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The purpose of this research is to study the cultural development and cultural change of 
the ancient communities settled down at Phnom Rung during the 10th -  13th century A.D.  The 
research will focus on  the relationship between the ancient communities and Phnom Rung 
Temple.  The study area covers the distance of 10 kilometers around Phnom Rung.  The data 
collected for this research is based on the archaeological evidences, for example, ancient ditches, 
stone inscriptions, archaeological remains and artifacts found during the archaeological survey 
around Phnom Rung, Buriram Province. 

The result of the study has revealed the fact that the topography of Phnom Rung is 
suitable for the settlement of the ancient communities. There were 46 ancient communities   settled 
down around Phnom Rung starting from the 7th – 9th century A.D.  The communities became more 
crowded during the 10th century A.D. when the Khmer cultures had spreaded into the area.  After the 
Khmer influences, many cultural changes occurred, such as, the pattern of the settlement, water 
resources management, and religious sanctuaries on Phnom Rung.  Phnom Rung was compared to 
Kailasa which was believed to be the abode of Siva (one of the principal Hindu deities). Phnom Rung 
Temple therefore, could be regarded as the center of Hinduism (Saivism). 

It is assumed that the ancient communities were most crowded  during the construction of 
the main building of Phnom Rung.  Major evidences that show the relationship between the 
communities and Phnom Rung are boundary stones and Khmer ceramics which were found in every 
community in the study area.  Apart from the center of the religion, Phnom Rung maintained the 
center of the surrounding communities for almost 400 years. After Khmer kingdom was weaked in 
the 13th century A.D., the role of Phnom Rung as the center of religious activities and communities 
was gradually lowered and finally  vanished. 
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บทท่ี  1  
 

บทนํา 
 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

จังหวัดบุรีรัมยเปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางที่พบรองรอย
หลักฐานการอยูอาศัยของชุมชนโบราณเปนจํานวนมาก   จากลักษณะสภาพภูมิประเทศของจังหวัด
บุรีรัมย ซ่ึงเปนพื้นที่ที่มีภูเขาขนาดเล็กกระจายอยู   สวนใหญเปนภูเขาไฟที่มีการปะทุและดับไปเมื่อ
ประมาณเกาแสนปที่แลว   พื้นที่ราบรอบภูเขาไฟที่เกิดจากการทับถมของเถาภูเขาไฟนั้นจึงเปน
พื้นที่ที่อุดมไปดวยแรธาตุหลายชนิด   ภูเขาไฟหลายแหงยังเปนตนกําเนิดของลําน้ําสาขาสายเล็กๆ 
ที่ไหลผานบริเวณที่ราบระหวางภูเขา   ปจจัยเหลานี้ทําใหพื้นที่ราบรอบภูเขาไฟเปนพื้นที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณเหมาะแกการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณ   โดยไดปรากฏรองรอยหลักฐานการตั้งถ่ิน
ฐานของชุมชนโบราณตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอเนื่องจนถึงสมัยประวัติศาสตร     

ภูเขาพนมรุงเปนภูเขาอีกแหงหนึ่งที่มีความสําคัญมาตั้งแตอดีต  นอกจากความอุดม
สมบูรณของพื้นที่ที่เหมาะสมตอการตั้งถ่ินฐานของชุมชนแลว  บริเวณนี้ยังมีความเหมาะสมในดาน
คติความเชื่อทางศาสนา  บนยอดเขาเปนที่ตั้งของกลุมอาคารที่มีการกอสรางอยางตอเนื่องหลายสมัย 
เร่ิมตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 15 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 18  อาคารที่มีความสําคัญที่สุด คือ ปราสาท
ประธาน สรางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 17  อาคารเหลานี้สรางขึ้นเพื่อเปนเทวาลัยถวายแดพระศิวะ ซ่ึง
เปนเทพเจาสูงสุดของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย  ปราสาทพนมรุงจึงเปรียบเสมือนการจําลองวิมาน
ของพระศิวะบนเขาไกลาส    และดวยเหตุที่พื้นที่บริเวณนี้มีความสําคัญที่เปนปจจัยสงเสริมใน
หลายๆ ดาน  ดังนั้นจึงไดพบรองรอยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
ตอนปลายและมีพัฒนาการตอเนื่องขึ้นเปนบานเมือง   มีการกอสรางศาสนสถานขนาดใหญตอเนื่อง
เร่ือยมา   ปราสาทพนมรุงนอกจากเปนศูนยกลางทางดานศาสนาแลว  ยังเปนศูนยกลางของชุมชน
โบราณที่อาศัยอยูโดยรอบ  การศึกษาภาพถายทางอากาศของพื้นที่บริเวณรอบเขาพนมรุง พบ
รองรอยของชุมชนโบราณจํานวนมาก   โดยเฉพาะดานทิศตะวันออกของเขาพนมรุงพบรองรอย
ของชุมชนโบราณมากที่สุด  ชุมชนโบราณสวนใหญมีการสรางคูน้ําคันดินลอมรอบเปนรูปส่ีเหล่ียม 
และมีสระน้ํารูปสี่เหล่ียมและบารายอยูในบริเวณใกลเคียงกับชุมชน    นอกจากชุมชนโบราณที่มี
การสรางคูน้ําคันดินรูปสี่เหล่ียมแลว  ยังไดพบชุมชนโบราณที่มีการขุดคูน้ําคันดินเปนรูปวงกลม
ดวยแตมีจํานวนนอยมาก  จากรูปแบบของชุมชนโบราณสันนิษฐานวาชุมชนโบราณเหลานี้มีการตั้ง  
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ถ่ินฐานคนละสมัยกัน  ชุมชนโบราณที่สําคัญ เชน ชุมชนโบราณบานกระตายตาย  ชุมชนโบราณ
บานปะทัดบุ  ชุมชนโบราณบานกันตุยจุน ชุมชนโบราณบานโคกเมือง  เปนตน1 

จากการสํารวจพบรองรอยหลักฐานการอยูอาศัยของชุมชน รวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ที่แสดงใหเห็นวามีการอยูอาศัยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายสืบมาจนถึง
สมัยประวัติศาสตรที่เจริญขึ้นภายใตวัฒนธรรมเขมรจากกัมพูชา ทั้งสมัยกอนเมืองพระนคร และ
สมัยเมืองพระนคร โดยแบงพัฒนาการของชุมชนโบราณไดดังนี้ 

- สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย  
  ชุมชนโบราณสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายพบเพียงไมกี่แหง รูปแบบแผนผัง

ของชุมชนมีรูปทรงไมสม่ําเสมอ เปนรูปวงกลม วงรี หรือรูปทรงอื่น  มีการขุดคูน้ําคันดินลอมรอบ
ชุมชน 1 – 3 ช้ัน  และตั้งอยูใกลกับแหลงน้ําธรรมชาติ ชุมชนโบราณสมัยกอนประวัติศาสตรที่พบ
ในบริเวณนี้  ไดแก ที่แหลงโบราณคดีโคกสลองตอง  บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก  พบรองรอย
หลักฐานการอยูอาศัยของชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายในชวงยุคเหล็ก   ราว 2,000 ป
มาแลว แผนผังของชุมชนเปนรูปวงกลมมีการขุดคูน้ําลอมรอบ  และพบหลักฐานเกี่ยวกับการถลุง
เหล็ก  ไดแก เบาดินเผา  ทอลม  เตา ตะกรันโลหะและภาชนะดินเผา2    และที่แหลงโบราณคดีบาน
บึงนอย  ตําบลบึงเจริญ  อําเภอบานกรวด  พบรองรอยของชุมชนโบราณในยุคเหล็กอายุราว 2,000 - 
1,500 ปมาแลว พบหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหลุมฝงศพทั้งแบบฝงครั้งแรกและฝงครั้งที่สอง 
ภาชนะดินเผา เครื่องมือเหล็กประเภทตางๆ และเครื่องประดับ  เปนตน3  ชุมชนโบราณบางแหง
แสดงให เห็นการอยูอาศัยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายตอเนื่องมาจนถึงสมัย
ประวัติศาสตร  เชน ชุมชนโบราณบานตลุงเกา  ตําบลโคกมา  ชุมชนนี้มีคูน้ําคันดินลอมรอบจํานวน 
3 ช้ัน  ตัวเมืองมี 2 ช้ัน  ช้ันในเปนรูปวงกลม   ตัวเมืองชั้นนอกมีการขยายตอลงมาทางทิศใตเปนรูป
ส่ีเหล่ียมซ่ึงเปนรูปแบบแผนผังของชุมชนที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร  

- สมัยกอนเมืองพระนคร  (กอนพุทธศตวรรษที่ 15) 
 ในชวงนี้ปรากฏรองรอยหลักฐานการแพรกระจายของวัฒนธรรมเขมรเขามาใน

บริเวณนี้    ที่ถํ้าเปดทอง อําเภอปะคํา   พบจารึกของพระเจามเหนทรวรมันหรือเจาชายจิตรเสน มี

                                                 
1 ทิวา  ศุภจรรยาและผองศรี วนาสิน , โครงการวิจัยชุมชนโบราณจากภาพถายทางอากาศในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525). 
2 กรมศิลปากร , รายงานการขุดแตงโบราณสถานปราสาทเมืองต่ําและการขุดตรวจเพื่อคนหาแหลง

ชุมชนโบราณบริเวณโดยรอบปราสาทเมืองตํ่า (กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน จํากัด ,2536), 31 – 53. 
3 พงศธันว  บรรทม , “แหลงโบราณคดีบานบึงนอย หมู 4 บานบึงเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัด

บุรีรัมย,” สารกรมศิลปากร 17, 9 (กันยายน 2542) : 12 – 14. 
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ขอความกลาวถึงการสรางศิวลึงค และพระเกียรติของเจาชายจิตรเสน4  ขอความจากจารึกถํ้าเปดทอง
แสดงถึงคติการนับถือศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายของชุมชนบริเวณนี้ในชวงพุทธศตวรรษที่ 12    
และที่บานฝาย  อําเภอหนองหงส (เดิมอยูในเขตอําเภอลําปลายมาศ) ซ่ึงเปนชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา
ลอมรอบ พบหลักฐานที่แสดงถึงอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายมหายาน   โดยพบประติมากรรม
พระพุทธรูปสําริดแสดงปางแสดงธรรม จํานวน 1 องค กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 -14   พระ
โพธิสัตวสําริด จํานวน 2 องค คือ พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย  
ศิลปะขอมสมัยกอนเมืองพระนคร กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 – 15  และที่อําเภอประโคนชัย
ไดพบประติมากรรมสําริดขนาดเล็กรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย 
และพระพุทธรูปแบบทวารวดีจํานวนมาก กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 145  หลักฐานที่พบนี้
แสดงถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในบริเวณรอบเขาพนมรุงที่เร่ิมรับคติความเชื่อ
ทางศาสนาเปนครั้งแรก     

รูปแบบแผนผังของชุมชนโบราณในชวงนี้มีลักษณะคลายกับชุมชนโบราณสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลาย ผังของชุมชนมีรูปทรงไมสม่ําเสมอ เปนรูปวงกลม วงรี หรือรูปทรงอื่น   
ลักษณะของชุมชนแบงได 2 แบบ คือ แบบที่เปนเนินดินสูงจากที่ราบบริเวณโดยรอบ ไมมีคูน้ําหรือ
คันดินลอมรอบ  กับแบบที่เปนเนินดินมีคูน้ําลอมรอบ  ชุมชนโบราณเหลานี้มีขนาดพื้นที่แตกตาง
กันออกไป ขึ้นอยูกับลักษณะพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ   

- สมัยเมืองพระนคร (ราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 18) 
ในชวงนี้การแพรกระจายของอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรจากประเทศกัมพูชาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางปรากฏเพิ่มขึ้นอยางมาก  เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมขึ้นหลาย
ประการ  คือ รูปแบบแผนผังของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนที่มีรูปรางไมสม่ําเสมอ   เปน
ชุมชนที่มีผังรูปสี่เหล่ียมผืนผาหรือจัตุรัส   ชุมชนเหลานี้ตั้งอยูในที่ราบหรือเชิงเขา  มีการสรางอาง
เก็บน้ําขนาดใหญและศาสนสถานประจําชุมชน   และจากการที่ชุมชนบริเวณนี้อยูหางไกลจากลําน้ํา
ขนาดใหญจึงตองมีการสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญขึ้นเพื่อกักเก็บน้ําสําหรับการอุปโภคและการ
เกษตรกรรม  ไดแก บารายบริเวณปราสาทเมืองต่ํา และบารายหนองบัวราย    ชุมชนบริเวณเขาพนม
รุงซ่ึงตั้งอยูบนเนินเขาไดมีการปรับปรุงขยายปากปลองภูเขาไฟที่ดับแลวใหเปนบารายเพื่อใชในการ

                                                 
4 กรมศิลปากร , จารึกในประเทศไทย เลม 1  (กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ, 2529) : 147 – 154. 
5 กรมศิลปากร,  ประติมากรรมสําริดช้ินเอกพบใหมจากบุรีรัมย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 

2516), 21 - 50.   
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กักเก็บน้ําดวยกรรมวิธีการทดน้ําแบบเหมืองฝายขนาดเล็ก6  ชุมชนบางแหงมีการดัดแปลงชุมชน
โบราณที่มีรูปรางไมสม่ําเสมอในสมัยประวัติศาสตรตอนตนใหเปนชุมชนที่มีผังรูปสี่เหล่ียมหรือ
เรขาคณิต  และสรางศาสนสถานขึ้นในบริเวณนั้นดวย   แสดงถึงความสําคัญของพื้นที่ที่มีการใช
ประโยชนหรือการอยูอาศัยมาอยางตอเนื่อง7  คติการสรางศาสนสถานกลางเมืองซ่ึงมีแผนผังรูป
ส่ีเหล่ียมนี้คงเกี่ยวพันกับคติของจักรวาล  โดยศาสนสถานกลางเมืองหมายถึงเขาพระสุเมรุเปน
ศูนยกลางของโลก  สวนสระน้ําและบารายสรางขึ้นโดยหมายถึงมหาสมุทรที่ลอมรอบจักรวาล       
การสรางบารายจึงเปนหลักฐานที่สําคัญในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ําของวัฒนธรรมเขมร   โดย
เพื่อความหมายทางศาสนาและเพื่อประโยชนในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมของชุมชน  
และขนาดของบารายยังแสดงถึงจํานวนของชุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณนั้นดวย    และในชวงนี้มีการ
สรางศาสนสถานเนื่องในศาสนาฮินดู และพุทธศาสนานิกายมหายานเปนจํานวนมาก   โดยขนาด
และรูปแบบของศาสนสถานขึ้นอยูกับชวงเวลาและความสําคัญของชุมชน   

  นอกจากการศึกษาหลักฐานประเภทโบราณสถานและรูปแบบของชุมชนโบราณที่
กระจายอยูบริเวณรอบเขาพนมรุง   หลักฐานที่สําคัญอีกประเภทหนึ่ง คือ หลักฐานประเภทจารึก  ที่
ปราสาทพนมรุงไดคนพบศิลาจารึกจํานวน 11 หลัก  เปนจารึกภาษาสันสกฤตจํานวน  4 หลัก  
ขอความในจารึกภาษาสันสกฤตมักกลาวถึงเรื่องราวทางดานศาสนา จารึกหลักที่สําคัญ คือ จารึก
ปราสาทพนมรุง 7 , 9   จารึกแตงเปนโศลกภาษาสันสกฤตเพื่อสรรเสริญพระศิวะ และกลาวถึง พระ
นามของนเรนทราทิตยซึ่งสันนิษฐานวาเปนผูสรางปราสาทพนมรุงขึ้น   และพบจารึกภาษาขอม 
จํานวน 7 ช้ิน  ที่กลาวถึงการกัลปนาและถวายเครื่องบูชาแดเทพเจาแหงเขาพนมรุง   เชน การถวาย
ที่ดิน  ทรัพย  ขาทาสชายหญิง  สัตว และอาหาร8   ขอมูลที่สําคัญจากศิลาจารึกคือ การกัลปนาที่ดิน
ถวายแกศาสนสถานดวยการปกหลักเขตแสดงขอบเขตของที่ดินที่ ถูกถวายแดศาสนสถาน    
ประชาชนที่อยูในขอบเขตที่ดินก็จะกลายเปนผูทําหนาที่ดูแลและจัดการกิจพิธีตางๆ ประจําศาสน
สถานนั้นๆ  และในจารึกหลายหลักยังพบคําวา สรุก ซ่ึงหมายถึงหมูบานดวย      นอกจากนี้ภาพ

                                                 
6 ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์, ศิลปกรรมรวมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมิหลังทางปญญา - รูปแบบทาง

ศิลปกรรม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2537)     
7 ธวัชชัย ช้ันไพศาลศิลป, “การศึกษาพัฒนาการของชุมชนโบราณบานคูเมือง   ตําบลคูเมือง  อําเภอวา

รินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี” (สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี)  คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2541) 

8 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี , “จารึกพบที่ปราสาทพนมรุง” (วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก  ภาควิชาภาษาตะวันออก  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2521).   
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สลักบนปราสาทพนมรุงที่แสดงถึงเหตุการณในชีวิตประจําวันของนักบวชที่อาศัยอยูบริเวณเขา
พนมรุง  และภาพสลักบนแผนศิลาทรายที่จําหลักรูปบุคคลชายหญิงถือส่ิงของมาถวายเทพเจาหรือ
นักบวช  ขอมูลเหลานี้แสดงถึงความสัมพันธระหวางปราสาทพนมรุงกับชุมชนที่อยูโดยรอบ   

เขาพนมรุงยังเปนจุดหมายหนึ่งในเสนทางถนนโบราณที่สันนิษฐานวาเปนเสนทาง
ติดตอระหวางเมืองพระนครในอาณาจักรเขมรกับชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย โดยมีจุดหมายอยูที่ปราสาทพิมาย จังหวัดนครราชสีมา9 ซ่ึงแสดงถึงความสําคัญของ
เขาพนมรุงที่เปนศูนยกลางของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย  และยังเปนศูนยกลางของชุมชนโบราณ
ในบริเวณนี้ดวย 

การศึกษาเรื่องราวของปราสาทพนมรุงในชวง 100 ปที่ผานมาจากรองรอยหลักฐาน
ประเภทตางๆ  โดยนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศทําใหเร่ืองราวของ
ปราสาทพนมรุงมีความกระจางชัดและเปนที่รูจักแกภายนอกมากขึ้น   แตสวนใหญมักเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับศาสนาและชนชั้นสูง   สวนเร่ืองราวของชุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณรอบเขาพนมรุงมี
เพียงผลการสํารวจและศึกษาในระดับเบื้องตนเทานั้น   โดยในระยะเวลาที่ผานมาจากการ
ดําเนินงานของกรมศิลปากรและนักวิชาการหลายทานไดพบขอมูลหลักฐานใหมเพิ่มขึ้นอีกเปน
จํานวนมาก   ที่สําคัญมีการคนพบศิลาจารึกหลักใหมจํานวน 1 หลัก   จารึกหลักนี้พบในบริเวณ
ใกลเคียงกับเขาพนมรุงและมีขอความที่เกี่ยวของกับปราสาทพนมรุงดวย  

การศึกษาเรื่องราวของชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมรบริเวณรอบเขาพนมรุง   เปน
การศึกษาพัฒนาการของชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมรบริเวณรอบเขาพนมรุง  โดยครอบคลุม
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายตอเนื่องไปจนถึงพุทธศตวรรษที่ 15 - 18 ซ่ึงเปนชวงที่
อิทธิพลวัฒนธรรมเขามามีบทบาทตอชุมชนโบราณในบริเวณนี้  เพื่อศึกษาถึงสภาพที่ตั้ง รูปแบบ
การตั้งถ่ินฐาน  อายุสมัย และความสําคัญของชุมชนโบราณในบริเวณรอบเขาพนมรุง  และนําผล
การศึกษาที่ไดนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธในดานตางๆ ของปราสาทพนมรุงกับชุมชนโบราณที่
อยูโดยรอบ  ในฐานะที่ปราสาทพนมรุงเปนศูนยกลางทางศาสนาและศูนยกลางของชุมชน   รวมถึง
เร่ืองการจัดการทรัพยากรน้ําในบริเวณรอบเขาพนมรุงดวย  ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้จะชวยขยายองค
ความรูที่เกี่ยวของกับปราสาทพนมรุงและชุมชนโบราณที่อยูโดยรอบใหเพิ่มมากขึ้น   และหวังวาผู
ที่สนใจศึกษาทางดานนี้จะไดนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษาคนควาตอไปในอนาคต      

 
 

                                                 
9 ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์, ปราสาทเขาพนมรุง: ศาสนบรรพตที่งดงามที่สุดในประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2535), 27. 
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2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณใน
วัฒนธรรมเขมรบริเวณรอบเขาพนมรุง  จังหวัดบุรีรัมย 
 2.  เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลดานรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน  อายุสมัยและความสําคัญของ
ชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมรบริเวณรอบเขาพนมรุง  จังหวัดบุรีรัมย 
 3.  เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงความสัมพันธในดานตางๆ ของปราสาทพนมรุงกับชุมชนโบราณ
ในวัฒนธรรมเขมรบริเวณรอบเขาพนมรุง  จังหวัดบุรีรัมย 
 4.  เพื่อศึกษาถึงปริมาณความหนาแนนของชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมรบริเวณรอบเขา
พนมรุง  จังหวัดบุรีรัมย 
 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้   จะทําการศึกษาถึงพัฒนาการของชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมร  

โดยศึกษาจากลักษณะรูปแบบ  อายุสมัย  และความสําคัญของแหลงโบราณคดีและชุมชนโบราณใน
วัฒนธรรมเขมรบริเวณรอบเขาพนมรุง    จังหวัดบุรีรัมย  ใชขอมูลจากการสํารวจแหลงโบราณคดีที่
พบรองรอยหลักฐานการอยูอาศัยของชุมชนโบราณตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัย
ประวัติศาสตรโดยเฉพาะชวงที่รับอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมร   ภายในระยะรัศมี 10 กิโลเมตรรอบ
เขาพนมรุงเปนหลัก และใชขอมูลจากเอกสารที่มีการศึกษาไวแลวเปนขอมูลประกอบ  

 การเลือกสํารวจภายในระยะรัศมี 10 กิโลเมตร เนื่องจากภายในระยะรัศมี 10 กิโลเมตร
รอบเขาพนมรุงมีลักษณะเปนที่ราบที่เหมาะสมตอการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณ และการศึกษา
จากภาพถายทางอากาศในบริเวณนี้พบรองรอยของชุมชนโบราณหนาแนนที่สุด  และดวยขอจํากัด
ทางดานกําลังคนและเวลา ซ่ึงมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับขนาดของพื้นที่ที่ทําการสํารวจ  
 

4. ขั้นตอนของการศึกษา  
 1.   เก็บขอมูลดานเอกสาร  ทั้งเอกสารรายงานการสํารวจ  ขุดคนและขุดแตง  ภาพถายทาง
อากาศแผนผังของแหลงโบราณคดีและชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมรบริเวณรอบเขาพนมรุง  
จังหวัดบุรีรัมย 
 2.  เก็บขอมูลภาคสนาม  โดยการสํารวจ   บันทึกขอมูล  ถายภาพและเก็บหลักฐานของ
แหลงโบราณคดีที่ปรากฏรองรอยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมรบริเวณรอบ
เขาพนมรุง    

3. ทําการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด     
4. จัดพิมพรายงานและนําเสนอผลงาน 
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5. วิธีการศึกษา 
1.  การเก็บขอมูล  ประกอบดวยการเก็บขอมูลเอกสารและการเก็บขอมูลภาคสนาม  

ดังตอไปนี้ 
การเก็บขอมูลเอกสาร  หมายถึง   การรวบรวมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัย  

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  เชน  รายงานการวิจัย  รายงานการสํารวจ  ขุดคนและขุดแตง
ทางโบราณคดี  วิทยานิพนธ  หนังสือ  แผนที่  บทความและภาพถายตางๆ   

การเก็บขอมูลภาคสนาม  ผูวิจัยจะทําการสํารวจและเก็บขอมูลจากแหลงโบราณคดีที่มี
รองรอยหลักฐานการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมรบริเวณรอบเขาพนมรุง ใน
ระยะรัศมี 10 กิโลเมตร  ทั้งจากที่เคยมีการสํารวจแลว  และที่ยังไมเคยมีการสํารวจมากอน  เพื่อ
ศึกษาถึงที่ตั้ง  สภาพทั่วไป รองรอยหลักฐาน อายุสมัยความสําคัญ  และพัฒนาการของชุมชน
โบราณในวัฒนธรรมเขมรบริเวณรอบปราสาทพนมรุง  จังหวัดบุรีรัมย   โดยแตละแหงจะทําการ
สํารวจ  บันทึกขอมูล  ถายภาพรองรอยหลักฐานและโบราณวัตถุที่พบเพื่อนํามาเปนขอมูลในการ
ศึกษาวิจัยตอไป 
 2.  การวิเคราะหขอมูล  เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากทางดานเอกสารและขอมูลภาคสนาม
เรียบรอยแลว   จะนําขอมูลทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะหลักษณะสภาพของแหลงโบราณคดีและ
ชุมชนโบราณ      ซ่ึงทําใหทราบถึงประเภท  อายุสมัย ความสําคัญและพัฒนาการของชุมชนโบราณ
ในวัฒนธรรมเขมรบริเวณรอบเขาพนมรุง   โดยใชขอมูลจากการสํารวจชุมชนโบราณในวัฒนธรรม
เขมรบริเวณรอบเขาพนมรุง   จังหวัดบุรีรัมย 
   
6. แหลงขอมูล 

การเก็บขอมูลดานเอกสารจากสถานที่ตางๆ  ไดแก  หอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
ศิลปากร   หองสมุดสํานักโบราณคดี   กรมศิลปากร    ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร   หอสมุดแหงชาติ  
กรมศิลปากร   สํานักงานศิลปากรที่ 12  นครราชสีมา   กรมแผนที่ทหาร 

การเก็บขอมูลภาคสนาม   ทําการสํารวจแหลงโบราณคดีที่พบรองรอยหลักฐานการตั้ง
ถ่ินฐานของชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมรบริเวณรอบเขาพนมรุง  จังหวัดบุรีรัมย   
 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 1. ทราบถึงพัฒนาการการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณใน
วัฒนธรรมเขมรบริเวณรอบเขาพนมรุง  จังหวัดบุรีรัมย 



 
  8

 2. ทราบถึงความสัมพันธในดานตางๆ ของปราสาทพนมรุงกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรม
เขมรบริเวณรอบเขาพนมรุง  จังหวัดบุรีรัมย 
 3. ทราบถึงขอมูลดานตางๆ ของชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมรบริเวณรอบเขาพนมรุง  
จังหวัดบุรีรัมย 
 4. ชวยขยายองคความรูที่เกี่ยวของกับปราสาทพนมรุงและชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมร
บริเวณรอบเขาพนมรุง  จังหวัดบุรีรัมย 
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บทท่ี  2  
 

สภาพภูมิศาสตร ในจังหวัดบุรีรัมยและประวัติการศึกษาที่ผานมา 
 
1. สภาพภูมิศาสตร 

1.1  ท่ีตั้ง    จังหวัดบุรีรัมยตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศไทย  
อยูระหวางเสนรุงที่ 14 องศา  15 ลิปดาเหนือกับ 15 องศา 45 ลิปดาเหนือ  เสนแวงที่ 102 องศา 30 
ลิปดา กับ 103 องศา 45  ลิปดาตะวันออก  อยูหางจากกรุงเทพมหานครโดยรถยนตประมาณ  412 
กิโลเมตร  ทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดและประเทศใกลเคียง  
ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดขอนแกน  มหาสารคาม และสุรินทร 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสุรินทร 
 ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดสระแกวและราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดบุ รี รัมยมี เนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  10,321,885 ตารางกิโลเมตรหรือ 
6,451,178,125 ไร   คิดเปนรอยละ 6.11 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และรอยละ 2.01 ของ
พื้นที่ประเทศ 1   

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  เปนที่ราบสูงเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณเกา
แสนถึงหนึ่งลานปเศษ ทําใหจังหวัดบุรีรัมยมีลักษณะภูมิประเทศแบงได 3 ลักษณะ คือ 

1.2.1 พื้นที่สูงและภูเขาทางตอนใต เปนพื้นที่แบบลูกคล่ืนลอนลึก ชองเขา ภูเขา 
บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ภูเขาสันกําแพง มีความสูงตั้งแต 200 – 685 เมตรจากระดับน้ําทะเล 
ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 25 ของจังหวัด  ไดแกบริเวณดานทิศใตของอําเภอบานกรวด ละหานทราย 
โนนดินแดง ปะคํา นางรอง เฉลิมพระเกียรติ และทางทิศตะวันตกของอําเภอหนองหงส  

