและ
เนินโบราณสถานในกลุ่มนี ้เป็ นอาคารขนาดเล็กที่สร้ างขึ ้นในอาณาบริ เวณของโบราณสถานเขา
คลังนอก มิใช่เจดีย์บริ วารที่สอดคล้ องในแผนผัง
ดังนัน้ การศึกษาในครั ง้ นีจ้ ะใช้ โบราณสถานในกลุ่มที่ 1 หรื อเจดีย์บริ วารเป็ น
หลั ก เนื่ องจากมีความเกี่ยวข้ องกับเจดีย์ประธานโดยตรง เพื่อจัดเรี ยงลําดับสมัยและ
ศึกษาแนวคิดในการก่ อสร้ าง ส่ วนโบราณสถานในกลุ่ มที่ 2 ควรต้ องมีการขุ ดศึกษาใน
โอกาสต่ อไปในอนาคต เพื่อเพิ่มเติมข้ อมูลจากการศึกษาในครัง้ นีอ้ ีกครัง้ หนึ่ง

บทที่ 5
ลําดับสมัยและแนวคิดในการก่ อสร้ างโบราณสถานเขาคลังนอก
ข้ อมูลที่ได้ จากการขุดศึกษาเจดีย์ประธานและเจดีย์บริ วาร แสดงให้ เห็นถึงระเบียบ
การก่อ สร้ างที่น่าสนใจหลายประการ สิ่ง สําคัญที่ต้อ งพิจ ารณาคือ ทั ้งเจดีย์ประธานและเจดี ย์
บริ วารบางหลัง มีร่องร่อยของการก่อสร้ างเพิ่มเติมในสมัยหลัง โดยเฉพาะเจดีย์ประธานที่มีร่องรอย
การก่อ สร้ างเพิ่มเติมหลายแห่งบนลานประทักษิ ณและอาคารประธาน ทําให้ เกิดคําถามขึ ้นว่า
เจดีย์ประธานของเขาคลังนอกมีการสร้ างขึ ้นทั ้งหมดกี่สมัย ซึ่งโบราณสถานสําคัญๆ ในวัฒนธรรม
ทวารวดีก็มีการสร้ างเพิ่มเติมหลายสมัยเช่นเดียวกัน เช่น พระประโทนเจดีย์ 1 เจดีย์จุลประโทน 2
0

1

เจดีย์วดั พระเมรุ 3 เป็ นต้ น และในแต่ละสมัยที่มีการก่อสร้ างขึ ้นนั ้น มีการเปลี่ยนแปลงทางด้ านแนว
2

ในการก่อสร้ างหรื อไม่ อย่างไร ซึง่ เป็ นจุดประสงค์หลักในการศึกษาครัง้ นี ้
เกณฑ์ ในการจัดจําแนกลําดับสมัยและแนวคิดในการก่ อสร้ าง
การมุ่งที่จะศึกษาและจัดลําดับสมัยของโบราณสถานเขาคลังนอก จุดประสงค์แรกสุด
ของผู้วิจัย คือ การสร้ างคืนโครงสร้ างเดิมในอดีตของเจดีย์ประธานเท่านั ้น แต่การขุดศึกษาในปี
พ.ศ. 2557 กลับพบเจดีย์บริ วารจํ านวนหลายหลังและมีรูปแบบการกระจายตัวที่เป็ นแบบแผน
(กลุม่ ที่ 1) ซึ่งถื อว่าเป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ค่อนข้ างมาก เพราะจะช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์
ลําดับสมัยให้ มีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น

1

กรมศิลปากร, ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ ม 15 จังหวัดนครปฐม (นนทบุรี: ไซออน มีเดีย,
2552), 47 - 68.
2
หม่ อ มเจ้ า สุภั ท รดิ ศ ดิ ส กุ ล , ผู้แ ปล, “การค้ น คว้ า เมื่ อ เร็ ว ๆนี ้ ณ เมื อ งนครปฐม,” ใน
ท่ องอารยธรรม (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ธรุ กิจก้ าวหน้ า, 2540), 80 – 82.
3
Pierre Dupont, L'archaeologie mone de Dvaravati (Paris: Ecole Francaise
D'extremeorient, 1959), 32 - 42.
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การจัดลําดับสมัยเป็ นเพียงจุดประสงค์หนึ่งของการศึกษาในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยเชื่ อว่าการ
เปลีย่ นแปลงของโครงสร้ างหรื อการก่อสร้ างเพิ่มเติมในแต่ละสมัยของโบราณสถานแต่ละแห่ง ย่อม
สะท้ อ นถึงแนวคิดหรื อ เหตุการณ์ ในขณะนั ้นได้ ซึ่งทําให้ โบราณสถานเปรี ยบเสมื อนตัวแทนของ
ประวัติศาสตร์ ช่วงนัน้ ๆ ดังนัน้ การจัดเรี ยงลําดับสมัยให้ ใ กล้ เคียงข้ อ เท็จจริ งในอดีต จึงเป็ นสิ่ง
สําคัญอันดับแรก จากนันจึ
้ งพยายามวิเคราะห์ถึงแนวคิดในการสร้ างต่อไป
จากข้ อมูลหลักฐานที่กล่าวถึงในบทที่ 3 และ 4 แสดงให้ เห็นว่าทั ้งเจดีย์ประธานและ
เจดี ย์ บ ริ ว ารมี ข้ อ จํ า กัด ที่ สํ า คัญ ประการหนึ่ง คื อ ไม่ พ บหลัก ฐานที่ ส ามารถตี ค วามทางด้ า น
ประติมานวิทยาได้ อย่างชัดเจน การวิเคราะห์แนวคิดโดยใช้ ข้อมูลเชิงประติมานวิทยาจึงทําได้ ยาก
ดังนัน้ การศึกษาแนวคิดจึ งเป็ นการตีค วามจากคุณลัก ษณะอื่ นๆ ของโบราณสถานและบริ บ ท
มากกว่าการตีความเชิงประติมานวิทยาเป็ นหลัก
เกณฑ์ ในการจัดเรี ย งลําดับการสร้ างของเขาคลังนอกจะพิจ ารณาจากโครงสร้ าง
โบราณสถาน โดยใช้ หลักเกณฑ์ ของความสมมาตรในแผนผังเป็ นหลัก ความสมมาตรในที่นีค้ ือ
ลักษณะที่สอดคล้ องในแผนผัง เทคนิคการก่อสร้ าง ชั ้นทับถมทางโบราณคดี และวัสดุที่ใช้ สร้ าง ซึ่ง
ถือว่าเป็ นคุณลักษณะที่สําคัญ ดังนันโครงสร้
้
างที่ไม่อยู่ในระบบของความสมมาตรจึงน่าจะเป็ น
โครงสร้ างที่สร้ างเพิ่มเติมขึ ้นในสมัยหลัง (แผนผังที่ 10)
ลําดับการก่อสร้ างสมัยที่ 1 หรื อสมัยแรกสร้ างนั ้น เกณฑ์ในการจัดจําแนก ใช้ วิธีการ
ตัดโครงสร้ างที่ไม่สมมาตรออกไป และพยายามสร้ างคืนโครงสร้ างที่ควรจะมีอยูใ่ นอดีตแต่พงั ทลาย
ลงแล้ วในปั จจุบนั จากนันจึ
้ งทําการวิเคราะห์จากโครงสร้ างหลักที่ยงั คงเหลืออยู่ ว่ามีแนวคิดการ
ก่อสร้ างหรื อไม่ อย่างไร
ลําดับการก่อสร้ างสมัยที่ 2 หรื อการปรับปรุ งหรื อเพิ่มเติมโครงสร้ าง เกณฑ์ในการจัด
จําแนก ใช้ วิธีการนําโครงสร้ างที่ถกู ตัดในสมัยแรกมาทําการวิเคราะห์หาลําดับสมัยย่อยอีกครัง้ ซึ่ง
อาจมีหลายกรณี และมีสมัยย่อยเพิ่มเติมมากกว่า 2 สมัยก็เป็ นได้ จากนั ้นจึงวิเคราะห์โครงสร้ างที่
จัดจําแนกนี ้ ว่ามีแนวคิดในการปรับปรุงหรื อสร้ างเพิ่มเติมหรื อไม่ อย่างไร
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แผนผังที่ 1 วิธีการศึกษาลําดับสมัยและแนวคิดในการก่อสร้ าง
โบราณสถานเขาคลังนอกสมัยที่ 1
การจัดเรี ยงลําดับในสมัยที่ 1จะใช้ วิธีการสํารวจบนเจดีย์ประธาน ประกอบกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการขุดศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2551 เป็ นหลัก ซึ่งบางแห่งไม่ปรากฏร่ องรอยแล้ วใน
ปั จจุบนั เนื่องจากผ่านการบูรณะและเสริ มความมั่นคงมาแล้ วในปี พ.ศ. 2555 ทําให้ ร่องรอยบาง
แห่งหายไป หรื อเพิ่มเติมโครงสร้ างใหม่ตามรูปแบบสันนิษฐาน
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ในส่วนของเจดีย์ บริ วาร ข้ อ มูลที่ ใช้ เป็ นข้ อ มูลใหม่และโบราณสถานยังไม่ผ่านการ
บูรณะ ในปั จจุบนั โบราณสถานอาจมีสว่ นพังทลายไปบ้ างแล้ วบางแห่ง แต่ยงั สภาพของโครงสร้ าง
เดิมอยูม่ าก ซึง่ โดยภาพรวมแล้ วสามารถจัดจําแนกร่องรอยของเขาคลังนอกสมัยที่ 1 ได้ ดังนี ้
ร่ องรอยไม่ สมมาตรที่ปรากฏบนเจดีย์ประธาน
ร่ องรอยโครงสร้ างบนลานประทักษิณ ผลจากการขุดศึกษาแสดงให้ เห็นว่าบนลาน
ประทักษิณมีการก่อสร้ างเพิ่มเติมหลายแห่ง ทําให้ แผนผังโครงสร้ างบนลานประทักษิ ณปั จ จุบนั ไม่
สมมาตรกัน ซึง่ สามารถจําแนกได้ อย่างชัดเจนแล้ วในระหว่างขุดศึกษา ซึง่ สามารถจัดจําแนกแต่ละ
แห่งได้ ดังนี ้ (แผนผังที่ 11)
1. แนวศิลาแลงด้ านทิศตะวันตกและทิศใต้
2. ฐานศิลาแลงในผังสีเ่ หลีย่ มบริ เวณด้ านทิศตะวันออก
3. ฐานศิลาแลงในผังวงโค้ ง หรื อ รูปตัวอักษร U ในภาษาอังกฤษ
4. ซุ้ ม ศิ ล าแลงประดิ ษ ฐานพระพุท ธรู ป บริ เ วณฐานด้ า นทิ ศ ตะวัน ตกของอาคาร
ประธานบนลานประทักษิณ
ร่ อ งรอยโครงสร้ างบนลานประทักษิ ณตามข้ อ 1 – 4 นัน้ ไม่ มีค วามสมมาตรตาม
แผนผังและระดับของลานประทักษิ ณเดิม ซึ่งไม่ควรจะมี การก่อ สร้ างสิ่งก่อสร้ างกีดขวางและลด
พื ้นที่ในการใช้ ลานประทักษิ ณ จึงเป็ นโครงสร้ างที่สร้ างเพิ่มเติมในสมัยหลัง ซึ่งรายละเอี ยดจะ
อธิบายในหัวข้ อ “โบราณสถานเขาคลังนอกสมัยที่ 2” ต่อไป
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แผนผังที่ 2 ภาพรวมร่องรอยที่ไม่สมมาตรในแผนผังบนลานประทักษิณ
อย่า งไรก็ ตามร่ อ งรอยโครงสร้ างสมัยหลังที่ พบบนลานประทักษิ ณ อาจทํ าให้ เกิ ด
คําถามว่าอาคารประธานบนลานประทักษิ ณนันสร้
้ างขึ ้นพร้ อมกับชุดฐานศิลาแลงหรื อ ไม่ เมื่ อ
พิจารณาจากการขุดตรวจบนลานประทักษิณพบว่า โครงสร้ างระหว่างอาคารประธานและชุดฐาน
ศิลาแลงมี เทคนิคการก่อ สร้ างที่สมั พันธ์ กัน โดยมี การก่อโครงสร้ างอิฐเป็ นเอ็ นยึดระหว่างอาคาร
ประธานและชุดฐานศิลาแลง จากนันจึ
้ งถมอิฐ ดินและศิลาแลงเป็ นชัน้ ๆ เพื่อ เสริ มความมั่นคง
โครงสร้ างที่สมั พันธ์ กันนีแ้ สดงให้ เห็นว่าอาคารประธานและชุดฐานศิลาแลงมี การวางแผนการ
ก่อสร้ างที่สมั พันธ์ กนั และคงสร้ างขึ ้นต่อเนื่องในสมัยเดียวกัน
ร่ องรอยการปิ ดกัน้ ช่ องบันได โครงสร้ างที่สาํ คัญอีกจุดหนึง่ ที่มิได้ ถกู กล่าวถึงว่าเป็ น
การก่อสร้ างเพิ่มเติมสมัยหลังในรายงานการขุดศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2551 แต่สามารถสังเกตเห็นได้ ว่า
ผิดไปจากที่ควรเป็ น คือ การปิ ดกันทางขึ
้
้นลานประทักษิณบริ เวณช่องบันไดของชุดฐานศิลาแลงชัน้
ที่ 2 ด้ วยศิลาแลงและอิฐ โดยทําการปิ ดกันเพี
้ ยง 3 ด้ าน คือ ด้ านทิศตะวันออก ทิศเหนือและทิศใต้
(ภาพที่ 86)
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ภาพที่ 1 การปิ ดกันบั
้ นไดยกเว้ นด้ านทิศตะวันตก
ที่มา: ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ
ข้ อ มูล จากการขุดศึกษาพบว่าผนังศิ ลาแลงที่ ปิดกัน้ ช่ อ งบัน ไดด้ า นทิศ เหนือ ยัง คง
สมบูรณ์ที่สดุ (ในปั จจุบนั ด้ านอื่นถูกบูรณะขึ ้นใหม่ด้วยศิลาแลงที่มีขนาดและการจัดเรี ยงผิดไปจาก
เดิม) เมื่อทําการสํารวจโครงสร้ างแล้ วพบว่า ช่องบันไดที่ถูกปิ ดนี ้มีการก่อเป็ นขั ้นบันไดขึ ้นไป 9 ขั ้น
จากนันจึ
้ งก่อปิ ดด้ วยศิลาแลง ด้ านฝั่ งที่ใกล้ กับลานประทักษิ ณถูกถมด้ วยดินและศิลาแลงจนเต็ม
ทําให้ สว่ นบนสุดของผนังศิลาแลงสูงเท่ากันระดับของพื ้นลานประทักษิณ (ภาพที่ 87 - 88)
นอกจากนี ้ในรายงานการขุดศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2551 ยังระบุว่าทั ้ง 3 ช่องบันไดที่ถูกปิ ด
มีร่องรอยการก่ออิฐหน้ าผนังศิลาแลงด้ วย โดยด้ านทิศตะวันออกยังคงเหลือร่องรอยอย่างชัดเจนใน
ปั จจุบนั เมื่อทําการวัดขนาดศิลาแลงของผนังศิลาแลง พบว่ามีขนาดเล็กกว่าศิลาแลงที่ใช้ ก่อช่อง
บัน ไดและมี ร ะเบีย บการก่ อ เหลื่อ มกับช่ อ งบันได ซึ่งไม่ส อดคล้ อ งกับระเบี ยบการก่อ ศิล าแลง
โดยรวม
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ภาพที่ 2 ช่องบันไดด้ านทิศเหนือที่ยงั คงสมบูรณ์ ที่สดุ ถูกปิ ดกันด้
้ วยศิลาแลงทึบตัน

ภาพที่ 3 ลักษณะการก่อเรี ยงศิลาแลง บางช่วงเหลือ่ มและมีขนาดไม่เท่ากัน
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ดังนันผนั
้ งศิลาแลงที่ปิดกันช่
้ องบันได ไม่สอดคล้ องทางด้ านแผนผังของเจดีย์ประธาน
ซึง่ สร้ างทางขึ ้นสูล่ านประทักษิ ณได้ ทั ้งสี่ด้านและมีร่องรอยบันไดยื่นเข้ าหาลานประทักษิ ณ ก่อนที่
จะถูกปรั บถมในภายหลัง ประกอบกับขนาดศิลาแลงและระเบียบการก่อ ของผนังศิลาแลงที่ไม่
สอดคล้ องกับช่องบันได จึงสันนิษฐานว่าการปิ ดกันช่
้ องบันไดนี ้คงทําขึ ้นในภายหลังและไม่รวมอยู่
ในแผนผังของเจดีย์ประธานในสมัยที่ 1
ร่ องรอยร่ วมสมัยที่หายไป
จากการขุดศึกษาเจดีย์ประธานมิเพียงจะสังเกตเห็นร่ องรอยที่ไม่สมมาตรเท่านั ้น ยัง
แสดงให้ เห็นถึงร่ อ งรอยโครงสร้ างที่เคยปรากฏให้ เห็นและพังทลายไปในสมัยหลัง ซึ่งจากการ
สํารวจพบว่ามีร่องรอยในสมัยที่หายไป 2 แห่ง ได้ แก่
1. เจดีย์ประจํามุม
2. ระเบียงคดหรื อเครื่ องหลังคารอบอาคารประธาน
เจดีย์ประจํามุม บริ เวณเก็จมุมของเจดีย์ประธานทั ้งสี่มุม พบโกลนศิลาแลงลักษณะ
กลมมนหรื อแบนมีรูตรงกลางหลายชิน้ (ภาพที่ 30) ซึ่งสันนิษฐานว่าคือยอดของเจดีย์ขนาดเล็กที่
น่าจะตังอยู
้ บ่ ริ เวณมุมของพื ้นชันล่
้ างของชุดฐานศิลาแลงชั ้นที่ 2 สอดคล้ องกับการพบร่ องรอยของ
ส่ว นฐานอาคาร ลัก ษณะเป็ นอาคารเพิ่ม มุม ตังอยู
้ ่ติด กับ มุม ของชุ ดฐานศิล าแลงชัน้ ที่ 2 แต่มี
ช่องว่างระหว่างกัน รวมทังการเพิ
้
่มมุมก็มีขนาดที่ให้ เคียงกัน โดยยังหลงเหลือร่ องรอยทั ้ง 4 มุม คือ
มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้
(ภาพที่ 89)
ดังนัน้ บริ เวณมุมของชัน้ ฐานศิลาแลงชัน้ ที่ 2 คงมี การสร้ างเจดีย์ขนาดย่อ มขึน้ เป็ น
เจดีย์ประจํามุมทังสี
้ ม่ มุ ด้ วย แต่ลกั ษณะเจดีย์นั ้นไม่สามารถสันนิษฐานได้ ร้ ู แต่เพียงว่าเป็ นเจดีย์ใน
ผังเพิ่มมุมและมีสว่ นยอดทรงกลมซ้ อนชันขึ
้ ้นไป ทังนี
้ ้ อาจจะอนุมานได้ ว่าบริ เวณมุมของพื ้นลาน
ประทักษิณก็อาจมีการประดับเจดีย์ประจํามุมลักษณะนี ้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามจากการขุดศึกษา
ไม่พบร่องรอยที่ชัดเจน จึงยังไม่สามารถกล่าวได้ อย่างชัดเจนว่ามีเจดีย์ประจํามุมอยู่ที่มุมชั ้นลาน
ประทักษิณจริ งในการศึกษาครัง้ นี ้
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ภาพที่ 4 ร่องรอยของฐานเจดีย์ประจํามุมทั ้ง 4 มุม
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
ระเบีย งคดหรื อเครื่ องหลั ง คารอบอาคารประธาน จากการขุดศึก ษาบนลาน
ประทักษิ ณ ถึงแม้ ว่าอาคารประธานที่ก่อ ด้ วยอิ ฐจะพังทลายไปมากจนไม่สามารถสันนิษฐาน
รูปทรงที่ชดั เจนได้ แต่การที่พบหลุมเสาเป็ นคูๆ่ ล้ อมรอบรอบอาคารประธานอิฐไว้ อาจจะบอกได้ วา่
อาคารประธานมีระเบียงคดล้ อมรอบอยูด่ ้ วย โดยหลุมเสาที่พบหากวิเคราะห์ตามจํานวนที่มีความ
สมมาตรกันตลอดทัง้ แนว พบว่ามี จํานวนทัง้ สิ ้น 64 หลุม รองรั บเสาทั ้งหมด 64 ต้ น แต่ละด้ าน
สามารถแบ่งเป็ นห้ องได้ ทงหมด
ั้
9 ห้ อง ลักษณะของเสาที่บริ เวณมุมทั ้งสี่มุมมีลกั ษณะของการเข้ า
มุมหลังคาแบบหักมุมฉาก แต่ลกั ษณะทรงหลังคานัน้ ยังไม่มีความชัดเจน นักวิช าการบางท่าน
สันนิษฐานว่าเป็ นทรงหน้ าจัว่ ตลอดทังแนว
้ 4 แต่ผ้ วู ิจัยเห็นว่าอาจจะเป็ นทรงหลังคาลาด เนื่องจาก
3

แนวเสาต้ นในอยูช่ ิดกับฐานอาคารประธานมาก ซึ่งอาจใช้ ผนังของอาคารประธานเป็ นที่เกาะแนว

4

สันติ เล็กสุขมุ , “รูปแบบสันนิษฐาน: เจดีย์เขาคลังนอก อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ เพชรบูรณ์ ,”
ศิลปากร 52, 6(พฤศจิกายน – ธันวาคม 2552): 31.
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หลังคาริ มด้ านในตลอดแนวควบคูไ่ ปกับการใช้ เสาต้ นในด้ วย และทําทรงหลังคาให้ ลาดลงมาตาม
แนวเสาด้ านนอกอีกทีหนึง่
หลุมเสาที่พ บนัน้ ไม่เ หลือ ร่ อ งรอยของเสาอยู่เ ลย แต่พ บอิ ฐรู ปสามเหลี่ย มหรื อ อิ ฐ
หน้ าวัวบริ เวณลานประทักษิณด้ วย ซึ่งอาจเป็ นวัสดุที่ใช้ ก่อเรี ยงกันเป็ นวงกลม เพื่อสร้ างเสาในแต่
และหลุมเสา หรื ออาจใช้ เสาที่ทําจากไม้ หรื ออินทรี ยวัตถุที่สามารถย่อยสลายได้ จึงไม่เหลือร่องรอย
ในปั จ จุบนั แต่ที่น่าสังเกตอี กประการคือ การขุดศึกษาเจดีย์ประธานไม่พบกระเบื ้องมุงหลังคา
แม้ แต่ชิ ้นเดียว ซึง่ อาจเป็ นเพราะวัสดุมงุ หลังคาทําด้ วยอินทรี ยวัตถุที่ยอ่ ยสลายได้ ง่ายหรื อการซ่อม
แปลงในสมัยหลังได้ รือ้ หรื อเก็บกวาดกระเบื ้องที่ทําจากดินเผาทิ ้งไปจดหมด (ภาพที่ 90)

ภาพที่ 5 แนวหลุมเสาด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
เจดีย์ประธานสมัยที่ 1
เมื่ อพิจ ารณาจากร่ อ งรอยที่ไม่สมมาตรที่ปรากฏบนเจดีย์ประธานและร่ อ งรอยร่ วม
สมัยที่หายไป ทําให้ สามารถสันนิษฐานภาพรวมของเจดีย์ประธานสมัยที่ 1 ได้ คอ่ นข้ างชัดเจน โดย
โครงสร้ างหลักคงสร้ างขึ ้นมาตามลักษณะที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ในปั จจุบนั คือ มี ชุดฐานศิลาแลง
สองชันรองรั
้
บอาคารประธานด้ านบน ชุดฐานศิลาแลงมีการประดับด้ วยอาคารจําลองมาตังแต่
้ ต้น
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แล้ ว เนื่องจากไม่มีร่องรอยการซ่อมแปลงใดๆ พื ้นชั ้นล่างของชุดฐานศิลาแลงชั ้นที่ 2 มีเจดีย์ประจํา
มุมตังอยู
้ ่ และตังติ
้ ดกับมุมยกเก็จของชุดฐานศิลาแลงชั ้นที่ 2 ทั ้งสีม่ มุ
ในสมัยที่ 1 ช่องบันไดคงสามารถใช้ ขึ ้นไปสูล่ านประทักษิ ณได้ ทั ้งสี่ด้าน ก่อนจะถูกปิ ด
ในสมัยหลัง และบนลานประทักษิ ณคงมี ลกั ษณะเป็ นลานโล่ง ไม่มีโครงสร้ างใดๆตั ้งอยู่บนลาน
ประทักษิณ อาคารประธานในผังยกเก็จถูกล้ อมรอบด้ วยระเบียงคดมุงหลังคาที่แบ่งพื ้นที่เป็ นห้ องๆ
ด้ วยเสาเป็ นคูๆ่ โดยระเบียงคดก็อยูใ่ นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสเช่นเดียวกับอาคารประธานอิฐ และอาจมี
ลักษณะเป็ นหลังคาลาดมากกว่าหน้ าจัว่ (แผนผังที่ 12 และภาพที่ 91)
แต่อย่างไรก็ตาม ร่ องรอยหลักฐานของอาคารประธาน เจดีย์ประจํามุม หรื อระเบียง
คด เสื่อมสภาพเป็ นอย่างมาก ทําให้ ไม่อาจสันนิษฐานรู ปแบบที่ใกล้ เคียงในอดีตที่ถูกต้ องได้ ซึ่ง
เป็ นประเด็นที่อาจต้ อ งใช้ เทคโนโลยีและการศึกษาในอนาคต ในการสร้ างคืนภาพของโครงสร้ าง
เหล่านันต่
้ อไป