1.2.2  พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลางของจังหวัด  มีความสูงประมาณ 150 – 200 
เมตร จากระดับน้ําทะเล พื้นที่จะทอดขนานเปนแนวยาวทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 60 ของจังหวัด ไดแก บริเวณอําเภอประโคนชัย พลับพลาชัย กระสัง เมือง
บุรีรัมย ลําปลายมาศ ชํานิ บานดาน หวยราช บางสวนของนางรอง หนองกี่  หนองหงส   

                                                           
1 สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย, ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย , บุรีรัมย , 2526. 
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1 .2 .3  พื้นที่ ราบลุมริมฝ งแมน้ํ ามูล   มีความสูง เฉลี่ ยต่ํ ากว า  150 เมตร  จาก
ระดับน้ําทะเล ไดแก พื้นที่บริเวณอําเภอพุทไธสง  คูเมือง แคนดง สตึก และบริเวณลําสะแทด ลําพัง
ชู  ลําชี ไดแก บริเวณอําเภอบานใหมไชยพจน นาโพธิ์  และบางสวนของอําเภอเมืองพุทไธสง2  

1.3 ภูเขา  ภูเขาและชองเขาสําคัญในจังหวัดบุรีรัมย คือ  
1.3.1 เทือกเขาสันกําแพง เปนเทือกเขาที่ตอมาจากเทือกเขาดงพญาเย็น  นับตั้งแตเขา

เขียวในเขตอําเภอเมืองนครนายก มาสิ้นสุดที่ชองตะโก อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ความยาว
ประมาณ 137 กิโลเมตร  

1.3.2 เทือกเขาพนมดงรัก  เทอืกเขาเริ่มจากชองตะโกทอดตัวยาวไปทางทิศ
ตะวนัออกเปนเสนกั้นพรมแดนไทย – กัมพูชา  ทางตอนใตจังหวัดสุรินทร และศรีสะเกษ ส้ินสุดที่
อําเภอน้ํายืน จงัหวัดอุบลราชธานี   เขตรอยตอระหวางจังหวัดบุรีรัมยกบัประเทศกัมพูชา มีชองเขาที่
สําคัญ ไดแก ชองตะโก ที่บานเสม็ด อําเภอโนนดินแดง ชองตาเพ็ด  ชองตากิ่ว และชองบาระแนะ 
ในเขตอําเภอละหานทราย  ชองจันทรกะฮอม ชองไซตะกู ชองจันทรแดง ชองเมฆา ชองโอบก ชอง
จันทรทบเพชร ในเขตอําเภอบานกรวด  

1.3.3  ภูเขาพนมรุง  เปนภูเขาไฟที่ดับสนิท  อยูในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
บุรีรัมย      เปนเนินเขาที่มีไหลเขาสูงชันประมาณ 6 - 15 องศา  มองจากที่สูงจะมีลักษณะคลายเตาที่
ยื่นหัวออกไปทางทิศเหนือ  ตัวเนินภูเขาไฟสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 383  เมตร  มีปลองปะทุ
ระเบิดที่ใหญ มีพื้นที่ประมาณ 1.5 กิโลเมตร   มีขอบปลองทางทิศเหนือเปนที่ตั้งสถานีเรดารของ
กองทัพอากาศ  สวนทางทิศใตเปนที่ตั้งของปราสาทพนมรุง  เนินเขาลูกนี้เปนตนน้ําของลําหวย
ตางๆ เชน คลองปูน  คลองบุรี  คลองลุงโพธ์ิ  เปนตน  ลําหวยเหลานี้จะไหลลงสูลําปะเทีย  แลวไหล
ไปรวมกับลําปลายมาศ  เขตอําเภอนางรอง   

1.3.4  ภูเขาอังคาร   เปนภูเขาเตี้ยๆ อยูในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  อยูหางจากภูเขา
พนมรุงไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร   ยอดที่สูงที่สุดสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 331 
เมตร เปนภูเขาที่ดับสนิทแลว  มีปลองปะทุระเบิดชัดเจนอยูบริเวณเกือบศูนยกลางของภูเขา  มีพื้นที่
ประมาณ 1 กิโลเมตร  นอกจากนั้นยังมีปลองปะทุเล็กๆ ตามไหลเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีก
หลายปลอง  ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 15 - 20 เมตร  ภูเขาอังคารเปนตนกําเนิดของหวยคลอง
หลายสาย  อาทิ  หวยสวายสอ  หวยมะกอก  คลองชะลาง  คลองไผ  คลองหินลาด คลองตาเขียว  
เปนตน  ลําน้ําเหลานี้จะไหลลงสูลํานางรอง และลําปลายมาศ  แลวไหลลงสูแมน้ํามูลในที่สุด 
                                                           

2 อมรา  ศรีสุชาติ, แผนที่ทางโบราณคดีจังหวัดบุรีรัมย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย จํากัด, 2532), 12 – 13. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

11
 
  

1.3.5  ภูเขาไปรบัด   เปนภูเขาเตี้ยๆ อยูในเขตอําเภอประโคนชัย     อยูทางทิศใตของ
เขาพนมรุง  เปนเนินเขามีลักษณะเกือบกลม  ฐานกวางประมาณ 3 กิโลเมตร   คลุมพื้นที่ประมาณ 5 
ตารางกิโลเมตร  ยอดภูเขาสูงจากระดับน้ําทะเล ประมาณ 289 เมตร  เปนภูเขาไฟที่ดับสนิทแลวอีก
ลูกหนึ่ง  ปลองปะทุระเบิดคลายรูปแอกวัว  เปนตนกําเนิดของลําหวยตะแบงที่ไหลลงไปรวมกับลํา
ชี 

1.3.6  ภูเขาหลุบ  อยูในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  ทางทิศใตของภูเขาอังคารใน
ทองที่ตําบลถาวร  เปนภูเขาไฟที่ดับแลว  มีซากปลองปะทุระเบิดเหลืออยูเปนรูปโคง  บนยอดเขามี
รองรอยของวัดโบราณอยูดวย 

1.3.7  ภูเขากระโดง  เปนภูเขาเตี้ยๆ อยูในเขตอําเภอเมืองบุรีรัมย  หางจากตัวเมือง
บุรีรัมยประมาณ 6 กิโลเมตร   ลักษณะเปนเนินเขาเตี้ยๆ มีฐานแผกวางเปนรูปทรงกลม  มองจากที่
สูงจะคลายชามกวยเตี๋ยวขนาดใหญคว่ําอยูกลางทุงนา  มียอดเขาสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 265 
เมตร     เปนภูเขาไฟที่ดับสนิทแลวอีกลูกหนึ่ง  ปลองปะทุระเบิดมีลักษณะยาวรี  ขอบปลองดานทิศ
ตะวันออกและตะวันตกถูกทําลายเกือบหมด      

1.3.8  ภูเขาคอก  อยูในทองที่ตําบลเขาคอก  อําเภอประโคนชัย  เปนเนินเขาที่ไมสูง
มากนัก  อยูระหวางบานโคกเมืองกับบานเขาคอก เปนตนกําเนิดหวยเสว  

1.3.9  ภูโคกเขาหรือเขาหญาคา   เปนเนินดินเตี้ยๆ อยูในทองที่บานโคกเขาพัฒนา  
ตําบลโคกมะมวง อําเภอปะคํา  หางจากตัวอําเภอปะคําไปทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร  
บริเวณใกลเคียงของเขาลูกนี้จะมีถํ้าโบราณถ้ําหนึ่งชื่อ ถํ้าเปดทอง  ซ่ึงภายในถ้ํามีศิลาจารึกโบราณ 
อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 3   

1.4  ทรัพยากรน้ํา  แหลงทรัพยากรน้ําในจังหวัดบุรีรัมยนั้น  สามารถแบงออกเปน 
1.4.1  น้ําฝน  จังหวัดบุรีรัมยมีปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย 1,200 - 1,400 มิลลิเมตรตอป  

ซ่ึงถือวามีปริมาณไมมากนัก  และมีปริมาณความชื้นสัมพัทธเฉล่ียประมาณ 70 - 75%  
1.4.2  น้ําผิวดิน 

1.4.2.1 แมน้ํา เปนแหลงทรัพยากรน้ําที่สําคัญมากที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย  หลอ
เล้ียงพื้นที่ทางการเกษตรเปนจํานวนมาก  แมน้ําที่สําคัญไดแก  

                                                           
3 กรมศิลปากร,  วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญา  จังหวัดบุรีรัมย    

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544), 3 - 5. 
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- แมน้ํามูล  ตนน้ําอยูที่เขาจาน อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เปนแมน้ําที่มี
ความสําคัญเปนอันดับสองรองจากแมน้ําโขง  และเปนแมน้ําสายสําคัญในจังหวัด
บุรีรัมย คือนอกจากที่จะเปนแหลงทรัพยากรน้ําจืดที่สําคัญแลวยังเปนแหลงปลาน้ําจืด
อีกดวย  แมน้ํามูลนี้มีสาขาที่กระจายตัวหลอเล้ียงในอําเภอตางๆ ในจังหวัดบุรีรัมย
หลายสาย เชน ลําแซะ, ลําจักราช, ลําตะคอง, ลําปลายมาศ, หวยตาคง, ลําพังชู, หวยทับ
ทัน, ลําพลับพลา เปนตน    

- แมน้ําชี  เปนแมน้ําที่มีความสําคัญเปนอันดับสอง  เกิดจากที่ลาดชันดานตะวันออกของ
ทิวเขาเพชรบูรณ  ระบายน้ําลงสูตอนกลางของภาคจากทิวเขาภูพานไหลขึ้นมาทาง
ภาคเหนือ  และไหลลงมารวมกับแมน้ํามูลที่อําเภอสตึก4   

- ลําปลายมาศ  เปนสาขาหนึ่งของแมน้ํามูล มีตนกําเนิดที่ทิวเขาสันกําแพงซีกเหนือ ไหล
ผานอําเภอนางรองและอําเภอลําปลายมาศไปทางดานเหนือ และไหลลงแมน้ํามูลที่
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

- ลําปะเทีย ไหลรวมกับลํานางรองแลวรวมกับลําปลายมาศที่อําเภอนางรอง 
- ลําตะโคง เกิดจากหวยจระเขมากและหวยเล็กๆ หลายสายที่ไหลมารวมกันที่อําเภอ

เมืองบุรีรัมย  แลวไหลลงไปทางเหนือรวมกับแมน้ํามูลที่อําเภอสตึก 
- ลําสะแทด ไหลผานอําเภอพุทไธสงและมารวมกับแมน้ํามูลที่อําเภอพุทไธสง 

1.4.2.2  บึงน้ําหรือสระน้ํา  
- สระน้ําที่สรางขึ้นในศาสนสถาน เชน ทะเลเมืองต่ํา หรือบารายเมืองต่ํา เปนบารายที่มี

ขนาดใหญมีความลึกโดยเฉลี่ย 3.50 เมตร ในฤดูฝน เปนแหลงน้ําขนาดใหญในบาน
โคกเมือง ตําบลจระเขมาก  และเปนสระน้ําที่สรางขึ้นในศาสนสถานในวัฒนธรรม
เขมรคือ  ปราสาทเมืองต่ํา  จึงเรียกชื่อตามศาสนสถานแหงนี้วาทะเลเมืองต่ํา  ซ่ึง
ประชาชนไดอาศัยใชประโยชนทั้งดานอุปโภคบริโภคและการกสิกรรม 

- กุดในเขตอําเภอสตึก  กุดเหลานี้เปนบึงหรือทะเลสาปรูปโคงคลายแอก  เกิดจากการที่
ทางน้ําโคงตวัดเปลี่ยนเสนทางการไหลจากแนวโคงเดิมเปนตัดตรง  ทําใหลําน้ําเดิมถูก
ตัดขาด  ไดทิ้งรองรอยไวเหลือเปนทะเลสาปปดขนาดเล็กรูปคดโคงหรือทะเลสาปรูป
แอกวัว (ox-bow  lake) ซ่ึงกุดเหลานี้เปนสวนหนึ่งของรองรอยแมน้ํามูลสายเกาซึ่งได
เปลี่ยนทางเดิน  ซ่ึงไดกลายเปนแหลงน้ําที่สําคัญอีกกลุมหนึ่ง  

                                                           
4 ประเทือง  จินตสกุล, ภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 

2528) , 87.  
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- สระน้ําที่ประชาชนในแถบนั้นไดขุดขึ้นเพื่อกักเก็บน้ําโดยไมเกี่ยวของกับความเชื่อ 
เชน หนองแวงโบย , หนองนา  อําเภอลําปลายมาศ ซ่ึงสระน้ําเหลานี้มีจํานวนมากและ
กระจายอยูทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย มักเปนสระน้ําขนาดเล็ก 

- อางเก็บน้ําและเขื่อน  เชน เขื่อนลํานางรอง อางเก็บน้ําหวยตลาด อางเก็บน้ําลําจังหัน 
อางเก็บน้ําหวยเมฆา  อางเก็บน้ําสนามบิน  อางเก็บน้ําหวยจระเขมาก  เปนตน  เขื่อน
และอางเก็บน้ําเหลานี้เกิดขึ้นเพื่อการชลประทานคือ  บรรเทาความแหงแลงในฤดูแลง  
และเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการกสิกรรม โดยมีความสามารถในการกักเก็บน้ํา
ไดเปนอยางดี 
1.5  สภาพภูมิอากาศ    สภาพภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมยขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 4 

ประการ  ประการแรก คือที่ตั้ง จังหวัดบุรีรัมยตั้งอยูในเขตรอนจึงมีอุณหภูมิสูงตลอดทั้งป  ประการ
ที่สอง มีแนวเทือกเขาสันกําแพง และเทือกเขาพนมดงรักกั้นขวางทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
ทําใหเขตจังหวัดบุรีรัมยเปนเขตเงาฝน หรือเขตอับลม ประการที่สาม ลมประจําที่พัดผาน คือ ลม
มรสุมและลมพายุ ความชื้นและความหนาวเย็นจะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมประจํา
ดังกลาว  ประการสุดทายคือ ระยะหางจากทะเล จังหวัดบุรีรัมยมีระยะหางจากทะเลดานตะวันออก
ของอาวไทยประมาณ 350 กิโลเมตร ทําใหความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยคอนขางต่ํา  ลักษณะอากาศ ฤดู
หนาวอุณหภูมิต่ํา ฤดูรอนอุณหภูมิสูง แตกตางกันคอนขางชัดเจน    ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือน
กุมภาพันธถึงพฤษภาคม  ฤดูฝนเริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต
เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ      

1.6  ทรัพยากรธรรมชาติ   จังหวัดบุรีรัมยมีทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานที่
สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ไดแก  

1.6.1  ทรัพยากรดิน   
ลักษณะดิน  ดินที่พบในจังหวัดบุรีรัมยออกตราสภาพธรณีสัณฐาน  และวัตถุตนกําเนิด

ไดดังนี้  ดินที่เกิดจากวัตถุที่เคล่ือนยาย  ประกอบดวยบริเวณสันดินริมแมน้ําและที่ราบน้ําทวมไดถึง  
ไดแก สันดินริมน้ํา (river  levee)  เกิดอยูริมแมน้ํา  ลักษณะดินทั่วไปเปนดินรวนปนทราย  มีการ
ระบายน้ําดีปานกลาง  ความอุดมสมบูรณปานกลาง  สวนที่ราบน้ําทวมถึง (flood plain) พบตามริม
แมน้ําใหญถัดสันดินริมน้ําเขามา  พบตามแนวลําน้ําใหญและลําน้ําสาขา ไดแก ลํามูล ลําชี ลําปลาย
มาศ ลํานางรอง การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว มีเนื้อดินละเอียด ความอุดมสมบูรณปานกลางถึง
คอนขางสูง  บริเวณน้ําลานพักน้ํา  เกิดจากลานตะพักลําน้ําเกา (old alluvium) เกิดเปนลานตะพัก
ลําน้ํา แบงเปน 3 ระดับ คือ   
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- ลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา มีเนื้อดินละเอียดปานกลางถึงคอนขางเปนทราย  การระบาย
น้ําคอนขางเลว  บางแหงพบดินเค็ม  ความอุดมสมบูรณคอนขางสูง  

- ลานตะพักลําน้ําระดับกลาง  มีเนื้อดินละเอียดปานกลางถึงคอนขางเปนทราย  บางแหง
พบลูกรัง  หรือมีช้ันดินดาน  มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี  ความอุดมสมบูรณ
คอนขางต่ําถึงต่ํามาก 

- ลานตะพักลําน้ําระดับสูง  มีเนื้อดินละเอียดปานกลาง  บางแหงมีเนื้อดินบนคอนขาง
เปนทราย  มีการระบายน้ําดี  ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ดินที่เกิดจากวัตถุตกคางและหินดินดานเชิงเขา  เปนดินที่เกิดจากหินและแรดังเดิมจากการ
สลายตัวของหินดินดานเชิงเขาพบแถบบริเวณภูเขา  และที่สูงชัน  สวนใหญเปนดินตื้นหรือลึกปาน
กลาง มีบางแหงที่เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟ จะมีความอุดมสมบูรณคอนขางสูง5 

1.6.2  ทรัพยากรปาไม 
สภาพปาไมของจังหวัดบุรีรัมย  มีลักษณะเปนปาเต็งรังและปาดิบแลง  พื้นที่ทั้งหมด 

10,321.885  ตารางกิโลเมตร หรือ 6,451,175.125 ไร เปนพื้นที่ปา 2,800 ตารางกิโลเมตร  หรือ 
1,750,069 ไร  หรือรอยละ 27.15 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด จากภาพถายดาวเทียมเมื่อป พ.ศ. 2536 
จังหวัดบุรีรัมย มีปาไมเหลืออยูเพียง 530 ตารางกิโลเมตร  หรือ 331,250 ไร คิดเปนรอยละ 5.13 ของ
พื้นที่ทั้งจังหวัด 

ปจจุบัน มีปาสงวนแหงชาติ 22 แหง เนื้อที่รวม 1,751,069 ไร  โดยแบงเปนปาเพื่อ
อนุรักษ 672,586.24 ไร และพื้นที่ปาเศรษฐกิจ 1,046,501 ไร  มีวนอุทยาน 1 แหง คือ วนอุทยานเขา
กระโดง มีเขตหามลาสัตวปา 4 แหง คือ เขตหามลาสัตวปาอางเก็บน้ําหวยจรเขมาก  เขตหามลาสัตว
ปาอางเก็บน้ําสนามบิน  เขตหามลาสัตวปาอางเก็บน้ําหวยตลาด  และเขตหามลาสัตวปาเขากระโดง   

1.6.3  ทรัพยากรสัตวปา 
จังหวดับุรีรัมยมีสัตวปาหลายหลากชนดิ  ไดแก  

- สัตวเล้ียงลูกดวยนม  ไดแก ชาง กระทิง วัวแดง เสือ หมี เกง กวาง กระจง หมาจิ้งจอก 
หมาไน หมูปา ชะมด อีเห็น ลิง ชะนี เปนตน 

- สัตวปกและนกมีประมาณ 150 ชนิด เชน นกยูง นกขนุทอง นกกก นกแกก นกเขาเปลา 
นกกางเขนดง นกแขกเตา นกพญาไฟ นกเขียวคราม เหยีย่ว นกแซงแซว  ไกปา ไกฟา นกยางโทน
ใหญ นกยางโทนนอย นกยางเปย นกยางควาย และนกยางกรอกพนัธุจีน  นกเปดหงส  นกกาบบวั  
นกกาน้าํเล็ก นกกระสานวล  นกกระสาแดงนกระทุง  นกปากหาง นกชอนหอยขาว เปนตน    

                                                           
5 ชุมพล  วิเชียรศิลป, ภูมิศาสตรจังหวัดบุรีรัมย (ม.ป.ท. : สถาบันราชภัฏบุรีรัมย, 2535)   
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- สัตวเล้ือยคลาน  ไดแก ตะกวด  ตะพาบน้ํา เตา งูชนดิตางๆ เปนตน  พบมากบริเวณเขต
อนุรักษพนัธุสัตวปาดงใหญ อําเภอปะคําและอําเภอโนนดินแดง   

1.6.4  ทรัพยากรพืชพรรณไม 
ไมตางๆที่ขึ้นอยูในเขตจังหวัดบุรีรัมยมีอยูเปนจํานวนมากหลายชนดิในบริเวณปาดบิชื้น  

ปาดิบแลง และปาเต็งรัง  จะประกอบดวยพรรณไมที่มีคาทางเศรษฐกิจ  พืชสมุนไพร  หวาย เฟรน 
และพืชช้ันต่ําตางๆ ซ่ึงสามารถจําแนกพรรณไมตามประเภทของปาตางๆ ไดดังนี้  

1. พรรณไมในปาดงดิบแลง  ไดแก กระบาก เคลง ชิงชัน ตะเคียนทอง ตะเคียนหนิ 
ตะเคียนหนู ตะแบก พยุง มะกอก มะเกิ้ม มะดูก มะไฟ มะหาด ยมหนิ ยมปา ยางนา สมอ ตะโก หวา 
ยอปา มะเมา เปนตน  

2. พรรณไมพื้นลางในปาดบิแลง ไดแก เตาร้ัง  ชายผาสีดา เล็บมือนาง 
เถาวัลยเปรียง คัดเคา  พวงประดิษฐ  ขาหลวงหลังลาย กลอย ผักหนาม บุก สมปอย หวาย เปนตน 

3. พรรณไมทีพ่บในปาเต็งรัง  ไดแก เต็ง รัง พลวง แดง ตะแบก ติว้ แตว ประดูปา 
ปบ พะยอม พฤกษ มะกล่ําตน มะกอก มะขามปอม มะคาแต มะดูก มะมวงปา มะหาด โมกมัน ยม
หิน รกฟา รัก สมอไทย สะเดา เสลา แสมสาร  แสลงใจ หวา  เปนตน  

4. พรรณไมพืน้ลางในปาเตง็รัง  ไดแก  เกล็ดปลาหมอ เกล็ดปลาชอน สามสิบกีป 
หญาเพ็ก ดอกกระเจยีว หนวดเสือ  การเวก  กระดังงา  หญาดอกดิน ปรงตาลปตรฤาษี เปนตน6  

1.6.5  ทรัพยากรธรณี  
สภาพทางธรณีวิทยาทั่วไปบริเวณจังหวัดบุรีรัมย  สวนใหญมีพื้นที่ปกคลุมดวยกลุมหิน

ชุดโคราช  แผกระจายตั้งแตตอนใตสุดตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก ซ่ึงเปนหินแข็งตลอดขึ้นไปทาง
ทิศเหนือ  ซ่ึงเห็นวางตัวอยูใตดินมีลักษณะการเอียงเทของชั้นหิน  เขาสูใจกลางแองโคราช – อุบล 
คือ ตั้งแตบริเวณตอนใตของตัวเมืองบุรีรัมยลงไปจนถึงอําเภอนางรอง  อําเภอประโคนชัย  และ
อําเภอละหานทราย  มหียอมหินอัคนีประเภทหนิบะซอลท  ปรากฏอยูทั่วที่เปนพืดหิน และเปนเนิน
เขาไมสูงนัก เชน เขากระโดง ภูพระอังคาร  เขาพนมรุง  เขาไปรบัด เปนตน  

ลักษณะการเรยีงลําดับของชั้นหินในพืน้ทีจ่ังหวดับุรีรัมย  สามารถเรียงลําดับจากจาก
หินที่มีอายแุกไปหาอายุออนไดดังนี ้

กลุมหินชุดโคราช   เปนกลุมหินตะกอนที่มีอายุประมาณไทรแอสสิคถึงครีเตเชียส  
หรือประมาณ 230 ลานปมาแลว  ประกอบดวยหมวดหนิที่พบในพืน้ทีจ่ํานวน 5 หมวดหิน ดงันี ้

                                                           
6 กรมศิลปากร,  วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญา  จังหวัดบุรีรัมย , 

53 – 56. 
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- หมวดหินพระวิหาร ประกอบดวยหนิทรายสีขาว  อาจมีสีชมพูบาง มีช้ันเฉียง
ระดับชัดเจน ช้ันหนาพบหนิกรวดมน  หรือหินทรายปนกรวดอยูสวนบน  ความหนาไมเกิน 60 
เมตร โผลใหเห็นตามแนวเขาพนมดงรัก  และบริเวณหนาผา 

 - หมวดหินเสาขัว  ประกอบดวยหินทรายแปงสีน้ําตาลแดงมีหนิโคลนแทรกบาง  
อาจพบชั้นหนิปูนบางๆ และมีซากหอยแทรกอยูบาง  พบบริเวณที่เปนหุบเขาในเทือกเขาพนมดงรกั 

 - หมวดหินภพูาน  พบบริเวณที่เปนเทือกเขาถัดจากบริเวณหุบเขาในเทือกเขาพนม
ดงรัก  มีหินกรวดมน และหินทรายปนกรวดเปนลักษณะเดน  สีขาวถึงเทาออน  มีเศษกรวดสีเขม
ปะปนบาง บางแหงสีออกน้าํตาลออนอมเหลือง   

 - หมวดหนิโคกกรวด  ประกอบดวย  หินทรายสีน้ําตาลแดงเปนสวนใหญมีหิน
ทรายแปงและหินโคลน และหินกรวดปนเม็ดปูนแทรกอยูบาง  อาจพบชั้นยิปซั่มแทรกอยูดวย  พบ
ในบริเวณถัดจากแนวเขาพนมดงรักออกไปทางตอนเหนือคลุมพื้นที่ถึงตัวเมืองบุรีรัมย มีความกวาง
ในแนวเหนือ – ใต ถึง 30 กิโลเมตร  

 กลุมหินอัคน ี  สวนใหญเปนหินอัคนปีระเภทหินบะซอลท  ที่มีแรโอลิวีเปนแร
ประกอบและจัดอยูในกลุมหินอัลคาไลน บะซอลทเกิดจากการไหลของลาวาที่มีความที่มีความหนืด
นอย  ขอมูลที่ไดมีการศึกษาไวแลวพบวา มีอายุประมาณ 7 – 9 แสนป บริเวณที่พบหินอัลคาไลนนี้
แยกกลาวไดดงันี้  

 - บริเวณเขากระโดง  บริเวณนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร  ยอด
เขาประกอบดวยเขากระโดงและเขาใหญ  สูงจากพื้นที่โดยรอบประมาณ 60 เมตร รอบๆ เนินเขา
กระโดงนี้เปนเนินธารลาวา  ซ่ึงเปนพืดหนิ จากการสํารวจความหนาของชั้นลาวาจากการระเบิดของ
เหมืองหิน  พบวามีความหนามากกวา 20 เมตร และแผกระจายไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ยอดเขามากกวาทางทิศอื่น  

 - บริเวณเขาพนมรุง บริเวณนี้เปนลักษณะของกรวยภูเขาไฟ สูงตระหงานอยูกลาง
ที่ราบของหินตะกอนชดุโคราช  ธารลาวาไหลไปทางทศิเหนือมากกวาทิศอื่นๆ ยอดของเขาพนมรุง
สูงจากพื้นที่ขางเคียงถึง 180 เมตร มีปราสาทหินทราย คือ ปราสาทพนมรุงตั้งอยูทางดานใตของ
ปลอง 

 - บริเวณภพูระอังคาร  บริเวณนี้มีความสงูจากพื้นที่ขางเคียงประมาณ 130 เมตร  
ธารลาวาไหลปกคลุมพื้นที่ 52 ตารางกิโลเมตร  ชองปะทุเปนแองกวางถึง 600 เมตร ปลองของภู
พระอังคารนี้หางจากปลองของเขาพนมรุงเพียง 12 กิโลเมตร  
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 ลักษณะโดยทัว่ไปหนิภเูขาไฟนี้มีการผุสลายเปนแหงๆ บางที่กลายเปนศิลาแลงและดิน
แดง  ซ่ึงเปนวตัถุถมบดอัดไดดี 7 

 ตะกอนลําน้ําและเนินกรวดทราย  เปนบริเวณที่อยูในพืน้ที่ลุมและเนนิติดกับพืน้ทีลุ่ม
เปนสวนใหญ  พบตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถม เชน ทราย กรวด เกดิในยุคควอเตอรนารีถึงปจจุบัน  
บริเวณทีพ่บมากไดแก ตอนเหนือของพื้นที่  บริเวณใกลลําน้ํามูลและลําน้ําสาขาตางๆ ในเขตอําเภอ
คูเมือง อําเภอพุทไธสง  และอําเภอสตึก เปนตน 

 ทรายน้ําจืด  เนื่องจากจังหวดับุรีรัมยมีแมน้ํามูล อันเปนแมน้ําที่สําคัญสายหนึ่งไหลผาน 
นอกจากประชาชนอาศัยแมน้ํานี้ทําการเกษตรและการประมงแลว  ยังมีการขุดทรายบริเวณริมฝง
แมน้ํามูล ในเขตอําเภอพุทไธสง  คูเมือง แคนดง และสตกึขึ้น  และเพื่อนําไปจําหนายเปนสินคาวัสดุ
การกอสรางทั้งในจังหวดับุรีรัมยและจังหวดัอื่นๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
 
ประวัติการศึกษาที่ผานมา  

หลังจากอาณาจักรเขมรเสื่อมอํานาจลง  บานเมืองที่เคยอยูภายใตการควบคุมของ
อาณาจักรเขมร  ตางแยกตัวออกไปหรือรวมตัวกันตั้งเปนอาณาจักรขึ้น เชน ดินแดนทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย มีอาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรลานนา บริเวณภาคกลาง ลุมแมน้ําเจาพระยา มี
อาณาจักรอยุธยา เปนตน บานเมืองเหลานี้ตางนับถือศาสนาพุทธนิกายหินยานเปนศาสนาหลัก ทํา
ใหความสําคัญของศาสนาฮินดูลดนอยลงอยางมาก   บรรดาศาสนสถานในศาสนาฮินดูโดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขาดการทะนุบํารุงดูแลเอาใจใสเชนที่ผานมา   บางแหงอาจถูก
ปรับเปลี่ยนเปนพุทธสถาน  หรืออาจถูกทิ้งรางไปเลย   ปราสาทหลายแหงมักมีตํานานหรือนิทาน
พื้นบานที่มีเนื้อเร่ืองเกี่ยวของกับตัวปราสาท  นิทานบางเรื่องมีเรื่องราวกลาวถึงความรกรางเกาแก
ของปราสาท  บางเรื่องอาจอธิบายถึงชื่อของปราสาทแหงนั้นๆ  เชน เร่ืองราวของทาวปาจิตกับนาง
อรพิม  ที่อธิบายถึงชื่อของปราสาทพิมายและโบราณสถานหลายแหงในเมืองพิมาย   สวนนิทาน
พื้นบานที่มีเนื้อเร่ืองเกี่ยวของกับปราสาทพนมรุงคือ เร่ือง อินทรปรัสถา  ที่กลาวถึงคูชายหญิงที่
พเนจรมาพบปราสาทหินอันงดงามดุจเทพสรรคสรางขนาดใหญรกรางกลางปา เปนตน  

ชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณรอบเขาพนมรุงเชื่อวาซากปราสาทบนเขาพนมรุงเคยเปน
พระราชวังของกษัตริย  อาคารบางแหงมีช่ือที่ชาวบานตั้งขึ้น เชน อาคารพลับพลา ในอดีตชาวบาน
เรียกวาโรงชางเผือก เพราะเชื่อวาอาคารนั้นเปนโรงผูกชางหรือมา  โดยชางเผือกเปนพาหนะของ

                                                           
7 เรื่องเดียวกัน , 204 – 208.   
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กษัตริยเทานั้น   และปราสาทบนเขายังเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  มีประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับการขึ้นไป
สักการะเทพเจาบนเขาพนมรุงที่ตองกระทํากันเปนประจําทุกป    

การศึกษาเรื่องราวที่ผานมาของปราสาทพนมรุงในชวงที่ผานมากวา 100 ปนั้น ทําให
เร่ืองราวตางๆ ที่ซอนอยูภายใตซากปรักหักพังไดถูกตอเติมใหคืนกลับเปนรูปรางที่ชัดเจนสมบูรณ
อีกครั้ง   การศึกษาเรื่องราวของปราสาทพนมรุงมีลําดับตามระยะเวลา  ดังนี้ 

พ.ศ. 2428 นายเอเตียน เเอมอนิเยร (Etienne Aymonier) ผูแทนของรัฐในอารักขาของ
ฝร่ังเศส ไดสํารวจและทําการรวบรวมรายละเอียดทางโบราณคดีของประเทศกัมพูชา และมาสํารวจ
ที่ปราสาทพนมรุงดวย ปราสาทพนมรุงจึงปรากฏเปนบทความภาษาฝรั่งเศสตีพิมพขึ้นเปนครั้งแรก
ใน พ.ศ. 2445 

พ.ศ. 2449  สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ คราวเสด็จฯ มณฑลอีสานทรงเสด็จฯ 
มาที่เขาพนมรุงดวย ตอมาทรงพระนิพนธเรื่อง ปราสาทพนมรุง ไวในหนังสือนิทานโบราณคดี ซ่ึง
พิมพคร้ังแรกในป พ.ศ. 2463  

พ.ศ. 2449  นายพันเอก เอเตียน เอ็ดมองด ลูเนต เดอ ลาจงกิแยร  (E.E. Lunet de 

Lajonquière) ไดเขียนถึงการสํารวจปราสาทพนมรุงและแสดงภาพ , แผนผังปราสาทแหงนี้ไวใน
หนังสือ Inventaire Descriptif des Monuments du Cambodge ในปตอมาเขาไดนําจารึกหลักหนึ่ง
จากพนมรุง คือ จารึกปราสาทพนมรุง 7 (K.384)   มาไวยังกรุงเทพฯ  

ระหวางป พ.ศ. 2451 – 2462  Major Erik Seidenfaden (M.R.A.S.) ไดเดินทางไป
สํารวจพนมรุงถึง 2 คร้ัง โดยมีนายกรูท (Groote) และนายเฮล  (A.H.Hale) เปนชางภาพ  ซ่ึง
ภาพถายทั้งหมดในปจจุบันเก็บรักษาไวที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ  สวนเร่ืองราวบันทึกอยูใน
บทความชื่อ “A Siamese Account of the Construction of the temple on khao Phnom Rung”  
พิมพในวารสารสยามสมาคม ป พ.ศ. 2476 โดยแบงเรื่องราวออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนตํานาน
ทองถ่ินเรียบเรียงโดย ดร.เอ เอฟ จี คาร  (Dr.A.F.G.Kerr)  กับหลวงประเสริฐสารสิน ขาหลวง
จังหวัดบุรีรัมย ในมณฑลนครราชสีมาสมัยนั้น โดยเรียบเรียงตามคําบอกเลาของหลวงณรงครักษา
เกียรติ นายอําเภอนางรองและชาวบานในทองถ่ินนั้น  

พ.ศ. 2463 – 2509  ศาสตราจารยยอรช เซแดส (George Coedès) พิมพผลงาน
การศึกษาแปลจารึกที่พบในกัมพูชาและไทยไวในหนังสือ  Inscription du Cambodge. มีจารึกที่พบ
ที่ปราสาทพนมรุง จํานวน 7 หลักรวมอยูดวย (ไดแก จารึกหลัก K.384 , K.386 , K.1066 , K.1068 , 
K.1071 , K.1090 , K. 1091) จารึกหลัก K.384 นั้น ศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล ทรงแปล
เปนภาษาไทย พิมพเผยแพรในหนังสือประชุมศิลาจารึกภาคที่ 4  (พ.ศ. 2531) ใหช่ือวา ศิลาจารึก
ปราสาทพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย  
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ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2472 พระเจาบรมวงศเธอ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  
เวลานั้นดํารงตําแหนงนายกราชบัณฑิตยสถาน  พรอมดวยหมอมเจาหญิงพูนพิศมัย  ดิศกุล พระธิดา  
พระยาเพชรดาธิหาวงศ  สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมาและขาราชการอีกหลายทานเสด็จ
ทอดพระเนตร ปูชนียสถานภาคอีสาน ไดเสด็จฯ มาที่พนมรุงดวย  

ในวันที่ 8 มีนาคม  2478  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 52 ตอนที่ 75 ขึ้น
ทะเบียนโบราณสถานปราสาทพนมรุงเปนโบราณสถานหมายเลข 1 ในจังหวัดบุรีรัมย 

พ.ศ. 2503 – 2504  กรมศิลปากรไดมอบหมายใหนายมานิต  วัลลิโภดม ภัณฑารักษเอก 
นายจํ า รั ส   เ กี ย รติ ก อ ง  พร อมคณะ เดิ นทางไปสํ า รวจขุ ดแต ง โบราณสถานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   โดยไดตีพิมพผลการดําเนินการที่ปราสาทพนมรุงไวในรายงานการสํารวจ
และขุดแตงโบราณวัตถุสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคที่ 2   

พ.ศ. 2514  กรมศิลปากรไดดําเนินการบูรณะปราสาทพนมรุง  โดยมีหมอมเจายาใจ  
จิตรพงศ เปนหัวหนาควบคุม  ผูเชี่ยวชาญจากยูเนสโกชาวฝรั่งเศส 2 ทาน ใหความชวยเหลือทาง
วิชาการ คือ นายโกรลิเยร  (Bernard  Groslier) และนายปชารด (Pierre  Pichard)8 

พ.ศ. 2515 กรมศิลปากร ไดตีพิมพบทความเรื่อง การซอมปราสาทหินพนมรุง จังหวัด
บุรีรัมย ลงในวารสารศิลปากร ปที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2515 ซ่ึงในชวงนั้นกรมศิลปากร
ดําเนินการบูรณะปราสาทพนมรุงดวยวิธีอนัสติโลซิส   

พ.ศ. 2516  นายปแอร  ปชารด  สถาปนิกชาวฝรั่งเศส  ผูเชี่ยวชาญจากองคการยูเนสโก 
ซ่ึงเปนที่ปรึกษาในโครงการบูรณะปราสาทพนมรุง ไดเขียนบทความเรื่อง การซอมปราสาทพนมรุง 
แปลเปนภาษาไทยโดย อ. อุไรศรี  วรศะริน  ลงตีพิมพในวารสารศิลปากร ปที่ 16  ฉบับที่ 5 เดือน
มกราคม  2516 

พ.ศ. 2517  ศาสตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ  ดิศกุล  ทรงนิพนธหนังสือเร่ือง การ
กําหนดอายุปราสาทพนมรุง  จัดพิมพเนื่องในงานฉลองครบรอบ 100 ป พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

พ.ศ. 2520 - 2521  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระ
ราชดําเนินมาศึกษาปราสาทหินพนมรุงและทรงศึกษาจารึกที่พบที่ปราสาทแหงนี้ ทรงพระราช
นิพนธวิทยานิพนธ เร่ือง  จารึกพบที่ปราสาทพนมรุง ตามหลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชาจารึกภาษาตะวันออกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในป พ.ศ. 2521  

                                                           
8 กรมศิลปากร, ปราสาทพนมรุง , 137 – 140 .  
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พ.ศ. 2530 ไดพบจารึกหลักใหม ใหช่ือวา จารึกปราสาทพนมรุง 8 นายชะเอม  แกว
คลาย นักภาษาโบราณ กองหอสมุดแหงชาติ ไดอานและแปลตีพิมพลงในวารสารศิลปากร ปที่ 31 
ฉบับที่ 2  เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2530 

พ.ศ. 2531 เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงเสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีเปดอุทยานประวัติศาสตรพนมรุงอยางเปน
ทางการ  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2531  

ในปเดียวกัน กรมศิลปากรตีพิมพหนังสือเร่ือง ปราสาทพนมรุง  และสถาบันศิลปะ
แหงนครชิคาโก  ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดสงคืนทับหลังนารายณบรรทมสินธุ   ทางกรมศิลปากร
ไดนํากลับไปติดตั้งยังตําแหนงเดิมที่ปราสาทพนมรุง เมื่อวันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2531  

พ.ศ. 2535  ผูชวยศาสตราจารย ดร. หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์ (ตําแหนงใน
ขณะนั้น) นิพนธหนังสือเรื่อง ปราสาทเขาพนมรุง ศาสนบรรพตที่งดงามที่สุดในประเทศไทย  โดย
เรียบเรียงจากวิทยานิพนธภาษาฝรั่งเศสระดับปริญญาเอก เร่ือง “ETUDE SUR LE TEMPLE DE 
PRASAT KHAO PHNOM RUNG (HISTOIRE, ARCHITECTURE ET ICONOGRAPHIE)” ซ่ึง
เสนอตอมหาวิทยาลัยซอรบอนน กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ประจําปการศึกษา 2527 – 2528  

พ.ศ. 2542  กรมศิลปากร ไดจัดพิมพหนังสือ อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง ปราสาท
เมืองต่ํา  โดยรวบรวมเรื่องราวความรูเกี่ยวกับปราสาทพนมรุงและปราสาทเมืองต่ําไวในเลมเดยีวกนั  
เพื่อใหเหมาะสําหรับเปนคูมือนักทองเที่ยวหรือผูที่สนใจทั่วไป    และไดจัดทําบทสรุปแปลเปน 3 
ภาษา คือ  ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุน  

พ.ศ. 2543  กรมศิลปากรไดจัดพิมพหนังสือ ปราสาทพนมรุง โดยปรับปรุงเนื้อหาจาก
ฉบับเดิมที่ตีพิมพเมื่อป พ.ศ. 2531 และไดแปลเปนภาษาอังกฤษ  
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บทท่ี  4 
 

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากหลักฐานประเภทตางๆ  
ของแหลงโบราณคดีบริเวณรอบเขาพนมรุง  

 
ปจจัยทางภูมิศาสตรและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีเหมาะสมตอการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
โบราณในบริเวณรอบเขาพนมรุง  

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดบุรีรัมยมีลักษณะเปนที่ราบสูงที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิด
เมื่อประมาณเกาแสนถึงหนึ่งลานปเศษ  ทําใหเกิดสภาพภูมิประเทศถึง 3 แบบ  แตละแบบนั้นลวน
แตมีความเหมาะสมตอการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณ  ในจังหวัดบุรีรัมยมีการสํารวจพบรองรอย
ของชุมชนโบราณที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบถึง 140 กวาแหง  บริเวณที่พบชุมชนโบราณกระจายตัว
มากที่สุดคือ บริเวณตอนกลางของจังหวัด  มีลักษณะภูมิประเทศแบบพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น   สวน
ทางดานใตของจังหวัดมีลักษณะภูมิประเทศแบบพื้นที่สูงและภูเขา  ภูเขาในบริเวณนี้สวนใหญเปน
ภูเขาไฟเกือบทั้งหมด  บริเวณรอบเขาพนมรุงจัดอยูในลักษณะภูมิประเทศแบบนี้เชนกัน  สภาพ
พื้นที่รอบเขาพนมรุงมีลักษณะเปนที่ราบ  มีซากภูเขาไฟซึ่งเปนภูเขาลูกโดดอยู 3 ลูก คือ เขาพนมรุง
ตั้งอยูตรงกลาง  เขาอังคารตั้งอยูหางออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 13 กิโลเมตร และเขาปลายบัด 
ตั้งอยูหางออกไปทางทิศใตประมาณ 6 กิโลเมตร    

เขาพนมรุงวางตัวในแนวเหนือใต  จุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ประมาณ 383 เมตร    โดยกําเนิดจากแผน (plate) ของกัมพูชาไดเคล่ือนตัวมุดลงใตแผนที่ราบสูง
โคราชใตช้ันแมนเทิล   ทําใหแมกมาในชั้นแมนเทิลนั้นละลายหินชั้นบนบริเวณปากปลองออกไป 
เกิดเปนปลองปะทุ ซ่ึงมีลักษณะเปนหุบแองกะทะขนาดใหญ มีน้ําขังในหุบตลอดป เปนทะเลสาบ
บนปลองภูเขาไฟ  มุมดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือไดมีรองน้ําไหลออกจากทะเลสาบลงสูที่ราบเชิง
เขาซึ่งลักษณะของการระบายน้ํานั้นเปนแบบรัศมี (radiated pattern) คือ จะไหลออกจากจุด
ศูนยกลางสูพื้นที่รายรอบ   มีความลาดเอียงจากพื้นที่บริเวณยอดเขาสูที่ราบเชิงเขาประมาณ 30%      
ดินในเขตเขาพนมรุงเปนดินที่เปนหนวยผสมของดินที่มีความลาดชันมากเปนหลัก  มีความลาดชัน
สูงกวา 30% ขึ้นไป  มีช้ันหินสวนใหญเปนหินบะซอลท     ช้ันดินจะบางมากและ ไมเหมาะแกการ
เพาะปลูก  ในสวนเชิงเขาเปนดินชุดบุรีรัมย เปนชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินบะซอลท
เปนหลัก  ทําใหมีความเปนกรด มีความลาดชัน    
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ราว 1 - 2% เนื้อดินเปนดินเหนียว  สีดําหรือเทาเขม  มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ํา  แตมีฟอสฟอรัสและ
โปแตสเซียมปานกลางเหมาะแกการเพาะปลูกพอควร  

และในบริเวณรอบเขาพนมรุง มีแหลงน้ําทางธรรมชาติท่ีสําคัญหลายสายกระจายอยูทั่วไป  
เชน ลํานางรอง , ลําปะเทีย , คลองปูน และคลองบุรี  เปนตน  ลําน้ําเหลานี้มีตนกําเนิดมาจากภูเขาใน
บริเวณนี้ เชน  เขาพนมรุงเปนตนกําเนิดของคลองบุรี , คลองปูน และคลองลุงโพธ์ิ    เขาอังคารเปนตน
กําเนิดของหวยสวายสอ , หวยมะกอก , คลองชะลาง  และคลองไผ   เขาปลายบัดเปนตนกําเนิดของหวย
ตะแบง  ลําน้ําสาขาเหลานี้จะไหลผานพื้นที่บริเวณนี้  ทําหนาที่ชวยหลอเล้ียงพื้นที่ใหมีความอุดม
สมบูรณกอนที่จะไหลไปรวมกับลําน้ําสายใหญตอไป   นอกจากแหลงน้ําทางธรรมชาติแลว  บริเวณนี้
พบอางเก็บน้ําหรือสระน้ําที่เกิดจากการกระทําของมนุษยจํานวนมาก  การศึกษาจากภาพถายทางอากาศ
พบรองรอยของชุมชนโบราณและสระน้ํารูปสี่เหลี่ยมจํานวนมากกระจายอยูบริเวณรอบเขาพนมรุง   
ลักษณะรูปรางของสระน้ําและบารายสวนใหญเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสแตมีขนาด
ตางกัน  สันนิษฐานวาสระน้ําและบารายเหลานี้เกิดจากการใชแรงงานคนสรางขึ้นเพื่อใหในการกักเก็บ
นํ้าของชุมชนโบราณที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น  ขนาดของบารายนั้นสามารถบอกถึงจํานวนประชากรที่
อาศัยอยูในสมัยโบราณได  เนื่องจากการสรางบารายขนาดใหญตองอาศัยแรงงานจํานวนมาก  ในชวง
เวลาที่มีการสรางบารายขึ้นนั้น บริเวณโดยรอบเขาพนมรุงคงจะมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนนแลว  
บารายที่สําคัญที่อยูบริเวณโดยรอบเขาพนมรุง ไดแก บารายหนองบัวราย บริเวณเชิงเขาพนมรุงดานทิศ
ตะวันออก  และบารายเมืองต่ํา ทางดานทิศเหนือของปราสาทเมืองต่ํา   

นอกจากนี้ลักษณะปากปลองภูเขาไฟที่กลายเปนทะเลสาบสามารถกักเก็บน้ําได  ซึ่งเอื้อตอ
การเลือกตั้งถ่ินฐานและการเลือกพื้นที่ทํากิจกรรมตางๆ   ในชวงที่มีการกอสรางปราสาทไดมีการ
ดัดแปลงสระน้ําใหสามารถกักเก็บน้ํ าไดดีขึ้นดวยการขุดขยายปากปลองภู เขาไฟให เปนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา เพื่อนําน้ําไปใชประกอบกิจกรรมทั้งทางศาสนาและการใชในชีวิตประจําวัน 

ลักษณะภูมิประเทศทางตอนใตของจังหวัดบุรีรัมยซึ่งมีลักษณะเปนพ้ืนที่สูงและภูเขา  มี
เทือกเขาที่สําคัญ คือเทือกเขาพนมดงรัก  เทือกเขาพนมดงรักเร่ิมที่ชองตะโก อําเภอโนนดินแดง  
ทอดตัวยาวไปทางทิศตะวันออก  เปนเสนแบงพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา  ผาน
ทางทิศใตของจังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดสุรินทร  จังหวัดศรีสะเกษ  และไปส้ินสุดท่ีอําเภอน้ํายืน  จังหวัด
อุบลราชธานี  เทือกเขาพนมดงรักมีชองเขาที่สําคัญหลายแหง  ในเขตจังหวัดบุรีรัมยไดแก  ชองตะโก 
อําเภอโนนดินแดง   ชองตาเม็ด ชองตากิ่ว ชองบาระแนะ อําเภอละหานทราย ชองไซตะกู  ชองโอบก 
ชองไบแบก  ชองจันทรทบเพชร อําเภอบานกรวด  รวมทั้งชองตาเมือน จังหวัดสุรินทร  ชองเขาเหลานี้
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ใชเปนเสนทางคมนาคมติดตอกันระหวางที่ราบสูงโคราชกับเมืองพระนคร และชุมชนใกลเคียงใน
บริเวณนั้น  หลักฐานที่แสดงวาชองทางเหลานี้เปนเสนทางติดตอกันในสมัยโบราณ  เพราะไดพบ
รองรอยของชุมชนโบราณหรือศาสนสถานระหวางทางเปนระยะๆ ไป  แสดงถึงการติดตอสัมพันธกัน
ระหวางชุมชนโบราณในพื้นท่ีแถบนี้ตั้งแตสมัยโบราณและยังคงใชตอเนื่องมาจนปจจุบัน   

จากการดําเนินการสํารวจชุมชนโบราณบริเวณรอบเขาพนมรุง  ไดพบขอมูลและรองรอย
หลักฐานของชุมชนโบราณบริเวณรอบเขาพนมรุงเปนจํานวนมาก  โดยพบชุมชนโบราณเปนจํานวนถึง
กวา 50 แหง  เปนชุมชนโบราณที่มีการตั้งถ่ินฐานตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย  บางแหงมี
การอยูอาศัยตอเนื่องมาจนเขาสูสมัยประวัติศาสตรตอนตนหรือสมัยกอนเมืองพระนคร  จนถึงชวงสมัย
เมืองพระนคร   ซึ่งเปนสมัยที่พบชุมชนโบราณมีจํานวนมากและหนาแนนท่ีสุด  รองรอยของชุมชน
โบราณเหลานี้แสดงใหเห็นวาพื้นที่บริเวณรอบเขาพนมรุงนี้เปนพ้ืนที่ท่ีมีปจจัยที่เหมาะสมตอการตั้งถ่ิน
ฐานของชุมชนในหลายๆ ดาน ดังที่ไดกลาวมาแลว  จึงพบชุมชนโบราณจํานวนมากกระจายอยูรอบเขา
พนมรุงแหงนี้  โดยสามารถแบงพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมรบริเวณ
รอบเขาพนมรุงออกเปน 2 สมัยหลัก คือ  สมัยกอนเมืองพระนคร (กอนพุทธศตวรรษที่ 15) และสมัย
เมืองพระนคร (พุทธศตวรรษที่ 15 – 18)  ดังนี้ 
1. สมัยกอนเมืองพระนคร (กอนพุทธศตวรรษที่ 15) 

ชวงนี้เปนชวงแรกท่ีพบรองรอยหลักฐานการอยูอาศัยของชุมชนโบราณ  ซึ่งชุมชนโบราณ
ในชวงนี้มีเพยีงไมกี่แหง  หลักฐานประเภทตางๆ ท่ีพบแสดงถึงลักษณะตางๆ ของชุมชนโบราณในชวง
น้ี โดยแบงไดดังนี ้

1.1 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 
การตั้งถ่ินฐานของชุมชนสมัยกอนเมืองพระนคร  ชุมชนมักตั้งถ่ินฐานอยูใกลกับแหลงน้ํา

ธรรมชาติ ในชวงแรกๆ อาศัยอยูบนเนินดินขนาดเล็ก เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น และเปนการ
แกปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง จึงมีการขุดคูน้ําลอมรอบชุมชน เพ่ือชวยในการกักเก็บน้ําใหมาก
ขึ้น  คูน้ําที่ขุดมีตั้งแต 1 – 3 ช้ัน  บางแหงมีการสรางคันดินดวย  ประโยชนของการขุดคูนํ้านอกจากเพื่อ
ใชในการกักเก็บน้ําแลว   ยังเปนการเปนการเพิ่มแหลงอาหารจากสัตวน้ําและพืชน้ําใหกับประชากรใน
ชุมชน  และยังใชเปนเครื่องกีดขวางปองกันชุมชนจากศัตรูหรือคนภายนอกดวย  คูน้ําที่สรางในสมัย
แรกมีลักษณะที่สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ ในชวงหลังเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นและมีการขยายขนาด
ของคูน้ําใหกวางมากขึ้น  ซึ่งตองอาศัยแรงงานคนจํานวนมาก เปนความรวมมือกันระหวางชุมชน และ
รูปแบบของชุมชนในชวงนี้มีลักษณะเปนชุมชนที่มีรูปรางไมสมํ่าเสมอ มักเปนรูปวงกลมหรือวงรี 
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รูปแบบของชุมชนในชวงนี้มีลักษณะคลายกับชุมชนสมัยทวารวดีที่พบในภาคกลางของประเทศ  ชุมชน
สมัยกอนเมืองพระนครท่ีตั้งถ่ินฐานในรูปแบบนี้ไดแก ชุมชนบานเมืองฝาย อําเภอหนองหงส ชุมชนมี
ลักษณะเปนเมืองใหญ รูปรางคอนขางกลม  มีคูน้ําคันดินลอมรอบหลายช้ัน  เปนตน   

รูปแบบการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณในบริเวณรอบเขาพนมรุง มี 2 รูปแบบ คือ  
รูปแบบที่ 1  ชุมชนท่ีมีการขุดคูนํ้าคันดินลอมรอบ   ชุมชนโบราณสมัยกอนเมืองพระนคร

ท่ีพบในบริเวณรอบเขาพนมรุง ท่ีมีการขุดคูน้ําคันดนิลอมรอบหลายชั้น ไดแก  
- แหลงโบราณคดีบานตลุงเกา ตําบลโคกมา อําเภอประโคนชัย  ที่ชุมชนนี้พบรองรอยการ

ตั้งถ่ินฐานของชุมชนตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย ผังของชุมชนเปนรูปวงกลมมีคูน้ํา
ลอมรอบชุมชน จํานวน 3 ช้ัน และสรางคันดิน 2  ช้ัน ภายในชุมชนลักษณะเปนเนินสูง นอกจากการขุด
คูนํ้าคันดินลอมรอบชุมชนแลว  แหลงโบราณคดีบานตลุงเกาตั้งอยูใกลกับลําน้ําธรรมชาติดวย คือ  มีลํา
หวยบาดปะตันไหลมาบรรจบที่คูนํ้าดานทิศใต  และมีลําหวยตะลุงไหลผานทางทิศตะวันออก    แหลง
โบราณคดีบานตลุงเกานี้มีการอยูอาศัยตอเนื่องจนถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 15 – 18  ซึ่งเปนชวงที่พบ
รองรอยของวัฒนธรรมเขมร  และในชวงนี้มีการขยายพื้นที่ชุมชนโดยการขุดคูน้ําคันดินรูปส่ีเหล่ียม
ออกมาทางดานทิศใตตอจากคูน้ําคันดินรูปวงกลมในชวงแรก (ภาพที่  180)  นอกจากที่ชุมชนโบราณ
บานตลุงเกานี้แลว ยังไดพบชุมชนที่มีลักษณะคลายกันนี้ที่เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ เปนตน  

- แหลงโบราณคดีโคกสลองตอง  ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย  ที่ชุมชนนี้พบรองรอย
ของการขุดคูน้ําลอมรอบชุมชน จํานวน 1 ช้ัน ผังชุมชนเปนรูปวงกลม ตัวชุมชนมีลักษณะเปนเนินดิน
สูง  และทางดานทิศเหนือมีหวยตะแบงไหลผาน หางออกไปประมาณ 200 เมตร  ในป พ.ศ. 2533  มีการ
ขุดตรวจที่ชุมชนแหงนี้โดยโครงการบูรณะปราสาทเมืองต่ําและคนหาแหลงชุมชนโบราณบริเวณ
โดยรอบปราสาทเมืองต่ํา  ผลการขุดตรวจพบหลักฐานการตั้งถ่ินฐานของชุมชนตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลายตอเนื่องจนถึงสมัยชวงพุทธศตวรรษที่ 15 -  18 ซึ่งเปนชวงที่พบรองรอยของ
วัฒนธรรมเขมร  หลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบ คือ เศษภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดินจํานวนมาก  
ตะกรันโลหะ เปลือกหอย เปนตน  