แผนผังที่ 3 แผนผังเจดีย์ประธานสมัยที่ 1
(แผนผังจาก: ฝ่ ายงานช่าง อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
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ภาพที่ 6 ภาพสันนิษฐานเจดีย์ประธานสมัยที่ 1
กลุ่มโบราณสถานเขาคลังนอกสมัยที่ 1
เมื่ อ พิจ ารณาข้ อ สัน นิษฐานที่ว่า เจดีย์ ประธานและเจดีย์ รายมี ความสอดคล้ อ งกัน
ทางด้ านแผนผัง และชัน้ ทับ ถมทางโบราณคดี ซึ่งอาจมี ก ารวางแผนผัง ให้ อ ยู่ในอาณาบริ เ วณ
เดียวกันตัง้ แต่ต้น รวมทัง้ อาจสร้ างขึ ้นในช่วงเวลาใกล้ เคียงกันเมื่ อ วิเคราะห์ จากชัน้ ทับถมทาง
โบราณคดี แต่คณ
ุ ลักษณะสําคัญที่แตกต่างกันประการหนึ่ง หากไม่นบั รวมด้ านรู ปแบบศิลปกรรม
และแผนผัง คือ การพบปูนปั น้ และปูนฉาบที่เจดีย์บริ วาร แต่ไม่พบที่เจดีย์ประธานเลย ในประเด็นนี ้
วิเคราะห์เป็ น 3 กรณี ดังนี ้
1. การวางผังและการสร้ างนั ้นเกิดขึ ้นพร้ อมกันจริ ง แต่เจดีย์บริ วารที่มีขนาดเล็กกว่า
สร้ างเสร็ จก่อนและสิ ้นสุดขันตอนที
้
่การฉาบปูนและตกแต่งด้ วยปูนปั น้ ในขณะที่เจดีย์ประธานที่มี
ขนาดใหญ่กว่ามาก ยังสร้ างไม่เสร็ จ เนื่องจากไม่พบการฉาบปูนหรื อประดับปูนปั น้ ซึ่งถือว่าเป็ น
ขันตอนสุ
้
ดท้ ายของงานช่าง ทังชุ
้ ดฐานศิลาแลงและอาคารประธาน โดยเฉพาะอาคารประธานที่
สร้ างจากอิ ฐ แต่ไม่ มีก ารฉาบปูนหรื อ ปั น้ ปูน ตกแต่งตามแบบนิ ยมของศิ ลปกรรมทวารวดี เลย
นอกจากนี ้ยังพบโกลนขององค์ประกอบสถาปั ตยกรรมต่างๆ ที่ต้องฉาบหรื อปั น้ ปูนตกแต่งจํานวน
มาก เช่น โกลนยอดเจดีย์ โกลนประติมากรรมหน้ าบันไดด้ านทิศเหนือ เป็ นต้ น
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2. เจดีย์ประธานอาจไม่ต้องตกแต่งด้ วยปูนปั น้ เนื่องจากมี การสลักศิลาแลงให้ เป็ น
องค์ประกอบสถาปั ตยกรรมที่งดงามในตนเองอยูแ่ ล้ ว โดยเฉพาะองค์ประกอบของชุดฐานศิลาแลง
เช่น อาคารจําลอง การตกแต่งเรื อนธาตุ เจดีย์ประจํามุม เป็ นต้ น จะสังเกตเห็นว่าองค์ประกอบของ
ชุดฐานศิลาแลงมีการสลักอย่างประณีตและครบถ้ วนสมบูรณ์ ด้วยรายละเอียดทางสถาปั ตยกรรม
อยูแ่ ล้ ว ถึงแม้ วา่ จะเป็ นองค์ประกอบขนาดเล็กก็ตาม อีกทั ้งการก่อสร้ างในสมัยที่หลังทั ้งการปิ ดกั ้น
ช่องบันได หรื อร่ องรอยบนลานประทักษิ ณล้ วนแต่ไม่พบปูนปั น้ เช่นเดียวกัน อาจเป็ นหลักนิยมใน
การก่อสร้ างของเจดีย์ประธานที่ไม่ใช้ ปนู ฉาบก็เป็ นได้
3. เจดีย์ประธานอาจมี การฉาบปูนไปแล้ วบางส่วน แต่ถูกกะเทาะหรื อ นําออกไปใน
การใช้ พื น้ ที่ ส มั ย หลัง ข้ อสัง เกตในกรณี นี อ้ าจเป็ นไปได้ ยาก เนื่ อ งจากเจดี ย์ ป ระธานเป็ น
โบราณสถานขนาดใหญ่ ต้ องมีร่องรอยปูนเหลืออยู่บ้างแม้ จะถูกนําออกไปบางส่วน แต่อย่างไรก็
ตาม หากนําไปพิจารณาร่วมกับกรณีกระเบื ้องมุงหลังคาของระเบียงคดที่ไม่พบแม้ แต่เพียงชิ ้นเดียว
ซึง่ อาจเกิดจากการรื อ้ ถอนหรื อเก็บกวาดทิ ้งลงในสมัยหลังเช่นเดียวกัน และอาจเห็นความเป็ นไปได้
ในกรณีนี ้
อย่างไรก็ตาม ถึงจะมีคณ
ุ ลักษณะที่แตกต่างกันบางประการ แต่แผนผังรวมของเจดีย์
ประธานและเจดีย์บริ วาร ทําให้ เห็นภาพรวมของกลุม่ โบราณสถานเขาคลังนอกที่มีเจดีย์ประธาน
เป็ นศูนย์กลาง ล้ อมรอบด้ วยเจดีย์บริ วารที่ขดุ พบใหม่ทั ้งสีท่ ิศ เป็ นลักษณะของกลุม่ ศาสนสถานที่มี
อาณาบริ เวณกว้ างขึ ้น และหากอนุมานเอากลุม่ เนินโบราณสถานที่กระจายตัวไปตามแนวแกนทิศ
เหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก หรื อการกระจายตัวรูปแบบที่ 1 ที่มีความสอดคล้ องทางแผนผัง
กับเจดีย์ประธาน โดยให้ เป็ นเจดีย์บริ วาร ที่มีรูปแบบเดียวกันกับเจดีย์บริ วารที่พบ ยิ่งจะทําให้ เห็น
ภาพของกลุ่มศาสนสถานขนาดใหญ่ ที่มีอ าณาบริ เวณกว้ างขวางกว่าในปั จจุบันมาก และอาจ
เป็ นศาสนสถานที่เน้ นระบบศูนย์กลางและแกนทิศ หรื อระบบความสมมาตรอย่างแท้ จริ ง (ภาพที่
92 - 93)
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ภาพที่ 7 ภาพสันนิษฐานกลุม่ โบราณสถานเขาคลังนอกสมัยที่ 1

ภาพที่ 8 ภาพสันนิษฐานกลุม่ โบราณสถานเขาคลังนอกสมัยที่ 1
โบราณสถานเขาคลังนอกสมัยที่ 2
เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ในการจัดจําแนก ถึงแม้ ว่าการจัดเรี ยงลําดับสมัยในสมัยที่ 2
นี ้ จะเป็ นการจัดเรี ยงลําดับโดยใช้ โครงสร้ างที่ถูกจําแนกออกจากสมัยที่ 1 มาแล้ วเป็ นหลัก แต่ใน
บรรดาโครงสร้ างที่ถูกจําแนกออกมาแล้ วก็ อาจสร้ างขึ ้นไม่พร้ อมกัน กล่าวคือ อาจปรากฏการใช้
พื ้นที่มากกว่า 2 สมัยก็เป็ นได้ แต่อย่างไรก็ตามหลังจากวิเคราะห์แล้ วพบว่าการจะระบุสมัยย่อยลง
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ไปมากกว่าสมัยที่ 2 นันทํ
้ าได้ ยาก เนื่องจากร่ องรอยโครงสร้ างไม่มีความชัดเจนพอที่จะแบ่งสมัย
ย่อยได้ การศึกษาในครัง้ นี ้จึงอนุมานรวมว่าร่องรอยที่ถูกคัดแยกจากสมัยที่ 1 คือร่ องรอยการซ่อม
แปลงและใช้ พื ้นที่ในสมัยที่ 2 ทังหมด
้
และดูเหมือนว่าโครงสร้ างทังหมดจะมี
้
ความสอดคล้ องกันอยู่
ด้ วยเช่นกัน ซึง่ สามารถแบ่งประเด็นศึกษาได้ ดังนี ้
การพังทลายของอาคารประธานด้ านทิศตะวันตก
การวิเคราะห์ลาํ ดับสมัยที่ 2 นี ้อาจจะต้ องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบนลานประทักษิ ณ
เป็ นอันดับแรก หลังการขุดศึกษาพบว่าอาคารประธานมีความเสื่อมสภาพค่อนข้ างมาก ส่วนหนึ่ง
คงเป็ นเพราะการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุในเมืองศรี เทพเมื่อไม่นานมานี ้ แต่ก็คงมีการพังทลาย
มาบ้ างแล้ วในอดีต แผนผังสภาพปั จจุบนั ของเจดีย์ประธานหลังการขุดศึกษาแสดงให้ เห็นว่า พื ้นที่
ด้ านทิศตะวันตกมีความกว้ างมากกว่าพื ้นที่อื่ นและหลุมเสาในด้ านนี ้ก็ อยู่อย่างอิสระ มิได้ ติดกับ
ขอบของอาคารประธานเหมื อนด้ านทิศอื่น อันเป็ นผลมาจากการพังทลายของอาคารประธานที่
น่าจะเกิดขึ ้นในอดีตแล้ ว (ภาพที่ 94)
ประเด็นสําคัญที่สามารถบอกได้ ว่าอาคารประธานได้ พงั ทลายมาบ้ างแล้ วตังแต่
้ อดีต
คือการพบซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปด้ านทิศตะวันตก สร้ างแทรกลึกเข้ าไปในอาคารประธาน ทํา
ให้ ทราบว่าช่ว งหนึ่งคงมี การพังทลายของอาคารประธาน ก่อ นที่จ ะมี การสร้ างซุ้ มประดิษฐาน
พระพุทธรูป ซึง่ อยูค่ นละระดับกับพื ้นใช้ งานในสมัยที่ 1 (ภาพที่ 95)

ภาพที่ 9 พื ้นที่ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ ที่มีพื ้นที่มากกว่าบริ เวณอื่น
(ภาพจาก อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
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ภาพที่ 10 ซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปด้ านทิศตะวันตก
(ภาพจาก อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
การสร้ างซุ้ ม ประดิ ษฐานพระพุท ธรู ปด้ านทิ ศตะวันตกและโครงสร้ างอื่ นๆบนลาน
ประทักษิ ณ อาจเกิดขึ ้นหลักจากอาคารประธานด้ านทิศตะวันตกพังทลายลงบางส่วน และน่าจะ
สอดคล้ องกับการที่ไม่พบเศษกระเบื ้องมุงหลังคาของระเบียงคดรอบอาคารประธาน ซึ่งอาจได้ รับ
ผลกระทบจากการพังทลายของอาคารประธานในสมัยเดียวกันนี ้ รวมทังมี
้ การนําเศษกระเบื ้องมุง
หลังคาออกไปจากลานประทักษิ ณจนหมด (ในกรณี ที่เชื่ อ ว่าวัสดุมุงหลังคาของระเบียงคดเป็ น
กระเบื ้องดินเผา)
ซุ้มพระด้ านทิศตะวันตกและโครงสร้ างอื่นๆบนลานประทักษิณ
โครงสร้ างที่สาํ คัญในสมัยที่ 2 คือการก่อซุ้มแทรกลึกเข้ าไปยังอาคารประธานอิฐด้ าน
ทิศตะวันตก ซึง่ เป็ นด้ านที่พงั ทลายไปบางส่วนแล้ วก่อนหน้ านี ้ ภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรู ป
ยืนปางแสดงธรรมหรื อวิตรรกมุทราองค์หนึง่ ขนาดประมาณ 57 เซนติเมตร หันพระพักตร์ ไปทางทิศ
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ตะวันตกตรงกับช่อ งบันได พระพุทธรู ปองค์นี ้อาจถูกเคลื่อนย้ ายมาจากที่อื่น เนื่อ งจากส่วนพระ
บาทหักหายไปและไม่พบตกอยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงเลย
การประดิษฐานพระพุทธรูปด้ านทิศตะวันตกอาจผิดแปลกไปจากธรรมเนียมของพุทธ
ศาสนาที่เน้ นทิศตะวันออกเป็ นทิศมงคล แต่จากการขุดศึกษาก็ไม่พบร่ องรอยโครงสร้ างซุ้มและ
พระพุทธรู ปลักษณะนีท้ ี่ส่วนอื่ นของเจดีย์ประธานเลย จึงเป็ นที่แน่ชัดว่ามีการตังใจประดิ
้
ษฐาน
พระพุทธรู ปองค์นี ้ไว้ ทางด้ านทิศตะวันตก ซึ่งอาจจะมีความหมายสําคัญทางด้ านแนวคิดในการ
ก่อสร้ างต่อไป
ส่วนโครงสร้ างอื่นๆที่พบร่วมบนลานประทักษิ ณที่ถูกตัดออกจาการจัดจําแนกในสมัย
ที่ 1 นัน้ ได้ แก่ (แผนผังที่ 11)
1. แนวศิลาแลงด้ านทิศตะวันตกและทิศใต้
2. ฐานศิลาแลงในผังสีเ่ หลีย่ มบริ เวณด้ านทิศตะวันออก
3. ฐานศิลาแลงในผังวงโค้ ง หรื อ รูปตัวอักษร U ในภาษาอังกฤษ
โครงสร้ างตามข้ อ 1 – 3 คงสร้ างขึ ้นในช่วงเวลานี ้เช่นกัน แต่ไม่สามารถระบุชัดเจนลง
ไปว่าสร้ างขึ ้นก่อนหรื อหลังจากอาคารประธานด้ านทิศตะวันตกพังทลายลงแล้ ว และไม่สามารถ
ระบุหน้ าที่การใช้ งานโครงสร้ างได้ อย่างชัดเจน
การปิ ดกัน้ บันไดสามด้ าน
การประดิษฐานพระพุทธรู ปไว้ ทางด้ านทิศตะวันตกอาจจะสอดคล้ องกับการเปิ ดโล่ง
ของช่องบันไดด้ านทิศตะวันตก ตรงกันข้ ามกับการปิ ดช่องบันไดด้ านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และ
ทิศใต้ ซึง่ ถูกจําแนกออกในสมัยที่ 1 ตามลักษณะของระเบียบการก่อเรี ยงศิลาแลงและขนาดของ
ศิลาแลงที่ไม่สอดคล้ องกับช่องบันได ทําให้ การปิ ดกั ้นช่องบันไดด้ วยผนังศิลาแลงควรจะเกิดขึ ้นใน
สมัยที่ 2 ทังนี
้ ้ ยังพบว่าช่องบันไดทั ้งสามด้ านที่ถูกปิ ดมีการก่ออิฐด้ วยอีกชัน้ หนึ่ง ซึ่งลักษณะของ
การก่ออิฐสันนิษฐานว่าเป็ นการก่อเพื่อประดิษฐานพระพุทธรู ป โดยสันนิษฐานจากลักษณะอิฐที่
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ถูกถากคล้ ายกับฐานบัว ยังคงหลงเหลือร่องรอยที่ชดั เจนบริ เวณช่องบันไดของฐานศิลาแลงชั ้นที่ 2
ด้ านทิศตะวันออก 5 (ภาพที่ 96)
4

ภาพที่ 11 การก่ออิฐบริ เวณบันไดทางขึ ้นด้ านทิศตะวันออก
(ก) การก่ออิฐด้ านนอกผนังศิลาแลงอีกชั ้นหนึง่ (ข) อิฐถากคล้ ายฐานบัว
(ภาพจาก อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
แม้ กระนัน้ ยังไม่สามารถระบุได้ แน่ชัดลงไปว่ามีการประดิษฐานพระพุทธรู ปบริ เวณ
ด้ านหน้ าของช่องบันไดที่ถกู ปิ ดกันด้
้ านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ เนื่องจากไม่พบร่ องรอย
ของพระพุทธรูปหรื อประติมากรรมอื่นใดเลยนอกจากพระพุทธรู ปที่ประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มด้ าน
ทิศตะวันตกของเจดีย์ ประธาน แต่ป ระเด็น ที่ค วรให้ ค วามสํา คัญก็ คือ เหตุใ ดถึง เว้ นช่อ งบันได
ทางด้ านทิศตะวันตกไว้ โดยที่ไม่ปิดกันและปิ
้
ดด้ านทิศตะวันออกแทน อาจยกตัวอย่างศาสนสถาน
ในพุทธศาสนา ภายใต้ ศิลปกรรมทวารวดีอย่างเขาคลังใน ที่ตั ้งอยู่ในเมืองศรี เทพก็หนั ไปทางด้ าน
ทิศตะวันออก ซึง่ เป็ นทิศปกติของศาสนสถานในพุทธศาสนา
ผู้วิจยั เห็นว่าการปิ ดช่องบันไดทังสามด้
้
าน ยกเว้ นด้ านทิศตะวันตกนัน้ เป็ นการบังคับ
ให้ ผ้ ูคนที่มาสัก การะสามารถขึน้ ได้ ทางทิ ศตะวันตกเพี ยงทางเดียว อี กทังยั
้ งมี ก ารประดิษฐาน
พระพุทธรู ปไว้ ทางด้ านนีด้ ้ วย ดังนั ้นทิศตะวันตกจึงเปรี ยบเสมื อนด้ านหน้ าของเจดีย์ประธานใน
สมัยนี ้ ซึง่ ความตังใจของการซ่
้
อมแปลงในสมัยนี ้ คงเป็ นการกําหนดทิศทางให้ เจดีย์ประธานหันไป
5

อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ศ รี เ ทพ, รายงานการขุ ด ศึ ก ษาโบราณสถานเขาคลั ง นอก
ปี งบประมาณ 2551 (เพชรบูรณ์: อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2551),135 - 136.
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ทางด้ านทิศตะวันตก (แผนผังที่ 13) ต่างจากสมัยที่ 1 ซึ่งสามารถขึ ้นสูล่ านประทักษิ ณได้ ทั ้งสี่ด้าน
และคงไม่มีทิศทางตายตัว ดังนันการกํ
้
าหนดทิศทางในสมัยนี ้ สะท้ อนให้ เห็นแนวคิดในการก่อสร้ าง
ที่คงเปลีย่ นไปจากสมัยที่ 1 อย่างชัดเจน

แผนผังที่ 4 แผนผังเจดีย์ประธานสมัยที่ 2
(ภาพจาก อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
การทิง้ ร้ างโบราณสถานเขาคลังนอก
ข้ อมูลที่ได้ จากการขุดหลุมร่ องยาวทดสอบ ในปี พ.ศ.2558 บริ เวณด้ านทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ของเจดีย์ประธานใกล้ กบั โบราณสถานคน. 1/7 และบริ เวณด้ านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
เจดีย์ประธานใกล้ กับโบราณสถานคน. 1/10 และ 1/11 ชัน้ ทับถมของทั ้งสองบริ เวณมีลกั ษณะที่
เหมือนกันประการหนึง่ คือ ถัดจากชั ้นผิวดินลงไปประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งเป็ นชั ้นทับถมที่อยู่ถัด
ขึ ้นมาจากชันทั
้ บถมที่ 3 ชัน้ ที่เจดีย์บริ วารตั ้งอยู่ เป็ นเศษอิฐตลอดทั ้งชัน้ สภาพเหมือนถูกเกลี่ยให้
เรี ยบเป็ นบริ เวณกว้ าง ซึ่งคงเป็ นขันตอนของการปรั
้
บพื ้นที่ที่ไม่ใช่การปรับพื ้นที่หลังจากขุดศึกษา
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เจดีย์ประธานแล้ ว (ชัน้ ดิน จากการปรั บพื ้นที่ห ลัง ขุดศึก ษาจะอยู่ชัน้ บนสุดหรื อ ใช้ พืน้ ใช้ งานใน
ปั จจุบนั ) หรื อเป็ นชันปรั
้ บพื ้นที่เพื่อการเกษตรในปั จจุบนั (ภาพที่ 97)

ภาพที่ 12 หลุมร่องยาวด้ านทิศตะวันตกเฉียงใต้ แสดงให้ เห็นชันทั
้ บถมของอิฐยาวตลอดแนว
ชันทั
้ บถมในลักษณะนี ้ แสดงให้ เห็นว่าหลังจากที่เจดีย์บริ วารหรื ออาจจะรวมถึงเจดีย์
ประธานพังทลายลงแล้ วมีการปรับพื ้นที่ในอดีตอีกครัง้ หนึ่งเป็ นบริ เวณกว้ าง ซึ่งสอดคล้ องกับหลุม
ร่ อ งยาวทดสอบระหว่างเจดีย์ประธานและเจดีย์บริ วาร ซึ่งมี ร่องรอยของการพังทลายเป็ นชัน้ ๆ
อย่างชัดเจน (ภาพที่ 84) ดังนันหลั
้ งจากการใช้ พื ้นที่สมัยที่ 2 นี ้ไปอีกระยะหนึ่งเขาคลังนอกคงถูก
ทิ ้งร้ างจนเกิดการพังทลายในวงกว้ างทั ้งเจดีย์ประธานและเจดีย์บริ วาร จนกระทัง่ กลายเป็ นเนิน
โบราณสถานก่อนการขุดศึกษาในปี พ.ศ. 2551 และ 2557
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ข้ อสรุปของการจัดลําดับสมัย
การจัดเรี ยงลําดับสมัยในหัวข้ อที่ผ่านมา ทําให้ ทราบว่าเขาคลังนอกมี การก่อสร้ าง
เพิ่มเติมใน 2 สมัยสําคัญด้ วยกัน ซึ่งอันที่จริ งแล้ วอาจมี สมัยย่อยลงไปอี กหลายสมัย เนื่องจาก
แต่ละร่ องรอยการก่อสร้ างเพิ่มเติมในสมัยที่ 2 อาจเกิดขึ ้นไม่พร้ อมกันในครัง้ เดียว แต่หลักฐานที่
พบจากการขุดศึกษาไม่สามารถจัดจําแนกสมัยย่อยของการก่อสร้ างสมัยที่ 2 ได้ อย่างชัดเจนกว่านี ้
อีกแล้ วในการศึกษาปั จ จุบัน ดังนั ้นการศึกษาในครั ง้ นี ้จึงสรุ ปได้ ว่าเขาคลังนอกมีการสร้ างใน 2
สมัยสําคัญ ซึง่ สามารถสรุปรายละเอียดสําคัญในตารางด้ านนี ้ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดสําคัญตามลําดับสมัย
ลําดับสมัย
สมัยที่ 1

สมัยที่ 2

วัตถุประสงค์
ร่องรอยสําคัญ
แรกสร้ าง 1.เจดี ย์ ป ระธานสามารถขึ น้ ลาน
ประทักษิณได้ ทั ้งสีด่ ้ าน
2.เจดี ย์ ป ระธานมี ก ารประดับ เจดี ย์
ประจํามุมทังสี
้ ม่ มุ ของพื ้นล่างชุดฐาน
ศิลาแลงชั ้นที่ 2
3.เจดีย์ประธานมีระเบียงคดล้ อมรอบ
อาคารประธานบนลานประทักษิณ
4. เจ ดี ย์ บ ริ ว า รตั ง้ รา ยล้ อ มตา ม
แนวแกนทิศหลักของเจดีย์ประธาน
ซ่อมแปลง 1. อ า ค า ร ป ร ะ ธ า น พั ง ท ล า ย ล ง
บางส่วน โดยเฉพาะด้ านทิศตะวันตก
2.ช่ อ งบันไดฐานศิล าแลงชัน้ ที่ 2ถูก
ปิ ดกั น้ สาม ด้ า น ย กเว้ นด้ า นทิ ศ
ตะวันตก
3.มี ก ารสร้ างโครงสร้ างเพิ่ มเติ ม บน
ลานประทักษิ ณ หลายแห่ง ที่ สําคัญ
คื อ ก า ร ส ร้ า ง ซุ้ ม ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น
พระพุทธรูปด้ านทิศตะวันตก

ประเด็นสําคัญ
1.เจดีย์ประธานสร้ างขึน้
โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ค ว า ม
สมมาตรของแผนผัง
2.เจดี ย์ ป ระธ านและ
เจดี ย์ บ ริ ว ารสร้ างขึน้ ใน
ผั ง ที่ สอ ดคล้ อ งกั น มี
ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ก ลุ่ ม
ศาสนสถานขนาดใหญ่
1 . เ จ ดี ย์ ป ร ะ ธ า น ถู ก
กํ าหนดทิ ศทางให้ หันไป
ทางทิศตะวันตก
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ประเด็น สํา คัญ ที่วิ เคราะห์ ไ ด้ จ ากการจัด เรี ยงลํา ดับ สมัย อาจเป็ นประเด็ นที่ ใช้ ใ น
การศึกษาวิเคราะห์ แนวคิดในการก่อ สร้ างต่อ ไป เนื่อ งจากทังสองสมั
้
ยมี ประเด็นสํา คัญในการ
ก่อสร้ างแตกต่างกัน กล่าวคือ สมัยที่ 1 เป็ นสมัยแรกสร้ างที่มีความโดดเด่นทางแผนผังของเจดีย์
ประธานและแผนผังรวมของกลุม่ ศาสนสถาน แต่ในสมัยที่ 2 กลับมีการซ่อมแปลงให้ ทิศทางของ
ศาสนสถานหันไปด้ านตะวันตก ซึง่ กิจกรรมที่แสดงออกผ่านโครงสร้ างของโบราณสถานที่แตกต่า ง
กันนี ้ แสดงถึงแนวคิดที่แตกต่างกันของแต่ละสมัยอย่างชัดเจนด้ วย
จากรายละเอียดที่สรุ ปมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการจัดลําดับสมัยนั ้นยังไม่มีเรื่ อ งของ
ห้ วงเวลาตามศักราชที่แน่นอนเข้ ามาเกี่ยวข้ อง แต่เป็ นเพียงการจัดลําดับก่อนหลัง ซึ่งเป็ นการจัด
เรี ยงลําดับสมัยขันแรกสุ
้
ดในระเบีย บวิธี ทางโบราณคดี ที่ นิยมใช้ ใ นการจัด เรี ย งชัน้ ทับถมทาง
โบราณคดี ห รื อ ชัน้ วัฒ นธรรม การระบุ ห้ วงเวลาที่ แ น่น อนออกมาเป็ นตัว เลขตามศัก ราชนัน้
จําเป็ นต้ องใช้ การกําหนดอายุเชิงเทียบเข้ ามาช่วย ซึง่ จะพิจารณาจากการศึกษาเปรี ยบเทียบต่อไป
การศึกษาเปรียบเทียบโบราณสถานเขาคลังนอก
การศึกษาเปรี ยบเทียบเป็ นวิธีหนึง่ ที่ทําให้ ทราบถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม และ
อาจสามารถใช้ กําหนดอายุสมัยได้ การศึกษาเปรี ยบเทียบรู ปแบบศิลปสถาปั ตยกรรมของเขาคลัง
นอกกับโบราณสถานอื่ นๆ นัน้ มี ข้อ กํ าหนดว่าจะทําการเปรี ยบเทียบโดยไม่ยึดศาสนสถานของ
ศาสนาใดเป็ นหลัก เพราะศิ ล ปกรรมนัน้ สามารถหยิ บ ยื ม หรื อ ส่ง ผ่า นซึ่ง กัน และกัน ได้ ดัง นัน้
ข้ อจํากัดทางด้ านคติศาสนาหรื อประติมานวิทยาคงไม่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาในหัวข้ อนี ้
การศึกษาเปรี ยบเทียบรูปแบบศิลปะสถาปั ตยกรรมของ เขาคลังนอกมีการศึกษาแล้ ว
ในหลายประเด็น ผู้วิ จัย เห็ น ว่ าควรจะยกกรณี ศึก ษาเปรี ย บเทีย บเฉพาะประเด็ น สํา คัญ โดย
ผู้เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะมาวิ พ ากษ์ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความชัด เจนในการศึก ษา
เปรี ยบเทียบ พร้ อมทังเสนอข้
้
อสังเกตของผู้วิจยั เพิ่มเติมเป็ นบางส่วน โดยมีประเด็นทางการศึกษา
เปรี ยบเทียบ ดังนี ้
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การศึกษาเปรียบเทียบแผนผังของเจดีย์ประธาน
แผนผัง ของเจดีย์ป ระธานมี ล ักษณะเป็ นอาคารในผังสี่เ หลี่ยมจัตุรั สยกเก็ จ ขนาด
กว้ างยาวด้ านละ 64 เมตร ใช้ ศิลาแลงก่อเป็ นฐานซ้ อนกันสองชันมี
้ ความสูงชันละ
้ 5 เมตร ลดหลัน่
ขนาดกัน ประดับด้ วยอาคารจําลองที่มีลกั ษณะโดดเด่นอย่างเป็ นระเบียบ ที่มุมของพื ้นลานฐาน
ศิลาแลงชันที
้ ่ 2 แต่ละมุมมีเจดีย์ประจํามุมตั ้งอยู่ แต่ละด้ านมีบนั ไดทางขึ ้นทังสี
้ ด่ ้ าน ส่วนที่อยู่เหนือ
ชั ้นฐานขึ ้นไปเป็ นลานประทักษิณ โดยรอบเป็ นลานกว้ างประมาณ 5 เมตร มีการก่อศิลาแลงยกขึ ้น
มาทําหน้ าที่เป็ นกําแพงแก้ ว กึ่งกลางของกําแพงแก้ วทําเป็ นช่องประตูซงึ่ สัมพันธ์ กบั บันไดทางขึ ้น มี
อาคารขนาดใหญ่ ก่ อ ด้ ว ยอิ ฐ ตัง้ เป็ นประธานอยู่ต รงกลางในผัง สี่เ หลี่ ย มจัตุรั ส ยกเก็ จ ขนาด
กว้ างยาวด้ านละ 40 เมตร ล้ อมรอบด้ วยระเบียงคดในผังสีเ่ หลีย่ มเช่นเดียวกัน (แผนผังที่14)

แผนผังที่ 5 แบบวิเคราะห์ผงั และด้ านเจดีย์ประธาน
ที่มา: ฝ่ ายช่าง อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ
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จากการศึกษาของเชษฐ์ ติงสัญชลี นักประวัติศาสตร์ ศิลปะ ผู้เชี่ยวชาญด้ านศิลปะ
อินเดีย ชีใ้ ห้ เห็นว่าแผนผังแบบยกเก็จของเจดีย์ประธาน มีการยกเก็จออกมาด้ านละ 5 เก็จ หรื อ
แผนผังแบบปั จรถะ จากที่ในรายงานการขุดศึกษาเจดีย์ประธานเมื่อปี พ.ศ. 2551 กล่าวถึงเพียงแค่
เป็ นอาคารอยูใ่ นผังยกเก็จที่ด้านและมุมเท่านั ้น การยกเก็จ 5 เก็จนี ้ประกอบด้ วย เก็จประธาน(เก็จ
ภัทร) เก็จขนาบเก็จประธาน (เก็จประติภทั ร) และเก็จมุม (เก็จกรรณะ) โดยเก็จประธานทําหน้ าที่
เป็ นบันไดทางขึ ้น ส่วนเก็จอื่นๆ มีอาคารจําลองประดับอยู่ด้วยทุกเก็จ รวมทั ้งพื ้นที่ว่างระหว่างเก็จ
(สลีสานตระ) ก็มีการประดับอาคารจําลองรูปแบบเดียวกันนี ้ด้ วย 6 (แผนผังที่ 15)
5