รูปแบบที่ 2  ชุมชนที่ไมมีการขุดคูน้ําคันดินลอมรอบ นอกจากชุมชนโบราณสมัยกอน
เมืองพระนครมีการขุดคูนํ้าคันดินลอมรอบชุมชนแลว   ยังพบวาชุมชนโบราณบางแหงไมมีการขุดคูน้ํา
ลอมรอบชุมชน ลักษณะเปนเนินดินสูงกวาพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยชุมชนเหลานี้ตั้งอยูใกลกับแหลงน้ํา
ธรรมชาติ  มีน้ําใชไดตลอดทั้งป    
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- แหลงโบราณคดีโคกฝรั่ง บานโคกตาพรหม ตําบลตาจง อําเภอละหานทราย  ชุมชนนี้ไม
พบรองรอยของการขุดคูนํ้าคันดินลอมรอบชุมชน  ลักษณะเปนเนินดินสูงกวาพื้นที่โดยรอบ โดยชุมชน
ตั้งอยูใกลกับลําปะเทียซ่ึงอยูหางออกไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 200  เมตร  สามารถอาศัยน้ําจากลํา
ปะเทียซ่ึงเปนแหลงน้ําธรรมชาติในการอุปโภคบริโภคได  

- แหลงโบราณคดีโคกขมิ้น ตําบลถาวร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  ชุมชนนี้ไมพบรองรอยของ
การขุดคูนํ้าคันดินลอมรอบชุมชน  ลักษณะเปนเนินดินไมสูงมาก  ดานทิศเหนือของชุมชนโคกขมิ้นมี
คลองตาฮะไหลผานอยูหางไปประมาณ 500 เมตร  และทางทิศตะวันออกมีลําปะเทียอยูหางจากชุมชน
ประมาณ 2 กโิลเมตร  

 
1.2 ประเภทของชุมชนโบราณ 
จากการสํารวจแหลงโบราณคดีในบริเวณรอบเขาพนมรุง พบแหลงโบราณคดีที่ปรากฏ

หลักฐานการอยูอาศัยของชุมชนสมัยกอนเมืองพระนครจํานวน 5 แหง  ลักษณะของชุมชนในชวงนี้  มี
ลักษณะเปนชุมชนที่เปนที่อยูอาศัย หลักฐานที่พบสวนใหญ คือ เศษภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดิน 
สันนิษฐานวาเปนภาชนะที่ใชในชีวิตประจําวัน  พบกระจายอยูบนผิวดินในแหลงโบราณคดีทุกแหง 
แหลงโบราณคดีบางแหงพบเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดินอยูลึกจากผิวดินประมาณ 1 เมตร รองรอย
ของชุมชนที่พบนี้นาจะเปนชุมชนแรกเริ่มที่เขามาตั้งถ่ินฐานในบริเวณนี้ ลักษณะของชุมชนมักตั้งถ่ิน
ฐานอยูบนเนินดินสูง  อยูใกลกับแหลงน้ําธรรมชาติ  บางแหงมีการขุดคูนํ้าคันดินลอมรอบชุมชน  เชน 
แหลงโบราณคดีบานตลุงเกา  ตําบลโคกมา  อําเภอประโคนชัย  ชุมชนบางแหงไมมีการขุดคูน้ําคันดิน
ลอมรอบเชน แหลงโบราณคดีโคกฝรั่ง  บานโคกตาพรหม  ตําบลตาจง อําเภอละหานทราย ชุมชน
โบราณบางแหงมีการตั้งถ่ินฐานตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายและอยูอาศัยตอเนื่องจนถึงสมัย
พุทธศตวรรษที่ 15 -  18 ซึ่งเปนชวงที่พบรองรอยของวัฒนธรรมเขมร  แหลงโบราณคดีบางแหงพบ
หลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมการถลุงโลหะ คือ พบตะกรันโลหะกระจายอยูบนผิวดินแหลงโบราณคดีที่
พบหลักฐานการถลุงโลหะ คือ  

- แหลงโบราณคดีโคกสลองตอง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย  ที่ชุมชนแหงนี้เคยมี
การขุดตรวจเมื่อ ป พ.ศ. 2533 เพ่ือคนหาแหลงชุมชนโบราณบริเวณโดยรอบปราสาทเมืองต่ํา  ผลการขดุ
ตรวจพบตะกรันโลหะรวมกับโบราณวัตถุอ่ืนๆ เชน เศษภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดินจํานวนมาก 
เปลือกหอย กอนดินเผาไฟ กระดูกสัตว และถาน แหลงโบราณคดีโคกสลองตองมีการอยูอาศัยตั้งแต
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สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายตอเนื่องถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 16 – 17  ซึ่งเปนชวงที่พบรองรอย
ของวัฒนธรรมเขมรไดแพรกระจายเขามาและมีการกอสรางปราสาทเมืองต่ําขึ้น  

- แหลงโบราณคดีโคกยายคาน  ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย  อยูหางจากชุมชน
โบราณโคกสลองตองมาทางทิศใต ประมาณ 500 เมตร ขุดพบเตาถลุงโลหะจํานวน 3 เตา และช้ันทับถม
ของตะกรันโลหะหนา 3 เมตรจากผิวดิน  สันนิษฐานวามีกิจกรรมการถลุงโลหะตั้งแตชวงสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลายถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 16 – 17  ซึ่งเปนชวงท่ีพบรองรอยของวัฒนธรรมเขมร 
รวมสมัยกับแหลงโบราณคดีโคกสลองตอง  

- แหลงโบราณคดีโคกขมิ้น ตําบลถาวร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ พบตะกรันโลหะบริเวณที่
ถูกตักดินออกไปลึกประมาณ 1 เมตรจากผิวดิน และพบเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดิน ช้ินสวน
กระดูกสันนิษฐานวาเปนกระดูกแขนของมนุษย  ตุมหูหรือหวงสําริดจํานวน 1 ช้ิน และเศษภาชนะดิน
เผาประเภทเนื้อดิน  สันนิษฐานวาชุมชนนี้เปนทั้งแหลงที่อยูอาศัยและแหลงถลุงโลหะ   

การถลุงโลหะท่ีพบในแหลงโบราณคดีโคกสลองตอง และแหลงโบราณคดีโคกขมิ้น  
สันนิษฐานวาที่แหลงโบราณคดีโคกขมิ้นเปนการถลุงโลหะเพื่อผลิตใชภายในชุมชน เพราะตะกรัน
โลหะที่พบมีปริมาณไมมาก แตที่แหลงโบราณคดีโคกยายคานซึ่งพบเตาถลุงโลหะจํานวน 3 เตา และชั้น
ทับถมของตะกรันโลหะหนาถึง 3 เมตรนั้น  สันนิษฐานวานาจะมีการถลุงโลหะจํานวนมาก  อาจผลิต
เพื่อเปนสินคาแลกเปลี่ยนกับชุมชนอ่ืนๆ   
 
คติความเชื่อทางศาสนาของชุมชนโบราณสมัยกอนเมืองพระนคร 

ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 12 ไดพบหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพรคติความเชื่อทางศาสนาของ
ชุมชนโบราณในบริเวณรอบเขาพนมรุง   โดยพบการแพรกระจายของศาสนาที่สําคัญ  2  ศาสนา คือ  

1. ศาสนาฮินดู 
การเผยแพรศาสนาฮินดูตอพ้ืนที่ในแถบนี้ เร่ิมปรากฏหลักฐานครั้งแรก   ในชวงพุทธ

ศตวรรษที่ 12  โดยพบศิลาจารึกของพระเจามเหนทรวรมันหรือเจาชายจิตรเสน  ท่ีถํ้าเปดทอง อําเภอปะ
คํา  จังหวัดบุรีรัมย  จารึกสลักอยูบนผนังถํ้าจํานวน 3 แหง จารึกที่ดานใน กลาวถึง เจาชายจิตรเสนทรง
สรางรูปพระผูเปนเจาแหงพระศิวะคือศิวลึงค อันเปนเหตุแหงชัยชนะตามคําบัญชาของชนกชนนีดวย
ความภักดี  ท่ีผนังดานนอกและผนังถํ้ากลาวถึงเกียรติคุณอันยิ่งใหญของเจาชายจติรเสนผูครองแผนดิน   

จารึกที่สรางขึ้นโดยพระเจามเหนทรวรมันที่พบในประเทศไทยมีจํานวนหลายหลัก จารึก
ท้ังหมดมีความคลายคลึงกันทั้งขอความและลักษณะของรูปอักษร  จารึกดังกลาว ไดแก จารึกปากมูล 
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จารึกปากมูล 2 จารึกวัดสุปฎนาราม และจารึกปากโดมนอย จังหวัดอุบลราชธานี มีขอความกลาวถึงพระ
ประวัติของพระเจาศรีมเหนทรวรมัน และไดทรงสรางศิวลึงคไวเปนเคร่ืองหมายแหงชัยชนะของ
พระองค  สวนจารึกท่ีถํ้าภูหมาไนหรือถํ้าปราสาท จังหวัดอุบลราชธานี  จารึกวัดศรีเมืองแอม จังหวัด
ขอนแกน กลาวถึงพระประวัติของพระองคและในตอนทายกลาวถึงการสรางรูปโคอุสภะใหเปนสวัสดิ
มงคลแกชัยชนะของพระองค  นอกจากนี้จารึกชองสระแจง อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแกว ระบุ
ขอความวาที่ปรากฏพระนามวาศรีมเหนทรวรมันนั้นเพราะพระองคเปนเหมือนพระอินทรผูยิ่งใหญ  
พระองคไดขุดสระชื่อวา “ศังกรตฏากะ”  หรือ สระพระศิวะ  การพบจารึกเหลานี้แสดงถึงการแผพระ
ราชอํานาจของพระเจามเหนทรวรมัน และการเผยแพรศาสนาฮินดูไดขยายมาจนถึงลุมแมน้ํามูลและ
ภาคตะวันออกของประเทศไทยในชวงนี้     

2. ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน 
พบหลักฐานของการเผยแพรพุทธศาสนานิกายมหายานในบริเวณนี้ คือ  ที่ชุมชนบานฝาย  

อําเภอหนองหงส (เดิมอยูในเขตอําเภอลําปลายมาศ) พบประติมากรรมสําริด จํานวน 3 องค  ไดแก
พระพุทธรูปประทับยืน จํานวน 1 องค  พระกรทั้งสองขางยื่นไปขางหนา  พระหัตถทั้งสองอยูในทา
วิตรรกมุทรา  (ปางทรงแสดงธรรม) จีวรหมคลุมบางแนบพระองค  ซึ่งเปนรูปแบบที่นิยมในสมัยทวาร
วดี  กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13 -14    สวนพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและพระโพธิสัตวศรีอาริย
เมตไตรย  พบอยางละ 1 องค   ทั้งสององคมีลักษณะที่คลายคลึงกัน คือ ทรงพระภูษาสั้น มีเข็มขัดคาด
อยูที่บ้ันพระองค พระเกศาทําเปนวงซอนๆ กัน 4 ช้ัน เปนรูปชฎามงกุฎ  สวนหนาของชฎามงกุฎเปนที่
ประดิษฐานพระอมิตาภะหรือสถูป   จัดอยูในศิลปะขอมสมัยกอนเมืองพระนคร   อายุระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ 13 - 14   

และที่ปราสาทไปรบัด อําเภอประโคนชัย  ไดพบประติมากรรมสําริดขนาดเล็ก  รูปพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร  พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย และพระพุทธรูปแบบทวารวดีจํานวนมาก  
ศิลปะขอมสมัยกอนเมืองพระนคร  อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 -151  พระโพธิสัตวที่พบมีท้ังท่ีมี 4 กร 
และ 2 กร ทรงภูษาส้ันหรือยาว พระเกศาทําเปนรูปชฎามงกุฎ  ลักษณะคลายกับพระโพธิสัตวที่พบที่
บานฝาย  ซ่ึงจากการพบประติมากรรมสําริดเปนจํานวนมาก  สันนิษฐานวาประติมากรรมสําริดที่พบนี้
นาจะหลอขึ้นในบริเวณนี้มากกวาที่จะเปนของที่นํามาจากเมืองพระนคร   ประติมากรรมสําริดที่พบจาก

                                                 
1 กรมศิลปากร,  ประติมากรรมสําริดชิ้นเอกพบใหมจากบุรีรัมย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2516), 

21 - 50.   
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บานฝายและที่ปราสาทไปรบัดนี้มีลักษณะที่คลายคลึงกับเศียรพระโพธิสัตวสําริดจากบานโตนด  อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  กําหนดอายุอยูในศิลปะขอมสมัยกอนเมืองพระนคร ระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ 14 – 15    

 
กิจกรรมดานการฝงศพที่พบในสมัยกอนเมืองพระนคร  

ชุมชนโบราณในบริเวณรอบเขาพนมรุงบางแหงมีรองรอยหลักฐานที่แสดงถึงพัฒนาการ
ของชุมชนที่มีการอยูอาศัยอยางตอเนื่อง  ชุมชนท่ีพบสวนใหญเปนแหลงที่เปนที่อยูอาศัย  และยังพบ
ชุมชนที่มีกิจกรรมการถลุงโลหะดวย  จากการสํารวจแหลงโบราณคดีในบริเวณรอบเขาพนมรุงพบ
หลักฐานที่อาจแสดงถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการฝงศพของชุมชนในชวงสมัยกอนเมืองพระนคร  โดย
พบหลักฐานดังนี้  

- ที่แหลงโบราณคดีโคกขมิ้น ตําบลถาวร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   พบชิ้นสวนกระดูก
มนุษย (?) สภาพแตกหัก   สันนิษฐานวาเปนกระดูกทอนแขน  และพบฟนมนุษยจํานวน 2 ซี่  
สันนิษฐานวาเปนฟนของเด็ก พบจากบริเวณที่ถูกตักหนาดินออกไปลึกประมาณ 50 เซนติเมตร   

- ที่แหลงโบราณคดีบานตลุงเกา  ตําบลโคกมา  อําเภอประโคนชัย พบการบรรจุกระดูกลง
ในภาชนะดินเผา  ตัวหมูบานตลุงเกามีลักษณะเปนเนินดินสูงกวาพ้ืนที่รอบนอก  ตัวชุมชนมีคูนํ้าคันดิน
ลอมรอบ  บริเวณที่สูงที่สุดของหมูบานเคยขุดพบภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดิน รูปทรงคลายไห จํานวน 
3 ใบ ฝงอยูรวมกัน  ผูขุดพบนําขึ้นมาเพียง 1 ใบ ภายในภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกมนุษย ภาชนะดินเผา 
สูงประมาณ 70 เซนติเมตร แตแตกจากการขุด ผูขุดไดนํากระดูกไปเผาและชิ้นสวนภาชนะดินเผาที่แตก
ไปบรรจุไวภายในโกศ  สันนิษฐานวาเปนประเพณีการฝงศพคร้ังท่ี 2  ท่ีนํากระดูกมาบรรจุไวภายใน
ภาชนะดินเผาหลังจากที่ปลอยใหศพเนาเปอยผุพังจนเหลือแตกระดูกแลวจึงนํามาบรรจุไวภายใน
ภาชนะดินเผา 

- ที่แหลงโบราณคดีโคกฝร่ัง  บานโคกตาพรหม  ตําบลตาจง  อําเภอละหานทราย บริเวณที่
มีการตักหนาดินออกไปลึกประมาณ 1 เมตร พบชิ้นสวนกระดูกมนุษยหลายชิ้นถูกนํามากองรวมกันเปน
แนวยาว ฝงรวมกับภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดิน ทรงกลม จํานวน 1 ใบ ผิวเรียบ ไมมีการตกแตง
ลวดลาย ลักษณะการฝงเปนการนําชิ้นสวนตางๆ ของโครงกระดูกมนุษย ทั้งกะโหลกศีรษะ กระดูกแขน
ขา และสวนอ่ืนๆ มาฝงรวมกัน กระดูกบางชิ้นมีรองรอยถูกเผาไฟ  การฝงวางตัวในแนวทิศเหนือ – ใต  
วางภาชนะดินเผาไวท่ีปลายหลุมดานทิศใต  หลุมฝงศพ ขนาด ยาว  140 เซนติเมตร กวาง 30 เซนติเมตร  
บริเวณรอบๆ หลุมฝงศพพบเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดินคลายแบบมีสัน เนื้อหยาบ กระจายอยูบน
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ผิวดินจํานวนมาก  ยังไมสามารถระบุไดวาหลักฐานที่พบเปนรูปแบบการฝงศพแบบใด หรืออาจเกิดจาก
การถูกรบกวนเพราะการตักหนาดินออกไป  
 
2. สมัยเมืองพระนคร  (ระหวางพุทธศตวรรษที่ 15 – 18) 

การแพรกระจายเขามาของวัฒนธรรมเขมรในชวงพุทธศตวรรษที่ 15  มีผลใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงหลายประการ  โดยพบหลักฐานทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ  โดยแบงออกเปนดาน
ตางๆ ดังนี้  
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 

 ชุมชนโบราณสมัยกอนเมืองพระนคร  มักตั้งถ่ินฐานอยูบนที่ราบลุม ใกลกับแหลงน้ํา
ธรรมชาติ  ชุมชนตั้งอยูบนเนินดินสูง  ท้ังแบบที่มีการขุดคูนํ้าลอมรอบชุมชน และท่ีไมมีการขุดคูน้ํา
ลอมรอบ   ผังชุมชนเปนรูปทรงไมสม่ําเสมอ  เชน รูปวงกลม วงรีหรือรูปทรงอื่น  ตอมาเม่ืออิทธิพล
วัฒนธรรมเขมรไดเขามามีบทบาทตอชุมชนในบริเวณนี้  รูปแบบการตั้งถ่ินฐานและแผนผังของชุมชนมี
การเปลี่ยนแปลงไป   ชุมชนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น   โดยมีรูปแบบการตั้งถ่ินฐานของชุมชน ดังนี้  

1. ชุมชนที่มีรูปทรงสม่ําเสมอ มีคูน้ําคนัดนิลอมรอบ  สวนใหญมีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียม  
จากการสํารวจแหลงโบราณคดีในบริเวณรอบเขาพนมรุง  พบแหลงโบราณคดีที่มแีผนผังรูปสี่เหล่ียม 
จํานวน 7 แหง  โดยแหลงโบราณคดีเหลานี้ตั้งอยูบนท่ีราบรอบเขาพนมรุง  ลักษณะแผนผังรูปสี่เหล่ียม 
ท้ังรูปสี่เหล่ียมผืนผาและสี่เหล่ียมจัตุรัส ชุมชนมีขนาดไมใหญมาก  แหลงโบราณคดีบางแหงพบวามี
การขุดสระน้ํารูปส่ีเหล่ียมภายในชุมชนดวย แหลงโบราณคดีที่มีแผนผังรูปสี่เหล่ียมนี้สวนใหญพบอยู
ทางดานทิศตะวันออกและทศิเหนือของเขาพนมรุง   ซึ่งแหลงโบราณคดีเหลานี้เปนแหลงที่เปนที่อยู
อาศัย  มีการขดุคูน้ําลอมรอบชุมชนเพื่อชวยในการกักเก็บน้ํา  แตเปลี่ยนรูปแบบของชุมชนจากชุมชนที่
มีรูปทรงไมสม่ําเสมอ เปนชุมชนท่ีมีรูปทรงสม่ําเสมอ   และพบวาชุมชนบางแหงมกีารสรางศาสนสถาน
ขนาดเล็กขึ้นภายในชุมชนดวย  แหลงโบราณคดีที่มีรูปทรงสม่ําเสมอ มีคูน้ําคันดินลอมรอบ  สวนใหญ
มีแผนผังเปนรปูส่ีเหล่ียม  จาํนวน 7 แหง ตัวอยางแหลงโบราณคดีทีม่ีรูปทรงสม่ําเสมอ มคีูนํ้าคันดิน
ลอมรอบ   ไดแก  

- แหลงโบราณคดีบานสวายสอ  ตําบลถนนหกั อําเภอนางรอง  การศึกษาจากภาพถายทาง
อากาศ เปนชมุชนที่มีผังเมืองรูปสี่เหล่ียมผืนผา มีคูนํ้าคันดินลอมรอบชุมชน  มีสระน้ําจํานวน 2 สระอยู
ท่ีมุมดานทิศตะวนัตกเฉยีงใต  และดานทิศตะวนัออกเฉยีงใต   จากการสํารวจพบวาปจจุบันแนวคันดิน
เหลือเพียงดานทิศเหนือเทาน้ัน    ลักษณะของแนวคันดินชั้นนอกสุดเปนคันดนิ กวางประมาณ 1 - 1.50 
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เมตร ตอมาเปนคูน้ํา กวางประมาณ 2 เมตร  คันดินชั้นใน กวางประมาณ 2.50 เมตร บริเวณนี้พบเศษ
ภาชนะดินเผาจํานวนมาก ที่มุมดานตะวนัตกเฉียงเหนือมีรองรอยของสระน้ํา 2 สระ และดานทิศ
ตะวนัตกมีสระน้ํารูปสี่เหล่ียมจัตุรัส 1 สระ ช่ือ หนองไทร  ปจจุบันสภาพตื้นเขินทั้งหมด  พืน้ที่โดยรอบ
แนวคันดินเปนที่นา  และพบรองรอยของกลุมกอนศลิาแลงขนาดใหญจํานวนมากอยูทางทิศตะวันตก 
ใกลกับหนองไทร  สันนิษฐานวาเปนซากปราสาทหรืออาคารที่กอดวยศิลาแลง  สภาพพังทลาย ดานบน
มีฟางขาวปกคลุม บางสวนยงัฝงอยูใตดิน  นอกจากนี้ยังพบศิวลึงค สลักจากหนิ จํานวน 1 ช้ิน จาก
บริเวณหนองไทรดวย  จากหลักฐานทีพ่บสันนิษฐานวาแหลงโบราณคดีนี้เปนชุมชนโบราณในสมัย
เมืองพระนคร  มีการขุดคูน้ําและคันดนิลอมรอบเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  และมีการสรางศาสนสถานขึ้น
ภายในเมืองดวย  ชุมชนลักษณะนี ้ เชน เมืองพิมาย จังหวดันครราชสีมา  และเมืองสิงห  จงัหวัด
กาญจนบุรี เปนตน  

2. ชุมชนที่มีรูปทรงไมสม่ําเสมอ ไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ  ในบริเวณรอบเขาพนมรุงพบ
แหลงโบราณคดีที่มีรูปทรงไมสม่ําเสมอ ไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ  แตมีการขุดสระน้ําหรือสรางอางเก็บ
นํ้ารูปสี่เหล่ียมทั้งขนาดใหญและเล็กขึ้นภายในชุมชน จํานวน 19 แหง  ชุมชนท่ีมีการขุดสระน้ํานี้สวน
ใหญเปนแหลงที่อยูอาศัย  สระน้ําที่ขุดขึ้นนี้เพื่อใชประโยชนจากน้ําในการอุปโภคและบริโภคของ
ชุมชน  ชุมชนที่มีการขุดสระน้ําขึ้นภายในชุมชนสวนใหญพบอยูทางดานทิศตะวันออกของเขาพนมรุง 
ซ่ึงบริเวณนี้อยูหางจากแหลงน้ําธรรมชาติ  จึงตองมีการขุดสระน้ําขึ้นภายในชุมชน  ชุมชนบางแหง
พบวามีรองรอยการสรางศาสนสถานขึ้นภายในชุมชน   และพบชุมชนบางแหงที่ไมมีการขุดคูนํ้าคันดิน
ลอมรอบและไมมีการขุดสระน้ํารูปสี่เหล่ียมขึ้นภายในชุมชนดวย ชุมชนลักษณะนี้ตั้งอยูใกลแหลงน้ํา
ทางธรรมชาติ คือ ลําปะเทียและคลองปูน โดยพบชุมชนลักษณะนี้ จํานวน 13 แหง  ตัวอยางชุมชนที่มี
รูปทรงไมสม่ําเสมอ ไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ  แตมีการขุดสระน้ํารูปสี่เหล่ียมภายในชุมชน และพบ
รองรอยของศาสนสถานภายในชุมชนดวย คือ 

- แหลงโบราณคดีเนินเขวา  บานโคกตาพรหม  ตําบลตาจง  อําเภอละหานทราย  แหลง
โบราณคดีเปนเนินดินใหญอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเขาปลายบัด  อยูทางทิศเหนือของหมูบาน
โคกตาพรหม  ทางทิศตะวันออกของเนินดินมีสระน้ํา รูปสี่เหล่ียมผืนผา 1 สระ ช่ือ สระปด  บนกลาง
เนินพบกองอิฐแตกหักทับถมกันอยูหลายกอน และอยูใตดินอีกจํานวนมาก จากการสัมภาษณชาวบานที่
อาศัยอยูในบริเวณน้ันพบวา ในอดีตสภาพกองอิฐลักษณะเปนผนังกออิฐ 4 ดาน  มีรองรอยถูกลักลอบ
ขุดตรงกลาง จนผนังอิฐพังลง  สนันิษฐานวาเปนปราสาทอิฐหรืออาคารที่กอดวยอิฐ 
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จากลักษณะรูปแบบการตั้งถ่ินฐานของชุมชนสมัยเมืองพระนครที่พบซึ่งสามารถแบงได 2 
ลักษณะ คือ ชุมชนที่มีรูปทรงสม่ําเสมอ มีคูน้ําคันดินลอมรอบ  และชุมชนท่ีมีรูปทรงไมสม่ําเสมอ ไมมี
คูนํ้าคันดินลอมรอบ  แตมีการขุดสระน้ําหรือสรางอางเก็บน้ํารูปสี่เหล่ียมขึ้นภายในชุมชน  ซึ่งลักษณะ
บางอยางมีลักษณะที่คลายกับรูปแบบที่รับมาจากเมืองพระนคร คือ การสรางบารายขนาดใหญเพ่ือใชใน
การเกษตรกรรมและความหมายทางศาสนา   แตบางอยางไดมีการปรับเปล่ียนเพื่อใหเขากับลักษณะ
สภาพภูมิประเทศและสภาพแวดลอมของพื้นที่  คือ ชุมชนโบราณที่ไมมีการขุดคูน้ําคันดินลอมรอบแต
ขุดสระน้ําหรือสรางอางเก็บน้ํารูปสี่เหล่ียมขึ้นภายในชุมชน เพื่อใชกักเก็บน้ําสําหรับชุมชน 

 
ประเภทของชุมชนโบราณสมัยเมืองพระนคร 

จากการสํารวจแหลงโบราณคดีในบริเวณรอบเขาพนมรุง พบแหลงโบราณคดีที่ปรากฏ
หลักฐานการอยูอาศัยของชุมชนสมัยเมืองพระนครจํานวน 41 แหง  ลักษณะของชุมชนในชวงนี้  
แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้  

1. ชุมชนที่เปนที่อยูอาศัย  พบแหลงโบราณคดีที่เปนที่อยูอาศัย จํานวน 30 แหง เปนชุมชน
ท่ีมีจํานวนมากที่สุด กระจายอยูรอบเขาพนมรุง  โดยรูปแบบของชุมชนท่ีเปนที่อยูอาศัยพบทั้งชุมชนที่มี
รูปทรงสม่ําเสมอ มีคูน้ําคันดินลอมรอบ  และชุมชนที่มีรูปทรงไมสมํ่าเสมอ ไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ  
แตมีการขุดสระน้ําหรือสรางอางเก็บน้ํารูปสี่เหลี่ยมขึ้นภายในชุมชน   จากการสํารวจพบหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีแสดงถึงรองรอยการอยูอาศัยของชุมชน โดยการจําแนกประเภทตามวัสดุของหลักฐานที่
พบ ดังนี้ 

1. โบราณวัตถุประเภทดินเผา  เปนโบราณวัตถุท่ีพบมากที่สุดเนื่องจากโบราณวัตถุประเภท
ดินเผาที่พบเปนภาชนะดินเผาทั้งประเภทเนื้อดินและประเภทเนื้อแกรง ซึ่งพบในแหลงโบราณคดีทุก
แหลง  และพบกอนดินเผาไฟดวย 

1.1 ภาชนะดินเผา   
1.1.1  ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดิน (Earthenware) ภาชนะดินเผาที่พบจากการสํารวจ

แหลงโบราณคดีที่เปนท่ีอยูอาศัยในบริเวณรอบเขาพนมรุง  สวนใหญพบในลักษณะที่เปนเศษภาชนะ
ดินเผากระจายอยูบนผิวดินของแหลงโบราณคดี  ลักษณะของเศษภาชนะดินเผาที่พบคือ เนื้อหยาบ ผิว
ภาชนะสีสมหรือสีน้ําตาล  แบบผิวเรียบไมมีการตกแตงลวดลาย  และแบบที่มีการตกแตงลวดลายแบบ
ตางๆ คือ ลายเชือกทาบ , ลายขูดขีด , ลายกดประทับ , ลายขุด , ลายเขียนสี และทาน้ําดิน  เศษภาชนะดนิ
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เผาที่พบนาจะเปนภาชนะดินเผาที่ผลิตขึ้นในแถบนั้น อาจผลิตจากแหลงเตาพื้นเมือง ไมมีลักษณะพิเศษ
แตอยางใด  สันนิษฐานวานาจะเปนภาชนะที่ใชในชีวิตประจําวันของชุมชน 