แผนผังที่ 6 ลักษณะการยกเก็จแบบปั ญจรถะ (5 เก็จ) ของเจดีย์ประธาน
6

เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศิลปะปาละและอิทธิพลต่ อศิลปะในประเทศ
ไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 58.
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ในสมัยทวารวดีเจดีย์แบะอาคารมีความหลากหลายทางด้ านแผนผังมาก การศึกษา
ของสมศักดิ์ รั ตนกุล นักโบราณคดีผ้ ูดําเนินการทางโบราณคดี ณ เมื อ งโบราณคูบัว ได้ ทําการ
รวบรวมลักษณะแผนผังของอาคารที่เมื อ งคูบัวไว้ 8 รู ป แบบ 7 (แผนผังที่ 16) ซึ่งการศึก ษาใน
6

ปั จ จุบันยังพบว่าเจดี ย์ห รื อ อาคารในสมัยทวารวดีใ นพื น้ ที่ ประเทศไทยยัง คงมี แ ผนผัง อยู่ใน 8
รู ปแบบนี ้เช่นกัน และยังไม่พบแผนผังลักษณะอื่นเพิ่มเติมในปั จจุบนั (ยกเว้ นเขาคลังนอก ซึ่งจะ
กล่าวต่อไป)

แผนผังที่ 7 แผนผังอาคารสมัยทวารวดีจากการศึกษาของสมศักดิ์ รัตนกุล
ที่มา: สมศักดิ์ รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2535), 25 – 26.
7

สมศักดิ์ รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2535), 24.
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แผนผังแบบยกเก็จเป็ นที่นิยมอย่างมากในสมัยทวารวดี ซึง่ พบตั ้งแต่การยกเก็จ 2 เก็จ
หรื อแบบทวิรถะ ในแผนผังรูปแบบที่ 5 แต่ที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ คือ แผนผังรูปแบบที่ 2 ที่เป็ น
แผนผังแบบยกเก็จ 3 เก็ จ หรื อตรี รถะ พบในเจดีย์สําคัญในสมัยทวารวดี เช่น พระประโทนเจดีย์
จุลประโทนเจดีย์ เจดีย์ทุ่งเศรษฐี เป็ นต้ น หรื ออาจหมายรวมถึงรู ปแบบที่ 6 ก็มีการยกเก็ จแบบ
ตรี ถะเช่นเดียวกัน แม้ ว่าจะเป็ นอาคารที่อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ าก็ตาม เช่น โบราณสถานวัดโขลง
สุวรรณคีรี โบราณสถานเขาคลังใน เป็ นต้ น
การศึกษาเปรี ยบเทียบของเชษฐ์ ติงสัญชลี เกี่ ยวกับประเด็นของอาคารยกเก็ จใน
ศิลปะทวารวดีกับศิลปะปาละ ในศิลปะอินเดียเหนือนั ้น ชี ้ให้ เห็นว่าแผนผังแบบทวิรถะ ได้ รับการ
พัฒนาการยกเก็ จ ขึน้ เพื่อ รองรั บอาคารมุมในแผนผังแบบปั ญจายตนะ (แผนผังอาคารที่มีฐาน
ขนาดใหญ่ เรี ยกว่าฐานชคตีหรื อฐานไพที ในศิลปะไทย รองรับอาคารห้ าหลังในฐานเดียวกัน ซึ่ง
ประกอบด้ วยอาคารประธานตรงกลางและอาคารประจํามุมทังสี
้ ่มุม) 8 ซึ่งแผนผังดังกล่าวปรากฏ
7

ขึ ้นเป็ นครัง้ แรกที่นาลันทา เช่น สถูปหมายเลข 3 และอาคารหมายเลข 12 และ 14 9
8

ดังนันจึ
้ งเป็ นไปได้ วา่ แผนผังแบบทวิรถะในสมัยทวารวดี คงเกี่ยวข้ องกับกระบวนการ
เกิดขึ ้นของแผนผังแบบปั ญจรถะที่นาลันทา และแผนผังแบบตรี ถะอาจพัฒนาไปจากแผนผังแบบ
ทวิรถะในศิลปะคุปตะตอนปลาย-ปาละตอนต้ นในรัฐอุตรประเทศ – พิหาร ซึ่งอาจจะต้ องกล่าวถึง
ความสอดคล้ องทางด้ านลักษณะการแบ่งเก็จเป็ นข้ อสนับสนุนอีกประการหนึง่
การแบ่งเก็จหรื อเพิ่มมุมในสมัยทวารวดีนนั ้ พบว่ามีการแบ่งเก็จประธานได้ ถึง 4 – 6
มุม แต่สว่ นใหญ่ไม่พบว่ามีการแบ่งเก็จมุมออกเป็ นหลายๆมุม ยกเว้ นที่เจดีย์จุลประโทนเพียงแห่ง
เดียวเท่านันที
้ ่มีการแบ่งเก็จมุมออกเป็ น 3 มุม โดยที่แบ่งมุมด้ านในของเก็จมุมเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งมุม
แต่มมุ ด้ านนอกมิได้ ทําการแบ่ง 10 ลักษณะเฉพาะของการที่อาคารสมัยทวารวดีไม่เคยแบ่งเก็จมุม
9

ด้ านนอกนัน้ คงจะมี พืน้ ฐานมาจากการประดับเก็ จมุมของฐานชคตีที่นาลันทา อาจเป็ นเพราะ

8

เชษฐ์ ติง สัญ ชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศิลปะปาละและอิท ธิพลต่ อ ศิลปะใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 68-69.
9
เรื่ องเดียวกัน, 65.
10
เรื่ องเดียวกัน, 40-43.
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บริ เวณเก็จมุมเป็ นเก็จที่รองรับอาคารมุมในผังปั ญจายตนะ จึงต้ องมีความมั่นคงสูง และลักษณะ
การไม่แบ่งมุมด้ านนอกนี ้ กลายเป็ นกฎเกณฑ์ที่สง่ ต่อมาถึงสมัยทวารวดีอย่างเคร่งครัด 11
10

ด้ วยประเด็นด้ านการพัฒนาของแผนผังแบบทวิรถะและการไม่เพิ่มมุมด้ านนอกของ
เก็ จมุม ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนในศิลปะคุปตะตอนปลาย-ปาละตอนต้ น ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14
โดยเฉพาะสกุลช่างที่นาลันทา จึงเชื่อว่าเจดีย์หรื ออาคารในศิลปะทวารวดีคงได้ รับแรงบันดาลใจมา
จากศิลปะคุปตะตอนปลาย-ปาละตอนต้ นที่นาลันทา 12
11

แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่ทิ ้งไว้ ประการหนึ่งคือ การแบ่งเก็จของเก็จประธานของ
ศิลปะทวารวดีที่อาจแบ่งได้ 4-6 มุม ซึ่งไม่พบในฐานชคตีที่นาลันทา และไม่ได้ รับความนิยมมาก
นัก ในศิลปะคุปตะตอนปลาย-ปาละตอนต้ น ซึ่งเชษฐ์ ติงสัญชลี ได้ เสนอไว้ ว่า ลักษณะเช่นนี ้อาจ
เป็ นการพัฒ นาของศิ ล ปะทวารวดี เ อง หรื อ อาจมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ ศิ ล ปจาลุก ยะตะวัน ตก
ระยะแรกในรัฐกรรณาฏะกะ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 ที่นิยมเพิ่มมุม 4 – 6 มุมให้ กับเก็จประธาน
เช่นที่ เทวาลัยวิรูปักษ์ เทวาลัยมัลลิการชุน เป็ นต้ น ซึง่ ทําให้ เจดีย์หรื ออาคารในสมัยทวารวดีอาจมี
ความเกี่ยวข้ องกับศิลปจาลุกยะตะวันตกระยะแรกนี ้ด้ วย ซึ่งต้ องทําการศึกษาอย่างละเอียดต่อไป
13
12

การศึกษาของเชษฐ์ ติงสัญชลี เป็ นการศึกษาที่ค่อนข้ างละเอียดอย่างมาก ซึ่งผู้วิจัย
เชื่อว่าระบบการยกเก็จในสมัยทวารวดีนั ้นควรจะมีที่มีจากศิลปะอินเดียในศิลปะคุปตะตอนปลายปาละตอนต้ น ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 โดยเฉพาะที่นาลันทา ซึง่ ประเด็นในการศึกษาแผนผังในสมัย
ทวารวดีอาจทําให้ เห็นข้ อสังเกต 3 ประการ เกี่ยวกับเจดีย์ประธานของเขาคลังนอก คือ
1.แผนผังแบบปั ญจรถะที่ไม่เคยปรากฏขึ ้นมาก่อนในอาคารสมัยทวารวดี แผนผังของ
เจดีย์ประธานเขาคลังนอก อาจถือ ได้ ว่าเป็ นแผนผังที่มีความซับซ้ อ นมากที่ที่สดุ ในสมัยทวารวดี
โดยเฉพาะการเกิดขึ ้นของแผนผังแบบปั ญจรถะ (แผนผังที่ 14) ซึง่ มีความสมมาตรอย่างแท้ จริ ง ซึ่ง
หากยึดเอาแนวคิดของเซษฐ์ ติง สัญชลี ที่ว่าแผนผังแบบตรี รถะนัน้ มี วิวัฒนาการมาจากแผนผัง
แบบทวิรถะ ซึง่ เป็ นลักษณะวิวฒ
ั นาการแบบเรี ยบง่ายไปซับซ้ อนยิ่งขึ ้น ดังนั ้นแผนผังแบบปั ญจรถะ
11

เรื่ องเดียวกัน, 65-66.
เรื่ องเดียวกัน.
13
เรื่ องเดียวกัน, 66 -67.
12
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ของเจดีย์ประธาน อาจวิวฒ
ั นาการมาจากแผนผังตรี รถะที่นิยมในสมัยทวารวดี ซึง่ อาจมีห้วงเวลาที่
เกิดขึ ้นหลังวิวฒ
ั นาการของแผนผังแบบตรี รถะก็เป็ นได้
อนึ่ ง หากเปรี ย บเที ย บภาพรวมระหว่า งเจดี ย์ ป ระธานและเจดี ย์ บ ริ ว าร จะเห็ น
คุณลักษณะด้ านแผนผังที่แตกต่างกัน คือ เจดีย์ประธานเป็ นแผนผังแบบปั จจรถะ (แผนผังที่ 14)
แต่เจดีย์บริ วารเป็ นแผนผังแบบตรี รถะ (ภาพที่ 74 - 75) ซึ่งเมื่อพิจารณาความสอดคล้ องทางด้ าน
แผนผังรวมและชัน้ ทับถมทางโบราณคดี ที่ชีใ้ ห้ เห็นว่าสร้ างขึ ้นในเวลาใกล้ เคียงกัน อาจแสดงให้
เห็นว่าในขณะที่อาคารในแผนผังแบบปั ญจรถะเกิดขึ ้นแล้ ว อาคารในแผนผังแบบตรี ถะก็ยงั อยู่ร่วม
สมัยกัน ซึง่ ผู้วิจยั มองว่าเป็ นการเลือกใช้ แผนผังให้ สอดคล้ องกับคุณลักษณะของอาคารและการใช้
งานเสียมากกว่า เช่น ขนาดของอาคาร ความสําคัญของอาคาร เป็ นต้ น
2. ลักษณะการแบ่งเก็จมุมของเก็จมุม จากการศึกษาของเชษฐ์ ติงสัญชลีได้ ข้อสรุ ปว่า
ในสมัยทวารวดีไม่นิยมแบ่งมุมที่เก็จมุม ยกเว้ นที่จุลประโทนเจดีย์ที่มีการแบ่งมุมด้ านในเพิ่มอีกมุม
หนึง่ แต่ก็ยงั คงลักษณะที่ไม่แบ่งมุมด้ านนอกเช่นเดิม ซึ่งลักษณะนี ้อาจสืบเนื่องมากจากฐานชคตี
ในผังปั ญจยาตนะของศิลปะสมัยคุปตะตอนปลาย – ปาละตอนต้ น ที่ต้องการความมั่นคงของเก็จ
มุมเพื่อรองรับอาคารด้ านบน
อย่างไรก็ตาม จากการขุดศึกษาเจดีย์ประธานในปี พ.ศ. 2551 พบว่าเก็จมุมของเจดีย์
ประธานมีการแบ่งมุมอย่างชัดเจน แต่คงเหลือเพียงมุมด้ านใน เนื่องจากมุมด้ านนอกพังทลายจน
ไม่เหลือหลักฐานแล้ ว แต่ลกั ษณะของเก็จมุมที่มีการประดับอาคารจําลองอยูด่ ้ วยนั ้น สันนิษฐานว่า
ควรจะมี การแบ่งมุมด้ านนอกเช่นเดียวกัน ถ้ าพิจารณาจากตําแหน่งของอาคารจําลองของเก็ จ
ขนาบเก็จประธาน ที่ต้องมีการยกเก็จมารองรับอาคารจําลองเพื่อความสมมาตรทางแผนผัง ดังนั ้น
เจดีย์ประธานที่โบราณสถานเขาคลังนอก คงเป็ นอาคารแห่งเดียวในสมัยทวารวดีที่มีการแบ่งเก็จ
มุมออกเป็ น 4 มุม เท่าที่ทําการศึกษามา ซึ่งไม่เคยพบในอาคารสมัยทวารวดีหรื อศิลปะในศิลปะ
สมัยคุปตะตอนปลาย – ปาละตอนต้ น ที่นาลันทาเลย
ลักษณะเช่นนี ้อาจเป็ นลักษณะที่สาํ คัญ เมื่อทําการศึกษาร่องรอยที่มาของการแบ่งเก็จ
มุมในลักษณะนี ้ อาจต้ อ งกลับไปพิจารณาข้ อ สังเกตทิ ้งท้ ายของเชษฐ์ ติงสัญชลี ที่ให้ ข้อ สังเกต
เกี่ยวกับการแบ่งเก็จประธาน 4 – 6 มุมของศิลปะทวารวดี ซึง่ อาจคล้ ายกับศิลปะจาลุกยะตะวันตก
ระยะแรก ซึ่งเมื่อ ทําการตรวจสอบกับเทวาลัย มัลลิการชุน เมื องปั ฎฎทากัล พบว่านอกจากเก็ จ
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ประธานจะแบ่งมุมถึง 6 มุมแล้ ว เก็จมุมก็มีการแบ่งออกเป็ น 4 มุมด้ วยเช่นกัน หากยกเอาอาคาร
จําลองของเจดีย์ประธานเขาคลังนอกออกแล้ วทําการเปรี ยบเทียบ จะพบว่ามีระบบที่คล้ ายคลึงกัน
อย่างมาก (ภาพที่ 98) แต่อาจมีข้อแตกต่างในเรื่ องของขนาดของเก็จอยูบ่ ้ าง

ภาพที่ 13 เปรี ยบเทียบการแบ่งเก็จมุมเป็ น 4 มุม
(ก) เทวาลัยมัลลิการชุน เมืองปั ฎฎทากัลป์ (ข) เขาคลังนอก (บูรณะแล้ ว)
ที่มา: (ก) Wikimedia commons, Mallikarjuna temple, Pattadakal, Karnataka, accessed
June 17, 2015, available from
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mallikarjuna_Temple,_Pattadakal,_Karnataka.jpg
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นอกจากนีใ้ นประเด็นของการแบ่งมุมของเก็ จมุม อาจต้ อ งพิจารณาถึงการประดับ
อาคารไว้ บนเก็จมุมนี ้ด้ วย เนื่องจากพบร่ องรอยการประดับเจดีย์ประจํามุมบนมุมของพื ้นลานชุด
ฐานศิลาแลงชัน้ ที่ 2 ซึ่งการแบ่งมุมของเก็ จมุม อาจเป็ นสาเหตุให้ เก็จมุมพังทลาย จากการที่มา
สามารถรับนํ ้าหนักเจดีย์ประจํามุมก็เป็ นได้ และเคยเป็ นสาเหตุให้ ช่างในสมัยคุปตะตอนปลาย –
ปาละตอนต้ น ที่นาลันทา ไม่ทําการแบ่งมุมของเก็จมุม อนึง่ การประดับเจดีย์ประจํามุมนี ้ที่เก็จมุม
อาจทําให้ ฐานของเขาคลังนอกใกล้ เคียงกับฐานชคตีในผังปั ญจยาตนะก็เป็ นได้ (แผนผังที่ 14)
3. ระเบียงคดบนลานประทักษิณ ถึงแม้ อาคารประธานบนลานประทักษิณจะพังทลาย
จนไม่เหลือ ร่ อ งรอยแล้ ว แต่ก็อ าจบอกได้ ว่าเป็ นอาคารในผังยกเก็ จที่ได้ รับความนิยมในศิลปะ
ทวารวดี เ ช่ นเดี ย วกัน แต่ป ระเด็ น ที่น่า สนใจอยู่ที่ อ าคารนี อ้ าจมี ระเบี ยงคดล้ อ มรอบ ซึ่งเท่า ที่
ทําการศึกษาในปั จจุบนั ลักษณะเช่นนี ้ ยังไม่พบอาคารในสมัยทวารวดี และศิลปะอื่นที่ร่วมสมัย
ทวารวดี จึ ง ไม่ ส ามารถศึก ษาเปรี ย บเที ย บได้ อ ย่า งชัด เจน และอาจสรุ ป ได้ ว่า เป็ นลัก ษณะที่
วิวฒ
ั นาการขึ ้นเองเฉพาะที่เมืองศรี เทพ ซึ่งสอดคล้ องกับแผนผังแบบปั ญจรถะที่เกิดขึ ้นครัง้ แรกที่
เจดีย์ประธานของเขาคลังนอก ในสมัยทวารวดีเช่นเดียวกัน (แผนผังที่ 14)
การศึกษาเปรียบเทียบอาคารจําลองของชุดฐานศิลาแลง
แผนผังแบบปั ญจรถะหรื อการยกเก็จ 5 เก็จในแต่ละด้ านนั ้น หากไม่รวมเก็จประธานที่
ทําหน้ าที่เป็ นบันได จะพบว่าแต่ละเก็จที่เหลือมีการประดับด้ วยอาคารจําลองทุกเก็จ รวมทังที
้ ่ว่าง
ระหว่างเก็จก็ มีการประดับด้ วยเช่นกัน ดังนันแต่
้ ละด้ านจึงมีการประดับอาคารจําลองด้ านละ 8
หลัง รวมทังสิ
้ ้น 32 หลัง ซึง่ ทังสองชั
้
้นของชุดฐานศิลาแลงมีการประดับเช่นนี ้เช่นเดียวกัน แต่อาคาร
จําลองของชุดฐานศิลาแลงชัน้ ที่ 2 จะมีขนาดลดหลัน่ ลง ดังนั ้นเจดีย์ประธานจึงมี อาคารจํ าลอง
ขนาดเล็ก-ใหญ่ประดับที่แต่ละด้ านของฐานทังสองชั
้
นทั
้ งสิ
้ ้น 64 หลัง
ลักษณะโดดเด่น ของอาคารจํ า ลองนีเ้ อง ทํา ให้ เ ป็ นประเด็ นที่ไ ด้ รั บความสนใจใน
การศึกษาเปรี ยบเทียบ ในปั จจุบนั มีการเสนอไว้ 2 ข้ อสันนิษฐานด้ วยกัน คือ
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1. สันติ เล็กสุขุม ผู้เชี่ ยวชาญด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะ เสนอว่าอาคารจํ าลองของ
เจดีย์ประธานเขาคลังนอกเคยปรากฏขึ ้นแล้ ว โดยทําการเปรี ยบเทียบอาคารจําลองที่มีสดั ส่วนเล็ก
กว่าในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 และศิลปะจามประมาณครึ่ งหลัง
พุทธศตวรรษที่ 14 14
13

2. เชษฐ์ ติงสัญชลี เสนอว่าอาคารจํ าลองของเจดีย์ประธานเขาคลังนอก คล้ ายกับ
ระบบบัญชร (การประดับอาคารจําลองที่ผนังของเรื อนธาตุ) ในศิลปะอินเดียใต้ เนื่องจากอาคาร
จําลองของโบราณสถานเขาคลังนอกมีระดับตํ่ากว่าฐานเรื อนธาตุ และมีเสาติดผนัง หลังคาลาด
และอาคารจําลองบนหลังคาลาดเป็ นของตนเอง ซึ่งเป็ นลักษณะของบัญชรในสมัยโจฬะตอนต้ น
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 15
14

ข้ อสันนิษฐานเกี่ยวกับการศึกษาเปรี ยบเทียบอาคารจําลองเจดีย์ประธานเขาคลังนอก
ของทังคู
้ ม่ ีความน่าสนใจ เนื่องจากศึกษาเปรี ยบเทียบคนละภูมิภาค และได้ ห้วงเวลาอยูใ่ นช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 12 – 15 ซึ่งควรจะทําการตรวจสอบข้ อสันนิษฐานทังสองประเด็
้
น เพื่อหาความชัดเจน
หรื ออาจพบประเด็นใหม่ในการศึกษาขึ ้นมา แต่ในขั ้นแรกควรทําความเข้ าใจถึงคุณลักษณะของ
อาคารจําลองของเจดีย์ประธานเขาคลังนอกเสียก่อน ซึ่งจําแนกคุณลักษณะสําคัญได้ 2 ประการ
ดังนี ้(ภาพที่ 99)
1. ลักษณะเป็ นอาคารทรงปราสาทซ้ อนกัน 2 ชั ้น ชั ้นที่ 1 ก่อยื่นออกมาจากเรื อนธาตุ
ชันที
้ ่ 2 ก่อยื่นออกมาจากชันที
้ ่ 1 อีกชั ้นหนึ่ง ชั ้นที่ 1 มีการประดับด้ วยเสาติดผนัง หลังคาลาด ต่อ
ขึ ้นไปเป็ นอาคารจํ าลองขนาดเล็กทรงสี่เหลี่ยม ส่วนชัน้ ที่ 2 ส่วนฐานมี บันไดขึน้ เป็ นของตนเอง
เหนือขึ ้นไปเป็ นหลังคาวงโค้ งกุฑุ
2. ลักษณะการประดับจะประดับอยูท่ ี่ฐานติดกับพื ้นล่างของชุดฐานศิลาแลง และมี
ฐานเป็ นอิสระจากฐานของชุดฐานของฐานศิลาแลง ส่วนในชันที
้ ่ 2 คงมีการลดหลัน่ ขนาดลงไป

14

สันติ เล็กสุขมุ , “รูปแบบสันนิษฐาน: เจดีย์เขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ เพชรบูรณ์
,”ศิลปากร 52, 6(พฤศจิกายน – ธันวาคม 2552): 23 – 32.
15
เชษฐ์ ติง สัญ ชลี , “เขาคลัง นอกและประเด็น ความเกี่ ย วข้ อ งกับ สถาปั ต ยกรรมอิ นเดี ย ,”
เมืองโบราณ 35, 3(กรกฎาคม – กันยายน 2552): 118-127.
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ภาพที่ 14 คุณลักษณะสําคัญของอาคารจําลองเจดีย์ประธาน
เมื่ อ ทํ าการศึก ษาเปรี ย บเที ยบตามแนวทางของสัน ติ เล็ก สุขุม พบว่า รู ป แบบของ
อาคารจําลองในศิลปะเขมรสมัยก่อ นเมืองพระนคร มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับคุณลักษณะที่ 1 โดย
เปรี ยบเทียบกับอาคารจําลองของกลุม่ ปราสาทสมโบร์ ไพรกุก ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 16 ซึ่งมีอาคาร
15

จําลองสลักจากอิฐในลักษณะนูนตํ่าติดอยูก่ บั ผนังด้ านละ 2 หลัง (ภาพที่ 100) ลักษณะของอาคาร
จําลองมีการซ้ อนกัน 2 ชัน้ รวมทัง้ ลักษณะชุดฐานที่ดูจะคล้ ายกัน ชัน้ ซ้ อ นชั ้นที่ 2 เครื่ องบนเป็ น
หลังคารูปกุฑเุ ช่นเดียวกัน แตกต่างกันตรงอาคารจําลองขนาดเล็กเหนือหลังคาลาดของชันซ้
้ อนที่ 1
ที่เป็ นทรงกุฑขุ นาดใหญ่แทนที่จะเป็ นทรงสีเ่ หลีย่ ม (ภาพที่ 101)

16

Lawrence P. Briggs, The ancient Khmer Empire (Philadelphia: The American
Philosophical Society, 1999), 74-75.

162

นอกจากนี ้ อาคารจํ าลองประดับผนังที่ปราสาทอัมปึ ล-โรลึม ปราสาทอิ ฐสามหลัง
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 17 ลักษณะของอาคารจําลองมีรายละเอียดที่สาํ คัญตรงชั ้นซ้ อนที่ 2 มีช่อง
16

บันไดเป็ นของตนเอง ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนอาคารจําลองของเขาคลังนอก ต่อขึ ้นไปเป็ นหลังคาทรง
กุฑุ ส่วนชัน้ ซ้ อ นที่ 1 ยังคงเป็ นระบบเดียวกับที่สมโบร์ ไพรกุก แม้ ว่าลักษณะอาคารจําลองเหนือ
หลัง คาลาดจะเป็ นทรงกุฑุ แต่ ก็ มี ส ัด ส่ว นที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ อาคารจํ า ลองเหนื อ หลัง คาลาดของ
เขาคลังนอกอย่างมาก (ภาพที่ 102)

ภาพที่ 15 ลักษณะอาคารจําลองประดับผนังอิฐที่ปราสาทสมโบร์ ไพรกุก
ที่มา: Michel Tranet, Sambaur-Prei-Kuk : monument d’Icanavarma, vol. 1 (Phnom Penh:
s.n., 1977-1999). 274.

17

c2004), 9.