  1.1.2  ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อแกรง (Stoneware) ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อแกรง
ท่ีพบจากการสํารวจแหลงโบราณคดีบริเวณรอบเขาพนมรุง สวนใหญเปนภาชนะที่ผลิตจากแหลง
เตาเผาในเขตจังหวัดบุรีรัมย  ซึ่งนิยมเรียกกันโดยทั่วไปวา เครื่องถวยเขมร หรือเครื่องถวยบุรีรัมย   โดย
พบเครื่องถวยเขมรในแหลงโบราณคดีเกือบทุกแหลง ท้ังลักษณะที่เปนเศษภาชนะดินเผาและมีสภาพ
สมบูรณเต็มใบ  ซึ่งในการสํารวจสวนใหญจะพบเศษเครื่องถวยเขมรกระจายอยูบนผิวดิน  พบหลาย
ช้ินสวน ทั้งสวนปาก ลําตัว และกนภาชนะ  การตกแตงผิวดานนอกพบทั้งแบบไมเคลือบ เนื้อดินสีเทา 
หนา เนื้อดินละเอียด  และแบบเคลือบ  สวนใหญเปนแบบเคลือบสีเขียวและเคลือบสีน้ําตาล  สวน
เครื่องถวยเขมรที่พบในสภาพสมบูรณ   มักอยูในความดูแลของชาวบาน พบหลายแบบ  เชน ภาชนะดิน
เผาประเภทไหเคลือบสีนํ้าตาล ตกแตงลวดลายซี่หวี  ภาชนะดินเผาประเภทแจกันเคลือบสีนํ้าตาล 
โดยท่ัวไปมักเรียกวา ไหเทาชาง  ชามเคลือบสีเขียว  กระปุกขนาดเล็กตกแตงเปนรูปสัตว เชน รูปนกฮูก   
เคลือบสีขาว เคลือบสีเขียว หรือบางใบน้ําเคลือบหลุดลอกออกหมดแลว ในบางแหงพบกี๋เม็ดกระสุน 
ซ่ึงใชวางคั่นภาชนะแตละใบระหวางที่นําเขาเตาเผา เปนตน      

นอกจากนี้เคร่ืองถวยเขมรบางแบบมีลักษณะที่คลายคลึงกับเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศฮ่ัน  
ราชวงศซุง  ราชวงศถัง เปนตน ซึ่งเครื่องถวยจีนไดใหอิทธิพลดานรูปแบบแกเคร่ืองถวยเขมรอยางมาก  
เครื่องถวยที่ไดรับอิทธิพลดานรูปแบบมีหลายประเภท ไดแก ไหเคลือบสีน้ําตาล  โถทรงกระบอก 
คนโท กระปุก ไหรูปสัตว ตลับทรงกลม กระปุกรูปสัตว  ถวย และชาม เปนตน2 

จากการสํารวจพบวาเตาเผาในจังหวัดบุรีรัมยเกือบทุกแหลงผลิตเครื่องปนดินเผาที่มี
รูปแบบทางศิลปะแบบเดียวกัน ซึ่งนาจะมีอายุอยูในระยะเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ผลการกําหนด
อายุจากการวิเคราะหตัวอยางถานจากเตาเผาที่โคกลิ้นฟา โดยวิธีคารบอน 14  พบวามีอายุระหวางพุทธ
ศตวรรษที่  15 – 183 

 

                                                 
2 กรมศิลปากร, เครื่องถวยจากแหลงเตาเผาจังหวัดบุรีรัมย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณแหง

ประเทศไทย, 2532), 95 – 96. 
3 กรมศิลปากร, เซระมิคสในประเทศไทย ชุดที่ 4 : เตาบานกรวด บุรีรัมย (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 

2532), 90. 
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1.2  กอนดินเผาไฟ   
กอนดินเผาไฟที่พบจากการสํารวจแหลงโบราณคดีบริเวณรอบเขาพนมรุง ลักษณะที่พบ

เปนกอนดินเผาไฟสีสม  บางกอนมีรอยไหมบางสวนรูปทรงไมแนนอน มีหลายขนาด เนื้อดินหยาบ มี
สวนผสมของเม็ดกรวดทรายปนอยูในกอนดิน  กอนดินเผาไฟที่พบสวนใหญสันนิษฐานวาเกิดจาก
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชไฟ  หรือมักพบบริเวณที่เปนแหลงเตาเผาภาชนะดินเผา  อาจเปนช้ินสวน
หรือผนังเตาที่พังทลายลง  แตจากลักษณะของกอนดินเผาไฟที่พบสวนใหญมีลักษณะเปนกอนกลมหรือ
มีรูปทรงไมแนนอน นาจะเกิดจากการประกอบกิจกรรมบางอยางที่เกี่ยวของกับการใชไฟหรือวัตถุดิน
ดิบที่ถูกเผาไฟเปนเวลานานจนเปลี่ยนสภาพเปนกอนดินเผาไฟ  

กอนดินเผาไฟที่มีรองรอยการกดประทับของไมหรือเครื่องจักสานที่รูปทรงแบน  
สันนิษฐานวาเปนผนังเตาเผาภาชนะดินเผา  จากการสํารวจพบจากแหลงโบราณคดี จํานวน 2 แหลง  คือ  

- แหลงโบราณคดีบานกันตุยจุน ตําบลโคกยาง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย  พบกอน
ดินเผาไฟที่มีสวนผสมของไม แกลบขาวและเม็ดกรวดแทรกอยูภายในเนื้อดินชัดเจน บางกอนมีรอย
ไหม สันนิษฐานวาอาจเปนชิ้นสวนของผนังเตา  และพบวัตถุประเภทเนื้อดิน จํานวน 1 กอน รูปทรง
สามเหลี่ยมดานลางผิวเรียบแบน สวนยอดดานบนมีรอยถูกกะเทาะหักไป  เนื้อดินหยาบมีเม็ดกรวดปน
อยูจํานวนมาก ไมทราบหนาที่การใชงาน 

- แหลงโบราณคดีโคกเขวา  ตําบลจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย พบกอนดิน
เผาไฟหลายกอน  บางกอนมีรองรอยคลายรอยประทับของไมไผสานหรือไม บางกอนผิวดานหนึ่งเรียบ
อีกดานโคง 

2.  โบราณวัตถุประเภทหิน  โบราณวัตถุที่พบสวนใหญเปนโบราณวัตถุที่พบไดท่ัวไปตาม
แหลงที่เปนที่อยูอาศัย  แตโบราณวัตถุที่พบนี้มีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนยายได  และมักพบอยูบนผิวดิน
ดังนั้นโบราณวัตถุประเภทหินที่พบนี้อาจถูกเคลื่อนยายมาในภายหลัง  

2.1 หินดุ  หินดุเปนอุปกรณที่ใชสําหรับดุนไวดานในของภาชนะที่จะขึ้นรูปเพื่อใหมี
ลักษณะตามที่ตองการโดยเปนตัวรับน้ําหนักจากการตีโดยใชไมตีจากดานนอกของภาชนะหลงัจากทีข้ึ่น
รูปจากดินเหนียวแลว เพ่ือใหไดรูปทรงและความหนาของภาชนะเทากัน ลักษณะทั่วไปคลายดอกเห็ด  
เปนโบราณวัตถุที่ใชกันมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรเปนตนมา  ซึ่งในปจจุบันยังคงใชอยูในชนบท
ทุกภาคของประเทศไทย    โดยพบที่แหลงโบราณคดีบานตะโก ตําบลอีสานเขต อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย  พบจํานวน 2 ช้ิน ช้ินที่ 1 สภาพไมสมบูรณ  สลักจากหินสีเทา สวนดามหักไป ช้ินท่ี 2 
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หินสีแดง สภาพชํารุด สวนปลายและดามหักไป หินดุที่พบนี้สันนิษฐานวานาจะถูกเคลื่อนยายมาเพราะ
บริเวณที่พบนั้นไมมีรองรอยของการผลิตภาชนะดินเผา 

2.2  ช้ินสวนหินบด พบจํานวน 3 ช้ิน โดยท่ีแหลงโบราณคดีบานตะโก ตําบลอีสานเขต 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  พบจํานวน 1 ช้ิน  เนื้อหินสีเทา สภาพชํารุด ปลายดานหนึ่งหักไป และที่แหลง
โบราณคดีเนินสูง บานโพรงกะจะ ตําบลอีสานเขต อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  พบจํานวน 2 ช้ิน  สภาพ
ชํารุด เหลือเพียงสวนปลายเทานั้น ช้ินที่ 1 เนื้อหินสีนวล ช้ินท่ี 2  เนื้อหินสีนวล ขนาดเล็กกวาชิ้นท่ี 1 
สันนิษฐานวาเปนเครื่องใชสําหรับบดเครื่องเทศ  เมล็ดพืชและสมุนไพร 

2.3 เคร่ืองมือหิน พบจํานวน 2 ช้ิน ท่ีแหลงโบราณคดีบานตะโก ตําบลอีสานเขต อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ  ช้ินท่ี 1 ขวานหินขัด เนื้อหินสีเทาเขม รูปทรงสี่เหล่ียมผืนผา สวนปลายมีรองรอยถูก
กะเทาะ ช้ินที่ 2  ขวานหินกะเทาะ เนื้อหินสีเทาออน รูปทรงสามเหลี่ยมหรือหยดน้ํา มีรองรอยถูก
กะเทาะทั้งชิ้น  เครื่องมือหินเปนอุปกรณที่นิยมใชในชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายเปนตนมา 
และขวานหินขัดมักพบทั่วไปในแหลงโบราณคดีสมัยประวัติศาสตรตอนตน  เครื่องมือหินท่ีพบนี้
เจาของพบจากผิวดินในบริเวณแหลงโบราณคดี  สันนิษฐานวานาจะถูกเคลื่อนยายมาจากที่อ่ืน  

3. โบราณวัตถุประเภทโลหะ  จากการสํารวจพบโบราณวัตถุท่ีทําจากโลหะ ซึ่งสวนใหญทํา
จากสําริด  โดยพบเปนเครื่องประดับ และเคร่ืองใช  

3.1  กําไลสําริด  พบวามีหลายรูปแบบ บางแบบมีลักษณะเปนหวงกลมทึบตันและประดับ
ลวดลายอยางงายๆ  บางแบบไมมีลวดลายประดับเลย โดยพบทั้งท่ีมีสภาพสมบูรณ และเปนช้ินสวนของ
กําไล   ที่แหลงโบราณคดีโคกขมิ้น  ตําบลถาวร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    พบกําไลหรือตางหูสําริด 
ขนาดเล็ก จํานวน 1 วง สภาพสมบูรณ   และท่ีแหลงโบราณคดีบานบาตร ตําบลตะโกตาพิ อําเภอประ
โคนชัย  พบกําไลสําริด จํานวน 4 วง สภาพสมบูรณ เรียบไมมีลวดลาย ผิวดานนอกโคง  ดานบนและ
ดานลางแบน และพบชิ้นสวนกําไลสําริด ทรงแบน สภาพชํารุด หักเปนช้ินเล็กๆ  และที่แหลงโบราณคดี
บานพูนสุข  ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   พบกําไลหรือหวงโลหะ จํานวน 1 วง  ผิวเรียบ ไมมี
ลวดลาย 

3.2  ลูกกระพรวนสําริด  มีหลายแบบหลายขนาด  ทั้งขนาดใหญที่ใชผูกคอชางหรือที่มี
ขนาดเล็กลงมาคลายลูกลอหรือลูกจันและคลายใบไมหรือกลีบบัว และที่มีขนาดเล็กลงมาลักษณะคลาย
วงกลมหรือวงรี  จากการสํารวจพบที่แหลงโบราณคดีบานบาตร  ตําบลตะโกตาพิ อําเภอประโคนชัย   
พบ 2 แบบ แบบที่ 1  ลักษณะกลม สภาพสมบูรณ  จํานวน 32 ลูก พบทั้งขนาดเล็กและใหญ  เปนสนิม
ทุกลูก  แบบที่ 2 รูปทรงคลายสังข จํานวน 1 ลูก สภาพสมบูรณ เปนสนิมท้ังลูก ขนาด ยาว 5 เซนติเมตร    
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3.3  ดาบโลหะ พบที่แหลงโบราณคดีบานบาตร ตําบลตะโกตาพิ อําเภอประโคนชัย  
จํานวน 1 เลม สภาพชํารุด ตัวดาบเปนสนิม สวนดามสันนิษฐานวาทําจากไมซึ่งคงผุพังหมดแลว  ดาบ
เลมนี้พบอยูใกลกับภาชนะดินเผาทรงไหซึ่งภายในบรรจุโบราณวัตถุหลายประเภท   

 
2. ชุมชนที่พบรองรอยของอาคารหรือศาสนสถาน  จากการสํารวจแหลงโบราณคดีรอบเขา

พนมรุงพบแหลงโบราณคดีที่มีรองรอยของอาคารหรือศาสนสถาน  สันนิษฐานวาอาคารหรือศาสน
สถานที่พบนี้นาจะสรางขึ้นในชวงสมัยเมืองพระนคร แตเนื่องจากอาคารหรือศาสนสถานที่พบสวน
ใหญอยูในสภาพพังทลาย จึงไมสามารถกําหนดอายุสมัย ประโยชนใชสอยหรือระบุไดวาศาสนสถานที่
พบสรางขึ้นเนื่องในศาสนาใด   โดยแบงชุมชนที่พบรองรอยของอาคารหรือศาสนสถานตามประเภท
ของวัสดุท่ีใชในการกอสรางอาคาร ดังนี้ 

2.1 อาคารที่สรางดวยอิฐ  พบจํานวน 2 แหง  
- แหลงโบราณคดีเนินเขวา  บานโคกตาพรหม  ตําบลตาจง อําเภอละหานทราย   พบกอง

เศษอิฐแตกหักทับถมกันทั้งที่อยูบนดินและใตดินกระจายอยูรอบบริเวณที่พบในระยะ 5 เมตร ลักษณะ
อิฐที่พบสวนใหญเปนกอนส่ีเหล่ียมแตกหัก กอนที่มีขนาดใหญที่สุด ขนาด ยาว 14 เซนติเมตร หนา 7.5 
เซนติเมตร  จากการสัมภาษณชาวบานที่อาศัยอยูในบริเวณนั้นทราบวา กองอิฐนี้ในอดีต มีลักษณะเปน
ผนังกออิฐ 4 ดาน มีการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุบริเวณกลางซากอิฐ ทําใหผนังพังลง สันนิษฐานวา
อาจเปนปราสาทหรืออาคารที่สรางดวยอิฐ    

- แหลงโบราณคดีบานตาเปก  ตําบลตาเปก อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  พบอยูภายในสวนกอง
อิฐแตกหักเหลือเพียงคร่ึงกอนและเปนกอนเล็กๆ กระจายอยูบนผิวดินและอยูใตดินลึกลงไปประมาณ 
10 เซนติเมตร  กอนอิฐที่มีสภาพสมบูรณท่ีสุด ยาว 14 เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร  สันนิษฐานวาอาจ
เปนปราสาทหรืออาคารท่ีสรางดวยอิฐ  

2.2 อาคารที่สรางดวยหินทราย  พบจํานวน 1 แหง  
- แหลงโบราณคดีโคกปราสาท ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย  พบกอนหินทราย 

จํานวนมาก ลักษณะเปนช้ินสวนประกอบสถาปตยกรรม เชน ฐานเสา  เสาประดับกรอบประตู ช้ินสวน
หนาบัน เปนตน  บางกอนเรียบ  บางกอนมีลวดลายแกะสลัก ลวดลายที่พบ เชน ลายกานตอดอก , ลาย
บัวคว่ํา , ลายบัวหงาย , ลายกรวยเชิง ลักษณะลวดลายเปนศิลปะขอมแบบบาปวน กําหนดอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16 - 17 และพบกอนศิลาแลงรูปส่ีเหล่ียมจํานวนหลายกอนอยูในบริเวณเดียวกัน พบท่ีบริเวณ
โคกปราสาทและพบชิ้นสวนนาคปลายกรอบหนาบัน จํานวน 4 ช้ิน และกอนศิลาแลงรูปส่ีเหล่ียม
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จํานวน 10 กอน ที่โรงเรียนบานจรเขมาก  ชาวบานเลาวานํามาจากบริเวณโคกปราสาทเมื่อประมาณ 20 
ปที่แลว  สันนิษฐานวาบริเวณนี้เปนปราสาทหรือศาสนสถานในศิลปะขอมสมัยบาปวน   แตถูกลักลอบ
ขุดจนพังทลายลง 

2.3  อาคารท่ีสรางดวยศิลาแลง  พบจํานวน 3 แหง  
- แหลงโบราณคดีบานสวายสอ ตําบลถนนหัก อําเภอนางรอง พบกลุมกอนศิลาแลงรูป

ส่ีเหลี่ยมขนาดใหญจํานวนมาก ลักษณะคลายพังทลายลง ดานบนมีฟางขาวปกคลุม บางกอนอยูบนผิว
ดินบางกอนยังฝงอยูใตดิน กลุมศิลาแลงนี้อยูทางทิศตะวันตกของหมูบานใกลกับหนองไทร  สันนิษฐาน
วาเปนอาคารหรือปราสาทที่สรางดวยศิลาแลง  ท่ีแหลงโบราณคดีนี้ไดพบศิวลึงคหิน จํานวน 1 ช้ิน ขุด
พบจากบริเวณหนองไทร  

- แหลงโบราณคดีบานหนองบัวราย  ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย    พบกอนศิลาแลง  
รูปทรงสี่เหล่ียม บางกอนผิวเรียบ บางกอนมีการเซาะรองเปนลวดลาย  บางกอนมีรูที่เจาะไวสําหรับ
เคล่ือนยายกอนหิน กอนศิลาแลงที่พบมีขนาดโดยประมาณ กวาง 35 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 
30 เซนติเมตร และพบแนวกอนศิลาแลงวางเรียงกันคลายรูปตัวแอล จํานวน 9 กอน 6 กอนวางเรียงกัน
ในแนวทิศเหนือ – ใต อีก 3 กอนวางเรียงกันในแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก  กอนศิลาแลงมีขนาด
โดยประมาณ  กวาง 30 – 40  เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร  

- แหลงโบราณคดีบานตาจรูก  ตําบลโคกยาง อําเภอประโคนชัย  พบกอนศิลาแลงรูป
ส่ีเหล่ียมจํานวนหลายกอน ขนาดโดยประมาณ กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร อยูบนเนินดิน
ขนาดเล็ก สันนิษฐานวาอาจถูกเคลื่อนยายมาจากที่อ่ืนหรือเปนอาคารที่กอดวยศิลาแลง  

 
3. ชุมชนที่เปนแหลงถลุงโลหะ  ในชวงสมัยเมืองพระนครนี้  ชุมชนโบราณสวนใหญเพิ่ง

เริ่มเขามาอยูอาศัยแตก็มีบางชุมชนท่ีมีกิจกรรมการถลุงโลหะขึ้นภายในชุมชน  พบจํานวน 4 แหง   
- แหลงโบราณคดีเนินบุ   ตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ      พบกอนตะกรันโลหะ

หลายกอน บริเวณที่มีการขุดสระน้ําทางทิศตะวันออกของเนินดินและทางทิศตะวันตกลึกประมาณ 1 
เมตรจากผิวดิน   

- แหลงโบราณคดีบานบัวพระ     ตําบลโคกยาง   อําเภอประโคนชัย พบกอนวัตถุลักษณะ
คลายกอนแรโลหะบางอยาง  บางกอนมีรองรอยถูกเผาไฟบางสวน   พบกระจายอยูบนผิวดินที่ถูกไถ
หนาดินออกไป ลึกประมาณ 1 เมตร สันนิษฐานวาเปนกอนตะกรันโลหะ 
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- แหลงโบราณคดีโคกขี้เหล็ก ตําบลโคกมา อําเภอประโคนชัย พบกอนตะกรันโลหะ
จํานวนมากกระจายอยูบนผิวดิน โดยเฉพาะบริเวณกลางเนินดินซึ่งมีตนไมขึ้นปกคลุมอยางหนาแนน   
สันนิษฐานวาที่แหลงโบราณคดีนี้นาจะมีการถลุงโลหะจํานวนมาก   

- แหลงโบราณคดีโคกปาชาบานยาง บานดอนไมไฟ  ตําบลอีสานเขต อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  พบกอนตะกรันโลหะและเม็ดแลงเล็กๆ จํานวนมากกระจายอยูบนผิวดิน  โดยเฉพาะบริเวณขอบ
สระน้ําพบมาก จากชั้นหนาตัดดินของสระน้ําพบวา กอนตะกรันโลหะอยูลึกลงไปจากผิวดินประมาณ 
50 เซนติเมตร  บางชิ้นมีลักษณะแบน โคงคลายกับเปนเบาหลอมมากอน 

 
คติความเชื่อทางศาสนาของชุมชนโบราณสมัยเมืองพระนคร (ระหวางพุทธศตวรรษที่ 15 – 18) 

หลักฐานที่เกี่ยวของกับดานศาสนาของชุมชนในบริเวณรอบเขาพนมรุงนั้น ทั้งศาสนาฮินดู
และศาสนาพุทธ  สันนิษฐานวานาจะเปนการนับถือที่ตอเนื่องมาตั้งแตสมัยเมืองพระนคร โดยแบง 
หลักฐานที่สรางขึ้นเนื่องในศาสนาทั้งศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ ดังนี้ 

1. ศาสนาฮินดู  หลักฐานที่แสดงถึงอิทธิพลของศาสนาฮินดูที่พบในบริเวณนี้ท่ีมีอายุเกา
ท่ีสุด   ปรากฏในชวงพุทธศตวรรษที่ 12  โดยพบจารึกของพระเจามเหนทรวรมันที่ถํ้าเปดทอง ที่มี
ขอความกลาวถึงการสรางศิวลึงค  ซ่ึงศิวลึงคเปรียบเปนสัญลักษณแทนองคพระศิวะ เทพเจาสูงสุดของ
ศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย  และในสมัยเมืองพระนครนี้พบหลักฐานที่แสดงถึงอิทธิพลของศาสนาฮินดู
ท่ีมีตอชุมชนโบราณในบรเิวณรอบเขาพนมรุง  โดยแบงหลักฐานออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้  

1. ศาสนสถาน    ศาสนสถานที่สรางขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดูที่พบในบริเวณนี้  ที่มีความสําคัญ
ท่ีสุด คือ ปราสาทพนมรุง ซ่ึงตั้งอยูบนยอดเขาพนมรุง  มีรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่มีแผนผังและ
องคประกอบที่งดงามแฝงดวยสัญลักษณและความหมายทางศาสนา    ปราสาทเมืองต่ํา สรางอยูบน
พ้ืนท่ีราบในบริเวณที่มีชุมชนสมัยกอนเมืองพระนคร และสรางปราสาทเมืองต่ําขึ้นเพื่อเปนศาสนสถาน
สําคัญประจําชุมชน   และปราสาทไปรบัด 1, 2 ซึ่งตั้งอยูบนยอดเขาไปรบัด ปราสาททั้งสองหลังถูก
ลักลอบขุดทําลายเพื่อหาสมบัติจนมีสภาพพังทลาย   

1.1  ปราสาทพนมรุง  ศาสนสถานแหงน้ีสรางขึ้นเพื่อถวายแดพระศิวะ เทพเจาสูงสุดใน
ศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย  เขาพนมรุงและปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไกลาสอันเปนที่
ประทับของพระศิวะ  กลุมอาคารที่สรางขึ้นบนยอดเขาพนมรุง ซึ่งมีการกอสรางหลายสมัยตั้งแตราว
กลางพุทธศตวรรษที่ 15 – 18  สถาปตยกรรมท่ีมีอายุเกาท่ีสุดเปนฐานอาคารกอดวยอิฐจํานวน 2 หลัง   
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทประธาน สันนิษฐานวานาจะมีอายุอยูในราวพุทธ
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ศตวรรษที่ 15   อาคารในสมัยตอมา คือปรางคนอย   ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของปราสาทประธาน   
ผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุม  กอสรางดวยหินทรายกรุผนังดานในดวยศิลาแลง  กําหนดอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16   อาคารสวนใหญสรางขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 17   ปราสาทประธานสรางดวยหินทราย มี
ผังเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุมมีมุขยื่นออกมา 3 ดาน ทางดานหนาทิศตะวันออกมีหองรูปสี่เหล่ียมผืนผา
เรียกวา มณฑป    ภายในเรือนธาตุมีหอง “ครรภคฤหะ”  เปนท่ีประดิษฐานรูปเคารพที่สําคัญท่ีสุด  เชื่อ
วานาจะเปนศิวลึงค  ซ่ึงแทนองคพระศิวะ ปจจุบันเหลืออยูเพียงทอโสมสูตร คือ รองน้ํามนตท่ีใชรับน้ํา
สรงจากการสักการะศิวลึงค     ปราสาทประธานตกแตงลวดลายจําหลักประดับตามสวนตางๆ   สวน
ใหญเปนภาพเลาเรื่องเทพเจาในศาสนาฮินดู  เชน หนาบันภาพศิวนาฏราช (ทรงฟอนรํา) ทับหลัง
นารายณบรรทมสินธุ  ภาพในวรรณคดีอินเดียเรื่อง  รามายณะ (รามเกียรติ์)  มหาภารตะ  ภาพพิธีกรรม   
ภาพชีวิตประจําวันของฤาษี   เปนตน  มีบรรณาลัยจํานวน 2 หลัง เปนอาคารรูปสี่เหล่ียมผืนผา สรางดวย
ศิลาแลง  กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18   ซ่ึงเปนสมัยสุดทายของการกอสรางปราสาทพนมรุง   

1.2  ปราสาทเมืองต่ํา   เปนศาสนสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย  สรางขึ้นในศิลปะ
ขอมแบบบาปวนตอนตน  อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16  กลุมปราสาทประธานกอสรางดวยอิฐหาหลัง
ตั้งอยูบนฐานศิลาแลงเดียวกัน  เดิมมีการประดับลายปูนปน  โดยองคกลางเปนปราสาทประธานมีขนาด
ใหญที่สุด แตหักพังลงเหลือแตสวนฐาน  ตั้งหันหนาไปทางตะวันออก มีบรรณาลัยสองหลังกอดวยอิฐ
หันเขาหาปราสาทประธาน ลอมรอบดวยระเบียงคดมีซุมประตูทางเขาทั้งสี่ดาน   มีผังรูปกากบาทตอ
ดวยระเบียงคด  ชองหนาตางเปนหนาตางโปรงประดับเสาลูกมะหวด  สวนโครงสรางหลังคาเปนเครื่อง
ไมมุงกระเบื้องพังทลายลงทั้งหมด   มีสระนํ้าลอมรอบระเบียงคดเปนรูปตัวแอลกรุดวยศิลาแลง  ขอบ
สระสลักเปนลําตัวนาคดวยหินทรายโดยตลอด   เมื่อบรรจบกันที่มุมจะทําเปนเศียรนาคชั้นนอกสุดมี
กําแพงศิลาแลงและซุมประตูทางเขากอดวยหินทรายอยูท้ังสี่ทิศ   

ทับหลังที่ปราสาทเมืองต่ําสลักเปนภาพเลาเร่ืองประกอบลายพันธุพฤกษา  และทับหลังที่
แสดงเรื่องราวของเทพเจาในศาสนาฮินดู  เชน ทับหลังสลักภาพตอนทาวหิมวัติถวายนางอุมาใหเปน
พระชายาของพระศิวะ   ทับหลังสลักภาพอุมามเหศวร  ทับหลังตอนพระกฤษณะปราบนาคกาลียะ  
พระกฤษณะยกภูเขาโควรรธนะ  เปนตน 

1.3  ปราสาทไปรบัด 1 , 2 
ปราสาทไปรบัดตั้งอยูบนเขาไปรบัดหรือปลายบัด ทางทิศใตของเขาพนมรุงหางออกไป

ประมาณ 6 กิโลเมตร  โดยปราสาทไปรบัด 1  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของปราสาทไปรบัด 2  
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ปราสาทไปรบัด 1   มีชาลาหรือฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ  คลายจะเตรียมไวสราง
ปราสาทหลายหลังบนฐานเดียวกัน   ปจจุบันเหลือเฉพาะปราสาทหลังกลาง  กอดวยอิฐ  มีผังรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส  เหลืออยูเฉพาะฐานและเรือนธาตุ  สวนหลังคาซึ่งนาจะกอดวยอิฐเปนช้ันเชิงบาตร
ลดหลั่นกันขึ้นไปนั้นพังทลายลงจนหมด  ดานหนามีบรรณาลัยอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
สันนิษฐานวานาจะมีปราสาทอีกหลังหนึ่งทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต    ทับหลังของปราสาทสลัก
ภาพพระอินทรทรงชางเอราวัณ  ซึ่งทําเปนชางสามเศียร  ทอนพวงมาลัยที่กลางทับหลังโคงลง  สวนบน
ของทับหลังมีแถวโยคีน่ังสมาธิพนมมืออยูภายในซุม  ทับหลังชิ้นนี้คลายกับทับหลังที่ปราสาทเมืองแขก  
จังหวัดนครราชสีมา  จัดเปนศิลปะแบบเกาะแกร  อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 