Charles Higham, Encyclopedia of ancient Asian civilizations (Newyork: Fact On File,
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ภาพที่ 16 เปรี ยบเทียบลักษณะอาคารจําลอง
(ก) อาคารจําลองปราสาทสมโบร์ ไพรกุก (ข) อาคารจําลองของเจดีย์ประธาน
ที่มา: Henry Parmentier, L’art Khmer primitive (Paris: Librairie Nationale d'Art et
d'Histoire,1927), 29.
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ภาพที่ 17 เปรี ยบเทียบลักษณะอาคารจําลอง
(ก) อาคารจําลองปราสาทอัมปึ ล-โรลึม (ข) อาคารจําลองของเจดีย์ประธาน
ที่มา: Henry Parmentier, L’art Khmer primitive (Paris: Librairie Nationale d'Art et
d'Histoire,1927), 28.
ถึงแม้ อ าคารจํ า ลองในศิล ปะเขมรสมัย ก่อ นเมื อ งพระนครจะมี ค วามคล้ ายคลึงกับ
อาคารจําลองของเขาคลังนอกค่อนข้ างมาก แต่ข้อแตกต่างที่สําคัญคือตําแหน่งการประดับอาคาร
จําลองเหล่านี ้จะเป็ นภาพสลักนูนตํ่าที่ติดอยู่กับผนังของปราสาทหรื ออาคารประธาน ในลักษณะ
เหมือนกับกําลังลอยอยู่ ซึ่งไม่ได้ จัดวางตั ้งอยู่บริ เวณส่วนฐานของอาคารหรื อผนังยกเก็จเหมือ น
อาคารจํ าลองของเขาคลัง นอก ดัง นัน้ คุณ ลัก ษณะในข้ อ 2 จึ ง ไม่ ค ล้ า ยกับ อาคารจํ า ลองของ
เขาคลังนอก แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบของอาคารคล้ ายกันค่อนข้ างมาก อาคารรู ปแบบนี ้จึงอาจส่ง
อิทธิพลทางรูปแบบศิลปะให้ อาคารจําลองของเขาคลังนอกก็เป็ นได้
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ในส่วนของศิลปะจาม มีการประดับอาคารจําลองเช่นกัน แต่เป็ นอาคารจําลองขนาด
เล็กที่ประดับอยู่บริ เวณส่วนฐานปราสาท หรื อ กาลัน (ชื่อเรี ยกปราสาทแบบจาม) เช่นที่สว่ นฐาน
ของปราสาทในศิลปะฮัว่ ไล ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 18 แต่การจะนําไปเทียบกับอาคารจําลองของเขา
17

คลังนอกดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างทางด้ านขนาดมากเกินไป ในกรณีที่เทียบกับอาคารจําลอง
ของชุดฐานศิลาแลงชัน้ ที่ 1 แต่หากนําไปเทียบกับอาคารจําลองของชุดฐานศิลาแลงชัน้ ที่ 2 แล้ ว
อาจมีสว่ นคล้ ายกันอยู่ โดยเฉพาะลักษณะการประดับอาคารซ้ อนกันมากกว่า 2 ชั ้น (ภาพที่ 103)
แต่อย่างไรก็ตามอาคารจําลองที่มีขนาดเล็กลงในชุดฐานศิลาแลงชันที
้ ่ 2 ของเขาคลังนอก อาจ
เป็ นเพราะการสร้ างชุดฐานให้ ลดหลัน่ กัน จึงทําให้ เหลือพื ้นที่ในการสร้ างน้ อยลง

ภาพที่ 18 เปรี ยบเทียบอาคารจําลองกับศิลปะจาม
(ก) อาคารจําลองประดับฐานปราสาทฮัว่ ไล (ข) อาคารจําลองชุดฐานศิลาแลงชั ้นที่ 2
การศึกษาเปรี ยบเทียบในแนวทางของเชษฐ์ ติงสัญชลี ที่ศึกษาเปรี ยบเทียบกับระบบ
บัญชร หรื อ ระบบการประดับอาคารจําลองที่เรื อ นธาตุของอาคาร ที่นิยมในศิลปะอินเดียใต้ ซึ่ง
ลักษณะของบัญชรจะมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับเรื อนธาตุ คือมีเสาติดผนัง หลังคาลาด และมี
อาคารจําลองหลักเล็กอยูบ่ นหลังคาลาด แต่ลกั ษณะโดยรวมบ่งชี ้ว่ามิได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของเรื อนธาตุ
18

Philippe Stern, L'art du Champa (ancient Annam) et son e'volution (Paris: AdrienMaisonneuve, 1942), 8-10.
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โดยมีเสาติดผนังที่ขนานไปกับเสาของเรื อนธาตุ เพื่อรองรับหลังคาลาดของตนเองที่อยู่ในระดับตํ่า
กว่าหลังคาของเรื อนธาตุ 19 (ภาพที่ 104)
18

พบว่า บัญ ชรปรากฏขึ น้ แล้ ว ตัง้ แต่พุท ธศตวรรษที่ 12 – 13 ทัง้ ในศิ ล ปะจาลุก ยะ
ตะวันตกระยะแรก รัฐกรรณาฏกะ และศิลปะปั ลลวะ รัฐทมิฬนาดูร แต่พฒ
ั นาการที่สําคัญเกิดขึ ้น
ในสมัยโจฬะตอนต้ น ราวพุทธศตวรรษที่ 15 เป็ นต้ นไป ซึง่ บัญชรถูกออกแบบให้ มีฐานแยกออกมา
จากเรื อนธาตุจริ งเป็ นฐานของตนเอง 20 (ภาพที่ 105)
19

ภาพที่ 19 ส่วนประกอบของบัญชรและเรื อนธาตุ เทวาลัยมัลลิการชุน เมืองปั ฎฎทากัลป์
ที่มา: Adam Hardy, The temple architecture of India (Chichester, West Sussex : John
Wiley & Sons, c2007), 146.
19

เชษฐ์ ติง สัญ ชลี , “เขาคลัง นอกและประเด็น ความเกี่ ย วข้ อ งกับ สถาปั ต ยกรรมอิ นเดี ย ,”
เมืองโบราณ 35, 3(กรกฎาคม – กันยายน 2552): 122.
20
เรื่ องเดียวกัน, 124.
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ภาพที่ 20 เทวาลัยในสมัยโจฬะที่มีการประดับบัญชร
(ก) เทวาลัยพรหมปุรีศวร สมัยโจฬะตอนต้ น หมู่บ้านปุลลมังไค พุทธศตวรรษที่ 15
(ข) เทวาลัยไอราวเตศวร ที่ทาราสุนมั ศิลปะโจฬะตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ 17 – 18
ที่มา: เชษฐ์ ติงสัญชลี, “เขาคลังนอกและประเด็นความเกี่ ย วข้ อ งกับสถาปั ต ยกรรมอิ นเดีย,”
เมืองโบราณ 35, 3(กรกฎาคม – กันยายน 2552): 124-125.
ข้ อสรุ ปของเชษฐ์ ติงสัญชลี ระบุว่า แม้ รูปแบบของอาคารจําลองและบัญชรในศิลปะ
อินเดียใต้ จะมีรายละเอียดด้ านรู ปแบบที่แตกต่างกันไปบ้ าง แต่มีระเบียบที่สําคัญบางประการที่
เชื่อมโยงกันได้ คือ
1. อาคารจําลองของเขาคลังนอกมีฐานเป็ นของตนเอง โดยมีลกั ษณะของลวดบัวฐานที่
แตกต่างไปจากเรื อ นธาตุจริ งและมีระดับตํ่าว่าเรื อนธาตุจริ ง คล้ ายกับบัญชรในศิลปะอินเดียใต้
สมัยโจฬะเป็ นต้ นไป
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2. การที่อาคารจําลองของเขาคลังนอกมีเสาติดผนัง หลังคาลาด และอาคารจําลองบน
หลังคาลาด ย่อมคล้ ายกับบัญชรในศิลปะอินเดียใต้ ที่มีลกั ษณะเดียวกันนี ้เช่นกัน 21
20

ผู้วิจยั มีความเห็นว่าลักษณะของอาคารจําลองหรื อบัญชรในศิลปะอินเดียใต้ มีลกั ษณะ
โดยรวมคล้ ายกับอาคารจําลองของเขาคลังนอก อาจมีแตกต่างบ้ างตรงที่ไม่มีการสร้ างอาคารซ้ อน
ชั ้นกันเหมือนที่พบในศิลปะเขมร สมัยก่อนเมืองพระนคร หรื อส่วนของอาคารจําลองบนหลังคาลาด
ที่เป็ นทรงกุฑขุ นาดใหญ่ ซึง่ แตกต่างจากทรงสีเ่ หลีย่ มของเขาคลังนอก แต่ก็พอจะเห็นเค้ าโครงของ
ความสัมพันธ์ ทางด้ านรูปแบบได้
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสําคัญควรอยูท่ ี่ระบบการประดับบัญชร ที่มีการประดับเรื อนธาตุ
ของอาคารในลักษณะเดียวกับเขาคลังนอก คือ มีการตั ้งอยู่บนพื ้นและประดับเข้ าไปในผนังเรื อน
ธาตุ ทังในส่
้ วนของผนังยกเก็จ และระหว่างช่องว่างระหว่างเก็จอย่างเป็ นระเบียบ ซึ่งแตกต่างจาก
ลักษณะการประดับอาคารจําลองในศิลปะเขมร สมัยก่อนเมืองพระนคร
ระบบการประดับบัญชรนี ้คงเป็ นลักษณะที่ปรากฏขึ ้นแล้ วในศิลปะทวารวดี แต่เป็ น
ลักษณะของอาคารขนาดเล็กที่มียอดเป็ นกุฑุและหลังคาลาด ตังขนาบส่
้
วนข้ างของเก็จประธาน
ของพระประโทนเจดีย์ 22 และยังไม่ชัดเจนเท่าที่เขาคลังนอก แต่ในกรณีนี ้คงต้ องคํานึงถึงข้ อจํากัด
21

ในเรื่ องความเสือ่ มสภาพของเจดีย์ในสมัยทวารวดีด้วย ซึ่งอาจทําให้ การศึกษาเปรี ยบเทียบเป็ นได้
ค่อนข้ างยาก
ดังนัน้ ในประเด็น การศึกษาเปรี ยบเทียบอาคารจํ า ลองของเขาคลัง นอก เชื่ อ ว่าควร
เกิ ดขึน้ ด้ วย “ระบบ” การประดับบัญชรของอิ นเดียใต้ เนื่องจากมีระเบียบแบบแผนและปรากฏ
ต่อเนื่องตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 12 – 18 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประดับบัญชรที่วิวฒ
ั นาการให้ มีฐาน
เป็ นของตนเองในสมัยโจฬะตอนต้ น ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 ซึ่งคล้ ายกับ “ระบบ” การประดับ
อาคารจําลองของเขาคลังนอก ในขณะที่การประดับอาคารจําลองของศิลปะเขมร สมัยก่อนเมือง
พระนครดูเหมือนว่าจะไม่มีพฒ
ั นาการต่อเนื่องมาในสมัยหลังเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยเมือง
พระนคร ซึง่ เปลีย่ นจากการประดับอาคารเป็ นการสลักเป็ นลวดลายพื ้นฐานแทน แต่อย่างไรก็ตาม
21

เรื่ องเดียวกัน, 125.
22
เชษฐ์ ติง สัญชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศิลปะปาละและอิท ธิพลต่ อศิลปะใน
ประเทศไทย , 52-53.

169

ปฏิเสธไม่ได้ ว่า “รู ปแบบ” ของอาคารจําลองในสมัยนี ้ มี ความคล้ ายคลึงกับอาคารจํ าลองของ
เขาคลังนอกเป็ นอย่างมากเช่นเดียวกัน
การศึกษาเปรียบเทียบชุดฐานเจดีย์ประธานกับศาสนสถานบนฐานเป็ นชัน้
ลักษณะของชุดฐานศิลาแลงที่มีขนาดใหญ่ และสามารถเดินประทักษิ ณได้ รอบทังสอง
้
ชันของเจดี
้
ย์ประธานเขาคลังนอกเป็ นลักษณะที่โดดเด่น รวมทั ้งการตกแต่งเรื อนธาตุของชุดฐาน
ศิลาแลง ซึง่ ถ้ าไม่นบั เอาอาคารจําลองมาอยูใ่ นการตกแต่งก็ยงั ถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ในกรณีของการตกแต่งเรื อนธาตุของชุดฐานศิลาแลงนันมี
้ การศึกษาแล้ วว่า ระบบลวด
บัวของชุดฐานชันที
้ ่ 1 ของเขาคลังนอกมีลกั ษณะคล้ ายกับเค้ าโครงของฐานประทักษิ ณของอาคาร
หมายเลข 12 และ 14 ที่นาลันทา ศิลปะปาละ ราวพุทธศตวรรษที่ 14 ซึ่งเรื อนธาตุของชุดฐานของ
เขาคลังนอกปรากฏบัวขนาดใหญ่ด้านล่าง ถัดขึ ้นมาด้ านบนกลับเป็ นเรื อนธาตุที่ไม่สามารถเข้ าไป
ได้ จริ ง ประดับด้ วยเสาติดผนังคัน่ เป็ นระยะ อีกทังยั
้ ง ทําหน้ าที่แบ่งช่องลงต่อเนื่องสู่ด้านล่างของ
ฐานคล้ ายกับเสาติดผนังของศิลปะปาละ แต่ไม่ละเอียดเท่า ไม่ปรากฏซุ้มจระนํา ด้ านบนและ
ด้ านล่างมีบวั เชิงและบัวรัดเกล้ าคาด คล้ ายกับการคาดหลังคาลาดด้ านบนและด้ านล่างของเรื อน
ธาตุในศิลปะปาละเช่นกัน 23
22

กลับมาที่ลกั ษณะของภาพรวมชุดฐานขนาดใหญ่ของเขาคลังนอก ในสมัยทวารวดีอาจ
ไม่ปรากฏฐานขนาดใหญ่เช่นนี ้มาก่อน ถึงแม้ เจดีย์ในสมัยทวารวดีจะมีการจัดลําดับการซ้ อนชัน้
มากกว่าหนึ่งชัน้ เสมอ แต่จะแบ่งด้ วยระบบฐานจํานวน 2 ชัน้ คือ ฐานประทักษิ ณ และฐานหลัก
รองรับเรื อนธาตุ ซึง่ โดยปกติฐานประทักษิณจะเป็ นฐานที่ไม่มีการยกเก็จและมีบนั ไดทางขึ ้นเพื่อให้
ผู้คนประกอบพิธีกรรมบนลานประทักษิ ณ และทําหน้ าที่รองรับฐานหลักที่เป็ นฐานยกเก็จอีกครั ง้

23

เชษฐ์ ติง สัญ ชลี , “เขาคลัง นอกและประเด็น ความเกี่ ย วข้ อ งกับ สถาปั ต ยกรรมอิ น เดี ย ,”

เมืองโบราณ 35, 119-121.
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หนึ่ง ยกเว้ นที่เจดีย์พระประโทนที่มีการทําฐานยกเก็จทัง้ 2 ชัน้ ซึ่งถือว่ามีความซับซ้ อนมากแห่ง
หนึง่ และอาจมีการขยายเพิ่มเติมในสมัยหลังเพื่อใช้ เดินประทักษิณทั ้ง 2 ชั ้น 24 (ภาพที่ 106)
23

ภาพที่ 21 ลักษณะการแบ่งส่วนฐานของเจดีย์พระประโทน
กรณีตวั อย่างจากเจดีย์พระประโทนเกิดขึ ้นที่เขาคลังนอกด้ วยเช่นกันและมีลกั ษณะที่
ซับซ้ อนกว่ามาก กล่าวคือ ฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ทงสองชั
ั้
นมี
้ การยกเก็จลดหลัน่ กันมาตังแต่
้ ต้น
และฐานชันล่
้ างนันกลั
้ บไม่ใช่ฐานที่ใช้ ในการประทักษิณโดยตรง (ใช้ ประทักษิ ณได้ ) แต่ฐานที่ใช้ ใน
การประทักษิ ณโดยตรง คือ ฐานชันบน
้ ซึ่งมีลานประทักษิ ณ รวมถึงระเบียงคด เพื่อสําหรับการ
ประกอบกิ จกรรมด้ านบนลานประทักษิ ณโดยเฉพาะ แต่ฐานทังสองชั
้
นนั
้ นก็
้ ยืดขยายขนาดให้ สูง
และกว้ างกว่าฐานในศิลปะทวารวดีทวั่ ไป จึงเป็ นชุดฐานที่น่าจะซับซ้ อนที่สดุ ในสมัยทวารวดีแห่ง
หนึง่ (ภาพที่ 107)

24

เชษฐ์ ติง สัญชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศิลปะปาละและอิท ธิพลต่ อศิลปะใน
ประเทศไทย , 45. ดูเพิ่ม เติมเรื่ อ งลํ าดับการสร้ างของเจดี ย์พ ระประโทนได้ ใน กรมศิล ปากร, ปกิ ณ กศิลปวัฒนธรรม เล่ ม 15 จังหวัดนครปฐม (นนทบุรี: ไซออน มีเดีย, 2552), 47 - 68.
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ภาพที่ 22 ลําดับชุดฐานของเจดีย์ประธาน เขาคลังนอก
เมื่ อเปรี ยบเทียบกับอาคารขนาดใหญ่ ที่นาลันทาอย่างอาคารหมายเลข 12 และ 14
พบว่าฐานของอาคารทังสองมี
้
ลกั ษณะสูงใหญ่เช่นเดียวกัน แต่มิได้ มีการซ้ อนชั ้นเช่นเขาคลังนอก
ซึง่ น่าจะเกี่ยวข้ องกับประเด็นอื่นๆ มากกว่าประเด็นนี ้ แต่หากพิจารณาจากลักษณะของการซ้ อน
ชันของฐานเขาคลั
้
งนอกและอยูใ่ นผังสีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส และการมีอาคารประธานตั ้งอยู่ด้านบนอีกครัง้
หนึง่ ทําให้ นกึ ถึงศาสนสถานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีลกั ษณะของ “ฐานเป็ นชัน”
้
ศาสนสถานบนถานเป็ นชัน้ คือ ศาสนสถานที่มีการสร้ างฐานสูงซ้ อนเป็ นชันๆ
้ ลดหลัน่
กันขึ ้นไปจนถึงส่วนยอด ด้ านบนมีอาคารประธานตังอยู
้ อ่ ีกในผังเดี่ยว หรื ออาจเป็ นกลุม่ อาคาร
การเกิ ด ขึน้ ของศาสนสถานบนฐานเป็ นชัน้ ในเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ดูเ หมื อ นจะ
เกิดขึ ้นใกล้ เคียงกัน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 ซึ่งร่ วมสมัยกับทวารวดีในไทย ศาสนสถานบน
ฐานเป็ นชันที
้ ่โดดเด่นมากที่สดุ คือ มหาสถูปบุโรพุทธโธ ภายใต้ การอุปถัมภ์ของราชวงศ์ไศเลนทร์ ใน
ชวาภาคกลาง ราวพุทธศตวรรษที่ 14 25 ซึง่ ถือเป็ นอาคารในผังสีเ่ หลีย่ มและซ้ อนชั ้นในผังกลมตาม
24

ลักษณะของมณฑลจักวาลของพุทธศาสนามหายานที่สมบูรณ์มากที่สดุ
25

John N. Miksic and others, Borobudur : majestic, mysterious, magnificent (Sleman,
Yogyakarta, Indonesia: Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, 2010), 29.

172

การเกิดศาสนสถานบนฐานเป็ นชัน้ อีกแห่งหนึ่งที่สําคัญ คือ การสร้ างศาสนบรรพตขึ ้น
เป็ นครัง้ แรกในอาณาจักรกัมพูชา อาจนับตังแต่
้ การประดิษฐานคติเทวราชและสร้ างศาสนสถาน
บนฐานเป็ นชันขึ
้ ้น บนภูเขาพนมกุเลนของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 2 ราวต้ นพุทธศตวรรษที่ 14 26 แต่ก่อน
25

หน้ านี ้ก็มีการสร้ างศาสนสถานบนฐานเป็ นชันแล้
้ ว ที่ปราสาทออกยม ราวพุทธศตวรรษที่ 13 27 แต่
26

สภาพของปราสาทพังทลายไปมาก ซึง่ แม้ วา่ จะมีการสร้ างศาสนสถานบนฐานเป็ นชั ้นในอาณาจักร
กัมพูชาตังแต่
้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 แล้ วก็ตาม แต่หลักฐานยังไม่ชดั เจนมากนัก จนกระทัง่ ใน
รัชกาลของพระเจ้ าอินทรวรมัน ทรงสร้ างปราสาทบากองสร้ างขึ ้น ช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 15 28 จึง
27

น่าจะเป็ นหลักฐานสําคัญของการเกิดศาสนสถานบนฐานเป็ นชันอย่
้ างแท้ จริ งในอาณาจักรกัมพูชา
จากที่ยกมาจะเห็นได้ วา่ ช่วงเวลาของการเกิดศาสนสถานบนฐานเป็ นชั ้น ทั ้งในชวาภาค
กลางและกัมพูชาเกิดขึ ้นใกล้ เคียงกันในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 - 15 ซึ่งจากลักษณะของฐานที่มี
การซ้ อนชันและขยายขนาดให้
้
ใหญ่ขึ ้น โดยเฉพาะศาสนสถานในศิลปะเขมร มีการซ้ อนชั ้นโดยใช้
ผังสี่เหลี่ยมจตุรัสขึน้ ไป 3 – 5 ชัน้ ถึงแม้ ว่าจะไม่ปรากฏการยกเก็จหรื อย่อ มุมก็ตาม ทั ้งสองแห่ง
น่าจะเป็ นจุดเริ่ มต้ นแนวคิดในการสร้ างศาสนสถานบนฐานเป็ นชันในเอเชี
้
ยตะวันออกเฉียงใต้ และ
อาจเป็ นแรงบันดาลใจให้ ช่างที่เมือ งศรี เทพ ปรับรู ปแบบของศาสนบรรพตมาเป็ นของตนเองโดย
ยังคงรูปแบบของศิลปกรรมทวารวดีไว้ ก็เป็ นได้ (ภาพที่ 108)
อนึง่ ในสมัยปาละของอินเดียยังมีศาสนสถานชื่อว่าสถูปเกสาริ ยา ที่มีลกั ษณะของฐาน
ซ้ อนชันเช่
้ นเดียวกัน และน่าจะเป็ นต้ นแบบของมหาสถูปบุโรพุทธโธ ในชวาภาคกลาง 29 ซึ่งอาจจะ
28

ต้ องศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นนี ้ต่อไปในอนาคต เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับศาสนสถานบนฐานเป็ น
ชั ้นและเขาคลังนอก

26

David L. Snellgrove, Angkor-before and after : a cultural history of the khmers
(Bangkok: Orchid Press, c2004), 51.
27
Lawrence P. Briggs, The ancient Khmer Empire, 85.
28
29

Ibid, 101.

เชษฐ์ ติง สัญ ชลี,ประวัติศาสตร์ ศิลปะ อิน เดียและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (นนทบุรี:
มิวเซียมเพลส, 2558), 195.
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ภาพที่ 23 เปรี ยบเทียบลักษณะฐานเป็ นชั ้นของเขาคลังนอก
(ก) มหาสถูปบุโรพุทธโธ ชวาภาคกลาง อินโดนีเซีย
(ข) ปราสาทบากอง เมืองร่อลวย กัมพูชา
(ค) เขาคลังนอก เมืองศรี เทพ
ที่ ม า: (ก) Maestro Bali, Borubudur, accessed June 20, 2015, available from
http://www.maestrobali.com/en/portfolio/borobudur/
(ข) Asiaprivatetour, Cambodia, accessed June 20, 2015, available from
http://asiaprivatetour.com/photo-gallery/cambodia/
ข้ อสรุปของการศึกษาเปรียบเทียบและการกําหนดอายุ
โบราณสถานเขาคลังนอกสมัยที่ 1
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบร่ องรอยหรื อศิลปสถาปั ตยกรรมที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ของ
เขาคลังนอก โดยเฉพาะเจดีย์ประธานที่ยังคงสมบูรณ์ อ ยู่มากนัน้ สามารถแบ่งได้ ตามประเด็น
ศึกษาที่สาํ คัญ 3 ประเด็น ดังนี ้
1.การศึกษาเปรี ยบเทียบแผนผังของเจดีย์ประธาน ผลของการศึกษาเปรี ยบเทีย บ
พบว่าแผนผังของเจดีย์ประธานมี ความซับซ้ อ นมากที่สดุ ในสมัยทวารวดี เนื่อ งจากตังอยู
้ ่ในผัง
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ปั ญจรถะหรื อการยกเก็จ 5 เก็จของแต่ละด้ าน ซึ่งยังไม่เคยพบในสมัยทวารวดีเท่าที่ทําการศึกษา
และการแบ่งเพิ่มมุมของเก็จ มุมก็ เพิ่งพบที่เขาคลังนอกที่แรกเช่นเดียวกัน ด้ วยวิวัฒนาการของ
แผนผังยกเก็จแบบตรี รถะในสมัยทวารวดี ที่พฒ
ั นามาจากแผนผังแบบทวิรถะในอาคารศิลปะคุป
ตะตอนปลาย-ปาละตอนต้ น ที่นาลันทา ราวพุทธศตวรรษที่ 14 ทําให้ เชื่อ ว่าแผนผังของเขาคลัง
นอกคงพัฒนามาจากผังตรี รถะในอาคารแบบทวารวดี หรื ออาจมีความเกี่ยวข้ องกับการแบ่งมุม
ของเก็จมุม ในอาคารสมัยจาลุกยะตะวันตก ระยะแรก ราวพุทธศตวรรษที่ 13 แต่อย่างไรก็ตาม
ด้ วยความซับซ้ อนของผังแบบปั ญจรถะ เขาคลังนอกอาจจะสร้ างขึ ้นในห้ วงเวลาหลังจากแผนผัง
แบบตรี รถะเกิดขึ ้นแล้ วในสมัยทวารวดี ซึง่ อาจจะอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 - 15
2. การศึกษาเปรี ยบเทียบอาคารจําลองของเจดีย์ประธาน พบว่าอาคารจําลองของเขา
คลังนอกมีรูปแบบคล้ ายกับทังอาคารจํ
้
าลองของปราสาทเขมรสมัยก่อนเมื องพระนคร ช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 12 และบัญชรในศิลปะอินเดียใต้ ซึ่งเริ่ มต้ นตั ้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 – 13 เช่นเดียวกัน
แต่ระบบการวางตําแหน่งและความอิสระของฐานนันมี
้ ความชัดเจนว่าคงได้ รับอิทธิ พลของศิลปะ
อินเดียใต้ ที่มีความชัดเจนขึ ้นในสมัยโจฬะตอนต้ น ราวพุทธศตวรรษที่ 15 เป็ นต้ นไป
3. การศึกษาเปรี ยบเทียบกับศาสนสถานบนฐานเป็ นชัน้ พบว่าเขาคลังนอกมี การ
ตกแต่งเรื อ นธาตุของชุดฐานชัน้ ที่ 1 คล้ ายเรื อ นธาตุของสถูปหมายเลข 12 และ 14 ที่นาลันทา
ศิลปะปาละตอนต้ น พุทธศตวรรษที่ 14 และมีความซับซ้ อนในเรื่ องการจัดลําดับฐานมากที่สดุ ใน
สมัยทวารวดี และด้ วยขนาดและความสูงของฐานซ้ อนชั ้น อาจเทียบได้ กบั ศาสนสถานบนฐานเป็ น
ชั ้นที่เกิดขึ ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15
ผลการศึก ษาเปรี ย บเที ย บทํา ให้ ท ราบว่า เขาคลัง นอกเป็ นโบราณสถานที่ มีค วาม
ซับซ้ อนทางด้ านสถาปั ตยกรรมเป็ นอย่างมาก และแสดงให้ เห็นการผสมผสานกันระหว่างแผนผัง
และการตกแต่งเรื อนธาตุในศิลปะปาละ ของอินเดียเหนือ การจัดวางระบบบัญชร ในอินเดียใต้
และมี รูปแบบศิลปะที่พัฒนาขึน้ เองในสมัยทวารวดีและศิ ลปะภายในเอเชี ย ตะวันออกเฉี ยงใต้
รวมทังอาจเกี
้
่ยวข้ องกับการเกิดขึ ้นของอาคารบนฐานเป็ นชั ้น ดังนั ้นห้ วงเวลาแรกสร้ างของเขาคลัง
นอกในสมัยที่ 1 อาจเกิดขึ ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 14 – 15
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โบราณสถานเขาคลังนอกสมัยที่ 2
ร่องร่อยหลักฐานของการซ่อมแปลงเจดีย์ประธานสมัยที่ 2 ที่สามารถกําหนดอายุได้
นันยั
้ งไม่ชัดเจนเท่าที่ควร แต่หลักฐานที่สอดคล้ องกับการกําหนดอายุสมัยที่ 1 คือการพบเครื่ อ ง
ถ้ วยแหล่งจากเตาเขมรหลายใบ (ภาพที่ 33) และเศษภาชนะดิ นเผาเนื ้อแกร่ งแหล่งเตาเขมร
เช่น เดี ยวกัน หลายชิ น้ ในระดับ เดี ยวกับ ลานประทักษิ ณ ซึ่ง เป็ นการใช้ พื น้ ที่ สมัยที่ 2 จากการ
กําหนดอายุเครื่ องถ้ วยและเศษภาชนะดินเผาเนื ้อแกร่ งที่พบมากในแหล่งเตาจังหวัดบุรีรัมย์ จะมี
อายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 - 19 30
29