ปราสาทไปรบัด 2  ประกอบดวยปราสาทอิฐเพียงหลังเดียว  ยังคงสภาพอยูเฉพาะสวน
ฐานและเรือนธาตุ  ประตูทางเขามีเฉพาะดานหนา  อีกสามดานเปนประตูหลอก  มีกําแพงกอดวยศิลา
แลงอยูโดยรอบ  ปราสาทไปรบัด 1 นาจะสรางขึ้นครั้งแรกในศิลปะขอมแบบเกาะแกร ราวกลางถึง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 15  สวนปราสาทไปรบัด 2  ซึ่งมีลักษณะของปราสาทและแผนผังคลายคลึงกัน 
นาจะสรางในระยะเวลาเดียวกัน 

1.4  อาคารหรือศาสนสถานที่แหลงโบราณคดีบานสวายสอ ตําบลถนนหัก อําเภอนางรอง 
พบกลุมกอนศิลาแลงรูปส่ีเหล่ียมขนาดใหญจํานวนมาก ลักษณะคลายพังทลายลง ดานบนมีฟางขาวปก
คลุม บางกอนอยูบนผิวดินบางกอนยังฝงอยูใตดิน กลุมศิลาแลงนี้อยูทางทิศตะวันตกของหมูบานใกล
กับหนองไทร  สันนิษฐานวาเปนอาคารหรือปราสาทที่สรางดวยศิลาแลง  ที่แหลงโบราณคดีน้ีไดพบศิว
ลึงคหิน จํานวน 1 ช้ิน ขุดพบจากบริเวณหนองไทร  ซึ่งหากศิวลึงคที่พบนี้เคยประดิษฐานอยูภายใน
อาคารที่กอสรางศิลาแลง  อาคารหลังนี้คงเปนศาสนสถานประจําชุมชนที่สรางขึ้นในศาสนาฮินดู  โดย
มีศิวลึงคเปนรูปเคารพประธานของศาสนสถานแหงนี้ 

 
2. โบราณวัตถุท่ีสรางขึ้นเนื่องในศาสนา   สําหรับโบราณวัตถุที่สรางขึ้นเนื่องในศาสนา

ฮินดูที่พบในบริเวณรอบเขาพนมรุง  สวนใหญเปนประติมากรรมรูปเคารพของเทพเจาในศาสนาฮินดูที่
สลักจากหินทราย   สวนประติมากรรมที่ ทําดวยสําริดนั้นพบบางแตมีจํานวนนอยมาก     ซึ่ง
ประติมากรรมที่สลักจากหินพบอยูในปราสาทตางๆ ดังนี้ 

1. ประติมากรรมรูปเคารพทางศาสนา  แบงเปนประติมากรรมที่สลักจากหิน  และ
ประติมากรรมที่ทําจากสําริด   ดังนี้ 
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1.1 ประติมากรรมรูปเคารพทางศาสนาที่สลักจากหิน  แบงออกเปนประติมากรรม
ลอยตัวและประติมากรรมนูนต่ํา  ดังนี้  

   1.1.1 ประติมากรรมลอยตัว    
- ท่ีพบที่ปราสาทพนมรุง  เชน พระพรหม พระคเณศ พระวิษณุ พระพรหมณี  เทวสตรี  

ศิวลึงค  เทพประจําทิศ  และพบประติมากรรมรูปสัตวซ่ึงเปนพาหนะของเทพเจา คือ โคนนทิ  ชาง
เอราวัณ  ระมาด กระบือ  หงส  คชสีห  มา  สิงห และนาค  เปนตน 4   

- ท่ีพบท่ีปราสาทเมืองต่ํา  ไดแก  ศิวลึงค  พระพิฆเนศวร  รูปสตรีสันนิษฐานวาเปนพระ
อุมา  เศียรบุรุษ  และทวารบาล 

-  ท่ีแหลงโบราณคดีบานสวายสอ ตําบลถนนหัก อําเภอนางรอง  พบศิวลึงคสลักจากหิน  
สีเทา จํานวน 1 ช้ิน  สภาพชํารุด สวนยอดถึงกึ่งกลางกะเทาะออกไปดานหนึ่ง  ศิวลึงคแบงเปน 3 สวน 
คือ สวนลางสุดสลักเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส  สวนกลางสลักเปนรูปแปดเหลี่ยม  สวนยอดสลักเปน
ทรงกระบอกปลายมน  ซ่ึงสวนสําคัญทั้งสามสวนน้ีมีความหมายถึงเทพเจาที่สําคัญสามองคซึ่งเรียกสา 
ตรีมูรติ  สวนลางสุดเปนรูปสี่เหล่ียมเรียกวา พรหมภาค  หมายถึงพระพรหมผูสราง สวนที่สองซึ่งเปน
สวนกลางกลางเปนรูปแปดเหลี่ยมเรียกวา วิษณุภาค หมายถึงพระวิษณุ คือ ผูรักษา  สวนยอดเปนรูป
ทรงกระบอกปลายมน เรียกวา รุทรภาค  หรือบูชาภาค หมายถึงพระรุทรคือ พระศิวะผูทําลาย  

การบูชาพระศิวะจะนิยมใชลึงคเปนสัญลักษณและทําเปนประติมากรรม แตท่ีนิยมที่สุด 
คือ ลึงค   ศิวลึงคท่ีพบน้ีมีลักษณะเปนมานุษลึงค คือ ลึงคที่สรางดวยมือมนุษย สรางตามเกณฑที่วางไว
ในอาคม มานุษลึงคมี 3 สวน ขนาดสูงต่ําของแตละสวนขึ้นอยูกับกฎเกณฑที่วางไว 5 

1.1.2 ประติมากรรมนูนต่ํา  สวนใหญเปนภาพสลักประดับที่ตัวปราสาท  
- ที่ปราสาทพนมรุงภาพสลักสวนใหญเปนภาพเลาเรื่องของเทพเจาในศาสนาฮินดู  ไดแก 

ภาพเลาเร่ืองในลัทธิไศวนิกาย เชน ภาพศิวนาฏราช  ภาพอุมามเหศวร   ภาพเลาเร่ืองในลัทธิไวษณพ
นิกาย  เชน  ภาพวิษณุอนันตศายิน-ปทมนาภะ (นารายณบรรทมสินธุ) ภาพวามนาวตารหรือวิษณุตรี
วิกรม  ภาพรามาวตาร และกฤษณาวตาร ภาพเทพเจาประจําทิศ  ภาพเลาเรื่องกิจวัตรของฤาษี  เปนตน 6   

                                                 
4 ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์ , ปราสาทพนมรุง ศาสนบรรพตที่งดงามที่สดุในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพมตชิน, 2535), 178 - 248.   
5 ผาสุข  อินทราวุธ, รูปเคารพในศาสนาฮินดู (ม.ป.ท.), 40 - 41. 
6 ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์ , ปราสาทพนมรุง ศาสนบรรพตที่งดงามที่สดุในประเทศไทย , 256-354. 
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- ท่ีปราสาทเมืองต่ําภาพสลักจะพบอยูเฉพาะบนสวนท่ีเปนหนาบันและทับหลังของ
ปราสาทและซุมประตู  ซึ่งสวนใหญเปนภาพเลาเรื่องของเทพเจาในศาสนาฮินดู  ไดแก  ทับหลังสลัก
ภาพตอนทาวหิมวัติถวายนางอุมาใหเปนพระชายาของพระศิวะ   ทับหลังสลักภาพพระศิวะอุมพระอุมา
ประทับอยูบนหลังโคนนทิ (อุมามเหศวร) ทับหลังตอน พระกฤษณะปราบนาคกาลียะ  พระกฤษณะยก
ภูเขาโควรรธนะ  เปนตน7 

1.2 ประติมากรรมรูปเคารพทางศาสนาที่ทําจากสําริด  พบเพียง 1 ช้ิน คือ  
 1.2.1 ประติมากรรมรูปพระวิศวกรรม  พบท่ีแหลงโบราณคดีบานบาตร ตําบลตะโก

ตาพิ  อําเภอประโคนชัย  พบประติมากรรมรูปบุรุษ ทําจากสําริด จํานวน 1 องค  สภาพสมบูรณ  
ลักษณะเปนรูปบุคคลประทับนั่งชันเขาขวาขึ้น มือซายจับที่เขา มือขวาถืออาวธุ ลักษณะคลายขวาน พาด
อยูบนไหลขวา  สวมกระบังหนา มุกุฎทรงกรวยสูง  กรองศอเปนแผนใหญ  สวมพาหุรัดที่ตนแขนทั้ง
สองขาง นุงผาส้ันชักชายผาออกมาเปนแถบดานหนา ชายกระเบนดานหลังผูกเปนปมรูปดอกไมสี่กลีบ
ขนาดใหญ มีฐานเตี้ยๆ รองรับอยู  ลักษณะใบหนาและลวดลายเครื่องประดับไมชัดเจนเนื่องจากเปน
สนิมท้ังองค ขนาด สูง 8 เซนติเมตร กวาง 4.5 เซนติเมตร  จากสิ่งของที่ถืออยูนั้นสันนิษฐานวาเปนพระ
วิศวกรรม  ลักษณะลวดลายของเครื่องประดับสันนิษฐานวาประติมากรรมชิ้นนี้นาจะไดรับอิทธิพลของ
ศิลปะขอมหลังสมัยนครวัดลงมา แตมีลักษณะเปนแบบพื้นเมืองมากกวา     

จารึกปราสาทพระขรรค   สมัยพระเจาชัยวรมันท่ี 7  กําหนดอายุอยูในชวงตนพุทธศตวรรษ
ท่ี 18  ไดกลาวถึงการสรางรูปเคารพเทพองคนี้  จารึกกลาวถึงพระวิศวกรรมซ่ึงเปนชางไดรับการบูชาทั้ง
จากผูที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ  ประติมากรรมรูปพระวิศวกรรมที่พบมักไมเกาไปกวา
พุทธศตวรรษที่ 17  โดยพระวิศวกรรมทรงถือขวานเล็กๆ และไมสําหรับวัด (มานทณ ฺฑ)8 (ภาพที่  181) 

 
3.  ศิลาจารึก    ที่ปราสาทพนมรุงและในบริเวณใกลเคียงพบศิลาจารึกจํานวนหลายหลัก

ดวยกัน   ขอความในจารึกกลาวถึงเทพเจาในศาสนาฮินดู  การสรางรูปเคารพในรูปแบบตางๆ  การถวาย
ส่ิงของ ท่ีดิน และขารับใชแดศาสนสถาน   จารึกที่กลาวถึงเทพเจาในศาสนาฮินดู คือ     

จารึกปราสาทพนมรุง 8  กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17  จารึกดวยอักษรขอมโบราณ 
ภาษาสันสกฤต  ขอความในจารึกกลาวถึงพระเจาสุริยวรมันท่ี 2 ทรงใหสรางสระน้ําชื่อศรีสูรยะ  สราง
                                                 

7 กรมศิลปากร, ปราสาทเมืองต่ํา (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด อารตโปรเกรส, 2540), 35 -70.  
8 หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศาสนาพราหมณในอาณาจักรขอม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2547) , 

177. 
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รูปพระศิวะทองคําในทาฟอนรํา รูปพระวิษณุและพระเทวี   และกลาวถึงการสรางศิวลึงคเพื่อเปนศูนย
รวมของผูนับถือ9  รายช่ือเทพเจาที่ปรากฏในจารึกหลักนี้ลวนเปนเทพเจาในศาสนาฮินดู 

 จารึกปราสาทพนมรุง 7 , 9  จารึกดวยอักษรขอมโบราณ ภาษาสันสกฤต ระบุ พ.ศ.1693  
จารึกทั้งสองหลักเปนหลักเดียวกันแตแตกออกเปน 2 ช้ิน  ขอความในจารึกเปนการกลาวสรรเสริญ
นเรนทราทิตยวาเปนผูที่มีความสามารถในดานตางๆ เปนผูท่ีมีความงาม  ฝกปฏิบัติโยคะจนสามารถ
บรรลุโมกขธรรม  มีการกลาวถึงเทพเจาที่สําคัญ คือ เทพภัทเรศวร  ซึ่งการบูชาเทพภัทรเรศวรจะพบ
เฉพาะในสถานที่สําคัญ และพบคําท่ีกลาวถึงพระศิวะหลายครั้ง  โดยเปรียบเทียบนเรนทราทิตยกับพระ
ศิวะ  แสดงถึงการนับถือศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายอยางชัดเจน และมีการกลาวถึงเทพตรีมูรติดวย  

จารึกปราสาทพนมรุง 11 เปนจารึกที่มีอายุเกาที่สุดที่ปรากฏชื่อของกมรเตงชคตตวนัมรุง  
(มาจาก  กมรเตง = เจา  ชคต =  โลก   ต = ท่ี ผู ซึ่ง อัน ของ  วนํรุง = พนมรุง  กมรเตง ชคต แปลวา เจา
โลก  เจา เทพเจา  รวมแลวคือ  เทพเจาประจําพนมรุง)10  ระบุ พ.ศ.1520 หรือ มหาศักราช 899  ซึ่งตรง
กับสมัยของพระเจาชัยวรมันท่ี 5     ขอความในจารึกคลายกับในจารึกหลักอ่ืนๆ ที่มีอายุใกลเคียงกัน
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 - 17  คือ จารึกปราสาทพนมรุง  2 - 6  เรื่องราวในจารึกท้ัง 6 หลัก  กลาวถึง
การถวายสิ่งของ  การกัลปนาที่ดิน และขารับใชแดศาสนสถานหรือเทพเจาสําคัญประจําเขาพนมรุง  
ถึงแมวาในจารึกไมไดกลาวถึงนามเทพเจาในศาสนาใด  แตจารึกหลักอ่ืนซึ่งมีอายุใกลเคียงกับจารึก
เหลานี้   กลาวถึงเทพเจาในศาสนาฮินดู  และบรรดาภาพสลักที่ปราสาทพนมรุงซึ่งสลักเร่ืองราวของเทพ
เจาในศาสนาฮินดู โดยเฉพาะพระศิวะ  ดังนั้น กมรเตงชคตตวนัมรุงนาจะหมายถึงพระศิวะ   
 

2. ศาสนาพุทธ   บริเวณรอบเขาพนมรุงพบรองรอยของการเผยแพรพุทธศาสนามาตั้งแต
ชวงสมัยกอนเมืองพระนคร  โดยพบประติมากรรมสําริดรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว
ศรีอาริยเมตไตรย และพระพุทธรูปแบบทวารวดี กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 14  ท่ีบานฝาย 
อําเภอหนองหงส และในกรุปราสาทไปรบัด อําเภอประโคนชัย   แตตอมาในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 

                                                 
9 ชะเอม  แกวคลาย, “จารกึปราสาทพนมรุงที่พบใหม จารึกปราสาทหินพนมรุง 8,”  ศิลปากร 31, 2 (พ.ค.–

มิ.ย. 2530), 32–41. 
10 อุไรศรี  วรศะริน, “ลัทธิเทวราช” ใน ประชุมอรรถบทเขมร รวมบทความวิชาการของศาสตราจารย

เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่งจํากัด , 2545. เนื่องในงาน
พระราชทานเพลิงศพศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อุไรศรี  วรศะริน วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2545), 41 – 45. 
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อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรจากเมืองพระนครที่แพรกระจายเขามาในพื้นที่แถบนี้  นับถือศาสนาฮินดู ลัทธิ
ไศวนิกายเปนหลัก สงใหมีการกอสรางปราสาทถวายแดพระศิวะในบริเวณนี้หลายแหง ท่ีสําคัญ คือ 
ปราสาทพนมรุง และปราสาทเมืองต่ํา  กระทั่งพุทธศตวรรษที่ 18  อิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรที่นับถือ
พุทธศาสนานิกายมหายานไดเขามามีอิทธิพลตอพื้นที่ในแถบนี้ และแผขยายเขาไปจนถึงบริเวณภาค
กลางและภาคตะวันตกของประเทศไทยดวย   หลักฐานที่แสดงถึงอิทธิพลของพุทธศาสนา แบงเปน
ประเภทตางๆ ดังนี้  

1. ศาสนสถาน    ในชวงที่ศาสนาพุทธเขามีอิทธิพลตอชุมชนในบริเวณรอบเขาพนมรุง มี
การกอสรางอาคารขึ้นหลายแหง  ลักษณะของอาคารที่สรางขึ้นในชวงนี้แตกตางจากอาคารที่สรางขึ้น
ในชวงกอนหนา  อาคารที่สรางขึ้นในชวงนี้ใชศิลาแลงเปนองคประกอบหลัก  พบอาคารที่สรางขึ้น
เนื่องในพุทธศาสนา จํานวน 3 แหง  คือ  

1.1 ปราสาทบานบุ   มีรูปแบบเปนสิ่งกอสรางที่เรียกวา  ธรรมศาลา  หรือที่พักคนเดินทาง  
ปราสาทสรางดวยศิลาแลงทั้งหลัง  ดานหนาหรือดานทิศตะวันออกมีลักษณะเปนหองยาว  มีแผนผัง
เปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ที่ผนังหองดานทิศใตเจาะเปนชองหนาตางเปดเรียงเปนแถวจํานวน 5 ชอง  สวน
ผนังดานทิศเหนือเปนผนังผิดทึบท้ังหมด  ภายในมีแทนประติมากรรมหินทรายจํานวน 1 แทน  พบ
ช้ินสวนทับหลังสลักภาพพระพุทธรูปปางสมาธิในซุมเรือนแกว 2 ช้ัน  ทางดานทิศตะวันตกของหอง
ยาวนี้มีประตูเขาออกเพื่อเชื่อมตอกับองคปรางค  ซึ่งอยูในสภาพพังทลายเห็นเปนเพียงหองสี่เหล่ียมอยู
ทางดานหลัง และพบภาพสลักรูปดอกไมสี่กลีบที่ดานในขอบประตูดานทิศตะวันออก ทางดานทิศ
ตะวันออก มีสระนํ้ารูปสี่เหลี่ยมจํานวน 1 สระ  และทางดานทิศเหนือจํานวน 2 สระ  

จารึกปราสาทพระขรรค ประเทศกัมพูชา  ซ่ึงสรางในรัชกาลพระเจาชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 
1724 - ราว 1761)  กลาวถึงส่ิงกอสรางหลายอยางตามเสนทางที่ไปยังเมืองที่พระราชอํานาจของ
พระองคแผไปถึง  โดยบทที่ 122 – 126  ของจารึกหลักน้ีไดกลาวถึง “ท่ีพักคนเดินทางพรอมดวยไฟ” 
หรือ “ที่พักพรอม ไฟ” จํานวน 121 แหง  โดยสรางขึ้นตามเสนทางจากเมืองพระนครไปยังเมืองสําคัญ
ตางๆ  ตามเสนทางเหลานี้มีการสํารวจพบธรรมศาลาอยูเปนระยะ  โดยมีเสนทางหนึ่งจากเมืองพระนคร
มายังเมืองพิมายดวย มีธรรมศาลาตั้งอยูบนเสนทางนี้จํานวน 17 แหง  โดยสํารวจพบธรรมศาลาที่อยูใน
ประเทศกัมพูชาแลว  จํานวน ๘ แหง    สวนท่ีอยูในประเทศไทยสํารวจพบแลวจํานวน ๘ แหง  ซ่ึง
ปราสาทบานบุเปนธรรมศาลาแหงหนึ่งท่ีคนพบแลวในประเทศไทย 

1.2 กุฏิฤๅษีโคกเมือง  ประกอบดวยปรางค 1 องค กอดวยศิลาแลงและหินทราย  ฐาน
ปรางคเปนรูปสี่เหล่ียมยอมุม ทางดานทิศตะวันออกทําเปนมุขยื่นยาวออกไปเปนประตูเขาออก    
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ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของปรางค  มีบรรณาลัยจํานวน 1 หลัง กอดวยศิลาแลงและหินทราย   มี
กําแพงแกวกอดวยศิลาแลงลอมรอบอยูท้ังสี่ดาน   กึ่งกลางกําแพงแกวดานทิศตะวันออกมีซุมประตูกอ
ดวยศิลาแลง  กรอบประตูเปนหินทราย  ซุมประตูแบงเปน 3 คูหา  คูหาขางซายขวามีชองหนาตางทั้ง
ดานนอกและดานในขางละ 1 ชอง  คูหากลางมีมุขดานหนาและมุขดานหลัง   ดานหนากุฏิฤๅษีนอก
กําแพงแกวมีสระน้ํารูปสี่เหล่ียม ภายในกรุขอบสระดวยศิลาแลง จํานวน 1 สระ   ดานหนาทางทิศ
ตะวันออกมีสระนํ้าขนาดใหญ 1 สระและบารายเมืองต่ํา  หางออกไปทางทิศใตประมาณ 200 เมตร เปน
ท่ีตั้งของปราสาทเมืองต่ํา   จากลักษณะแผนผังกุฏิฤๅษีเปนอาคารที่เรียกวา อโรคยศาลา  สรางขึ้นใน
สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7   ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18   

1.3  กุฏิฤๅษีหนองบัวราย   อยูเชิงเขาพนมรุงดานทิศตะวันออก  ดานทิศเหนือเปนที่ตั้งของ
บารายหนองบัวราย กุฏิฤๅษีหนองบัวรายประกอบดวยปรางค กอสรางดวยศิลาแลง  แผนผังรูปสี่เหล่ียม
จัตุรัสยอมุม   ทางดานทิศตะวันออกทําเปนซุมยื่นยาวออกไปเปนชองประตู  สวนดานอื่นๆ ของปรางค 
ทําเปนซุมประตูหลอก  ทับหลังเหนือซุมประตูปรางคจําหลักภาพพระพุทธรูปปางสมาธินั่งอยูเหนือ
หนากาล  ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของปรางคประธานมีบรรณาลัยตั้งอยู  เปนอาคารรูป
ส่ีเหลี่ยมผืนผาสรางดวยศิลาแลง  ปจจุบันอยูในสภาพพังทลาย  ดานนอกมีกําแพงแกวกอดวยศิลาแลง
ลอมรอบเหลือใหเห็นเพียงบางชวง  ซุมประตูสรางดวยศิลาแลงเชนเดียวกัน นอกกําแพงแกวดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ํารูปสี่เหล่ียมผืนผาจํานวน 1 สระ จากลักษณะแผนผังของอาคารเปน
ส่ิงกอสรางที่เรียกวา อโรคยศาลาหรือศาสนสถานประจําสถานพยาบาล   เชนเดียวกับกุฏิฤาษีโคกเมือง  

“อโรคยศาล”  หรือ “อโรคยศาลา”  หมายถึงสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล  ปรากฏ
เรื่องราวการกอสรางในศิลาจารึกสมัยของพระเจาชัยวรมันท่ี 7  พบในประเทศกัมพูชา  17หลัก  และ
ประเทศไทยอีกหลายหลัก  เชน  จารึกปราสาทตาเมือนโตด  จารึกเมืองพิมาย ฯลฯ  ทั้งหมดลวนจารึก
ดวยอักษรขอม  ภาษาสันสกฤต  ขอความคลายคลึงกัน  จารึกเหลานี้ตอมาเรียกวา “จารึกโรงพยาบาล” 
สันนิษฐานวาสถานพยาบาลที่สรางในรัชกาลพระเจาชัยวรมันที่ 7 นาจะอยูบริเวณโบราณสถานที่เรียก
กันวา  “กุฏิฤษี”  สวนสถานพยาบาลที่แทจริงนาประกอบดวยสิ่งกอสรางดวยไมหลายหลัง  ซึ่งอาจจะอยู
ทางดานหลังหรือดานขาง  และคงจะมีสวนสมุนไพรอยูในบริเวณเดียวกัน  อาคารกุฏิฤาษีท่ีปรากฏอยู
ทุกวันนี้คงเปน “ศาสนสถานประจําโรงพยาบาล”  และเปนที่ประดิษฐานรูปเคารพที่กลาวถึงในศิลา
จารึก  ศาสนสถานประจําอโรคยศาลหรือกุฏิฤาษีเหลานี้สํารวจพบหลายแหงทางภาคอีสานและภาค
ตะวันตกของไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคอีสานตอนลาง  ซ่ึงในบริเวณรอบเขาพนมรุงนี้พบอโรคยศาลา
หรือศาสนสถานประจําสถานพยาบาล จํานวน 2 แหง อยูในบริเวณใกลเคียงกัน  สันนิษฐานวาบริเวณ
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รอบเขาพนมรุงนี้คงมีชุมชนอาศัยอยูอยางหนาแนนและมีความสําคัญตอเนื่องเร่ือยมาจนถึงสมัยพุทธ
ศตวรรษที่ 18  ดังที่ไดพบสิ่งกอสรางที่เรียกวา อโรคยศาลาและธรรมศาลาขึ้นในบริเวณนี้  

 
2. โบราณวัตถุที่สรางขึ้นเนื่องในศาสนา   จากการสํารวจแหลงโบราณคดีบริเวณรอบเขา

พนมรุง พบโบราณวัตถุที่สรางขึ้นเนื่องในศาสนาพุทธ นิกายมหายาน โดยพบประติมากรรมสําริดขนาด
เล็ก จาํนวน 2 ช้ิน ดังนี้ 

2.1  ประติมากรรมรูปนางปรัชญาปารมิตา  พบท่ีแหลงโบราณคดีบานตลุงเกา ตําบล
โคกมา อําเภอประโคนชัย  พบประติมากรรมรูปสตรีโลหะ ประทับยืน จํานวน 1 องค สันนิษฐานวาอาจ
เปนนางปรัชญาปารมิตา   ลักษณะของประติมากรรม สวมศิราภรณ  กระบังหนา  มุกุฎทรงกรวย กรอง
ศอเปนแผนใหญ  สภาพชํารุด แขนซายตั้งแตสวนตนแขนหักไป มือขวาถือวัตถุบางอยางอาจเปน
ดอกบัว นุงผายาวจีบเปนร้ิว ชายผาบานออก พับขอบผาส่ีเหล่ียมพับยอนออกมาบริเวณหนาทอง  ชายผา
รูปหางปลาซอนกัน 2 ช้ัน คิ้วตอกันเปนรูปปกกา ที่ใตเทาเปนฐานมีเดือย 2 แฉก  เปนสนิมท้ังองค  
ขนาด สูง 16.5 เซนติเมตร จากลักษณะของลวดลายเครื่องประดับ  ประติมากรรมชิ้นนี้มีลักษณะเปน
แบบพื้นเมืองที่ไดรับอิทธิพลของศิลปะขอมแบบบายน   เนื่องจากลักษณะของใบหนาและลวดลาย
เครื่องประดับที่ไมตรงกับศิลปะขอมสมัยใดอยางชัดเจน    

นางปรัชญาปารมิตาเปนเทพีที่กลายรางมาจากคัมภีรปรัชญาปารมิตา ซึ่งเปนคัมภีรที่สําคัญ
ของพุทธศาสนานิกายมหายาน  ชาวพุทธนิกายมหายานเชื่อกันวาคัมภีรปรัชญาปารมิตาเปนคัมภีรเกาแก
มานานแตคร้ังพุทธกาล   เปนเทพที่ไดรับความนิยมมากในอินเดียตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 11 ไดรับยกยอง
วาเปนเทพีผูประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู  ผูท่ีตองการจะศึกษาวิชาความรูโดยเฉพาะพระธรรมให
แตกฉานตองบูชาเทพีปรัชญาปารมิตา  ในประติมากรรมของเขมรจะพบรูปนางปรัชญาปารมิตาทั้งใน
รูปปกติและรูปตันตระ  โดยเริ่มปรากฏตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 17 ในศิลปะขอมแบบนครวัด  พบหลาย
รูปแบบ ท้ังประติมากรรมสําริด ภาพสลักนูนต่ํา  ในรูปแบบประติมากรรมมักสลักเปนรูปนางปรัชญา
ปารมิตายืนหรือนั่งคุกเขา บางครั้งสวมกระบังหนา แตมักสวมศิราภรณรูปกรวยปลายตัด  และมีรูป
พระธยานิพุทธอมิตาภะอยูบนมงกุฎ หัตถขวามักถือคัมภีรปรัชญาและมือซายถือดอกบัว  โดยจะปรากฏ
มากในสมัยบายน11  (ภาพที่ 182 – 183) 

                                                 
11 ผาสุข  อินทราวุธ , พุทธปฏิมาฝายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543) ,76. 



 

245

2.2 วัชระสําริด   พบท่ีแหลงโบราณคดีบานตลุงเกา ตําบลโคกมา อําเภอประโคนชัย 
จํานวน 1 ช้ิน สภาพชํารุด สวนปลายที่เปนแฉกหักไปดานละ 1 ยอด เปนสนิมเล็กนอย ขนาด ยาว 14.5 
เซนติเมตร    

วัชระเปนอาวุธของเทพเจาตามรูปศัพทแปลวา “เพชร” ซ่ึงแข็งแกรงยากที่จะถูกทําลาย 
แปลความไดวา “สายฟา”  คือ สามารถทําลายทุกอยาง แตไมมีอะไรทําลายสายฟาได วัชระเปน
สัญลักษณของพระธยานิพุทธอักโษภยะ พระโพธิสัตววัชรปาณี และวัชรธรก็ถือวัชระในพระหัตถขวา 
และกระดิ่งซึ่งมีที่จับเปนรปูวัชระในหัตถซาย นอกจากนั้นพระโพธิสัตวไตรโลกยวิชัยก็ถือวัชระดวย12  

เทาที่มีการพบมักทําดวยสําริด มีลักษณะเปนวัชระคู มีท่ีจับอยูตรงกลาง แตละดานมี 5 ยอด 
มียอดหนึ่งอยูตรงกลางและอีก 4 ยอดลอมรอบ  ท่ีโคนยอดวัชระที่ลอมรอบสวนใหญจะมีลายหนาสัตว
หรือลายหนาครุฑประดับอยู ประโยชนใชสอยของวัชระเชื่อวาคงจะเปนเครื่องใชในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนามากกวาใชเปนอาวุธของประติมากรรมรูปเคารพ  โดยเฉพาะใชในการประกอบ
พิธีกรรมทางพุทธศาสนามหายานนิกายวัชรยานหรือพุทธตันตระ ที่เกี่ยวของกับการสวดทองมนตหรือ
อานพระสูตร และใชในการปราบปรามภูติผีปศาจและวิญญาณชั่วรายตางๆ 

วัชระที่พบมีลักษณะคลายกับท่ีพบจากปราสาทเขมรหลายแหง เชน ปราสาทพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา (ภาพท่ี 184)   นอกจากจะพบวัชระในลักษณะเปนประติมากรรมลอยตัวเพื่อใชในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแลว   ยังพบในลักษณะที่เปนภาพสลัก เชน ภาพสลักนูนต่ําท่ีเสาประดับ
ผนังปราสาทประธาน ปราสาทพิมาย  สลักภาพพระโพธิสัตววัชรปาณีถือกระดิ่ง  ศิลปะขอมแบบนคร
วัด พุทธศตวรรษที่ 16 – 17   เปนตน   
 
ความสัมพันธระหวางปราสาทพนมรุงกับชุมชนโบราณบริเวณรอบเขาพนมรุง  

จากการสํารวจแหลงโบราณคดีบริเวณรอบเขาพนมรุงพบหลักฐานของชุมชนโบราณ
จํานวนมากกระจายอยูทั่วพ้ืนที่ที่ดําเนินการสํารวจ     การศึกษาภาพถายทางอากาศและหลักฐานทาง
โบราณคดีที่พบในแหลงโบราณคดีแสดงถึงชวงเวลาการอยูอาศัยของชุมชนโบราณในบริเวณรอบเขา
พนมรุง   ที่มีการอยูอาศัยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายและตอเนื่องมาจนถึงราวพุทธ
ศตวรรษที่ 15  ซึ่งเปนชวงท่ีอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรเริ่มเขามามีบทบาทตอชุมชนโบราณในบริเวณนี้    

                                                 
12 เร่ืองเดียวกัน, 357. 
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หลักฐานทางโบราณคดีที่พบนี้แสดงถึงความสัมพันธระหวางปราสาทพนมรุงกับชุมชนโบราณที่อยู
โดยรอบในดานตางๆ ดังนี้  

 
ปราสาทพนมรุงในฐานะที่เปนศูนยกลางทางดานศาสนาและศูนยกลางของชุมชน 

ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 15 - 18  พบหลักฐานที่แสดงถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรที่มีตอ
พ้ืนท่ีในแถบนี้     หลักฐานประเภทหนึ่งท่ีปรากฏชัดเจนในพื้นที่บริเวณรอบเขาพนมรุง คือ ศาสนสถาน 
ท่ีสรางขึ้นเพื่อถวายแดเทพเจาในศาสนาฮินดู   ศาสนาฮินดูเปนศาสนาหลักที่ไดรับการนับถืออยาง
แพรหลายในชวงนั้น  การสรางปราสาทอิฐ 2 หลังบนเขาพนมรุงแสดงถึงการเผยแพรของศาสนาฮินดูที่
เขามามีอิทธิพลตอชุมชนโบราณในบริเวณนี้  และความสําคัญของเขาพนมรุงที่ไดรับเลือกใหเปนที่
สรางศาสนสถาน   ความสําคัญของเขาพนมรุงยังคงมีอยูอยางตอเนื่องเพราะมีการสรางปราสาทบนเขา
พนมรุงในระยะตอมา คือ ปรางคนอย จารึกพบที่ปราสาทพนมรุงในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 มีขอความที่
แสดงถึงความสําคัญของเขาพนมรุงที่ไดรับจากกษัตริยที่ครองราชยที่เมืองพระนคร  และเปนหลักฐานที่
แสดงถึงการติดตอระหวางชุมชนโบราณที่พนมรุงกับศูนยกลางอํานาจที่เมืองพระนคร  โดยท่ีปราสาท
พนมรุงอาจเปนชุมชนที่สําคัญในเสนทางระหวางเมืองพิมายกับเมืองพระนคร ชวงท่ีสําคัญท่ีสุด คือ 
ชวงที่มีการสรางปราสาทประธานขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 17 เปนปราสาทขนาดใหญที่มีความสวยงาม
มาก  ปราสาทสรางขึ้นเพื่อถวายแดพระศิวะ เทพเจาสูงสุดของศานาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย  ปราสาทที่
สรางขึ้นจึงเปรียบเสมือนการจําลองวิมานที่ประทับของพระศิวะบนเขาไกลาส  ปราสาทพนมรุงจึงเปน
ศูนยกลางของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย  สําหรับพ้ืนที่บริเวณนี้   

ปราสาทพนมรุงไมเพียงแตมีความสําคัญในฐานะที่เปนศูนยกลางของศาสนาฮินดู ลัทธิ
ไศวนิกายเทานั้น  แตยังไดรับความสําคัญในฐานะที่เปนศูนยกลางของชุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณนี้ดวย  
จากการสํารวจแหลงโบราณคดีในบริเวณรอบเขาพนมรุง  พบแหลงโบราณคดีท่ีมีรองรอยการอยูอาศัย
ของชุมชนโบราณกระจายอยูโดยรอบ  ซึ่งชุมชนบางแหงมีการอยูอาศัยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
ตอนปลาย  แตชุมชนโบราณที่พบสวนใหญเริ่มเขามาอยูอาศัยในชวงที่อิทธิพลวัฒนธรรมเขมร
แพรกระจายเขามา ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 15  ชุมชนเหลานี้นอกจากเปนแหลงที่อยูอาศัยของประชาชน
ในชวงนั้นแลว  ชุมชนบางแหงยังเปนแหลงถลุงโลหะดวย เชน ชุมชนโคกสลองตอง  และชุมชนโคก
ยายคาน บานจรเขมาก  และชุมชนโบราณบางแหงพบวามีการสรางศาสนสถานขนาดเล็กขึ้นเพื่อเปนศา
สนสถานประจําชุมชนนั้นๆ เชนกัน  เชน ชุมชนบานสวายสอ  ชุมชนเนินเขวา เปนตน 
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และในบริเวณใกลเคียงกับปราสาทพนมรุง  มีการสรางปราสาทเมืองต่ําขึ้นอีกแหงหนึ่ง
เพื่อเปนศาสนสถานประจําชุมชน  ซึ่งบริเวณปราสาทเมืองต่ํานี้ พบหลักฐานการอยูอาศัยของชุมชน
ตั้งแตสมัยกอนวัฒนธรรมเขมร เปนชุมชนขนาดใหญ เมื่อมีการรับอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรเขามาจึง
มีการสรางปราสาทเมืองต่ําขึ้น   

ขอความในจารึกปราสาทพนมรุงหลายหลักกลาวถึงการกัลปนาที่ดินถวายแดศาสนสถาน 
มีการปกหลักแสดงขอบเขตที่ดินท่ีถวายแดเทพเจา  ประชาชนที่อยูในขอบเขตที่ดินก็จะกลายเปนขารับ
ใชขึ้นตรงตอศาสนสถานโดยผูปกครองฝายรัฐไมมีสิทธ์ิเขาควบคุมเก็บภาษีอากรหรือบังคับประชาชน
เหลานี้ไดอีก  ประชาชนเหลานี้เมื่อเปนคนของศาสนสถาน สวนหน่ึงตองเขาไปทํางานในศาสนสถาน  
สวนหนึ่งตองสงทรัพยสินหรือผลิตผลท่ีไดจากการทํางานใหกับศาสนสถาน  โดยอยูในความดูแลของ
พราหมณผูมีอํานาจสูงสุด  ท่ีดินที่กัลปนาคงจะมีอาณาเขตกวางขวาง  แมวาชื่อสถานที่ที่มีการปกหลัก
เขตไวท่ีปรากฏในจารึกจะยังไมทราบวาอยูบริเวณใด แตจากขอความในจารึกปราสาทพนมรุง 5 ที่
ปรากฏรายชื่อขาทาสชายหญิงจํานวน  80 คน สันนิษฐานวาเปนรายชื่อของผูท่ีถูกถวายเปนขารับใชศา
สนสถาน แสดงวามีในบริเวณรอบเขาพนมรุงนี้มีชุมชนอาศัยอยูอยางหนาแนนและมีจํานวนมาก
พอที่จะสงคนถึง 80 คนเปนขารับใชศาสนสถาน  โดยที่ไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกชุมชน  และ
แสดงถึงความใหญโตและความสําคัญของศาสนสถานที่ตองใชแรงงานคนถึง 80 คน ในการดูแลจัดการ
ส่ิงตางๆ ในศาสนสถาน  และท่ีดินที่ถูกกัลปนาไปนั้นจะตองมีอาณาเขตที่กวางขวางพอสําหรับการอยู
อาศัยของคน จํานวน 80 คน  ซ่ึงบริเวณที่ถูกกัลปนาอาจเปนที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนที่มีขนาดใหญ 

จากหลักฐานตางๆ แสดงถึงลักษณะสังคมของชุมชนโบราณบริเวณรอบเขาพนมรุง  
สันนิษฐานวาเปนสังคมเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกพืช ที่สําคัญ คือ ขาว และมีการเลี้ยงสัตวเพื่อใช
ประโยชนในดานตางๆ ควบคูไปดวย  โดยผูที่ทํางานเหลานี้คือ ประชาชนที่ถูกถวายเปนขารับใชของศา
สนสถาน   ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธโดยตรงระหวางปราสาทพนมรุงกับประชาชนซึ่งอาศัยอยูใน
บริเวณโดยรอบที่เกื้อกูลตอกัน โดยศาสนสถานอาศัยแรงงานจากประชาชน  และประชาชนมีศาสนา
เปนศูนยกลาง  มีการจัดการระบบสาธารณูปโภคที่ดี  คือ นํ้าจากบารายเพื่อใชในการอุปโภคและ
เกษตรกรรม  การสรางบารายขนาดใหญในบริเวณรอบเขาพนมรุงนี้  เปนการจัดการทรัพยากรน้ําที่
สําคัญของพื้นที่  เนื่องจากบริเวณนี้อยูหางไกลจากแหลงน้ําธรรมชาติ  จึงตองมีการกักเก็บน้ําไวใช
ในชวงฤดูแลง  การสรางบารายตองอาศัยแรงงานคนจํานวนมาก   บารายสรางขึ้นเพ่ือประโยชนสําหรับ
ชุมชนและประโยชนดานศาสนา   โดยเชื่อวาน้ําในบารายเปนน้ําศักดิ์สิทธ์ิสําหรับใชประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา  ซึ่งความเชื่อนี้ชวยรักษาน้ําใหสะอาดอยูเสมอ     
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ปราสาทพนมรุงมีฐานะเปนศูนยกลางของชุมชนตอเนื่องมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่ง
อิทธิพลของพุทธศาสนา นิกายมหายานไดเขามามีบทบาทตอชุมชนในบริเวณนี้ ในชวงนี้บนเขาพนมรุง
มีการกอสรางอาคารเพิ่มเติม และในบริเวณรอบเขาพนมรุง มีการสรางสิ่งกอสรางที่เรียกวา ธรรมศาลา
และอโรคยศาลาขึ้น  สันนิษฐานวาส่ิงกอสรางทั้งสองแบบนี้คงเลือกสรางในบริเวณที่มีชุมชนตั้งอยู
อยางหนาแนน และมีการอาศัยอยูมาอยางตอเนื่อง   แสดงถึงความสําคัญของเขาพนมรุงในฐานะที่เปน
ศูนยกลางทางศาสนาและศูนยกลางของชุมชนโบราณในบริเวณนี้อยางตอเนื่องมาตลอด  

 
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนโบราณในบริเวณรอบเขาพนมรุง 

ไมเพียงแตพนมรุงจะมีความสําคัญในฐานะที่เปนศูนยกลางทางดานศาสนาเทานั้น   ใน
ฐานะที่เปนศูนยกลางของชุมชนในแถบนี้  เขาพนมรุงจึงเปนจุดสําคัญที่อยูในเสนทางการติดตอระหวาง
เมืองพระนครกับเมืองพิมาย   โดยอาจเปนจุดติดตอแลกเปลี่ยนคาขายสินคาจากตางถ่ินกับ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือท่ีสามารถผลิตไดในชุมชน  โดยหลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมการผลิตของ
ชุมชนในบริเวณนี้ คือ กิจกรรมการถลุงโลหะ  โดยพบชุมชนท่ีมีกิจกรรมการถลุงโลหะจํานวน 6 แหง  
ซ่ึงชุมชนท่ีพบวามีการถลุงโลหะจํานวนมากนั้น มี 2 แหง คือ ชุมชนโคกยายคาน และชุมชนโคกขี้เหล็ก  
สันนิษฐานวาเพื่อนําเหล็กท่ีไดมาทําเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เครื่องมือในการกอสราง
ปราสาท เชน เหล็กสกัด ส่ิว เหล็กรูปตัว I , Z และรูปใบพายแฝด ท่ีใชยึดกอนหินมิใหเคลื่อนออกจาก
กัน เปนตน  ชวงพุทธศตวรรษที่  16 – 18  บริเวณรอบเขาพนมรุงมีการกอสรางศาสนสถานหลายแหง 
นอกจากนี้ปริมาณเหล็กที่ถลุงไดคงมีจํานวนมากพอที่จะนําไปใชเปนสินคาแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นๆ   

 แมวาจากการสํารวจชุมชนโบราณบริเวณรอบเขาพนมรุงจะไมพบชุมชนท่ีเปนแหลง
เตาเผาภาชนะดินเผา  แตบริเวณรอบเขาพนมรุงน้ีตั้งอยูใกลกับแหลงผลิตภาชนะดินเผาประเภทเนื้อ
แกรง ที่เรียกวา เคร่ืองถวยเขมร   ซึ่งพบแหลงเตาเผาภาชนะอยูในเขตอําเภอบานกรวด อําเภอละหาน
ทราย และอําเภอประโคนชัย  เตาเผาเหลานี้มีการผลิตภาชนะดินเผาประเภทเดียวกันจํานวนมาก ถือวามี
ลักษณะการผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ  การผลิตภาชนะดินเผาจํานวนมากตองใชกําลังคน 
และทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน   กิจกรรมเหลานี้ยัง
สงผลใหเกิดการติดตอแลกเปลี่ยนสิ่งของระหวางชุมชนท้ังภายในและภายนอกรวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมดวย  

นอกจากนี้เคร่ืองถวยเขมรบางแบบมีลักษณะที่คลายคลึงกับเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศฮ่ัน  
ราชวงศซุง  ราชวงศถัง เปนตน ซึ่งเครื่องถวยจีนไดใหอิทธิพลดานรูปแบบแกเคร่ืองถวยเขมรอยางมาก  
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เครื่องถวยที่ไดรับอิทธิพลดานรูปแบบมีหลายประเภท ไดแก ไหเคลือบสีน้ําตาล  โถทรงกระบอก 
คนโท กระปุก ไหรูปสัตว ตลับทรงกลม กระปุกรูปสัตว  ถวย และชาม เปนตน13  และชุมชนโบราณ
บางแหงพบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงภาคใต  อายุราว พ.ศ. 1670 – 1822 เชน  ท่ีแหลงโบราณคดี
บานโคกเบง และแหลงโบราณคดีบานตลุงเกา เปนตน  

จากการสํารวจของกรมศิลปากรพบแหลงเตาเผาภาชนะดินเผาในเขตจังหวัดบุรีรัมย ถึงกวา  
100 เตา  พบแหลงเตาเผากระจายอยูทุกอําเภอ  จากการสํารวจแหลงเตาเผาแหลงอ่ืนๆ พบวาเตาเผาใน
จังหวัดบุรีรัมยเกือบทุกแหลงผลิตเครื่องปนดินเผาที่มีรูปแบบทางศิลปะแบบเดียวกัน ซึ่งนาจะมีอายุอยู
ในระยะเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ผลการกําหนดอายุจากการวิเคราะหตัวอยางถานที่ไดจากเตาโคก
ล้ินฟา โดยวิธีคารบอน 14  พบวามีอายุระหวางพุทธศตวรรษที่  15 - 1814  ซ่ึงรวมสมัยกับชุมชนโบราณ
ท่ีอาศัยอยูบริเวณรอบเขาพนมรุง 

ภาชนะดินเผาจํานวนมากคงมิไดผลิตขึ้นเพื่อใชในชุมชนแถบนี้เทานั้น แตคงมีการสงไป
จําหนายยังชุมชนอื่นๆ หรือสงไปตามศาสนสถานตางๆ เพื่อใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ดังที่ไดพบเคร่ืองถวยเขมรในแหลงโบราณคดีภูมิภาคอื่นๆ เชน ภาคเหนือพบที่จังหวัดตาก , จังหวัด
สุโขทัย  ภาคกลางพบที่จังหวัดชัยนาท , จังหวัดสิงหบุรี , จังหวัดลพบุรี , จังหวัดสุพรรณบุรี , จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ภาคตะวันตกพบที่จังหวัดกาญจนบุรี , จังหวัดราชบุรี  ภาคตะวันออกพบที่จังหวัด
ปราจีนบุรี  ,  จังหวัดจันทบุรี  ,  จังหวัดชลบุรี   และภาคใตพบที่จังหวัดสุราษฎรธานี  ,  จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา   

เสนทางที่ใชในการติดตอแลกเปลี่ยนสินคาระหวางแหลงเตาเผากับชุมชนโบราณใน
ภูมิภาคตางๆ คงใชเสนทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา สวนการติดตอกับชุมชนโบราณที่อยูในเขต
ประเทศกัมพูชาคงใชเสนทางการติดตอผานทางชองเขา เชน ชองตะโก ชองโอบก ชองไบแบก เสนทาง
เหลานี้เปนเสนทางที่ใชกันมานานแลว และบริเวณชองเขาบางแหงมีการสรางปราสาทขึ้น เชน ชองไบ
แบกมีการสรางปราสาทไบแบก  ชองตาเมือน มีการสรางกลุมปราสาทตาเมือนจํานวน 3 หลังขึ้น แสดง
ถึงความสําคัญของเสนทางนี้ที่มีมากอนการสรางปราสาทตาเมือนธมขึ้น และยังคงความสําคัญตอเนื่อง

                                                 
13 กรมศลิปากร, เครื่องถวยจากแหลงเตาเผาจังหวัดบุรีรัมย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณแหง

ประเทศไทย, 2532), 95 – 96. 
14 เร่ืองเดียวกัน, 19. 
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มาถึงสมัยของพระเจาชัยวรมันท่ี 7 ที่มีการสรางอโรคยศาลาและธรรมศาลาตามเสนทางจากเมืองพระ
นครไปยังเมืองสําคัญตางๆ รวมท้ังเมืองพิมาย  ซึ่งพนมรุงคงเปนจุดหมายหนึ่งในเสนทางการติดตอนี้ 

 
ขอบเขตของชุมชนโบราณในบริเวณโดยรอบเขาพนมรุง 
 ในการสํารวจชุมชนโบราณบริเวณรอบเขาพนมรุงนี้  ทําการสํารวจพ้ืนท่ีในระยะ 10 กิโลเมตร
รอบเขาพนมรุง  ผลการสํารวจพบชุมชนโบราณจํานวนกวา 50 แหง กระจายอยูรอบเขาพนมรุง  เปน
หลักฐานที่แสดงวาบริเวณรอบเขาพนมรุงนี้มีชุมชนอาศัยอยูอยางหนาแนน  นอกจากขอมูลท่ีไดจากการ
สํารวจแลว  ขอมูลจากจารึกปราสาทพนมรุงหลายหลักมีการกลาวถึงช่ือเมืองหรือหมูบานหลายแหง  
ในชวงน้ัน   สันนิษฐานวาเมืองหรือหมูบานที่ถูกกลาวถึงนี้นาจะอยูในบริเวณใกลเคียงกับเขาพนมรุง  
โดยแหลงโบราณคดีที่มีการสํารวจพบหลักฐานการอยูอาศัยของชุมชนโบราณอาจเปนเมืองหรือหมูบาน
ท่ีถูกกลาวถึงในจารึกปราสาทพนมรุงก็อาจเปนได  

จุดมุงหมายของการสรางจารึกขึ้น คือ เปนที่บันทึกหรือสําหรับประกาศเรื่องราวตางๆ 
ภารกิจหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชวงนั้นตอประชาชน  เพราะมีเพียงกษัตริยหรือผูนําชุมชนเทานั้นที่มีอํานาจ
ส่ังใหสรางจารึกขึ้นได  จารึกอาจสรางขึ้นในชวงเวลาเดียวกับเร่ืองราวที่ถูกจารึกไว  แตจารึกบางหลัก
เปนการบันทึกเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผานไปแลว  ซ่ึงมักเปนเรื่องราวที่มีความสําคัญมาก เชน   
จารึกสดกกอกธม   จารึกปราสาทพนมรุงที่มีขอความกลาวถึงการกัลปนาที่ดิน ทรัพยสมบัติตางๆ  
ท้ังหมดจารึกเปนภาษาเขมรโบราณ  ดังที่ไดกลาวมาแลววาจารึกมีหนาที่คลายกับเปนประกาศถึงส่ิงที่
เกิดขึ้น   เชน จารึกปราสาทพนมรุง 4  กลาวถึง  “…การซ้ือท่ีดินจากพระจังวาด (จังหวัด) เพ่ือสรางเมือง
และอาศรม  และถวายทาสเหลานี้ตามบัญชี  เพ่ือสงไปถวายแดพระกัมรเตงชคตพนมรุงและพระกัม
รเตงชคตพนม....  เปนพระราชบัญญัติ  ลงพระอาลักษณแหงเมืองลําเบง  ถวาย...... ขาวสาร แด
อาศรม ...............ถวายชาง มา ทางทิศเหนือและอีสานแหงพระกัมรเตงชคตแหงพนมรุง  พระจังวาด
แหงเมืองลําเบงถวายแดพระกัมรเตงชคตแหงพนมรุงและสงกรานต ขาวสาร 2 กระบุง ถวายแด .... 
ถวายแพะ 2 ตัว  เหลา ......... ถวายแดอาศรมธรรมานี้ไตสริกษ  ไต.......... กราญ  พระจังวาด ........ ทาง
ทิศใตแหงพระกัมรเตงชคต.......... ”   ขอความในจารึกกลาวถึงการถวายสิ่งของผูคน และที่ดินทางทิศ
เหนือและอีสานของเขาพนมรุงแดเทพเจาแหงเขาพนมรุงและเทพเจาแหงเขา....  ซ่ึงจารึกหลักนี้คงสราง
ขึ้นเพื่อประกาศใหประชาชนทราบวามีการถวายสิ่งของแดเทพเจา  ที่ดินบริเวณใดและใครบางที่ถูก
ถวายไปเปนผูรับใชศาสนสถานหรือเทพเจา  
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นอกจากการทําประกาศในรูปแบบของจารึกแลว ยังมีการปกหลักเขตเพื่อกําหนดขอบเขต
ท่ีดินที่ถูกถวายใหชัดเจนยิ่งขึ้น  จากการสํารวจแหลงโบราณคดีบริเวณรอบเขาพนมรุงพบหลักเขต
จํานวน 6 หลัก  จากแหลงโบราณคดี 4 แหง (รายละเอียดของสถานที่พบอยูในบทท่ี 3 หัวขอแหลง
โบราณคดีในบริเวณรอบเขาพนมรุง) หลักเขตที่พบมีลักษณะเปนแทงหินเรียบ ไมมีการสลักลวดลาย  
แตสลักแบงเปน 2 สวน สวนบนสลักเปน 8  เหล่ียม สวนลางสลักเปน 4  เหล่ียม บางหลักไมมีการ
แกะสลักลวดลายเปนแทงหินรูปทรงสี่เหล่ียมเทานั้น  แหลงโบราณคดีท่ีพบหลักเขตทั้ง 4 แหลง ตั้งอยู
ทางทิศตะวันออกของเขาพนมรุงทั้งหมด อาจเปนไปไดวาหลักเขตเหลานี้ปกเพื่อแสดงขอบเขตที่ดินที่
ถูกถวายแดศาสนสถาน  และอาจเกี่ยวของกับขอความในจารึกปราสาทพนมรุง 2  กลาวถึงหลักเขตที่ปก
ไปทางทิศตะวันออกถึง “ขลุง” โดยทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขาพนมรุงหางออกไปประมาณ 22 
กิโลเมตร  มีชุมชนโบราณชื่อ บานตลุงเกา  หากชื่อ “ขลุง”  คือเมืองตลุงในปจจุบัน นับวาขอบเขตของ
เขาพนมรุงกวางไกลมาก    ซึ่งขอสันนิษฐานนี้อาจเปนไปได  เนื่องจากพบหลักหินจํานวน 1 หลัก ที่
แหลงโบราณคดีบานบาตร  ซึ่งอยูหางจากแหลงโบราณคดีบานตลุงเกาออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ประมาณ  3 กิโลเมตร   

นอกจากจารึกที่พบที่ปราสาทพนมรุงจะกลาวถึงชื่อพนมรุงเทานั้น  จารึกวรวิจิตรเสน หรือ
จารึกขันขอบเงิน พบที่ปราสาทหนองเบง หรือปราสาทหัววัว  อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  บนขอบขัน  
จารึกขอความวา  “ 1061 (7) ศก ไทยธรรมกมรเตงอัญวรวิจิตรเสนต ถวายแดกมรเตงชคตพนมรุง ”  
ปราสาทหนองเบงซึ่งเปนสถานที่พบจารึกชิ้นนี้อยูหางจากเขาพนมรุงไปทางทิศเหนือประมาณ 50 
กิโลเมตร  และในบริเวณใกลเคียงกับปราสาทมีเนินดินซึ่งพบหลักฐานวาเปนชุมชนโบราณซึ่งมีอายุ
รวมสมัยกับปราสาท   หากมองวาจารึกชิ้นนี้ถูกสรางขึ้นและถวายแดเทพเจาบนเขาพนมรุงที่ปราสาท
พนมรุง แลวถูกเคลื่อนยายไปที่ปราสาทหนองเบงในภายหลัง  หรือในอีกแงหนึ่งหากจารึกขันเงินนี้มิได
ถูกเคล่ือนยายมา แตถูกสรางและถวายที่ปราสาทแหงนี้  บริเวณปราสาทหนองเบงนี้อาจเปนบริเวณหนึ่ง
ท่ีเคยถูกกัลปนาถวายแดเทพเจาแหงเขาพนมรุง   จารึกหลักน้ีสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 1682 หรือ 1688  ซึ่ง
เปนชวงท่ีปราสาทพนมรุงเจริญรุงเรืองไดรับการเคารพนับถืออยางมาก และปริมาณของชุมชนโบราณที่
อาศัยอยูรอบเขาพนมรุงมีมากท่ีสุดเชนกัน  แสดงถึงความสัมพันธของชุมชนแหงน้ีกับศาสนสถานที่
เปนศูนยกลางในชวงนั้น  คือ ปราสาทพนมรุง ซึ่งเปนศูนยกลางทั้งทางดานศาสนาและศูนยกลางของ
ชุมชนโบราณที่อาศัยอยูโดยรอบดวย 