หลักฐานอีกชิ ้นหนึง่ คือ พระพุทธรู ปที่พบในซุ้มด้ านทิศตะวันตกของอาคารประธานที่
สร้ างขึน้ ในสมัยที่ 2 นีด้ ้ ว ย (ภาพที่ 32) ซึ่งจากการศึกษาเปรี ยบเทียบพบว่า เป็ นพระพุทธรู ป
ประทับยืนแสดงปางวิตรรกมุทราหรื อปางแสดงธรรม มีการงอนิ ้วพระหัตด้ านซ้ าย ซึ่งตามลักษณะ
ที่สาํ คัญคือ การประทับยืนตรงและขมวดพระเกศาใหญ่และพระพักตร์ เป็ นแบบพื ้นเมืองมากแล้ ว
ซึง่ เป็ นลักษณะของพระพุทธรู ปสมัยทวารวดีตอนกลาง การงอนิ ้วพระหัตถ์ น่าจะเป็ นการแก้ ไขใน
กรณีที่นิ ้วพระหัตถ์หกั หายไปแต่เดิมหรื อเป็ นลักษณะเฉพาะของศิลปะทวารวดีพื ้นเมืองในช่วงนี ้ที่
ปรากฏการสลักที่ไม่ถูกสัดส่วนความสมมาตรหรื อ กายวิภาคมากนัก จึงควรจัดอยู่ในช่วงพุท ธ
ศตวรรษที่ 14 – 15 31
30

ข้ อ สังเกตที่สําคัญคือ พระพุทธรู ปองค์นี ้อาจจะนํามาจากที่อื่ นก็เป็ นได้ เนื่องด้ วยมี
ขนาดเล็กและส่วนพระบาทแตกหักชํารุ ด รวมทั ้งการประดิษฐานภายในซุ้ มที่แทรกอยู่ในอาคาร
ประธาน หรื ออาจเป็ นพระพุทธรูปที่เคยอยู่ที่โบราณสถานเขาคลังนอกแห่งนี ้ ซึ่งอาจนํากลับมาใช้
อีกครัง้ ในสมัยนี ้ ดังนันจึ
้ งไม่สามารถนํามาใช้ กําหนดอายุในสมัยที่ 2 นี ้ได้ ดังนั ้นจึงอาจกล่าวได้ ว่า
การซ่อมแปลงนี ้อาจเกิดขึ ้นเวลาใดเวลาหนึ่งในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 19 ตามการกําหนดอายุ
จากเครื่ องถ้ วยที่พบบนลานประทักษิณ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั ตารางด้ านล่างนี ้ (ตารางที่ 7)

30

กรมศิลปากร, เซรามิคในประเทศไทย ชุดที่ 4 : เตาบ้ านกรวด บุรีรัมย์ (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์
การพิมพ์, 2550).
31
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เรี ยบเรี ยง, ทวารวดี ศิลปกรรมยุคเริ่มแรกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ:
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 83-86.
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ตารางที่ 2 การกําหนดอายุสมัยของเขาคลังนอก
ลําดับสมัย
สมัยที่ 1

สมัยที่ 2

ทิ ้งร้ าง

วัตถุประสงค์
ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบ
อายุสมัย
แรกสร้ าง 1.มีความซับซ้ อนของแผนผังมาก ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 - 15
ว่า อาคารในสมัย ทวารวดี และ
สัมพันธ์ กบั ศิลปะอินเดียเหนือ
2. อาคารจํ า ลองสั ม พั น ธ์ กั บ
ระบบบัญชรของอินเดียใต้
3.สัมพันธ์ กบั ศาสนสถานบนฐาน
เป็ นชัน้ ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยง
ใต้
ซ่อมแปลง 1.เครื่ อ งถ้ วยแหล่งเตาเขมรที่พบ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 - 19
บนลานประทัก ษิ ณ สัม พัน ธ์ กั บ
การใช้ งานสมัยที่ 2
ทิ ้งร้ าง
1. ช่วงเวลาเดียวกับเมืองศรี เทพ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19

การศึกษาแนวคิดในการก่ อสร้ างของโบราณสถานเขาคลังนอก
สาเหตุของการศึกษาแนวคิด ในการก่อ สร้ างโบราณสถานเขาคลังนอก คือ ผู้วิจัย
คิดเห็นว่าการก่อสร้ างในแต่ละสมัยของเขาคลังนอก อาจมีสาเหตุหรื อแนวคิดในการก่อสร้ างของ
สมัยนันๆ
้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในสมัยแรกสร้ าง ที่อาจจะแสดงออกผ่านการซ่อ ม
แปลงโครงสร้ างบางแห่งของโบราณสถานให้ มีหน้ าที่ในการใช้ งานเปลีย่ นไปจากเดิม ซึง่ การอธิ บาย
สาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมหรื อพฤติกรรมของมนุษย์ ก็เป็ นจุดประสงค์หนึ่งของ
การศึกษาทางโบราณคดี
ในกรณี ของเขาคลังนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ตามการจัดลําดับสมัย ซึ่ง
อาจมีแนวคิดที่เปลีย่ นไป แต่ข้อจํากัดสําคัญประการหนึง่ ในการศึกษาแนวคิดของเขาคลังนอก คือ
การที่ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถบ่งบอกเรื่ องราวทางประติมานวิทยาได้ อย่างชัดเจน
เช่น จารึก ภาพสลัก ประติมากรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว เป็ นต้ น ทําให้ การศึกษาแนวคิดที่เน้ นไป
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ทางประติมานวิทยานันทํ
้ าได้ ยาก ดังนั ้นการศึกษาแนวคิดในการก่อสร้ างครัง้ นี ้ นอกจากจะศึกษา
ผ่านทางร่ อ งรอยหลักฐานทางโบราณคดีแล้ ว จึงต้ อ งการศึกษาผ่านบริ บททางโบราณคดี เพื่อ
ตีความแนวคิดในการก่อสร้ างต่อไป
แนวคิดเกี่ยวกับตําแหน่ งที่ตัง้ ของโบราณสถานเขาคลังนอก
ตํา แหน่ง ที่ ตัง้ ของเขาคลัง นอกอยู่ท างด้ านทิ ศ เหนื อ ของเมื อ งศรี เ ทพ ห่า งออกไป
ประมาณ 2 กิโลเมตร ในปั จจุบนั เป็ นที่ตั ้งของหมู่บ้านและพื ้นที่เกษตรกรรม ซึ่งข้ อสังเกตเกี่ยวกับ
ตําแหน่งที่ตงของโบราณสถานเขาคลั
ั้
งนอกอาจะแบ่งได้ เป็ น 2 ข้ อสังเกตคือ
ความสัมพันธ์ กับแกนทิศ เมื่อวิเคราะห์ตําแหน่งที่ตั ้งของเขาคลังนอก จากภาพถ่าย
ดาวเทียม หรื อภาพถ่ายระยะไกล พบว่าเขาคลังนอกตั ้งอยูบ่ นแกนทิศเดียวกันกับเมือง ศรี เทพ โดย
ใช้ แกนทิศเหนือ -ใต้ ร่วมกัน เมื่ อ ทดลองลากเส้ นแนวแกนเหนือ -ใต้ โดยให้ เจดีย์ประธานเป็ นจุด
ศูนย์กลาง ผ่านเจดีย์บริ วารด้ านทิศใต้ รวมทังเนิ
้ นโบราณสถานที่ยงั ไม่ได้ ทําการขุดศึกษา เส้ นแนว
แกนจะตรงตัดแกนกลางเมืองศรี เทพบริ เวณปรางค์ศรี เทพและเขาคลังในอย่างพอดี
ส่วนอีกด้ านหนึง่ เขาคลังนอกยังตั ้งอยูบ่ นแกนทิศเดียวกันกับเขาถมอรัตน์ โดยใช้ แกน
ทิศตะวันออก-ตะวันตกร่ วมกัน เมื่อลากเส้ นผ่าน โดยใช้ วิธีเดียวกับแนวแกนทิศใต้ แต่เปลี่ยนเป็ น
ทิศตะวันตก ก็จะตรงไปเขาถมอรัตน์เช่นเดียวกัน และเมื่อยืนอยูบ่ นกึ่งกลางบันไดด้ านทิศตะวันตก
จะเห็นว่าเขาถมอรัตน์จะอยูก่ ึ่งกลางช่องบันไดพอดี (ภาพที่ 109)

178

ภาพที่ 24 ความสัมพันธ์ ด้านตําแหน่งที่ตั ้งของเมืองศรี เทพ เขาคลังนอกและเขาถมอรัตน์
ข้ อสังเกตนี ้อาจสรุปได้ วา่ การวางผังและเลือกตําแหน่งของเขาคลังนอก มีการคํานึงถึง
แกนทิศที่สมั พันธ์ กบั เมืองศรี เทพและเขาถมอรัตน์เป็ นหลัก ความสัมพันธ์ กับแนวแกนทิศของเมือง
ศรี เทพนันอาจเป็
้
นเรื่ องปกติที่จะว่างตําแหน่งให้ ตรงกับเมือง ซึง่ อาจเป็ นคติที่เห็นมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว
ในกรณีการวางตําแหน่งของเขาคลังใน ซึ่งน่าจะสร้ างขึ ้นก่อนเขาคลังนอก เขาคลังในถูกสร้ างขึ ้น
บริ เวณเกือบกึ่งกลางของเมืองศรี เทพพอดี แต่มีทิศทางหันไปทางตะวันออกแน่นอนตามทิศทาง
ของบันได ดังนันการสร้
้
างศาสนสถานใหม่อาจคํานึงถึงแนวแกนทิศของศาสนสถานเดิมเป็ นหลัก
ในกรณี ข องเขาถมอรั ต น์ ถึ งแม้ ว่าจะมี ร่ อ งรอยความเป็ นภูเ ขาศักดิ์ สิท ธิ์ มาตังแต่
้
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 32 แต่ความสําคัญนันดู
้ จะชัดเจนในช่วงที่กลายเป็ นศาสนสถานของพุทธ
ศาสนามหายาน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 33 เป็ นต้ นมา ซึง่ อาจเป็ นได้ วา่ ในช่วงที่สร้ างเขาคลังนอก
ตรงกับช่วงที่เขาถมอรั ตน์ ถูกยกให้ พุทธสถานมหายานแห่งสําคัญของเมือ งศรี เทพแล้ ว และการ
31

32

วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “ถมอรัตน์ เขาศักดิส์ ทิ ธิ์ของเมืองศรี เทพ,” เมืองโบราณ 25, 3(กรกฎาคม –
กันยายน 2542): 27 – 29.
33
กรมศิลปากร, พระศรีอาริยเมตไตรย : แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม,
(ปราจีนบุรี: กรมศิลปากร, 2555), 133-136.
32
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สร้ างเขาคลังนอกอาจคํานึงถึงการตั ้งตําแหน่งให้ ตรงแนวแกนทิศเดียวกับศาสนสถานเดิม ดังเช่น
ที่ตั ้งตรงกับแนวแกนของเขาคลังในก็เป็ นได้
อาจจะกล่าวด้ วยว่าในสมัยต่อมาประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 มีการสร้ างปรางค์ฤาษี
บริ เวณนอกเมือง ห่างจากเขาคลังนอกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร และปรางค์ฤาษี
ยังตัง้ ทับแนวแกนทิศตะวันออก – ตะวันตก ของเขาคลังนอกและเขาถมอรัตน์เช่นเดิม อาจเป็ น
แนวคิดที่ให้ ความสําคัญกับแนวแกนทิศอย่างมากก็เป็ นได้
ตําแหน่ งที่ถูกสร้ างไว้ นอกเมือง เป็ นที่น่าสังเกตว่าจากการขุดหลุมทดสอบทาง
โบราณคดีจํ านวน 4 หลุม บริ เวณพื น้ ดิน รอบเจดี ย์ป ระธาน และการขุดหลุมร่ อ งยาวทดสอบ
ครอบคลุม พื น้ ที่ บ ริ เ วณทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ไม่ พ บร่ อ งรอยการอยู่อ าศัย ของมนุษ ย์ ที่ ชัด เจน
หลักฐานจากการขุดศึกษาเจดีย์บริ วารก็พบเศษภาชนะดินเผาในปริ มาณที่น้อยมากเช่นเดียวกัน
ภาชนะดิน เผาและเศษภาชนะดิน เผาส่วนใหญ่ ที่พ บจะอยู่ใ นชัน้ ทับ ถมของเจดีย์ ประธานเสีย
มากกว่า ซึง่ สรุปได้ วา่ ในบริ เวณที่ตงของโบราณสถานเขาคลั
ั้
งนอกไม่มีการอยู่อาศัยของมนุษย์มา
ก่อนหรื อร่วมสมัยในอาณาบริ เวณนี ้เลย
โบราณสถานสําคัญบริ เวณเมืองศรี เทพ ล้ วนแล้ วแต่มีร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์
มาก่อนแล้ วทังสิ
้ ้น ไม่ว่าจะเป็ นร่ องรอยการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นและฐานอาคารเดิมใต้ ปรางค์
ศรี เทพ 34 ร่องรอยการอยูอ่ าศัยก่อนหน้ าที่จะมีการสร้ างปรางค์ฤาษี 35 หรื อโบราณสถานเขาคลังใน
33

34

ที่เป็ นศาสนสถานของพุทธศาสนาและวัฒนธรรมทวารวดีเอง ก็พบว่ามีร่องรอยการใช้ พื ้นที่ย้อนไป
ก่อนหน้ านี ้ได้ ถึงพุทธศตวรรษที่ 10 – 11 36
35

ข้ อสังเกตนี ้เป็ นการแสดงให้ เห็นว่าเขาคลังนอกเป็ นพุทธสถานที่ถูกสร้ างขึ ้น โดยตั ้งใจ
ให้ เป็ นพุทธสถานนอกเมืองทีส่ ามารถใช้ อาณาบริ เวณได้ อย่างกว้ างขวาง ไม่มีข้อจํากัดในเรื่ องของ
ชุมชนหรื อความแออัดของประชากร จึงสามารถสร้ างกลุม่ ของศาสนสถานได้ อย่างอิสระ หรื อพื ้น
34

อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, รายงานการขุดตรวจฐานปรางค์ ศรีเทพ ปี งบประมาณ 2544
(เพชรบูรณ์: อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2544), 16 – 24. (เอกสารอัดสําเนา)
35
อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดี ปรางค์ ฤาษี (ST’08 :
PRS) (เพชรบูรณ์: อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2551), 125 – 126. (เอกสารยังไม่ตีพมิ พ์)
36
กรมศิลปากร, นําชมอุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรีเทพ (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2534), 26.
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ที่นี ้อาจถูกจํากัดไว้ เป็ นพื ้นที่ทางศาสนาโดยเฉพาะ จากการที่พบโบราณสถานขนาดเล็กกระจาย
อยูท่ างด้ านทิศเหนือของเมืองศรี เทพกว่า 50 แห่ง แต่ไม่มีหลักฐานการอยูอ่ าศัยที่ชดั เจนเลย
ประเด็ น เรื่ อ งการเป็ นพุ ท ธสถานขนาดใหญ่ น อกเมื อ ง มี ข้ อคิ ด เห็ น ของธนธร
กิตติกานต์ ผู้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของมหาธาตุในประเทศไทย ให้ ความเห็นว่าโบราณสถาน
หมายเลข 18 ที่ วัด โขลงสุว รรณคี รี น่า จะเป็ นมหาสถู ป กลางเมื อ งที่ ส ร้ างขึ น้ ภายใต้ ค ติ ข อง
พุทธศาสนามหายาน ตามแบบพุท ธสถานในนาลัน ทา ช่ว งพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 และเป็ น
พุทธสถานในเขตวัง ส่วนสถูปหมายเลข 1 ที่ตั ้งอยูน่ อกเมืองคูบวั น่าจะเป็ นพื ้นที่ของเขตวัด แต่ก็มี
การใช้ งานควบคูก่ นั ไป 37
36

ดังนันหากศึ
้
กษาเปรี ยบเทียบกับเขาคลังใน ซึง่ มีแผนผังและรูปแบบคล้ ายกับมหาสถูป
ที่วดั โขลงสุวรรณคีรี ซึ่งมีร่องรอยของพุทธศาสนามหายานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 เช่นเดียวกัน
จึงเป็ นไปได้ ว่าเขาคลังในถูกสร้ างขึ ้นเป็ นมหาสถูปกลางเมื องในเขตวัง และเขาคลังนอกสร้ างขึ ้น
เพื่อเป็ นมหาเจดีย์นอกเมืองซึง่ มีอาณาบริ เวณเป็ นเขตวัด ดังนั ้นเหตุที่ไม่พบหลักฐานการอยู่อาศัย
เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ทางศาสนาโดยเฉพาะนัน่ เอง
หากเชื่อในข้ อคิดเห็นนี ้ ควรต้ องทําความเข้ าใจกับการกําหนดอายุของเขาคลังในใหม่
อีกครัง้ หนึ่ง จากเดิมที่สนั นิษฐานว่าสร้ างในขึ ้นตัง้ แต่พุทธศตวรรษที่ 12 อาจเปลี่ยนเป็ นสร้ างขึ ้น
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ก็เป็ นได้ ซึ่งในประเด็นเรื่ องการกําหนดอายุใหม่นี ้ เคยมีผ้ ศู ึกษาไว้ แล้ ว
เช่นกัน 38
37

ข้ อสังเกตเกี่ยวกับคติมณฑลจักรวาล
สิง่ ที่สงั เกตเห็นได้ ประการหนึง่ ก่อนการศึกษาเปรี ยบเทียบแผนผังของเขาคลังนอกคือ
ความซับซ้ อนของแผนผังที่แฝงไปด้ วยความสมมาตรลงตัวในสมัยแรกสร้ างหรื อสมัยที่ 1 ลักษณะ
ของแผนผังไม่มีร่องรอยที่ขดั กับความสมมาตรเลย จนกระทัง่ เกิดการซ่อมแปลงหรื อใช้ พื ้นที่ในสมัย
ที่ 2 และเมื่อ ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบกับแผนผังอาคารในสมัยทวารวดีและในศิลปะปาละของ
37
38

ธนธร กิตติกานต์, มหาธาตุ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 67-73.

เชษฐ์ ติง สัญชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศิลปะปาละและอิท ธิพลต่ อศิลปะใน
ประเทศไทย, 68-69.
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อิ น เดีย ภาคเหนื อ ยิ่ งทํ า ให้ ป ระเด็ น เรื่ อ งความซับ ซ้ อ นและความสมมาตรดูจ ะชัดเจนมากขึน้
โดยเฉพาะระบบการศิลปะสถาปั ตยกรรมรู ปแบบใหม่ๆ ที่เกิ ดขึ ้นหลายแห่งในเขาคลังนอก เช่น
แผนผังแบบปั ญจรถะ การประดับอาคารจําลอง ลักษณะฐานที่ยืดสูงขึ ้นและเปลีย่ นลําดับของลาน
ประทักษิณ การเกิดขึ ้นของระเบียงคดรอบอาคารประธาน เป็ นต้ น
สิง่ ที่เกิดขึ ้นใหม่และมีความซับซ้ อนเหล่านี ้เป็ นไปได้ หรื อไม่ว่า สาเหตุเกิดจากการเข้ า
มาของแนวคิดทางการก่อสร้ างแบบใหม่ ที่อาจเกิดขึ ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 ตามลักษณะ
ของศิลปะสถาปั ตยกรรม และเป็ นสมัยที่พุทธศาสนามหายานที่เมื อ งศรี เทพเจริ ญขึน้ ทัง้ ในเขต
เมืองศรี เทพและลุม่ แม่นํ ้าป่ าสัก ดังนั ้นผู้วิจัยจึงให้ ความสนใจเกี่ยวกับแนวคิดในการก่อสร้ างของ
เขาคลังนอกในสมัยที่ 1 ว่ามี ความสัมพันธ์ กับคติหรื อ แนวคิดของพุทธศาสนามหายานหรื อ ไม่
โดยเฉพาะแนวคิด “มณฑลจักรวาล”
ก่อนอื่นต้ องกล่าวถึงลักษณะแห่งความสมมาตรของอาคารประธานเสียก่อน แผนผัง
ของเจดีย์ประธาน ถือได้ วา่ มีความซับซ้ อนมากที่สดุ ในสมัยทวารวดี เนื่องจากมีการยกเก็จออกมา
ด้ านละ 5 เก็จ หรื อเรี ยกว่าแผนผังแบบปั ญจรถะ เก็จประธานที่อยูต่ รงกึ่งกลางของแต่ละด้ านถูกใช้
เป็ นบันไดทางขึน้ ไปสูล่ านประทักษิ ณด้ านบนสุด ซึ่งเป็ นที่ตั ้งของเจดีย์ประธาน นอกจากนี ้แต่ละ
เก็จที่ยกออกมา ลักษณะตําแหน่งของบันไดเป็ นการวางผังกากบาทตามแนวแกนและเป็ นลักษณะ
สําคัญของมณฑล ที่เน้ นกําหนดทิศทางตามแนวกากบาทเป็ นหลัก 39 นอกจากนี ้แต่ละเก็ จที่ยก
3 8

เพิ่มขึน้ มายังมี ก ารประดับ ด้ วยอาคารจํ า ลองทรงปราสาท รวมทัง้ ช่อ งว่างระหว่างเก็ จก็ มีการ
ประดับด้ วยเช่นกัน การยกเก็จประดับอาคารทังสี
้ ่ด้านอยู่ในแนวคิดของความสมมาตรทังขนาด
้
และตําแหน่งจะเท่ากันในคูต่ รงข้ ามเสมอ
อาคารจําลองที่ประดับชุดฐานศิลาแลงสามารถนับด้ านด้ านละ 8 หลัง รวมทังสิ
้ ้น 32
หลัง แม้ ในชุดฐานชัน้ ที่ 2 ก็ยังคงระบบเดิมเช่นเดียวกัน เพียงแต่ลดหลัน่ ลงมาทําให้ เกิ ดอาคาร
จําลองขนาดเล็กอีก 32 หลัง รวมทั ้งสิน 64 หลัง การประดับอาคารจําลองจํานวน 32 หลัง ทั ้งสอง

39

เอเดรี ยน สนอดกราส, สั ญ ลัก ษณ์ แห่ งพระสถู ป, แปลโดย ภัทรพร ศิริกาญจน และคณะ
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2537),157.
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ชั ้นอาจจะมีความหมายด้ านตัวเลข 40 นอกจากนี ้ เจดีย์ประจํามุมยังทําให้ เกิดความสมมาตรในแนว
39

ทแยง จากการขุดค้ นยังไม่สามารถบอกได้ ว่า มี เจดีย์ ประจํ า มุม พืน้ ลานประทักษิ ณ หรื อ ไม่ แต่
สันนิษฐานว่าควรจะมี เมื่ อ เปรี ยบเทียบจากความสมมาตรของชุดฐานศิลาแลงที่สร้ างลดหลัน่
สัดส่วนกันแต่คงไว้ ซงึ่ รูปแบบศิลปะเดิม
ข้ อสังเกตอีกประการหนึง่ คือ ไม่เพียงเฉพาะชุดฐานศิลาแลงเท่านั ้นที่มีความสมมาตร
ระบบของตัวเลขนี ้ยังส่งไปถึงระเบียงคดที่อยูล่ ้ อมรอบอาคารประธานด้ วย กล่าวคือ ระบบเสาที่
ล้ อ มรอบอาคารประธานตัง้ แบ่งห้ อ งของระเบียงคดออกเป็ น 36 ห้ อ ง ซึ่ง แต่ล ะห้ อ งจะตรงกับ
ตําแหน่งช่องบันไดและอาคารจําลองของด้ านนั ้นๆ ถ้ าไม่นบั ห้ องกลางที่ตรงกับช่องบันได ห้ องรอบ
ระเบียงคดนี ้ก็จะมีจํานวน 32 ห้ องเท่ากับอาคารจําลองเช่นกัน
ถึงแม้ อาคารประธานจะพังทลายไปมากจนไม่สามารถสันนิษฐานรูปทรง ที่ แ ท้ จริ งได้
แต่จากการศึกษาของสันติ เล็กสุขุม ซึ่งทําการเปรี ยบเทียบกับยอดเจดีย์ จําลองในศิลปะทวารวดี
สัน นิ ษ ฐานว่ า ส่ว นเรื อ นธาตุ ข องอาคารประธานน่ า จะเป็ นลัก ษณะแผนผัง กลมที่ แ สดงถึ ง
“ครรภธาตุ” หรื อเจดีย์ที่มีลกั ษณะกลมในทรงหม้ อนํ ้าหรื อทรงระฆัง
ลักษณะของความสมมาตรของอาคารประธานนี ้อาจจะมีความเกี่ยวข้ องกับแนวคิด
เรื่ องมณฑลในพุทธศาสนาที่เน้ นความสมมาตรของแผนผังและแนวแกนที่ถูกต้ องตามทิศทาง ซึ่ง
แสดงออกทางสถาปั ตยกรรมประเภทต่างๆ
มณฑล ในพุทธศาสนามหายาน หมายถึงแผนภาพมหาจักรวาลของสิ่งทังปวง
้
(ไม่
เกี่ยวกับดาราศาสตร์ ) ที่แสดงด้ วยสัญลักษณ์ แทนสรรพสิ่งในลักษณะบุคคลาธิ ษฐานโดยอาจจะ
แสดงเป็ นรูปเทพต่างๆ หรื อแสดงเป็ นสัญลักษณ์ แทนองค์เทพนั ้นๆ เพื่อสื่อความหมายว่าสรรพสิ่ง
ทัง้ ปวงมี จุ ด กํ า เนิ ด เดี ย ว แต่ ถู ก ครอบงํ า ด้ วยมายา อี ก นัย หนึ่ ง มณฑล หมายถึ ง แผนภาพ

40

เอเดรี ยน สนอดกลาส เคยเสนอว่า ตัวเลข 32 นี ้ ในทางพุทธศาสนา อาจเกี่ยวข้ องกับสวรรค์ของ
พระอินทร์ ซึ่งแวดล้ อมไปด้ วยเทพบริวาร ทั ้ง 32 องค์ หรื อการแบ่งอาณาจักรของพุทธศาสนาออกเป็ น 32 มณฑล
หันไปตามทิศ ต่า งๆ มณฑลละทิ ศ ซึ่งสื บเนื่ อ งมาถึ ง อาณาจักรปยูในพม่า ที่ มี 32 มณฑลเช่ นกัน เอเดรี ย น
สนอดกราส, สัญลักษณ์ แห่ งพระสถูป, 94-97.
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อนุจักรวาลแห่งกลุม่ เทพหรื อเทพองค์ใดองค์ หนึ่ง ซึ่งแวดล้ อมด้ วยบริ วาร มี ลกั ษณะคล้ ายยันต์
สําหรับผู้เลือ่ มใสศรัทธาใช้ เป็ นสือ่ ในการเข้ าถึงเทพ 41
40

มณฑล ตามรู ปศัพ ท์ ภ าษาสันสกฤต แปลว่า “วงกลม” หรื อ รั ศมี ข องวงกลมที่ แ ผ่
ออกไป ในทางสัญลัก ษณ์ มณฑลคือ บริ เวณที่มีจุด ศูนย์ กลาง มี ขอบเขตแน่ชัด จัดเป็ นอาณา
เขตศักสิทธิ์ หรื อบริ เวณที่ใช้ ประกอบพิธีกรรมต่างๆโดยปราศจากอุปสรรค อีกนัยหนึ่งแปลว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากส่วนย่อ ยที่สมั พันธ์ กัน 42 หรื ออีกความหมายหนึ่ง แสดงให้
41

เห็นสัญลักษณ์ ที่เป็ นตัวแทนชายและหญิ ง รวมทั ้งเป็ นเหตุแห่งการทําสมาธิ 43 ซึ่งอาจแสดงออก
42

ผ่านความสมมาตรของแผนผังในสถาปั ตยกรรมต่างๆ 44 และแสดงออกมาให้ เห็นได้ 2 รู ปแบบ
43

ด้ วยกัน ได้ แก่ 45
44

1. ครรภธาตุ ม ณฑล คื อ มณฑลที่ สํ า แดงคุ ณ ลัก ษณะแห่ ง พระไวโรจนะ ด้ วย
สัญลักษณ์แห่งความเป็ นจริ งของสรรพสิ่ง ซึ่งยังไม่ได้ สําแดงให้ ปรากฏ หรื อสัตภาวะอันอยู่ในพระ
ไวโรจนะหรื อพระไวโรจนะที่อย่ในสัตภาวะ ซึง่ มีรายละเอียดอยูใ่ นคัมภีร์มหาไวโรจนสูตร
2. วัชรธาตุมณฑล คือ มณฑลที่สาํ แดงคุณลักษณะของพระไวโรจนะว่าเป็ นเทพสูงสุด

ทรงเป็ นศูนย์กลางมูลธาตุของสากลจักรวาล เป็ นสัญลักษณ์ แห่งปั ญญาอันแข็งแกร่ งประดุจเพชร
(วัชระ) ที่สามารถตัดอวิชา และหลุดพ้ นจากกิเลสตัณหาทังปวง
้
รายละเอียดมีอยู่ในคัมภีร์สรรวตถาคต-ตัตว-สังคฤหะ ซึ่งเป็ นคัมภีร์ของนิกายมันตระยานหรื อพุทธตันตระ ที่เจริ ญอยู่ในประเทศ
อินเดีย
การจะตีความว่าเขาคลังนอกมี ความสัมพันธ์ คติ มณฑลประเภทไหนนัน้ อาจต้ อ ง
ศึกษาทางอ้ อมโดยศึกษาเปรี ยบเทียบจากพุทธสถานที่ปรากฏคติมณฑลที่กล่าวถึงนี ้อย่างชัดเจน
41

ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่ ายมหายาน (กรุงเทพฯ: อักษรสมัย, 2543), 347.
42
เอเดรี ยน สนอดกราส, สัญลักษณ์ แห่ งพระสถูป, 100-102.
43
Giuseppe Tucci, The theory and practice of the Mandala : with special reference to
the modern psychology of the subconscious, trans. Alan H. Brodrick (London : Rider, 1969),37.
44
John M. Lundquist, The temple : meeting place of heaven and earth (London:
Thames and Hudson, 1993), 16.
45
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่ ายมหายาน, 347-350.
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ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ ดูเหมือนว่าการเกิดขึ ้นของมหาสถูปบุโรพุทธโธ ในชวาภาค
กลางราวพุทธศตวรรษที่ 14 นัน้ อาจเป็ นหลักฐานให้ ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบได้
บุโรพุทธโธเป็ นมหาสถูปที่สําคัญที่สดุ แห่งหนึ่งในชวาภาคกลาง สร้ างขึ ้นภายใต้ การ
อุป ถัม ภ์ ข องราชวงศ์ ไศเลนทร์ มี รู ปแบบการสร้ างซ้ อ นชัน้ กันขึน้ ไปจนถึง ส่ว นยอด โดยมี ฐ าน
สีเ่ หลีย่ มจัตุรัส 5 ชัน้ ถัดขึ ้นไปเป็ นฐานระเบียงวงกลม 3 ชัน้ ก่อนที่ชัน้ บนสุดจะเป็ นที่ตั ้งของสถูป
ประธานทรงระฆัง รอบระเบียงทางเดินสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบด้ วยภาพสลักนูนตํ่าที่เป็ นเรื่ องราว
ในพุท ธศาสนา เกี่ ย วกั บ กฎแห่ ง กรรมตามคัม ภี ร์ มหาวิ ภัง ค์ ชาดกและอวทาน ลลิ ต วิ ส ตระ
คัณฑวยุหสูตร และภัทรจารี ซึง่ เป็ นภาพเล่าเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนามหายาน 46
45

นอกจากนี ้ ลักษณะการประดิษฐานพระพุทธรูปที่จดั วางพระพุทธรู ปตามทิศต่างๆ ใน
ลักษณะของการแสดงมุทราที่บง่ บอกถึงพระพุทธเจ้ าองค์นั ้นๆ แสดงให้ เห็นถึงตําแหน่งที่สอดคล้ อง
กับ วัช รธาตุม ณฑล และยัง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การห้ อ มล้ อ มพระไวโรจนะที่ ตัง้ อยู่ต รงกลางของ
พระพุทธเจ้ าองค์อื่นๆ 47
46

การเกิ ด ขึน้ ของมหาสถูป บุโ รพุท โธ ถื อ ว่า เป็ นแผนภาพสามมิ ติ ที่ สมบู ร ณ์ ข องคติ
มณฑลจักรวาลในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ รวมทังคติ
้ วัชรธาตุมณฑลที่เห็นได้ อ ย่างชัดเจนจาก
ลักษณะศิลปสถาปั ตยกรรมนัน้ สามารถอนุมานได้ วา่ ในช่วงเวลาเดียวกันนี ้คติวชั รธาตุมณฑลเป็ น
ที่ร้ ูจกั แล้ วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ น่าจะสอดคล้ องกับห้ วงเวลาที่พทุ ธศาสนามหายานที่เมือง
ศรี เทพเจริ ญขึ ้น จึงอาจเป็ นไปได้ วา่ เขาคลังนอกน่าจะมีความเกี่ยวข้ องกับคติมณฑลจักรวาล แบบ
วัชรธาตุมณฑล ได้ เช่นกัน
ดังนัน้ การศึกษาเปรี ยบเทียบในครัง้ นี ้จะใช้ แผนภาพของวัชรธาตุมณฑล มาทําการ
เปรี ยบเทียบกับแผนผังของเจดีย์ประธาน เพื่อวิเคราะห์ว่ามีความคล้ ายคลึงกันหรื อไม่ สาเหตุที่ไม่
ศึกษาเปรี ยบเทียบกับบุโรพุท ธโธโดยตรงนัน้ เนื่อ งจากขาดหลัก ฐานทางประติมานวิทยาที่จ ะ
ตีความเรื่ องแนวคิดนี ้ให้ ชดั เจนได้ จึงเป็ นการศึกษาเค้ าเงื่อนของความสัมพันธ์ ในเบื ้องต้ น

46

เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะชวา, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558), 47.
47
เอเดรี ยน สนอดกราส, สัญลักษณ์ แห่ งพระสถูป, 171-173.
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ภาพที่ 25 แผนภาพวัชรธาตุมณฑล
ที่มา: เอเดรี ยน สนอดกราส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, แปลโดย ภัทรพร ศิริกาญจน และคณะ
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2537),174
.
วิธีการศึกษาเปรี ยบเทียบในขั ้นต้ นนี ้ คือ การนําแผนผังของเจดีย์ประธาน ครอบทับ
ด้ วยแผนภาพวัชรธาตุมณฑล เพื่อดูความสอดคล้ องทางด้ านตําแหน่ง และความสมมาตร พบว่า
ตําแหน่งของอาคารจําลองทังที
้ ่ประดับเก็จและประดับช่องว่างระหว่างเก็จ จะตรงกับตําแหน่งของ
ผู้พิทกั ษ์ และวัชระทังหมดอย่
้
างได้ สดั ส่วนคือด้ านละ 8 จุดรวมทังหมด
้
32 จุด แม้ ในชุดฐานชันที
้ ่2
ก็ยงั ทําลดหลัน่ ในสัดส่วนเดิมเช่นเดียวกัน เจดีย์ประจํามุมก็ตรงกับวัชระและพระโพธิ สตั ว์และอาจ
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นับรวมช่องบันไดทัง้ 2 ชัน้ ที่ตรงกับพระโพธิสตั ว์ อาคารประธานหากเชื่อว่าเป็ นครรภธาตุจริ ง ก็จะ
ตรงกับตําแหน่งของวงกลมที่เป็ นแกนหลักของมณฑลเช่นกัน (แผนผังที่ 17)

แผนผังที่ 8 ผังเจดีย์ประธานกับสัดส่วนของวัชรธาตุมณฑล
ถึงแม้ วา่ รายละเอียดของเจดีย์ประธานของเขาคลังนอกจะยังไม่สมบูรณ์ เมื่อเทียบกับ
แผนภาพวัชรธาตุมณฑล แต่ก็อาจบอกได้ วา่ มีความสัมพันธ์ กบั แผนภาพลักษณะนี ้เช่นกัน ประเด็น
ที่นา่ สนใจคือ อาคารจําลองของชุดฐานเมื่อนําไปเทียบกับแผนภาพพบว่าตรงกับผู้พิทกั ษ์ และวัชระ
ทําให้ นกึ ไปถึงการประดับบัญชรของอินเดียใต้ บัฐชรของเทวาลัยบางหลังมีการตั ้งประติมากรรม
รูปเคารพไว้ ด้านในด้ วย ซึง่ น่าจะมีความหมายทางประติมานวิทยา ซึง่ เมื่อกลับมาพิจารณาอาคาร
จําลองของเขาคลังนอก อาจมีความเป็ นได้ ได้ ที่จะสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นที่ตงของประติ
ั้
มากรรมเช่นกัน
และแต่ละหลังอาจมีความหมายถึงที่อยูข่ องเทพหรื อพระโพธิสตั ว์ก็เป็ นได้
การศึกษาต่อ มาในส่วนของแผนผังรวมของเขาคลังนอก ซึ่ง ประกอบไปด้ วยเจดี ย์
ประธานและเจดีย์บริ วาร หากเปรี ยบเจดีย์ประธานเป็ นจุดศูนย์กลางเจดีย์จําลองก็เป็ นเหมือนเกาะ
ที่ล้อมรอบศูนย์กลางเอาไว้ แต่ล้อมรอบโดยอิงตามแนวแกนทิศหลัก ซึ่งรู ปแบบนี ้น่าจะสร้ างขึ ้นใน
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คติมณฑลจักรวาลอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมของเจดีย์บริ วารรู ปแบบที่กระจายตาม
แนวแกนทิศนันยั
้ งไม่ปรากฏที่ใดมาก่อนเลยในสมัยทวารวดี หรื อแม้ แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก็ตาม พบแต่เพียงเจดีย์บริ วารที่รวมอยู่ในแผนผัง ในลักษณะที่ล้อมรอบหรื อกระจายอยู่ตามผัง
มิได้ ซ้อนออกมาตามแนวแกนทิศเช่นนี ้
แต่ค วรจะต้ อ งกล่าวถึ งการเกิ ดขึ ้นของจัน ทิเซวู พุทธสถานที่ดีรั บการอุป ถัมภ์ จาก
ราชวงศ์ ไ ศเลนทร์ เ ช่ นเดีย วกับ บุ โรพุท ธโธ จัน ทิเ ซวูเ ป็ นกลุ่ม ศาสนสถานขนาดใหญ่ ซึ่ง มี จัน ทิ
ประธานตังอยู
้ ่ตรงกลาง แวดล้ อมด้ วยจันทิบริ วารในผังสี่เหลี่ยมจํานวนถึง 240 หลัง (จันทิเซวูมี
ความหมายว่าจันทิพนั หลัง) 48 จันทิเซวูจึงอยูใ่ นแผนผังมณฑลจักวาลที่อาคารประธานถูกล้ อมรอบ
47

ไปด้ วยที่ประทับของพระพุทธเจ้ า พระโพธิ สตั ว์และเทพในตําแหน่งต่างๆ ซึ่งแสดงถึงการจํ าลอง
จักรวาลนัน่ เอง 49 (แผนผังที่ 18)
48

จากรูปแบบมณฑลจักรวาลที่จนั ทิเซวู อาจทําการศึกษาเปรี ยบเทียบย้ อนกลับมาที่เขา
คลังนอกได้ ด้ วยรูปแบบที่มีอาคารบริ วารหลังเล็กๆ ล้ อมรอบอาคารอย่างเป็ นระเบียบแบบแผน ซึ่ง
หมายถึงมีการออกแบบให้ สอดคล้ องกันตั ้งแต่ต้น (ภาพที่ 93) ภาพรวมของกลุม่ โบราณสถานเขา
คลังนอกอาจสร้ างขึ ้นในคติมณฑลจักวาลก็เป็ นได้ แต่เป็ นมณฑลจักรวาลที่มีเอกลักษณะเป็ นของ
ตนเอง
คติมณฑลจักรวาลที่มั่นคงที่สุดในเอเชี ยตะวันออกเฉี ย งใต้ คงอยู่ที่ ชวาภาคกลาง
เนื่อ งด้ วยมี ศาสนสถานที่สร้ างขึ ้นในคตินี ้หลายแห่ง และเขาคลังนอกอาจได้ รับอิ ทธิ พลทางด้ าน
แนวคิดในการก่อสร้ างตามคติมณฑลจักรวาลนี ้มาจากชวาภาคกลางก็เป็ นได้ ซึ่งในประเด็นเรื่ อง
คติที่ปรากฏในการก่อสร้ างนี ้จําเป็ นจะต้ องมีการศึกษาต่อไปในอนาคต และหวังว่าจะพบหลักฐาน
ทางด้ านประติมานวิทยาชิ ้นใหม่จากการดําเนินการทางโบราณคดีที่เขาคลังนอกด้ วยเช่นกัน

21-23.

48

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

49

เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะชวา, 87-88.
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แผนผังที่ 9 จันทิเซวูและจันทิบริ วาร
ที่มา: ฐานข้ อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, แผนผังจันทิเซวู, เข้ าถึงเมื่อ 19
มิถนุ ายน 2558, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/result.php?pageNum_rs=162&totalRows_rs=4
320&check=type&keyword=1&Submit322=Search
การหันไปยังทิศตะวันตกของเจดีย์ประธาน
แนวคิ ด นี เ้ ป็ นแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ การซ่อ มแปลงในสมั ย ที่ 2 ซึ่ง ได้ ก ล่า วไปในการ
จัดลําดับสมัยแล้ วว่า เจดีย์ประธานในสมัยนีไ้ ด้ ถูกกํ าหนดทิศทางให้ หันไปทางด้ านทิศตะวันตก
พร้ อมทัง้ มี การประดิ ษฐานพระพุท ธรู ป องค์ ห นึ่งไว้ ใ นซุ้ มพระทางด้ า นทิศ ตะวัน ตกนี ด้ ้ ว ย ทังนี
้ ้
การศึกษาแนวคิดในหัวข้ อ นี ้ คงมุ่งเน้ นไปที่การศึกษาความหมายสําคัญของทิศตะวันตกที่มีต่อ
เขาคลังนอก โดยสามารถแบ่งประเด็นศึกษาได้ เป็ น 2 ประเด็นดังนี ้
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ความสัมพันธ์ กับเขาถมอรัตน์ การหันทิศทางในสมัยนี ้อาจสัมพันธ์ กบั ตําแหน่งที่ตั ้ง
ของเขาถมอรัตน์ ที่ตงห่
ั ้ างจากเมืองศรี เทพไปทางด้ านทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร ดังที่ได้
เคยกล่าวไปแล้ วในแนวคิดเรื่ องการเลือกตําแหน่งที่ตงว่
ั ้ า เขาถมอรัตน์อาจมีความสัมพันธ์ กับเขา
คลัง นอกในลัก ษณะของการตัง้ อยู่บนแกนทิศ เดีย วกัน แต่ใ นขณะนัน้ เขาคลังนอกยังไม่ไ ด้ ถูก
กําหนดให้ มีทิศทางตายตัว จึงยังไม่เห็นถึงความเชื่ อ มโยงมากนักในสมัยที่ 1 แต่ในสมัยที่ 2 นี ้
เขาคลังนอกถูกกําหนดให้ หนั ไปทางทิศตะวันตกอย่างแท้ จริ ง ซึ่งเกิดจากการซ่อมแปลงเพื่อปิ ดบัน
ทางขึน้ ยกเว้ นด้ านทิศตะวันตกเท่านัน้ รวมทัง้ การประดิษฐานพระพุทธรู ปให้ หันพระพักตร์ ไป
ทางด้ านนี ้ด้ วย ก็อาจเป็ นการชี ้ให้ เห็นอย่างชัดเจนถึงความสําคัญของทิศตะวันตกและ

เขา

ถมอรัตน์
เขาถมอรั ตน์ เป็ นภูเขาหินปูนลูกโดด ตัง้ อยู่บนที่ราบกว้ างใหญ่ ในเขตอํ าเภอศรี เทพ
และบางส่วนของอํ าเภอวิเชี ยรบุรี มี ความสูงจากระดับนํ ้าทะเลปานกลาง 600 เมตร บริ เวณ
โดยรอบมีลํานํ ้าขนาดเล็กไหลผ่านหลายสาย ซึ่งเอื ้อต่อการเพาะปลูกและตังถิ
้ ่นฐาน ห่างออกไป
ประมาณ 12 กิ โลเมตรทางด้ า นทิ ศตะวัน ออกมี แม่ นํา้ ป่ าสักไหลผ่า นในแนวเหนื อ -ใต้ และถัด
ออกไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตรเป็ นที่ตงของเมื
ั้
องศรี เทพ (ภาพที่ 111)
ด้ วยสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่เป็ นภูเขาลูกโดดและตําแหน่งที่ตงทํ
ั ้ าให้ สามารถมองเห็น
ได้ ในระยะไกล เขาถมอรัตน์จึงอาจถูกใช้ เป็ นจุดสังเกตในการเดินทางสัญจรในอดีต 50 ซึ่งตําแหน่ง
49

แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลายในเขตอําเภอศรี เทพส่วนใหญ่ตั ้งอยู่ทางฝั่ งขวา
ของแม่นํ ้าป่ าสักใกล้ กับเขาถมอรัตน์ 51 ตรงกันข้ ามกับเมืองศรี เทพในปั จจุบนั ที่ตั ้งอยู่ทางฝั่ งซ้ าย
50

ของแม่นํา้ ป่ าสัก ปั จจัยหนึ่งในการตั ้งถิ่นฐานของชุมชนเหล่านี ้ นอกจากความอุดมสมบูรณ์ ของ
พื ้นที่แล้ ว คงเป็ นการใช้ เขาถมอรั ตน์ เป็ นจุดสังเกตในการเดินทางสัญจรเพื่อ ค้ าขายแลกเปลี่ยน
ระหว่างชุมชนในพื ้นที่ที่หา่ งไกลออกไป

50

สถาพร เที่ยงธรรม, ศรีเทพ : เมืองศูนย์ กลางความเจริญแห่ งลุ่มนํา้ ป่ าสัก, 37
ธวัชชัย ชัน้ ไพศาลศิลปะ, เรี ยบเรี ยง, แหล่ งโบราณคดีสมัยก่ อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ (เพชรบูรณ์: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2555), 142 – 175.
51
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นอกจากเป็ นจุดสังเกตที่สําคัญของเมือ งศรี เทพแล้ ว เขาถมอรั ตน์ ยังเปรี ยบเสมื อ น
ภูเ ขาศัก ดิ์สิทธิ์ ประจํ าเมื อ งศรี เ ทพ ศรี ศักดิ์ วัลลิโภดม 52 อธิ บ ายว่า ภูเ ขาศัก ดิ์สิทธิ์ คื อ ภูเ ขาที่
5 1

สามารถเห็น ได้ ตงั ้ แต่ระยะไกลในหลายๆมุม ซึ่ง มัก จะมี ค วามสัม พัน ธ์ กับเมื อ งหรื อ ท้ อ งถิ่ นใด
ท้ อ งถิ่ นหนึ่ง ในประเทศไทยตัง้ แต่ส มัยทวารวดี หากไม่มีภูเขาศักดิ์สิท ธิ์ ตามธรรมชาติ ก็ ยังคง
แนวคิ ด ภู เ ขาศัก ดิ์ สิท ธิ์ ไ ว้ ประจํ า เมื อ ง โดยสร้ างขึน้ ในรู ป แบบพระสถูป เจดี ย์ ข นาดใหญ่ อั น
เป็ นศาสนสถานของพุทธศาสนา ส่วนของศาสนาพราหมณ์จะสร้ างเป็ นเทวาลัยขึ ้นแทน

ภาพที่ 26 เขาถมอรัตน์และเมืองศรี เทพ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 มีการดัดแปลงถํ ้าบนยอดเขาถมอรัตน์ให้ เป็ นพุทธสถาน
มหายาน ภายในถํ า้ มี ภาพสลักนูนตํ่าที่สลักจากแกนหินกลางโถงของถํ า้ สลักเป็ นพระพุทธรู ป
ขนาดใหญ่และพระโพธิ สตั ว์เมตไตรยะรวมทัง้ สิ ้น 11 องค์ 53 ผลจากการดัดแปลงนี ้เองทําให้ เขา
ถมอรัตน์กลายเป็ นเขาศักดิส์ ทิ ธิ์ของพุทธศาสนาตังแต่
้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 เป็ นต้ นมา
52

แม้ วา่ พุทธศาสนาจะใช้ เขาถมอรัตน์เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ตงแต่
ั ้ พทุ ธศตวรรษที่ 14 เป็ น
ต้ นมา แต่ก็ปรากฎศาสนสถานของพราหมณ์ ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 ที่มีความสัมพันธ์
กับ เขาถมอรัตน์ด้วยเช่นกัน ทิศทางของปรางค์สองพี่น้องและปรางค์ศรี เทพ ซึ่งเป็ นปราสาทใน
ศรี ศกั ดิ์ วัลลิโภดม, “ภูเขาศักดิ์สิทธิ์กับความเป็ นสากล,” เมือ งโบราณ 25, 3(กรกฏาคม –
กันยายน 2542): 9 – 22.
53
กรมศิลปากร, อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรีเทพ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 125.
52
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วัฒนธรรมเขมร แสดงให้ เห็นว่า หันไปทางทิศตะวันตกตังแต่
้ เริ่ มสร้ าง โดยมีการวางแนวแกนของ
ปราสาทให้ อยูก่ ึ่งกลางเมืองศรี เทพ และทับเส้ นแกนทิศตะวันออก – ตะวันตกระหว่างเมืองศรี เทพ
และเขาถมอรัตน์อย่างลงตัว ทําให้ สนั นิษฐานว่าเทวาลัยของพราหมณ์ทั ้งสองหลังนี ้ให้ ความสําคัญ
เชิงสัญลักษณ์กบั เขาถมอรัตน์เป็ นอย่างมาก 54 จึงอาจจะกล่าวได้ วา่ แนวคิดความศักดิ์สิทธิ์ ของเขา
53

ถมอรัตน์นนเป็
ั ้ นสากล ไม่ได้ เฉพาะเจาะจงเพียงแค่ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ดังจะเห็นได้ จากการให้
ความสําคัญในเชิงสัญลักษณ์ของทังศาสนาพุ
้
ทธและศาสนาพราหมณ์ ถึงแม้ ว่าเขาถมอรัตน์จะมี
พุทธสถานของวัฒนธรรมทวารวดีอยูด่ ้ านบนก็ตาม แต่เขาถมอรัตน์ก็อาจเปรี ยบเสมือนเขาไกรลาส
ของพราหมณ์ในช่วงเวลาต่อมา 55 (ภาพที่ 112)
54

ภาพที่ 27 พื ้นที่ด้านทิศตะวันตกของโบราณสถานเขาคลังนอก
ด้ ว ยความสํา คัญ ของเขาถมอรั ต น์ ซึ่ง ถื อ ได้ ว่า เป็ นภูเ ขาศัก ดิ์ สิท ธิ์ คู่เ มื อ งศรี เ ทพ
โดยเฉพาะตังแต่
้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 เป็ นต้ นมา ในสมัยนี ้คติของการนับถือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่เมือง
ศรี เทพอาจจะชัดเจนมากยิ่งขึ ้น จึงทําการกําหนดทิศทางให้ เขาคลังนอกหันมาทางเขาถมอรัตน์ ซึ่ง
อาจได้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึง่ ดังนี ้
โบราณสถานในเมื อ งศรี เ ทพที่ หัน หน้ า ไปทางด้ า นทิ ศ ตะวัน ตก คงต้ อ งกล่า วถึ ง
โบราณสถานปรางค์ศรี เทพและปรางค์สองพี่น้อ ง เทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ ที่มีอายุอยู่ในช่วง
54

สถาพร เที่ยงธรรม, ศรีเทพ : เมืองศูนย์ กลางความเจริญแห่ งลุ่มนํา้ ป่ าสัก, 38.
อนุวทิ ย์ เจริญศุภกุล, “โครงการอุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ การศึกษาด้ านสถาปั ตยกรรมเพื่อ
การอนุรักษ์ สรุปผลการสํารวจและแนวความคิดเบื ้องต้ น,” เมืองโบราณ 13, 1(มกราคม – มีนาคม, 2530), 13.
55
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พุท ธศตวรรษที่ 17 56 โบราณสถานทังสองหลั
้
ง ตังอยู
้ ่กึ่ งกลางเขตเมื อ งในและอยู่บ นเส้ นแกน
5 5

เดียวกันกับเมืองศรี เทพที่เบนไปหาเขาถมอรัตน์ ทําให้ สนั นิษฐานว่าเขาถมอรัตน์มีอิทธิ พลต่อการ
สร้ างศาสนสถานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 แล้ ว
เมื่อเปรี ยบเทียบกับโบราณสถานเขาคลังใน ที่หนั ไปทางทิศตะวันออกตังแต่
้ เริ่ มสร้ าง
และมีอายุเก่ากว่าปรางค์ทงสองหลั
ั้
งมาก หรื อย้ อนกลับไปเปรี ยบเทียบกับปรางค์ฤาษี ซึง่ หันไปทาง
ทิศตะวันออกเช่นเดียวกัน และมีอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 57 จึงได้ ข้อสรุปในเบื ้องต้ นว่าก่อน
56

หน้ าพุทธศตวรรษที่ 17 เขาถมอรัตน์อาจไม่ได้ มีอิทธิ พลต่อการกําหนดทิศทางศาสนสถานภายใน
เมืองศรี เทพ แม้ วา่ จะเป็ นศาสนสถานในพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน
เมื่ อ นํ า ข้ อสรุ ป ที่ ไ ด้ มากํ า หนดอายุ เ ชิ ง เที ย บ อาจสัน นิ ษ ฐานไว้ ป ระเด็ น หนึ่ ง ว่ า
เขาคลังนอกในสมัยที่ 2 มี การซ่อ มแปลงในช่วงที่เขาถมอรั ตน์มีอิทธิ พลต่อการกํ าหนดทิศทาง
ศาสนสถานในเมื องศรี เทพแล้ ว ประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 ตามอายุของโบราณสถานในเมือ ง
ศรี เทพที่หนั ไปทางทิศตะวันตก สอดคล้ องกับการพบเครื่ องถ้ วยแหล่งเตาเขมรระหว่างการขุดค้ น
หลายใบและหลายชิ น้ ในชัน้ ลานประทักษิ ณ 58 ซึ่งเป็ นเครื่ องเคลือ บแบบเขมรที่กําหนดอายุอ ยู่
57

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 - 19 59
58

คติพุทธศาสนามหายานเกี่ยวกับทิศตะวันตก จากข้ อ สรุ ปของประเด็นแรก คง
ปฏิเสธไม่ได้ วา่ เขาถมอรัตน์คงมีอิทธิพลต่อเขาคลังนอกและศาสนสถานอื่นๆในเมืองศรี เทพ ซึ่งคง
เป็ นไปในลักษณะของภูเขาศักดิส์ ทิ ธิ์ แต่อย่างไรก็ตามความสําคัญของเขาถมอรัตน์คือ ความเป็ น
พุทธสถานในพุทธศาสนมหายาน ซึ่งมีความสําคัญอย่างมากแล้ วมาตังแต่
้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14
เป็ นต้ นมา และอาจมีความสําคัญพร้ อมๆกับการสร้ างเขาคลังนอกในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15
56

อนุวิทย์ เจริ ญศุภกุล, “การกําหนดอายุปรางค์ที่เมืองศรี เทพ,” เมืองโบราณ 5, 4(เมษายน –
พฤษภาคม 2552): 98.
57
อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดี ปรางค์ ฤาษี (ST’08 :
PRS) (เพชรบูรณ์: อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2551), 64. (เอกสารยังไม่ตีพมิ พ์)
58
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานเขาคลังนอก (เพชรบูรณ์ :
อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2551), 246 – 251.
59
Fujiwara Hiroshi, Khmer ceramic from the Kamratan collection in the Southesat Asian
Ceramics Museum Kyoto (Singapore: Oxford University Press, 1990), 5 – 6.
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หากตัดประเด็นเรื่ องความสําคัญของเขาถมอรัตน์ในสมัยนี ้ลง คงต้ องพิจารณาเรื่ อง
ความสําคัญของทิศตะวันตกในพุทธศาสนามหายาน เนื่องจากในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 นี ้
พุทธศาสนามหายานได้ เจริ ญขึ ้นอย่างมากที่เมืองศรี เทพ ซึ่งการซ่อมแปลงอาจเกิดขึ ้นในช่วงแห่ง
ความเจริ ญนี ้และอาจเป็ นการซ่อมแปลงภายใต้ คติของพุทธศาสนามหายาน
เมื่อพิจารณาจากคติทิศตะวันตกที่ปรากฏอยูใ่ นหลักของพุทธศาสนามหายาน เรื่ องที่
ชัดเจนที่สดุ คงเป็ นเรื่ องราวของพระธยานิพทุ ธอมิตาภะ พระพุทธเจ้ าบนสวรรค์ด้านทิศตะวันตก ซึ่ง
เป็ นประธานและปกครองพุทธเกษตรสุขาวดี โดยมีพระโพธิ สตั ว์ อวโลกิ เตศวรและพระโพธิ สตั ว์
มหาสถาม-ปราบต์เป็ นผู้ช่วยในแดนสุขาวดี ทั ้งตัวของพระองค์และสวรรค์สขุ าวดีเป็ นที่นิยมอย่าง
มากในประเทศจีนและมีนิกายเป็ นของตนเอง 60
59

พระอมิตาภะและสวรรค์สขุ าวดีเริ่ มเป็ นที่ร้ ู จักในจีนตั ้งก่อนสมัยราชวงศ์เหลียง โดยมี
หลักคําสอนที่ระบุไว้ ในพระสูตรที่สาํ คัญคือ มหาสุขาวดีวยุหสูตร พระสูตรเหล่านี ้บรรยายถึงความ
ยินดีของการเกิดใหม่ในดินแดนทางตะวันตกหรื อสวรรค์ของพระอมิตาภะ ซึง่ ได้ รับความนิยมอย่าง
มากจากประชาชนในสมัยนัน้ กระทัง่ พุทธศตวรรษที่ 9 จึงมีการตั ้งนิกายสุขาวดีขึ ้นในจีน และเจริ ญ
ขึ ้นอย่างมากเป็ นลําดับ โดยเฉพาะสมัยราชวงศ์ถงั ของจีน ราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 15 61
60

จะเห็นได้ ว่าพระอมิตาภะและนิกายสุขาวดีได้ รับความนิยมอย่างมากในประเทศจี น
โดยเฉพาะสมัยราชวงศ์ถงั ซึง่ ร่วมสมัยทวารดีในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการตรวจสอบหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้ องในเมืองศรี เทพหรื อบริ เวณใกล้ เคียงนั ้น ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับพระอมิตาภะหรื อนิกาย
สุขาวดีโดยตรง แต่ควรจะต้ องกล่าวถึงข้ อเสนอเกี่ยวกับพระอมิตาภะในสมัยทวารวดีข้อเสนอหนึง่
พิริยะ ไกรฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะ เคยเสนอไว้ ว่า การแสดงวิตรรก
มุทราสองพระหัตถ์ในสมัยทวารวดี อาจมีที่มาจากการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ ในศิลปะจีน
ซึง่ มีการค้ นพบพระพุทธรูปสมัยราชวงศ์สยุ องค์หนึง่ ในภาคกลางของไทย ซึง่ แสดงวิตรรกมุทราสอง
พระหัตถ์เช่นเดียวกัน 62
61
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ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่ ายมหายาน, 59-60.

61

เรื่ องเดียวกัน, 190.

62

พิริยะ ไกรฤกษ์, ประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์ การพิมพ์

, 2533), 27-29.
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นอกจากนี ้ยังเสนอว่าพระพุทธรู ปที่แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ องค์หนึ่ง คือพระ
อมิตาภะจากการพบพระพุทธรูปประทับยืนแสดงวิตรรกมุทราองค์หนึ่งในศิลปะจีนสมัยเว่ยเหนือที่
มีจารึกระบุวา่ เป็ นพระอมิตาภะ 63 รวมทั ้งการตีความพระพุทธรู ปแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์
62

องค์หนึง่ ประทับยืนเหนือครุฑ ขนาบด้ วยพระโพธิสตั ว์สององค์ ซึ่งหนึ่งในนั ้นอาจเป็ นพระโพธิ สตั ว์
อวโลกิเตศวร และครุฑนันก็
้ เปรี ยบเสมือนแสงสว่างดังเช่นพระนามของพระอมิตาภะ และหมายถึง
ตอนพระอมิตาภะเสด็จลงมารับดวงวิญญาณพร้ อมกับพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรและพระโพธิ สตั ว์
มหาสถามปราบต์ 64 ซึ่งหมายความว่าพระพุทธรู ปปางแสดงวิตรรกมุทราทังหมดในสมั
้
ยทวารวดี
63

นั ้นควรหมายถึง พระพุทธเจ้ าอมิตาภะ
ข้ อเสนอข้ างต้ นได้ มีการเสนอข้ อคิดเห็นใหม่ขึ ้นมาแย้ งแล้ วในปั จจุบนั เชษฐ์ ติงสัญชลี
เสนอว่า ประเด็นการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ ในศิลปะทวารวดีไม่สามารถเชื่อ มโยงกับ
หลักฐานกับการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ ในศิลปะจีนได้ 65 และควรมีที่มาจากพระพุทธรู ป
64

แสดงวิตรรก-กฎมุทราในศิลปะอมราวดีตอนปลาย-อนุราชปุระ 66 ส่วนในเรื่ องการตีความว่าเป็ น
65

พระอมิตาภะนัน้ ไม่นา่ จะเป็ นไปได้ เนื่องจากในปั จจุบนั ยังไม่มีการพบหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการ
เจริ ญขึ ้นของนิกายสุขาวดีในสมัยทวารวดีที่ชดั เจน 67 และการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ นั ้นก็
66

ควรจะเป็ นมุทรากลาง ซึง่ ต้ องพิจารณาบริ บทแวดล้ อมประกอบการตีความ 68
67

ข้ อเสนอของพิริยะ ไกรฤกษ์ ดจู ะมีความน่าสนใจ รวมทั ้งข้ อคิดเห็นของเชษฐ์ ติงสัญชลี
ที่ว่าวิตรรกมุทรานันควรเป็
้
นมุทรากลาง เมื่ อพิจ ารณาหลักฐานทางโบราณคดีและบริ บทที่พบที่
63

พิริยะ ไกรฤกษ์, ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะในประเทศไทยฉบับคู่มือนักศึกษา (กรุงเทพฯ :
อมรินทร์ การพิมพ์, 2528), 31-33.
64

พิริยะ ไกรฤกษ์, ประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดีในประเทศไทย, 27-28.

65

เชษฐ์ ติงสัญชลี, “การวิเคราะห์ การแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ ของพระพุทธรูปในศิลปะ

ทวารวดี ” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญ ญามหาบัณ ฑิต สาขาวิช าประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณ ฑิ ตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2544), 35-38.
66

เรื่ องเดียวกัน, 57.
เรื่ องเดียวกัน, 63-64.
68
เรื่ องเดียวกัน, 80-81.
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เขาคลังนอกในสมัยที่ 2 และหลักฐานที่พบบริ เวณเมืองศรี เทพ อาจแสดงให้ เห็นถึงความเกี่ ยวข้ อง
กับพระอมิตาภะและนิกายสุขาวดี โดยเฉพาะการตังใจกํ
้ าหนดทิศทางของเจดีย์ประธานให้ หนั ไป
ทางทิศตะวันตกในสมัยที่ 2
นอกจากทิศทางของเจดีย์ประธานที่หนั ไปทางด้ านทิศตะวันตกแล้ ว หลักฐานสําคัญ
อี กประการคือ การประดิษ ฐานพระพุทธรู ปประทับยื นแสดงวิตรรกมุทราองค์ ห นึ่ง ทางด้ า นทิ ศ
ตะวัน ตกนี ด้ ้ ว ย ซึ่ ง จากการขุ ด ศึ ก ษาไม่ พ บประติ ม ากรรมอื่ น ใดอี ก เลย จึ ง อาจเป็ นไปได้ ว่ า
พระพุทธรูปองค์นี ้มีความหมายถึงพระอมิตาภะ ที่ประทับอยูใ่ นสวรรค์สขุ าวดีทางด้ านทิศตะวันตก
และสอดคล้ องกับทิศทางที่หนั ไปหาเขาถมอรัตน์ ที่มีภาพสลักพระพุทธรูปและพระโพธิ สตั ว์ในพุทธ
ศาสนามหายานอยูเ่ ช่นเดียวกัน (ภาพที่ 113)

ภาพที่ 28 พระพุทธรูปปางแสดงวิตรรกมุทราที่พบด้ านทิศตะวันตกของอาคารประธาน
(ภาพจาก ฝ่ ายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ)
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อี กหลัก ฐานหนึ่งที่อ าจบอกได้ ถึง ร่ อ งรอยของนิกายสุขาวดีที่เมื อ งศรี เ ทพ คื อ การ
ค้ นพบพระพิมพ์ดินเผาอย่างน้ อย 2 ชิน้ ที่มีจารึ กอักษรหลังปั ลลวะ ภาษาสันสกฤต ร่ วมกับอักษร
จีน ภาษาจี น แปลภาษาจี นได้ ว่า “ภิกษุ เวิ่นเชี ยง” กําหนดอายุได้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 14
แสดงให้ เห็นถึงการติดต่อกับจีนด้ านศาสนา หรื ออาจมีพระจากจีนเข้ ามาอยู่ที่เมืองศรี เทพแล้ วใน
เวลานี 69้ และอาจเป็ นผู้นําเอาแนวคิดของพุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดีเข้ ามาเผยแพร่ ที่เมือง
68

ศรี เทพ (ภาพที่4)
ร่องรอยพุทธศาสนามายาน นิกายสุขาวดีนนั ้ อาจต้ องทําการศึกษาและหาหลัก ฐาน
เพิ่มเติมอีกมาก ผู้วิจัยค่อนข้ างเห็นด้ วยข้ อเสนอของเชษฐ์ ติงสัญชลี ที่ว่าไม่พบการเจริ ญขึ ้นของ
นิกายนี ้ในสมัยทวารวดีที่ชัดเจน แต่จากการศึกษาที่กล่าวมาข้ างต้ น คงเป็ นร่ องรอยสําคัญอย่าง
หนึง่ ในการศึกษาค้ นคว้ าในประเด็นนี ้ต่อไปในอนาคต
โบราณสถานเขาคลังนอกกับภาพรวมบริบททางวัฒนธรรม
จากการศึกษาที่ ผ่านมาในแต่ล ะประเด็น ทํา ให้ เ ข้ า ใจถึง ช่ วงเวลาและบริ บ ททาง
วัฒนธรรมของเขาคลังนอกและเมืองศรี เทพมากยิ่งขึ ้น ถึงแม้ จุดประสงค์ในการศึกษาจะมุ่งเน้ นใน
การจัดเรี ยงลําดับสมัยและวิเคราะห์ แนวคิดของแต่ละสมัยก็ ตาม ซึ่งเขาคลังนอกเปรี ยบเสมือ น
บันทึกประวัติศาสตร์ ประเภทหนึง่ ที่บนั ทึกเรื่ องราวของเมืองศรี เทพไว้ อย่างมาก ในช่วงเวลาที่เป็ น
พุทธสถานแห่งสําคัญนอกเมือง
บริ บททางวัฒนธรรมในช่วงที่เขาคลังนอกมี อ ยู่นัน้ คงเริ่ มต้ นในช่วงพุทธศตวรรษที่
14 – 15 ตรงกั บ การกํ า หนดอายุ ส มั ย ของเขาคลัง นอกผ่ า นการเปรี ย บเที ย บรู ป แบบศิ ล ป
สถาปั ตยกรรมกับพื ้นที่อื่นๆ ทังในเอเชี
้
ยตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดีย
การสร้ างเขาคลังนอกขึ ้นเป็ นศาสนสถานประจําเมือ งนัน้ จําต้ อ งมีความพร้ อ มเป็ น
อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็ นศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้ อนทางด้ านแผนผังอย่างมาก
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Robert L. Brown, The Dvaravati Wheels of the Law and the Indianization of South
East Asia (Leiden: E.J. Brill, 1996), 37.
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จําเป็ นต้ อ งใช้ ทรั พยาและทุนทรั พอย่างมหาศาล ซึ่งจะเป็ นไปไม่ได้ หากมี ความพร้ อมทางด้ าน
เศรษฐกิจและการเมือง รวมทังความมั
้
น่ คงทางศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนา
ผลจากการขุดค้ นที่ผา่ นมาของเมืองศรี เทพ เป็ นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ยงั ไม่สามารถ
จัดเรี ยงลําดับชัน้ วัฒนธรรมสมัยย่อ ยได้ อย่างชัดเจน ทําให้ ข้อ มูลที่มีอยู่ในปั จจุบัน เป็ นข้ อมูลที่
จัดเรี ยงตามสมัยที่สาํ คัญ คือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี และสมัยเขมรโบราณ ซึ่งทําให้
เห็นแค่ภาพกว้ างๆ ของยุคสมัยเท่านัน้ ดังนันการใช้
้
ยุคสมัยของเขาคลังนอกเป็ นเครื่ องมื อชี ว้ ัด
ความรุ่งเรื องของเมืองโบราณศรี เทพ ก็อาจจะเป็ นแนวทางหนึง่ ที่สามารถทําได้
การเกิ ดขึน้ ของเขาคลังนอกนัน้ ได้ รับอิ ทธิ พลทางรู ปแบบศิลปะสถาปั ตยกรรมจาก
อิ นเดีย ทัง้ อิ นเดียภาคเหนือ ซึ่งศิลปะแบบปาละเจริ ญขึ ้นในช่วงนี ้ที่นาลันทา ที่แสดงออกผ่าน
ทางการตกแต่งชุดฐานศิลาแลงและอาจจะมี สว่ นที่เป็ นต้ นเค้ าของการยกเก็จในสถาปั ตยกรรม
แบบทวารวดี นอกจากศิลปะอิ นเดียเหนือแล้ ว การประดับบัญชร ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ ของอินเดีย
ภาคใต้ ก็ยังปรากฏในชุดฐานของเขาคลังนอกเช่นเดียวกัน แสดงให้ เห็นถึงการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมระหว่างทังสองภู
้
มิภาคได้ เป็ นอย่างดี
การเปรี ยบเทียบรูปแบบศิลปสถาปั ตยกรรมทําให้ เข้ าใจถึงที่มาและภาพรวมของการ
ติดต่อและเปลีย่ นวัฒนธรรม การที่เขาคลังนอกปรากฏทั ้งศิลปะอินเดียและใต้ ในที่เดียวกันนั ้น เป็ น
ประเด็นที่นา่ สนใจตรงที่ลกั ษณะการติดต่อนั ้นเกิดขึ ้นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม การศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่ องอาคารสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ าในผังยกเก็จสมัยทวารวดี มีข้อคิดเห็นว่าน่าจะจําลองแบบมาจากอาคาร
หมายเลข 12 และ 14 ในนาลันทา ซึง่ น่าจะมีพระสงค์หรื อบุคคลในทวารวดีเคยไปที่นาลันทาแล้ ว
ถอดแบบกลับมาสร้ าง จึงมีลกั ษณะที่คล้ ายกันค่อนข้ างมาก 70 ในทางกลับกันลักษณะเช่นนี ้อาจ
69

พระสงค์จากนาลันทามายังทวารวดีก็เป็ นได้
แต่อย่างไรก็ตามด้ วยลักษณะที่มีฐานเป็ นชั ้นขยายขนาดที่ผิดไปจากศิลปะทวารวดีนั ้น
อาจจะทําให้ คิดได้ วา่ มีความเกี่ยวข้ องกับศาสนสถานในชวาภาคกลาง ซึ่งจะเห็นได้ ว่าในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 14 ในรั ชกาลของราชวงศ์ไศเลนทร์ พุทธศาสนามหายานตันตระ สกุลวัชรยานเฟื่ องฟู
70

เชษฐ์ ติง สัญชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศิลปะปาละและอิท ธิพลต่ อศิลปะใน
ประเทศไทย, 68-69.
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มากในเกาะชวา ในช่วงระหว่างพ.ศ.1300 - 1350 มีการสร้ างพุทธสถานขนาดใหญ่ขึ ้นหลายแห่ง
บนที่ราบเกฑุ เช่น จันทิเมนดุต จันทิปะวน ต้ น และมีการสร้ างพุทธสถานในคติมณฑล คือ จันทิเซวู
ที่มีศาสนสถานขนาดย่อ ม 240 หลัง โดยเฉพาะมหาสถูป บุโรพุท โธที่ถือ เป็ นจัก รวาลของพุท ธ
ศาสนา และเป็ นศาสนสถานประจําราชวงศ์ไศเลนทร์ ด้วย 71
70

นอกจากนี ้จารึกของพระเจ้ าเทวปาละบนแผ่นทองแดงในปี พ.ศ. 1403 พบที่เมือง
นาลันทาก็แสดงถึงความใกล้ ชิดระหว่างราชวงศ์ปาละและราชวงศ์ไศเลนทร์ รวมทังมหาวิ
้
ทยาลัย
นาลันทาเป็ นอย่างดี ซึง่ กล่าวถึงพระเจ้ าพาลบุตรกษัตริ ย์ไศเลนทร์ ของสุมาตรามาสร้ างวัดที่นาลัน
ทาและพระเจ้ าเทวะปาละทรงอุทิศรายได้ จาก ๕ หมู่บ้านสําหรั บดูแลรักษาวัดดังกล่าว ดังนั ้นจึง
เป็ นไปได้ วา่ เขาคลังนอกอาจรับเอารูปแบบศิลปะ รวมทังคติ
้ ของพุทธศาสนามหายานผ่านมาทาง
ชวาภาคกลางและอาณาจักรศรี วิชยั ผ่านทางภาคใต้ ของไทยซึ่งนับถือพุทธศาสนามหายานอย่าง
แพร่หลายในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 - 15 72
รู ปแบบของศาสนาในสมัยนีข้ องเมื องศรี เทพก็ มีความสอดคล้ อ งกับการรับเอาพุทธ
71

ศาสนามหายานจากชวาภาคกลางเช่นกัน โดยพบหลักฐานในพุทธศาสนามหายานหลายประเด็น
ด้ วยกัน ประเด็นสําคัญคือประติมากรรมพระโพธิสตั ว์สาํ ริ ดบริ เวณเขาคลังในทําให้ สนั นิษฐานได้ ว่า
เขาคลังในคงใช้ เป็ นศาสนสถานของพุทธศาสนามหายานแล้ วในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ซึ่งอาจเป็ น
การเข้ ามาแทนที่พุทธศาสนาเถรวาทในเมือ งศรี เทพ 73 แต่พบว่าแผนผังของเขาคลังในมีความ
72

คล้ ายคลึงกับแผนผัง โบราณสถานที่มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งอาจเป็ น
การจําลองแบบอาคารมาสร้ างขึ ้นภายใต้ ศิลปกรรมทวารวดีก็เป็ นได้ และควรจะมีอายุอยู่ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 14 74 ซึง่ ถ้ าเป็ นเช่นนี ้บริ บททางวัฒนธรรมของเมืองศรี เทพอาจจะต้ องมีการกําหนด
73

อายุกนั ใหม่อีกครัง้ เขาคลังในและเขาคลังนอกอาจจะมีอายุร่วมสมัยกันก็เป็ นได้
71

สุ ภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อ มเจ้ า, ประวัติศาสตร์ เอเชียอาคเนย์ ถึงพ.ศ. 2000, พิมพ์ครั ง้ ที่ 4.
(กรุงเทพฯ: สามลดา, 2549), 41.
72
พิริยะ ไกรฤกษ์ , ศิลปทักษิณก่ อนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2523), 5567.
73
เรื่ องเดียวกัน, 95.
74
เชษฐ์ ติง สัญชลี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศิลปะปาละและอิท ธิพลต่ อศิลปะใน
ประเทศไทย, 68-69.
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หากการกํ าหนดอายุเขาคลังในไว้ ที่พุทธศตวรรษที่ 14 เป็ นจริ งนัน้ ภาพของความ
เจริ ญรุ่ งเรื องของเมื องศรี เทพดูจะชัดเจนขึ ้นมากในช่วงนี ้ เนื่องจากมีการสร้ างศาสนสถานขนาด
ใหญ่ถึงสองหลังในสมัยไล่เลีย่ กัน ต้ องมีความมัน่ คงในหลายๆด้ าน ณ ขณะนัน้
นอกจากนี ้การพบพระพิมพ์ดินเผาหลายองค์ โดยเฉพาะพระพิมพ์ดินเผาที่มีการจารึ ก
อักษรหลังปั ลลวะ ภาษาสันสกฤต ร่วมกับอักษรจีน ภาษาจีน แปลภาษาจีนได้ ว่า “ภิกษุ เวิ่นเชียง”
กําหนดอายุได้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 - 14 75 แสดงให้ เห็นว่ามีการเปลีย่ นจากการใช้ ภาษาบาลีที่
74

นิยมในพุทธศาสนาเถรวาท มาใช้ ภาษาสันสกฤตที่นิยมในพุทธศาสนามหายาน อีกทั ้งยังแสดงให้
เห็นว่าได้ ว่ามีการติดต่อกับจีนด้ านศาสนาหรื ออาจมีพระภิกษุ จากจีนเข้ ามาอยู่ที่เมืองศรี เทพใน
ช่วงเวลานี 76้ ซึง่ การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงทิศทางของเจดีย์ประธานมีข้อคิดเห็นว่า
75

ว่า อาจมีร่องรอยของนิกายสุขาวดีแล้ วในสมัยนี ้ ซึ่งอาจจะเป็ นไปในลักษณะของการเผยแพร่ พระ
ธรรมของพระสงฆ์ มากกว่าการแผ่อิทธิพลอย่างเต็มรุปแบบของนิกายสุขาวดี แต่อย่างไรก็ตามต้ อง
มีการศึกษาในประเด็นนี ้ต่อไป
ทังนี
้ ้ อาจะต้ องกล่าวถึงประติมากรรมพระพุทธเจ้ าประทับเหนือ ครุ ฑขนาบข้ างด้ วย
บุคคลทังสองข้
้
าง ซึง่ พบที่ศรี เทพสองชิ ้น อาจอนุมานได้ ตามแนวคิด ที่แสดงถึงตอนพระอมิตาภะ
เสด็จ ลงมารั บดวงวิ ญญาณของผู้นับถื อ พระองค์ ไปยัง สวรรค์ สุขาวดี ตามคติของพุทธศาสนา
มหายาน นิกายสุขาวดี 77 ก็เป็ นได้ ซึ่งประติมากรรมประเภทนี ้ก็แพร่ หลายในบริ เวณเมืองลุม่ แม่
76

นํ ้าป่ าสักเช่นกัน
นอกจากปั จจัยทางด้ านศาสนาที่ทําให้ เมื อ งศรี เทพเจริ ญรุ่ งเรื อง โดยเฉพาะในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 14 – 15 นัน้ ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจหรื อการค้ าขายคงจะช่วยให้ เมืองศรี เทพเจริ ญ
ขึ ้นอย่างมาก ถึงแม้ วา่ ตามสภาพภูมิศาสตร์ ของเมืองศรี เทพจะตั ้งอยู่ภายในแผ่นดิน ไม่ได้ ติดทะเล
เหมือนเมืองในสมัยทวารวดีอื่นๆ แต่ด้วยเหตุที่ตงคุ
ั ้ มจุดยุทธศาสตร์ ของการติดต่อคมนาคม ทังทาง
้

75

Robert L. Brown, The Dvaravati Wheels of the Law and the Indianization of South
East Asia (Leiden: E.J. Brill, 1996), 37.
76

Ibid.

77

พิริยะ ไกรฤกษ์, ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะในประเทศไทยฉบับคู่มือนักศึกษา, 31-33.
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ที่ราบลุม่ แม่นํ ้าป่ าสัก และช่องเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้ เมืองศรี เทพกลายเป็ นศูนย์กลาง
ความเจริ ญของลุม่ แม่นํ ้าป่ าสัก และยังคงอยูต่ อ่ เนื่องในสมัยเขมรโบราณ
แต่อย่างไรก็ตามมีการพบโบราณวัตถุที่มาจากโพ้ นทะเลด้ วยเช่นกัน หลักฐานที่บอก
ถึงการติดต่อกับพื ้นที่ที่หา่ งไกล คือ การพบเศษภาชนะดินเผาของตะวันออกกลางแบบเคลือบสีฟ้า
หรื อเขียวอมฟ้าที่เรี ยกว่าบัสเราะห์ (Basra

Ware) ภายในเขตเมื องศรี เ ทพ

78
77

กํ าหนดอายุราวพุทธ

ศตวรรษที่ 13 - 15 79 เครื่ องถ้ วยชนิดนี ้มีแหล่งผลิตอยู่แถบเมือ งบัสเราะห์ประเทศอิรัก ทังยั
้ งพบ
78

ตามเมืองท่าต่างๆ ในสมัยทวารดี เช่น เมืองศรี มโหสถ 80 เมืองอู่ทอง 81 เป็ นต้ น
79

80

แสดงให้ เห็นว่าศรี เทพมี การติดต่อ ค้ าขายกับดินแดนห่างไกลเช่น เดียวกัน แต่อ าจ
เป็ นไปในลักษณะของการติดต่อผ่านเมืองท่าในสมัยทวารวดี และคงมีช่วงเวลาแห่งคววามรุ่ งเรื อง
เช่นเดียวกับเมืองสมัยทวารวดีในที่ราบภาคกลางก็มีช่วงเวลาที่เจริ ญถึงขีดสุดในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 13 – 15 เช่นเดียวกัน เช่น เมืองนครปฐม 82 เมืองดงละคร 83 เมืองอู่ทอง 84 เป็ นต้ น ซึ่งอาจจะต้ อง
81

82

83

78

อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, รายงานเบือ้ งต้ นการขุดแต่ งโบราณสถานเขาคลังใน(ต่ อ)
(เพชรบูรณ์: อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, 2532), 68. (เอกสารอัดสําเนา)
79
อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ, เมืองศรีเทพ, 43.
80
กรมศิลปากร, ประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ เล่ ม 2 (กรุงเทพ: กรมศิลปากร,
2535), 117.
81
ชอง บวสเซอลีเย่ , ความรู้ ใหม่ ท างโบราณคดีจากเมือ งอู่ท อง, แปลโดย หม่ อมเจ้ า สุ
ภัทรดิศ ดิศกุล (พระนคร: กรมศิลปากร, 2511), 19.
82
สฤษดิพ์ งศ์ ขุนทรง, โบราณคดีเมืองนครปฐม การศึกษาอดีตของเมืองแห่ งศูนย์ กลางแห่ ง
ทวารวดี, (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 196 – 197.
83

ธงชัย สาโค, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณดงละครจากหลักฐานทางโบราณคดี”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิขาโบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตร์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 356-358.
84
สันติ์ ไทยานนท์, “การศึกษาลําดับวัฒนธรรมทางโบราณคดีเมืองอู่ทอง” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิขาโบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตร์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2554), 204.

201

มองภาพรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางทะเลในช่ว งนี ้ ซึ่งทําให้ รัฐทวารวดีกลายเป็ นส่วนหนึ่งของ
เส้ นทางสายแพรไหมทางทะเล 85 จึงส่งผลให้ ระบบเศรษฐกิจทั ้งภูมิภาคเจริ ญขึ ้นตามไปด้ วย
84

ดังที่กล่าวมานี ้ จะเห็นได้ วา่ เขาคลังนอกเกิดขึ ้นได้ เพราะปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจและ
พุทธศาสนามหายานของเมืองศรี เทพที่เจริ ญรุ่ งเรื องอย่างมากในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 แต่
ในทางตรงกันข้ ามเขาคลังนอกก็เปรี ยบเสมือนดัชนีชี ้วัดความเจริ ญทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อรวมไป
ถึงไปถึงความเจริ ญทางด้ านศาสนาและความศรัทธาของประชาชนในสมัยนั ้นด้ วย

สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, “รั ฐ ทวารวดี” กับการค้ าตามเส้ นทางสายแพรไหมทางทะเล, ใน การ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม บนเส้ นทางการค้ า ทางทะเล (กรุ งเทพฯ: ฝ่ ายเครื อข่ายพิพิธภัณ ฑ์ สถาบัน
พิพธิ ภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ, 2557), 301– 309.
85

บทที่ 6
สรุปและเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
จากการขุดศึกษาเจดีย์ประธานในปี พ.ศ. 2551 และการขุดศึกษาเจดีย์บริ วารของ
โบราณสถานเขาคลังนอกในปี พ.ศ. 2557 ทําให้ ได้ ข้อมูลใหม่ที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาลําดับสมัย
ของเขาคลังนอก และสามารถสันนิษฐานแนวคิดในการก่อสร้ าง อีกทั ้งยังสามารถใช้ เขาคลังนอก
เป็ นตัวแทนในการศึกษาพัฒนาการของเมืองศรี เทพในระยะหนึง่ ได้
โบราณสถานเขาคลังนอกสมัยที่ 1
ในสมัยนี ้คือสมัยแรกสร้ าง ซึง่ อาจจะใช้ ระยะเวลาพอสมควรในการก่อสร้ าง ด้ วยขนาด
ที่ใหญ่ และมี ค วามประณี ต บรรจง การจัดลําดับในสมัย นี ้พิจ ารณาตัด โครงสร้ างที่ไม่ สมมาตร
ออกไปจากแผนผัง จนเหลือแต่แผนผังรวมที่มีความสมมาตรอย่าง
เจดีย์ประธานในสมัยแรกสร้ างคงสามารถขึ ้นได้ ทงสี
ั ้ ่ด้านโดยไม่มีการปิ ดกัน้ ชุ ดฐาน
ศิลาแลงทังสองชั
้
นเป็
้ นโครงสร้ างที่สร้ างมาแต่ต้น การประดับอาคารจําลองมีความโดดเด่น ทังสี
้ ่
มุมของชุดฐานศิลาแลงควรจะมีเจดีย์ประจํามุมตั ้งอยู่ทั ้งสี่มุม แต่คงเหลือร่ องรอยอยู่เพียงชั ้นล่าง
ชันที
้ ่ 1 ชัน้ เดียวเท่านัน้ บนลานประทักษิ ณมี ร่องรอยไม่สมมาตรหลายแห่งที่สร้ างเพิ่มเติมขึ ้นใน
สมัยที่ 2 แต่สมัยแรกสร้ างนัน้ ลานประทักษิณคงจะสามารถเดินประทักษิณได้ รอบอาคารประธาน
เช่นเดียวกับอาคารประธานที่มีระเบียงคดเป็ นเครื่ องหลังคาล้ อมรอบในผังสี่เหลี่ยม ส่วนลักษณะ
ของอาคารประธานไม่สามารถที่จะสันนิษฐานได้ เนื่องจากพังทลายไปมาก เจดีย์บริ วารคงสร้ างขึ ้น
ใกล้ เคียงกับ เจดีย์ประธานเมื่ อ เปรี ยบเทียบจากความสอดคล้ อ งของแผนผังและชัน้ ทับถมทาง
โบราณคดี ซึง่ ทําให้ อาณาบริ เวณกว้ างใหญ่มากว่าในปั จจุบนั
ผลของการศึกษาเปรี ยบเทียบพบว่าแผนผังของเจดีย์ประธานมีความซับซ้ อนมากที่สดุ
ในสมัยทวารวดี เนื่องจากตังอยู
้ ใ่ นผังปั ญจรถะ ซึ่งยังไม่เคยพบในสมัยทวารวดีเท่าที่ทําการศึกษา
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และการแบ่งเพิ่มมุมของเก็ จ มุมก็เพิ่งพบที่เขาคลังนอกที่แรกเช่นเดียวกัน ด้ วยวิวฒ
ั นาการของ
แผนผังยกเก็จแบบตรี รถะในสมัยทวารวดี ที่พฒ
ั นามาจากแผนผังแบบทวิรถะในอาคารศิลปะคุป
ตะตอนปลาย-ปาละตอนต้ น ที่นาลันทา ราวพุทธศตวรรษที่ 14 ทําให้ เชื่อว่าแผนผังเขาคลังนอกคง
พัฒนามาจากผังตรี รถะในอาคารแบบทวารวดี หรื ออาจมีความเกี่ยวข้ องกับการแบ่งมุมของเก็จมุม
ในอาคารสมัยจาลุกยะตะวันตก ระยะแรก ราวพุทธศตวรรษที่ 13 แต่อ ย่างไรก็ ตามด้ วยความ
ซับซ้ อนของผังแบบปั ญจรถะ เขาคลังนอกอาจจะสร้ างขึ ้นในห้ วงเวลาหลังจากแผนผังแบบตรี รถะ
เกิดขึ ้นแล้ วในสมัยทวารวดี ซึง่ อาจจะอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 - 15
การศึกษาเปรี ยบเทียบอาคารจําลองของเจดีย์ประธาน พบว่าอาคารจําลองของเขา
คลังนอกมีรูปแบบคล้ ายกับทังอาคารจํ
้
าลองของปราสาทเขมรสมัยก่อนเมื องพระนคร ช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 12 และบัญชรในศิลปะอินเดียใต้ ซึ่งเริ่ มต้ นตั ้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 – 13 เช่นเดียวกัน
แต่ระบบการวางตําแหน่งและความอิสระของฐานนันมี
้ ความชัดเจนว่าคงได้ รับอิทธิ พลของศิลปะ
อินเดียใต้ ที่มีความชัดเจนขึ ้นในสมัยโจฬะตอนต้ น ราวพุทธศตวรรษที่ 15 เป็ นต้ นไป
การศึกษาเปรี ยบเทียบกับศาสนสถานบนฐานเป็ นชั ้น พบว่าเขาคลังนอกมีการตกแต่ง
เรื อนธาตุของชุดฐานชันที
้ ่ 1 คล้ ายเรื อนธาตุของสถูปหมายเลข 12 และ 14 ที่นาลันทา ศิลปะปาละ
ตอนต้ น พุทธศตวรรษที่ 14 และมีความซับซ้ อนในเรื่ องการจัดลําดับฐานมากที่สดุ ในสมัยทวารวดี
และด้ วยขนาดและความสูงของฐานซ้ อนชัน้ อาจเทียบได้ กบั ศาสนสถานบนฐานเป็ นชันที
้ ่เกิดขึ ้นใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15
ดังนัน้ จากการศึก ษาเปรี ยบเทียบจึ งกํ าหนดอายุของอาคารสมัย แรกสร้ างนี ใ้ ห้ อ ยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15
การศึ ก ษาแนวคิ ด ในสมัย นี ม้ ี ข้ อ สัง เกต 2 ประเด็ น ด้ วยกัน คื อ ตํ า แหน่ง ที่ ตัง้ ของ
โบราณสถานเขาคลังนอกอยูท่ บั บนเส้ นแกนทิศของทั ้งเมืองศรี เทพและเขาถมอรัตน์คล้ ายตั ้งอยู่บ น
จุดตัดพอดี และบริ เวณตําแหน่งที่ตั ้งไม่มีร่องรอยการอยู่อาศัยที่ชัดเจนทั ้งก่อนสร้ างหรื อร่ วมสมัย
กับโบราณสถานเขาคลังนอกเลย แสดงให้ เห็นว่ามีการเลือกพื ้นที่ตั ้งโบราณสถานเขาคลังนอกให้
เป็ นมหาเจดีย์นอกเมืองที่มีอาณาบริ เวณกว้ างขวาง ส่วนแนวคิดเรื่ องมณฑลจักรวาลควรจะถูก
หยิบยกมาพูดถึงด้ วยเมื่ อ พิจ ารณาจากความสมมาตรและซับซ้ อ นของแผนผัง ซึ่งซับซ้ อ นกว่า
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อาคารในสมัยทวารวดี ทังนี
้ ้เจดีย์ประธานและแผนผังโดยรวม ก็แสดงให้ เห็นว่ามีร่องรอยของคติ
มณฑลจักรวาลของพุทธศาสนามหายานอยูแ่ ล้ วเช่นกัน
โบราณสถานเขาคลังนอกในสมัยที่ 2
ในสมัยที่ 2 นี ้ เขาคลังนอกถูกซ่อมแปลง โดยการปิ ดกันบั
้ นไดสามด้ านอย่างสมบูรณ์
ยกเว้ นด้ านตะวันตก และประดิษฐานพระพุทธรูปแสดงปางวิตรรกมุทรา ไว้ บริ เวณด้ านทิศตะวันตก
ของอาคารประธานด้ วย ทําให้ เชื่อว่าการซ่อมแปลงในสมัยนี ้ทําให้ ทิศทางของเจดีย์ประธานหันไป
ทางทิศตะวันตก
แนวคิ ด ในการก่ อ สร้ างในสมั ย นี ้ ทิ ศ ตะวั น ตกของเขาคลัง นอกมี ค วามสํ า คั ญ
สอดคล้ องกับเขาถมอรั ตน์ที่ตงั ้ อยู่ทางด้ านทิศตะวันตกและกลายเป็ นเขาศักดิ์สิทธิ์ มาตั ้งแต่พุทธ
ศตวรรษที่ 14 แล้ ว การหันหน้ าเจดีย์ประธานไปทางเขาถมอรัตน์นี ้คงเป็ นคติที่ได้ ปรากฏเด่นชัดใน
ตังแต่
้ พุทธศตวรรษที่ 17 ดังเห็นได้ จากการหันทิศทางไปทางทิศตะวันตกของศาสนสถานเขมรที่
สร้ างขึน้ ในช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 17 แสดงให้ เห็ น ว่ า เขาถมอรั ต น์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ างหรื อ
ปรับเปลีย่ นแนวคิดเรื่ องการวางทิศทางของศาสนสถานในบริ เวณเมืองศรี เทพแล้ วในช่วงนี ้
อีกแนวคิดหนึ่ง เกี่ ยวกับร่ อ งรอยของนิกายสุขาวดี ที่ปรากฏจากการหันไปทางทิศ
ตะวันตก รวมทังการประดิ
้
ษฐานพระพุทธรู ป ซึ่งอาจเป็ นตัวแทนของพระอมิตาภะ สอดคล้ องกับ
การพบจารึกพระพิมพ์ดินเผาจารึกชื่อพระภิกษุจีนที่พบบริ เวณเมืองศรี เทพ จึงอาจเป็ นร่ องรอยของ
นิกายสุขาวดีที่ปรากฏในช่วงสมัยที่ 2 นี ้ก็เป็ นได้
ส่วนเรื่ อ งการกํ าหนดอายุในสมัยนี ้ ยังไม่สามารถกําหนดได้ อย่างแน่ชัดเนื่องจากมี
ร่องรอยหลักฐานที่ใช้ กําหนดอายุได้ น้อยมาก อาจจะนับเอาช่วงอายุของเครื่ องถ้ วยจากแหล่งเตา
เขมรที่มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 19 เป็ นค่าอายุที่แน่นอน ก่อนที่เขาคลังนอกจะถูกทิ ้ง
ร้ างลงในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ตามการทิ ้งร้ างของเมืองศรี เทพ
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมี การขุดศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของเจดีย์บริ วารที่ยังมี อีกเป็ นจํานวนมาก ซึ่ง
ข้ อมูลที่ได้ อาจจะสอดคล้ องหรื อขัดแย้ งกับการศึกษาในครัง้ นี ้ แต่สงิ่ ที่ได้ คือความก้ าวหน้ าขององค์
ความรู้ที่จะเพิ่มพูนขึ ้นไปเรื่ อยๆ
2. พื ้นที่นอกเมืองทางด้ านทิศเหนือเป็ นพื ้นที่สาํ คัญ แต่ในปั จจุบนั ยังไม่มีการพบแหล่ง
โบราณคดีประเภทที่อยูอ่ าศัยที่ชดั เจนเลย ดังนั ้นการศึกษาในพื ้นที่นี ้อาจจะเป็ นประโยชน์ต่อไปใน
อนาคต ทังความรู
้
้ ด้านศาสนาและการอยูอ่ าศัยของประชาชนในอดีตของเมืองศรี เทพ
3. การวิจยั ควรมีการเผยแพร่ ให้ ความรู้ กับคนในท้ องถิ่นด้ วย เนื่องจากในปั จจุบนั คน
ในท้ องถิ่นยังไม่มีปฏิสมั พันธ์ กบั โบราณสถานมากนัก หรื อยังไม่มีสํานึกรักในมรดกทางวัฒนธรรม
ของท้ องถิ่ น เท่ า ที่ ค วร จึ ง เกิ ด ความขัด แย้ งเรื่ อ งรุ ก ลํ า้ โบราณสถานบ่ อ ยครั ง้ การชี ใ้ ห้ เห็ น
ความสําคัญของมกดกทางศิลปวัฒนธรรมและสร้ างสํานึกรักให้ คนในท้ องถิ่น จึงเป็ นสิ่งที่จําเป็ น
อย่างยิ่งสําหรับงานโบราณคดี

206

รายการอ้ างอิง
ภาษาไทย
กรมศิลปากร. จารึกในประเทศไทย. 3 เล่ม. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2529.
__________ . เซรามิคในประเทศไทย ชุดที่ 4 : เตาบ้ านกรวด บุรีรัมย์ . กรุ งเทพฯ: รุ่ งศิลป์
การพิมพ์, 2550.
__________ . ดรรชนี ภ าพปู น ปั ้ น จากโบราณสถานเขาคลั ง ใน เมื อ งโบราณศรี เ ทพ
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ . กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี, 2533.
__________ . นําชมอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2554.
__________ . ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ ม 15 จังหวัดนครปฐม. นนทบุรี: ไซออน มีเดีย, 2552.
__________ . ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีเมืองศรี มโหสถ. 2 เล่ม. กรุ งเทพ: กรมศิลปากร,
2535.
__________ . พระศรี อาริ ยเมตไตรย : แนวคิด คติความเชื่อ และรู ปแบบประติมากรรม,
ปราจีนบุรี: กรมศิลปากร, 2555.
__________ . อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ. กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม,
2550.
คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ฯ . วั ฒ นธรรม พั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดเพชรบูรณ์ . 2543.
โคลด ชาร์ ค . “เขมรในประเทศไทย ข้ อ มู ล ที่ ป รากฏในจารึ ก .” ใน ดิ น แดนไทยจากยุ ค
ประวัติศาสตร์ ตอนต้ นถึงคริ สต์ วรรษที่ 15 : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ฝรั่งเศส-ไทยครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531.
งามพรรณ เทพทา. “การศึกษาร่ องรอยการนับถือศาสนาพราหมณ์ ณ เมืองโบราณศรี เทพ ช่วง
พุท ธศตวรรษที่ 12 – 13.” สารนิพ นธ์ ป ริ ญ ญาบัณฑิ ต สาขาโบราณคดี ภาควิ ช า
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
ชอง บวสเซอลีเย่. ความรู้ใหม่ ทางโบราณคดีจากเมืองอู่ทอง, แปลโดย สุภทั รดิศ ดิศกุล, หม่อม
เจ้ า. พระนคร: กรมศิลปากร, 2511.

207

เชษฐ์ ติง สัญชลี. “การวิเ คราะห์ ก ารแสดงวิตรรกมุท ราสองพระหัตถ์ ข องพระพุทธรู ปในศิลปะ
ทวารวดี.” วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
__________ . “เขาคลังนอกและประเด็นความเกี่ยวข้ องกับสถาปั ตยกรรมอินเดีย.” เมืองโบราณ
35, 3(กรกฎาคม – กันยายน 2552): 118 - 127.
__________ . ประวัติศาสตร์ ศิลปะ อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ . นนทบุรี: มิวเซียม
เพลส, 2558.
__________ . รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศิล ปะปาละและอิทธิพลต่ อศิล ปะในประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
, 2555.
__________ . ศิลปะชวา. กรุงเทพฯ: มติชน, 2558.
ฐานข้ อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล. แผนผังจันทิเซวู, เข้ าถึงเมื่อ 19
มิถนุ ายน 2558. เข้ าถึงได้ จาก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/result.php?pageNum_rs=162&total
Rows_rs=4320&check=type&keyword=1&Submit322=Search
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. “ความไข้ เรื่ องเมื องเพชรบูรณ์ . ” ใน นิ ทานโบราณคดี.
กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี ้บุ๊ค, 2556.
ทนงศักดิ์ หาญวงศ์. “พระนอนวัดธรรมจักรเสมาราม.” ศิลปากร 34, 6(2534).
ธงชัย สาโค. “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณดงละคร จากหลักฐานทางโบราณคดี. ”
วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิช า
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
ธนธร กิตติกานต์. มหาธาตุ กรุงเทพฯ: มติชน, 2557.
ธวัช ชัย ชัน้ ไพศาลศิลป์, ผู้เรี ยบเรี ยง. แหล่ งโบราณคดีส มั ยก่ อนประวั ติศาสตร์ ในจังหวั ด
เพชรบูรณ์ . เพชรบูรณ์: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ,
2555.

208

ธวัชชัย ชัน้ ไพศาลศิลป์. “เขาคลังนอก มหาสถูปแห่งศรี เทพ.” ศิลปวัฒนธรรม 29. 8(มิถุนายน
2551): 40 – 43.
ธิ ดา สาระยา. “ศรี เทพคือ ศรี จนาศะ,” ใน รั ฐโบราณในภาคพืน้ เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ :
กําเนิดและพัฒนาการ. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2537.
ประสิทธิ์ ใจตรงกล้ า. ราษฎรหมู่ 11 บ้ านสระปรื อ ตําบลศรี เทพ อําเภอศรี เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ .
สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2557.
ผาสุข อินทราวุธ. ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ จากหลักฐานทางโบราณคดี. กรุ งเทพฯ:
อักษรสมัย, 2542.
__________ . พุทธปฏิมาฝ่ ายมหายาน. กรุงเทพฯ: อักษรสมัย, 2543.
พิริยะ ไกรฤกษ์ . ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในประเทศไทย. กรุ งเทพฯ: อัมริ นทร์ การพิมพ์,
2533.
__________ . ประวัติศาสตร์ ศิลปะในประเทศไทยฉบับคู่มือนั กศึกษา. กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์
การพิมพ์, 2528.
__________ . ศิลปะทักษิณก่ อนพุทธศตวรรษที่19. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2523.
ภูธร ภูมะธน. “พัฒนาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งประวัติศาสตร์ ลมุ่ แม่นํ ้าบางขาม อ.บ้ าน
หมี่ จ.ลพบุรี : ปั จจัยและความคลีค่ ลาย.” รายงานวิจัยเสนอต่อสถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2542.
__________ . เมืองซับจําปา. สระบุรี: ปากเพรี ยวการช่าง 2, ม.ป.ป.
มยุรี วีระประเสริ ฐ. “ประวัติศาสตร์ ราชอาณาจักรกัมพูชาโบราณโดยสังเขป.” ใน โบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย ฉบับคู่มือครู สังคมศึกษา. กรุ งเทพฯ: ภาควิช า
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
__________ . “ศรี จนาศะ หรื อ จนาศะปุระ : ข้ อสันนิษฐานเก่า-ใหม่.” ใน ประวัติศาสตร์ สยาม
ประเทศที่ถูกลืม ศรีจนาศะ รัฐอิสระที่ราบสูง.กรุงเทพฯ: มติชน, 2545.

209

ราศี บุรุษ รั ตน์ พันธ์ . “ความสําคัญของเมื อ งลพบุรีในฐานะแหล่งกระจายวัฒนธรรมทวารวดี. ”
วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529.
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรื อง. “พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี.” วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2547.
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ. “ถมอรัตน์ เขาศักดิ์สิทธิ์ ของเมืองศรี เทพ.” เมืองโบราณ 25, 3(กรกฎาคม –
กันยายน 2542): 23 - 29.
วิชยั ตันกิตติกร. “มหายานที่เมืองศรี เทพ,” ศิลปากร 35, 4(2535), 109 -121.
ศรี ศักดิ์ วัลลิโ ภดม. เหล็ กโลหะปฏิวัติ เมื่อ 2,500 ปี มาแล้ ว ยุ คเหล็ กในประเทศไทย :
พัฒนาการทางเทคโนโลยีและสังคม. กรุงเทพฯ: มติชน, 2548.
__________ . “ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ กับความเป็ นสากล.” เมืองโบราณ 25, 3(กรกฏาคม – กันยายน):
9 - 22.
ศักดิ์ชัย สายสิงห์ . ผู้เรี ยบเรี ยง. ทวารวดี ศิลปกรรมยุคเริ่ มแรกในดินแดนไทย. กรุ งเทพฯ:
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.
สถาพร เที่ยงธรรม. ศรีเทพ : เมืองศูนย์ กลางความเจริญแห่ งลุ่มนํา้ ป่ าสัก. เพชรบูรณ์: อุทยาน
ประวัติศาสตร์ ศรี เทพ กรมศิลปากร, 2554.
สมนึก เทนอิ สระ. ราษฎรหมู่ 11 บ้ านสระปรื อ ตําบลศรี เทพ อํ าเภอศรี เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ .
สัมภาษณ์, 11 เม.ย. 2557.
สมศักดิ์ รัตนกุล. ว่าที่ร้อยตรี . โบราณคดีเมืองคูบัว, กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2535.
สฤษดิ์ พ งศ์ ขุ น ทรง. “รั ฐ ทวารวดี ” กั บ การค้ าตามเส้ นทางสายแพรไหมทางทะเล.” ใน
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม บนเส้ นทางการค้ าทางทะเล. กรุ งเทพฯ: ฝ่ าย
เครื อข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ, 2557.

210

__________ . โบราณคดี เ มื อ งนครปฐม การศึ ก ษาอดี ต ของเมื อ งแห่ ง ศู น ย์ ก ลางแห่ ง
ทวารวดี. กรุ งเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2557.
สว่าง เลิศฤทธิ์. “ก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลายในภาคกลางของประเทศไทย: หลักฐานจากลุม่ แม่
นํ ้าป่ าสักตอนล่างและที่สงู ทางตะวันออก.” เมืองโบราณ 29, 2(เมษายน – มิถุนายน
2546): 72 – 87.
สันติ์ ไทยานนท์ . “การศึกษาลําดับวัฒนธรรมทางโบราณคดีเมือ งอู่ทอง.” วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ข าโบราณคดี ส มัย ประวัติ ศ าสตร์ ภาควิ ช าโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
สันติ เล็กสุขมุ . “รูปแบบสันนิษฐาน: เจดีย์เขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ เพชรบูรณ์ . ”
ศิลปากร 52, 6(พฤศจิกายน – ธันวาคม 2552): 23 - 32
สุภัท รดิ ศ ดิ ศ กุล, หม่ อ มเจ้ า . ประวั ติ ศาสตร์ เอเชี ย อาคเนย์ ถึง พ.ศ. 2000, พิ ม พ์ ครั ง้ ที่ 4.
กรุงเทพฯ: สามลดา, 2549.
__________ . ศิลปะในประเทศไทย. พิมพ์ ครัง้ ที่ 13. กรุงเทพฯ: มติชน, 2550.
__________ , ผู้แปล, “การค้ นคว้ าเมื่อเร็ วๆนี ้ ณ เมืองนครปฐม.” ใน ท่ องอารยธรรม. กรุ งเทพฯ:
สํานักพิมพ์ธุรกิจก้ าวหน้ า, 2540.
สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, หม่อมราชวงศ์. ศรีทวารวดีถึงศรีรัตนโกสินทร์ . กรุงเทพ: เมืองโบราณ, 2537.
อนุวิทย์ เจริ ญศุภกุล. “การกํ าหนดอายุปรางค์ ที่เมื อ งศรี เทพ.” เมืองโบราณ 5, 4(เมษายน –
พฤษภาคม 2552): 85 -104.
__________ . “โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ การศึกษาด้ านสถาปั ตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์
สรุ ป ผลการสํา รวจและแนวความคิ ดเบื อ้ งต้ น .” เมื อ งโบราณ 13, 1(มกราคม –
มีนาคม 2530): 10 – 19.
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ. จารึกพบที่เมืองศรีเทพ. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2534.
__________ . ชุมชนก่ อนเมืองศรีเทพ. เพชรบูรณ์: อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, 2534.
__________ . เมืองศรีเทพ. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2538.

211

__________ . รายงานการขุ ด ตรวจฐานปรางค์ ศ รี เทพ ปี งบประมาณ 2544. เพชรบูร ณ์ :
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, 2544.
__________ . รายงานการขุ ดทดสอบแหล่ งโบราณคดี 0971/58-59 ปี งบประมาณ 2537.
เพชรบูรณ์: อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, 2537.
__________ . รายงานการขุดทดสอบแหล่ งโบราณคดีบ้านหนองแดง. เพชรบูรณ์ : อุทยาน
ประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, 2534.
__________ . รายงานการขุดศึกษาเนินโบราณสถานบริวารรอบโบราณสถาน เขาคลังนอก
ปี งบประมาณ 2557. เพชรบูรณ์ : อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, 2557.
__________ . รายงานการขุ ด ศึ ก ษาโบราณสถานเขาคลั ง นอก ปี งบประมาณ 2551.
เพชรบูรณ์: อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, 2551.
__________ . รายงานการขุดหลุมทดสอบทางโบราณคดีภายในเมืองศรีเทพ ปี งบประมาณ
2552. เพชรบูรณ์: อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, 2552.
__________ . รายงานการปฏิบัติงานขุดลอกคูเมืองคูเมืองโบราณชัน้ ใน-ชัน้ นอก อุทยาน
ประวัติศาสตร์ ศรีเทพ. เพชรบูรณ์: อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, 2543.
__________ . รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดี ปรางค์ ฤาษี (ST’08 : PRS). 2551.
__________ . รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีปีงบประมาณ 2535. เพชรบูรณ์ : อุทยาน
ประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, 2535.
__________ . รายงานการสํารวจเบือ้ งต้ นกลุ่มโบราณสถานเขาคลังนอกจํานวน 38 แห่ ง.
เพชรบูรณ์ : อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, 2551.
__________ . รายงานเบือ้ งต้ นการขุดแต่ งโบราณสถานเขาคลังใน(ต่ อ). เพชรบูรณ์ : อุทยาน
ประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, 2532.
เอเดรี ยน สนอดกาส. สัญลักษณ์ แห่ งพระสถูป. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2527.

212

ภาษาต่ างประเทศ
Benisti, Mireille. Rapports entre le premier art Khmer et l'art indien. Paris: Ecole
Francaise d’Extreme-Orient, 1970.
Briggs, Lawrence P. The ancient Khmer Empire Philadelphia: The American
Philosophical Society, 1999.
Brown. Robert L. The Dvaravati Wheels of the Law and the Indianization of South East
Asia. Leiden: E.J. Brill, 1996.
Dumarcay, Jacques. The temples of Java. Singapore: Oxford University Press, 1986.
Dupont, Pierre. L'archaeologie mone de Dvaravati. Paris: Ecole Francaise
D'extremeorient, 1959.
Fujiwara Hiroshi. Khmer ceramic from the Kamratan collection in the Southesat Asian
Ceramics Museum Kyoto. Singapore: Oxford University Press, 1990.
George, Coedes. Inscriptions du Cambodge. 7 vol. Hanoi: Imprimerie d'Extrême-Orient,
1964.
Hardy, Adam. The temple architecture of India. Chichester, West Sussex: John Wiley &
Sons, c2007.
Harvard Museum. Collection. accessed May 6, 2015. available from
http://www.harvardartmuseums.org/art/201252
Higham, Charles. Encyclopedia of ancient Asian civilizations. Newyork: Fact On File,
c2004.
Iyemori Toshihiko. and others. “Geomagnetism and The Orientation of Temple in
Thailand.” The Journal of the Siam Society. 99, 2011.
Lundquist, John M. The temple : meeting place of heaven and earth. London: Thames
and Hudson, 1993.

213

Miksic, John N. and others. Borobudur : majestic, mysterious, magnificent. Sleman,
Yogyakarta, Indonesia: Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu
Boko, 2010.
Stern, Philippe. L'art du Champa (ancient Annam) et son e'volution. Paris: AdrienMaisonneuve, 1942.
Tranet, Michel. Sambaur-Prei-Kuk : monument d’Icanavarma. 1 vol. Phnom Penh: s.n.,
1977-1999.
Tucci, Giuseppe. The theory and practice of the Mandala : with special reference to the
modern psychology of the subconscious. Translated by Alan H. Brodrick.
London: Rider, 1969.
Wikimedia commons. Mallikarjuna temple, Pattadakal, Karnataka. accessed June 17,
2015. available from
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mallikarjuna_Temple,_Pattadakal,_K
arnataka.jpg

214
ประวัติผ้ วู ิจัย
ชื่อ – สกุล

นายอนุรักษ์ ดีพิมาย

ที่อยู่

45/2 หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ที่ทํางาน

สํ า นั ก ศิ ล ปากรที่ 3 พระนครศรี อยุ ธ ยา ตํ า บลประตู ชั ย อํ า เภอ
พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553

สําเร็ จการศึกษาศิลปะศาสตร์ บณ
ั ฑิต (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 1
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2554

ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโบราณคดี ส มั ย
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2555 - 2558 นักโบราณคดีปฏิบตั ิการ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ
พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั นักโบราณคดีปฏิบตั ิการ สํานักศิลปากรที่ 3 พระนครศรี อยุธยา