และขอความในจารึกยังกลาวถึงชื่อเมือง ช่ือสถานที่ เชน เมืองลําเบง ถบลกันทวา ประยน
ประลุง แสดงวารอบเขาพนมรุงมีเมืองรายรอบอยูเปนจํานวนมาก ถึงแมวาในปจจุบันจะไมสามารถ
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สืบคนไดวาเมืองหรือสถานท่ีเหลานี้อยูบริเวณใด  แตจากการสํารวจแหลงโบราณคดีรอบเขาพนมรุงพบ
ชุมชนโบราณจํานวนกวา 50 แหง แสดงถึงความหนาแนนของชุมชนโบราณในบริเวณนี้  ซึ่งสอดคลอง
กับขอความในจารึกที่กลาวถึงชื่อเมืองหรือสถานที่หลายแหง  ซึ่งสันนิษฐานวาคงจะตั้งอยูไมไกลจาก
เขาพนมรุง   เพราะการกอสรางปราสาทพนมรุงตองใชแรงงานคนและเครื่องมือเคร่ืองใชตางๆ จํานวน
มาก  ซึ่งแรงงานเหลานี้ก็คงเปนประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณรอบเขาพนมรุงแหงนี้ 
 
สภาพชีวิตความเปนอยูของชุมชนโบราณบริเวณรอบเขาพนมรุง  

จากลักษณะสภาพภูมิประเทศในบริเวณรอบเขาพนมรุงที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะแก
การตั้งถ่ินฐานของชุมชน   จึงพบรองรอยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
ตอนปลาย  ชุมชนบางแหงเริ่มเขามาตั้งถ่ินฐานในสมัยหลังตอเนื่องมาจนถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 15 ซึ่ง
เปนชวงที่อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรแพรกระจายเขามาในบริเวณนี้    โดยในชวงกอนประวัติศาสตรตอน
ปลายเปนชวงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง ชุมชนในชวงนี้มีการขยายตัวและอพยพโยกยายจากที่
อยูอาศัยเดิมไปหาแหลงท่ีอยูอาศัยใหม เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการพัฒนากิจกรรมการ
ผลิต   จากหลักฐานประเภทภาชนะดินเผาและโบราณวัตถุอ่ืนๆ สันนิษฐานวาลักษณะสังคมใน
ชวงแรกๆ  เปนสังคมเกษตรกรรม ที่มีการเพาะปลูกขาวและเลี้ยงสัตวเปนหลัก  นอกจากนี้พบวาในบาง
ชุมชนมีกิจกรรมการถลุงโลหะ คงผลิตขึ้นเพื่อใชในภายในชุมชน และชุมชนบางแหงมีการผลิตที่
ตอเนื่องมาจนถงึในสมัยหลังดวย  

ในชวงตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 15 ลงมา  อิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรที่แพรกระจายเขามา
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน นอกจากหลักฐานประเภทภาชนะดินเผาและเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ  หลักฐานอีกประเภทหนึ่งซ่ึงสามารถบอกเรองราวของสภาพสังคมและวิถีชีวิตของชุมน
ในชวงนั้นได คือ  หลักฐานประเภทศิลาจารึก  จารึกท่ีกลาวถึง คือ  จารึกปราสาทพนมรุง 2 - 6 และ 11 
จารึกทั้ง 6 หลัก  จารึกอักษรขอม ภาษาเขมรโบราณ กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16  ขอความใน
จารึกกลาวถึง  การถวายที่ดิน ทรัพยสิ่งของ อาหาร และขาทาส แดเทพเจาสูงสุดประจําพนมรุงคือ กมร
เตงชคตตวนัมรุง  มีการมอบหมายใหนักบวชทําการถวายเครื่องบวงสรวงแดเทพเจาเปนประจําทุกวัน 
เครื่องบวงสรวงที่ถวายมีอาหาร เชน ขาวสุก ถ่ัว งา น้ํามัน เกลือ  สุรา และสัตว เชน กระบือ แพะ ชาง 
มา  สุกร  ทรัพย  ขารับใชศาสนสถาน  ส่ิงของที่ถวายสวนใหญเปนของที่สามารถผลิตไดในทองถ่ิน  
เปนของที่มีผูมาถวายหรือทางศาสนสถานสามารถผลิตขึ้นไดเอง   โดยปรากฏหลักฐานการนําส่ิงของมา
ถวายแดศาสนสถานเปนภาพจําหลักบนแผนหินสลักเปนภาพชายหญิงนําเครื่องบูชามาถวายแดศาสน



 

253

สถาน (ภาพที่  185)  รายช่ือสิ่งของที่ปรากฏในจารึกสามารถบอกถึงสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูและ
สภาพสังคมของชุมชนในชวงนั้นได    ในจารึกกลาวถึงการถวายขาว แสดงวาในชวงนั้นขาวนาเปนพืช
หลักที่มีเพาะปลูกของชุมชน นอกจากขาวแลวยังมีพืชชนิดอื่น เชน ถ่ัว งา   บริเวณรอบเขาพนมรุงคง
เปนพื้นที่เพาะปลูกขาวที่สําคัญ  เพราะบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณมากจากการทับถมของเถาลาวา
ภูเขาไฟ  ซึ่งสอดคลองกับท่ีบริเวณรอบเขาพนมรุงพบแนวคันดินหลายแนว  ซึ่งแนวคันดินที่พบ
สันนิษฐานวาเปนคันชักน้ําจากลําน้ําธรรมชาติเขาสูพื้นที่เกษตรกรรม  นอกจากการเพาะปลูกแลวยังมี
การเลี้ยงสัตวดวย  สัตวที่ถูกถวายแกศาสนสถานไดแก กระบือ (ควาย)  ชาง มา  ซึ่งเปนสัตวที่ใช
แรงงาน หรือใชเปนพาหนะ   สัตวอีกประเภทคือ  สุกร  แพะ ซึ่งเลี้ยงไวสําหรับเปนอาหาร  สัตวเหลานี้
เปนสัตวที่ในปจจุบันก็ยังคงนิยมเล้ียงกันอยู  นอกจากขอความในจารึกท่ีกลาวถึงสัตวตางๆ แลว ที่
ปราสาทพนมรุงไดพบภาพสลักท่ีแสดงถึงเหตุการณในชีวิตประจําวันของฤาษี เชน ภาพฤาษีกําลังศึกษา
คัมภีร ภาพบุคคลนําสิ่งของมาถวายแกฤาษี  และภาพฤาษีกําลังรีดนมโค (ภาพที่ 186) ซึ่งแสดงวาโค 
หรือวัว เปนสัตวอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเล้ียง   น้ํานมที่ไดนี้อาจนําไปใชในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา   การสลักภาพที่แสดงถึงสภาพวิถีชีวิตของประชาชนในปราสาทเขมรพบเพียงไมกี่แหง    ภาพ
สลักสวนใหญนิยมสลักภาพเรื่องราวของเทพเจามากกวา  ลักษณะเชนนี้คงเปนเชนเดียวกับภาพสลักที่
ปราสาทบายนในพุทธศตวรรษที่ 18  ซึ่งสรางขึ้นในสมัยของพระเจาชัยวรมันท่ี 7   ที่ระเบียงรอบ
ปราสาทมีภาพสลักเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชวงนั้นหรือเรียกวาภาพเหตุการณทางประวัติศาสตร  ไดแก  
ภาพการรบกันทางเรือระหวางกองทัพเขมรกับจาม และมีภาพกิจกรรมตางๆ เชน ภาพคนกําลังคลอดลูก  
การชนไก  การชนหมู  การแสดงกายกรรม  ภาพชนชั้นสูง ฯลฯ เปนภาพประกอบขนาดเล็ก  ภาพสลัก
เหลา น้ีแสดงรายละเอียดของสภาพวิ ถี ชีวิตของประชาชน   ลักษณะอาคารสถาปตยกรรม  
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  เครื่องแตงกาย  และสถานะทางสังคมในชวงนั้นดวย    

 
การจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนโบราณบริเวณรอบเขาพนมรุง 

ในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 เมื่ออิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรไดแพรกระจายในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางมาก  ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในหลายๆ ดาน 
หลักฐานที่มีจํานวนมากและชัดเจนที่สุด  คือ  โบราณสถานที่สรางขึ้นในรูปแบบศิลปะและ
สถาปตยกรรมขอม  โบราณสถานที่ถูกสรางขึ้นอยางมากมายนี้สรางขึ้นเพื่อเปนศาสนสถานถวายแด
เทพเจา  ขนาดและรูปแบบของศาสนสถานแตละแหงขึ้นอยูกับชวงเวลาและขนาดความสําคัญของ
ชุมชน   การสรางศาสนสถานมักควบคูไปกับการสรางสระน้ําและบาราย  ซึ่งชุมชนโบราณที่อาศัยอยู
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ในบริเวณใกลเคียงกับศาสนสถานจะสามารถใชนํ้าจากสระน้ําหรือบารายได  ศาสนสถานจึงเปน
ศูนยกลางของชุมชนทั้งในดานศาสนาและการสาธารณูปโภค   

การสรางสระน้ําและบารายเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบการจัดการทรัพยากรน้ํา
ของชุมชนที่มีมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตน   นักวิชาการเชื่อวา
ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือชวงสมัยกอนประวัติศาสตรตอน
ปลายมีหลายสาเหตุดวยกัน  ที่สําคัญ คือ  ความสามารถในการถลุงเหล็ก  การผลิตเกลือ  และการเกิด
ชุมชนที่มีคูนํ้าคันดินลอมรอบ  สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นในชวงที่ชุมชนมีการขยายตัว  เกิดการอพยพเคลื่อนยาย
จากที่อยูอาศัยเดิมออกไปหาที่อยูใหมที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการตั้งถ่ินฐานพรอมกันนั้นก็เกิด
การคนพบสิ่งเหลานี้ขึ้น  สาเหตุหลักคือ การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  บริเวณที่
ราบลุมต่ําของแมน้ํามูล – ชี  ในฤดูฝนมีน้ํามากและทวมท่ีลุม  ทําใหชุมชนตองตั้งอยูบนเนินดินสูง  แต
สภาพของดินไมอุมนํ้าจึงกักเก็บน้ําไวไมได  ในฤดูแลงจึงขาดแคลนน้ํา  จึงมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมเพ่ือความอยูรอด  โดยการขุดคูน้ําลอมรอบเนินดินที่อาศัยอยูใหสามารถเก็บน้ําไวใชได
ตลอดทั้งป  ประโยชนของคูนํ้าที่ลอมรอบชุมนนี้มิไดเพื่อกักเก็บน้ําเพียงอยางเดียว  แตยังเปนการสราง
แหลงอาหารเพิ่มขึ้น และยังชวยในการปองกันการรุกลํ้าจากคนภายนอกดวย15    รูปแบบของชุมชนที่มี
การขุดคูนํ้าลอมรอบนี้ตอเนื่องถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตน   ในชวงท่ีอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร
แพรกระจายเขามา  เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนในแถบนี้คือ  การ
สรางอางเก็บน้ําขนาดใหญ รูปสี่เหล่ียม ที่เรียกวา บาราย  และการขุดคูนํ้าลอมรอบศาสนสถานหรือ
เมือง  การจัดการน้ํา 2 ลักษณะนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใชควบคุมแหลงน้ํา   การขุดคูนํ้านั้นใชประโยชน
ในการปองกันตัวเองและใชในพิธีกรรม   สวนบารายนั้นเพ่ือใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  ใชใน
การเกษตรกรรมของชุมชนท่ีอยูโดยรอบ และเพื่อประโยชนในดานศาสนา16   

การศึกษาจากภาพถายทางอากาศ พ.ศ. 2497  บริเวณทางดานทิศตะวันออกของเขาพนม
รุงและบริเวณปราสาทเมืองต่ํา  ที่มีการสรางบารายขนาดใหญขึ้น 2 แหง คือ  บารายหนองบัวราย ตั้งอยู
บริเวณเชิงเขาพนมรุงดานทิศตะวันออก  และบารายเมืองต่ํา ตั้งอยูทางทิศเหนือของปราสาทเมืองต่ํา   

                                                 
15 ศรศีกัร  วัลลิโภดม, ศลิปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ แองอารยธรรมอีสาน แฉหลกัฐานโบราณคดีพลกิโฉม

หนาประวัติศาสตรไทย, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน , 2546) ,191 - 198. 
16 อลิซาเบธ  มัวร, “การจัดการ(แหลง)น้ําในสมัยโบราณของอีสาน” เก็บความโดยรักชนก  โตสุพันธุ,  

ศิลปากร  32 , 3 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2531), 48 - 53.  
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และพบแนวคันดินหลายแนวกระจายอยูรอบเขาพนมรุง  แนวคันดินที่พบนี้สันนิษฐานวาสรางขึ้นเพื่อ
ใชประโยชนเปนคันชักน้ําเขาไปในบริเวณที่ทําการเกษตรกรรม  หรือเพื่อชักน้ําลงสูบาราย   แนวคันดนิ
ท่ีพบนี้มีลักษณะที่คลายกันคือ ปลายดานหนึ่งของคันดินจะเชื่อมตอหรือตัดผานกับลําน้ําธรรมชาติที่
ไหลผานบริเวณนั้นเพื่อชักน้ําเขาสูบริเวณที่ตองการ   ในกรณีของบาราย ขอยกตัวอยางบารายเมืองต่ํา  
บารายเมืองต่ําตั้งอยูในที่ราบ เปนบารายที่มีขนาดใหญ  ขนาด 500 x 1,150 เมตร  มีคลองปูนไหลผาน
ทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบารายเมืองต่ํา   และพบวามีแนวคันดินตัดผานคลองปูน ปลายดาน
หนึ่งของแนวคันดินเชื่อตอกับคลองปูน สวนปลายดานหน่ึงของแนวคันดินมาหยุดอยูท่ีมุมดานทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของบาราย  แนวคันดินนี้มีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร   สันนิษฐานวาแนวคัน
ดินนี้เปนคันชักน้ําจากคลองปูนเขามากักเก็บไวในบารายเมืองต่ํา เพ่ือเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง   และ
อาจชวยชักน้ําเขาสูพื้นที่เกษตรกรรมที่อยูรอบๆ บารายดวย   นอกจากแนวคันดินที่บารายเมืองต่ําแลว  
ยังพบแนวคันดินอีกหลายแนว เชน บริเวณดานทิศใตของปราสาทบานบุ  สันนิษฐานวาแนวคันดินนี้จะ
ชักนํ้าจากคลองปูนไปสูบารายหนองบัวราย   นอกจากนี้ยั งพบแนวคันดินท่ีบริ เวณดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเขาพนมรุง  และบริเวณดานทิศตะวันตกเฉียงใตของเขาพนมรุงดวย   แนวคัน
ดินที่พบนี้นอกจากใชเปนคันชักน้ําแลว  ยังอาจใชเปนถนนหรือเสนทางติดตอระหวางชุมชน  เนื่องจาก
บริเวณที่แนวคันดินเหลานี้ตัดผาน พบรองรอยของชุมชนโบราณตั้งอยูจํานวนมาก  เชน แนวคันดินดาน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขาพนมรุง  ในบริเวณนั้นมีชุมชนกระตายตาย ชุมชนโคกเพ็จ  ชุมชนปะ
ทัดบุ เปนตน  เสนทางโบราณเหลานี้ซ่ึงสวนใหญจะเชื่อมตอกันทั้งหมด  และมีถนนปจจุบันบางเสน
สรางซอนทับถนนหรือเสนทางโบราณดวย17   

ระบบการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรนี้  นับวาเปน
การเปล่ียนแปลงระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพอยางมาก   เปนการปรับตัวให
เขากับสภาพภูมิประเทศไดเปนอยางดี   และยังนําคติความเชื่อทางศาสนาเขามาชวยควบคุมการรักษา
แหลงน้ําของชุมชน  โดยการสรางศาสนสถานประจําชุมชนขึ้นเปนหลักควบคูกับการสรางบารายใหมี
รูปทรงสี่เหล่ียมผืนผา  ซึ่งคติการสรางศาสนสถานกลางเมืองอันมีขอบเขตของชุมชนหรือเมืองซึ่งมี

                                                 
17 สุรัสวดี  อิฐรัตน, “ตามรอยราชมรรคาของพระเจาชัยวรมันที่ 7” เก็บความและเรยีบเรียงโดย ชาญวิทย  

เกษตรศิริ และอัมพร  จิรัฐติกร, ศลิปวัฒนธรรม 23, 6 (เมษายน 2545), 118 -122. 
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แผนผังรูปสี่เหล่ียมนี้คงเกี่ยวพันกับคติของจักรวาล  เชนเดียวกับแผนผังของเมืองพระนครในประเทศ
กัมพูชา18  
 
 จากหลักฐานที่กลาวมานี้แสดงถึงความสัมพันธในดานตางๆ ระหวางปราสาทพนมรุงกับชุมชน
โบราณที่อาศัยอยูรอบเขาพนมรุง  โดยอาศัยหลักฐานประเภทตางๆ ทั้งหลักฐานประเภทศิลาจารึก 
หลักฐานที่พบจากการสํารวจทางโบราณคดี  ในฐานะที่ปราสาทพนมรุงเปนศูนยกลางของชุมชน
โบราณที่อาศัยอยูบริเวณนี้  ความสําคัญของศาสนสถานบนเขาพนมรุงที่ไดรับความสําคัญจากกษัตริย
เขมรหลายพระองค  ทรงเปนผูสนับสนุนศาสนสถานบนเขาพนมรุง ทําใหชุมชนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะในชวงท่ีมีการกอสรางปราสาทประธานขึ้น  ขอความจากจารึกหลายหลักกลาวถึงการกัลปนา
ท่ีดิน ทรัพยสิ่งของตางๆ และขาทาสชายหญิงแดศาสนสถาน แสดงถึงขอมูลดานทรัพยากร จํานวน
ประชากร คติความเชื่อทางศาสนาที่มีอิทธิพลตอชุมชนโบราณในบริเวณรอบเขาพนมรุง  อิทธิพลของ
วัฒนธรรมเขมรที่มีตอชุมชนโบราณมีอยางมาก นอกจากมีปราสาทพนมรุงเปนศูนยกลางทางศาสนา
และชุมชนแลว ยังมีการสรางศาสนสถานขนาดเล็กขึ้นในชุมชนโบราณบริเวณรอบเขาพนมรุงหลาย
แหง  โดยพบชิ้นสวนประกอบสถาปตยกรรม ประติมากรรมรูปเคารพจํานวนหลายชิ้น  ซึ่งศาสนสถาน
เหลานี้คงสรางขึ้นในลักษณะของศาสนสถานประจําชุมชน    ปราสาทพนมรุงคงเปนศาสนสถานที่
สําคัญมากแหงหนึ่งในพื้นที่แถบนี้ จารึกปราสาทพนมรุง 7 , 9  มีการกลาวถึงลําดับสกุลวงศของกษัตริย
เขมรหลายพระองคในราชวงศมหิธรปุระ   ศาสนสถานบนเขาพนมรุงคงไดรับการนับถืออยางตอเนื่อง
มาตั้งแตสมัยพุทธศตวรรษที่ 15 - 16 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 ท่ีมีการสรางอาคารเพิ่มเติม  ชุมชน
โบราณบางแหงปรากฏหลักฐานการเปลี่ยนแปลงคติความเชื่อทางศาสนาที่ไดรับการเคารพนับถืออยาง
แพรหลายในชวงนั้น     เมื่ออํานาจของอาณาจักรเขมรเสื่อมลง    ศาสนสถานบนเขาพนมรุงยังคงไดรับ
การเคารพนับถือในฐานะศาสนสถานประจําชุมชนตอเนื่องมา  แตเม่ือขาดผูอุปถัมภในระดับสูงและอยู
หางไกลจากศูนยกลางการปกครอง  ชุมชนเล็กๆ บางแหงอาจถูกทิ้งรางไปบาง  แตก็ยังคงมีการอาศัยอยู
ตอเนื่องดังที่ช่ือของปราสาทพนมรุงยังคงปรากฏอยูจนปจจุบัน  แสดงวาตลอดระยะเวลาที่ผานมา  
บริเวณรอบเขาพนมรุงคงมีชุมชนโบราณอาศัยอยูตลอดเวลา ถึงแมจะไมมีความสําคัญเหมือนเชนใน
อดีตท่ีผานมา  แตช่ือพนมรุงก็ยังคงอยูและสืบเนื่องตลอดมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั 

                                                 
18 ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์, ศลิปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมิหลังทางปญญา – รูปแบบทาง

ศลิปกรรม ,32 – 34. 
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แผนผังที่  2  ภาพถายทางอากาศชุมชนโบราณบานตลุงเกา  ตําบลโคกมา  
 อําเภอประโคนชัย จังหวัดบรีุรัมย 

 
ที่มา : ภาพถายทางอากาศ พ.ศ. 2497  กรมแผนที่ทหาร  มาตราสวน 1 : 50,000  
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ภาพที่  180  ประติมากรรมสําริด รูปพระวศิวกรรม 
 

ที่มา : Marlene L. Zeffreys, Heaven and Empire : Khmer Bronzes from the 9th to 15th 

Centuries (Bangkok : white lotus, 2001), plate 94. 
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ภาพที่  181   ประติมากรรมสําริดรูปนางปรัชญาปารมิตา   
 

ที่มา : Marlene L. Zeffreys, Heaven and Empire : Khmer Bronzes from the 9th to 15th 
Centuries (Bangkok : white lotus, 2001), plate 77. 
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ภาพที่  182   ประติมากรรมสําริดรูปนางปรัชญาปารมิตา   
พบที่ปราสาทพิมาย  จังหวดันครราชสีมา 
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ภาพที่  183   วัชระสําริดพบที่ปราสาทพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
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ภาพที่ 184  ภาพสลักรูปบุคคลนําส่ิงของมาถวายแดศาสนสถาน 
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  ภาพที่  185  ภาพสลักรูปบุคคลนําส่ิงของมาถวายแดฤาษ ี
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แผนผังที่  3  ภาพถายทางอากาศบริเวณดานทิศตะวันออกของเขาพนมรุง  จังหวัดบุรีรัมย 
 

ที่มา : ภาพถายทางอากาศ พ.ศ. 2497  กรมแผนที่ทหาร  มาตราสวน 1 : 50,000  
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บทท่ี 5 
 

บทสรุป 
 

จากการศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณบริเวณรอบเขาพนมรุง  จาก 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทตางๆ  จากการสํารวจ รวมทั้งหลักฐานประเภทศิลาจารึก   ทําใหได
พบขอมูลใหมและรองรอยหลักฐานของชุมชนโบราณรอบเขาพนมรุงเปนจํานวนมาก  โดยพบ
ชุมชนโบราณเปนจํานวนถึงกวา 50 แหง  โดยสามารถแบงพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชน
โบราณในวัฒนธรรมเขมรบริเวณรอบเขาพนมรุง ไดดังนี้  

ระยะที่ 1  สมัยกอนเมืองพระนคร (กอนพุทธศตวรรษที่ 15)  
ชวงนี้เปนระยะเวลาการอยูอาศัยของชุมชนแรกเริ่มในบริเวณรอบเขาพนมรุง    จาก

การสํารวจแหลงโบราณคดีบริเวณรอบเขาพนมรุงพบหลักฐานของชุมชนโบราณ การศึกษา
ภาพถายทางอากาศและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบแสดงใหเห็นวาชุมชนโบราณในบริเวณรอบ
เขาพนมรุงมีการอยูอาศัยมาตั้งแตสมัยประวัติศาสตรตอนตน  ชวงนี้ชุมชนโบราณมีการอยูอาศัย
อยางไมหนาแนนนัก  มักกระจายอยูรอบๆ  สวนใหญจะเลือกตั้งถ่ินฐานอยูใกลแหลงน้ําธรรมชาติ   
เชน ลําปะเทีย , หวยตะแบง เปนตน   บางแหงมีการขุดคูน้ําลอมรอบชุมชนเพื่อใชประโยชนจากคู
น้ํา เพื่อการกักเก็บน้ําและเปนแหลงอาหาร  ลักษณะของผังเมืองในชวงนี้มีรูปรางไมสม่ําเสมอตาม
แบบเมืองในสมัยประวัติศาสตรตอนตน   สวนใหญเปนรูปเกือบกลมหรือวงรี ชุมชนโบราณใน
จังหวัดบุรีรัมยหลายแหงมีผังเมืองลักษณะนี้ เชน ชุมชนโบราณบานจะบก อําเภอนางรอง ชุมชน
โบราณบานแสลงโทน อําเภอประโคนชัย เปนตน  ชุมชนโบราณบริเวณรอบเขาพนมรุงที่มีรองรอย
การขุดคูน้ําคันดินลอมรอบชุมชนอยางชัดเจน คือ ชุมชนโบราณบานตลุงเกา อําเภอประโคนชัย 
ชุมชนนี้มีการขุดคูน้ําลอมรอบจํานวน 3 ช้ัน  ตัวเมืองมี 2 ช้ัน  ช้ันในเปนรูปวงกลม   ตัวเมือง
ช้ันนอกมีการขยายตอลงมาทางทิศใตเปนรูปสี่เหล่ียมซึ่งเปนรูปแบบแผนผังของชุมชนที่ไดรับ
อิทธิพลวัฒนธรรมเขมร  และที่แหลงโบราณคดีโคกสลองตอง  บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก 
อําเภอประโคนชัย  พบรองรอยหลักฐานการอยูอาศัยของชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย
ในชวงยุคเหล็ก   ราว 2,000 ปมาแลว แผนผังของชุมชนเปนรูปวงกลมมีการขุดคูน้ําลอมรอบ  และ
พบหลักฐานเกี่ยวกับการถลุงเหล็ก  ไดแก เบาดินเผา  ทอลม  เตา ตะกรันโลหะและภาชนะดินเผา 
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากแหลงโบราณคดีสวนใหญ คือ เศษภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดิน   
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แผนผังที่  2  ภาพถายทางอากาศชุมชนโบราณบานตลุงเกา  ตําบลโคกมา  
 อําเภอประโคนชัย จังหวัดบรีุรัมย 

 
ที่มา : ภาพถายทางอากาศ พ.ศ. 2497  กรมแผนที่ทหาร  มาตราสวน 1 : 50,000  
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ภาพที่  180  ประติมากรรมสําริด รูปพระวศิวกรรม 
 

ที่มา : Marlene L. Zeffreys, Heaven and Empire : Khmer Bronzes from the 9th to 15th 

Centuries (Bangkok : white lotus, 2001), plate 94. 
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ภาพที่  181   ประติมากรรมสําริดรูปนางปรัชญาปารมิตา   
 

ที่มา : Marlene L. Zeffreys, Heaven and Empire : Khmer Bronzes from the 9th to 15th 
Centuries (Bangkok : white lotus, 2001), plate 77. 
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ภาพที่  182   ประติมากรรมสําริดรูปนางปรัชญาปารมิตา   
พบที่ปราสาทพิมาย  จังหวดันครราชสีมา 
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ภาพที่  183   วัชระสําริดพบที่ปราสาทพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
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ภาพที่ 184  ภาพสลักรูปบุคคลนําส่ิงของมาถวายแดศาสนสถาน 
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  ภาพที่  185  ภาพสลักรูปบุคคลนําส่ิงของมาถวายแดฤาษ ี
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แผนผังที่  3  ภาพถายทางอากาศบริเวณดานทิศตะวันออกของเขาพนมรุง  จังหวัดบุรีรัมย 
 

ที่มา : ภาพถายทางอากาศ พ.ศ. 2497  กรมแผนที่ทหาร  มาตราสวน 1 : 50,000  
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แบบผิวเรียบ และแบบตกแตงผิวดวยลายเชือก  
จากการกําหนดอายุโดยการเปรียบเทียบหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ ไดผลสรุปวา

ชวงระยะเวลาการอยูอาศัยระยะแรกของชุมชนโบราณในบริเวณรอบเขาพนมรุงเริ่มตนในชวงสมัย
ประวัติศาสตรตอนตน   แหลงโบราณคดีที่มีรองรอยการอยูอาศัยในชวงนี้มีจํานวน 5 แหลงดวยกัน 
คือ  

1. แหลงโบราณคดีโคกฝรั่ง  บานโคกตาพรหม  ตําบลตาจง  อําเภอละหานทราย 
2. แหลงโบราณคดีบานตลุงเกา  ตําบลโคกมา  อําเภอประโคนชัย 
3. แหลงโบราณคดีโคกสลองตอง  บานโคกเมือง  ตําบลจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย 
4. แหลงโบราณคดีโคกยายคาน  บานโคกเมือง  ตําบลจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย 
5. แหลงโบราณคดีโคกขมิ้น  บานหนองหิน  ตําบลถาวร  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
นอกจากนี้ยังพบวาบางชุมชนเปนแหลงถลุงโลหะ  ปริมาณของตะกรันที่พบแสดงถึง

ปริมาณของแรเหล็กที่สามารถถลุงเพื่อนําไปใชประโยชนได  โลหะที่ถลุงไดสันนิษฐานวาใน
ชวงแรกคงผลิตขึ้นเพื่อใชในชุมชน และในชวงตอมาเมื่อชุมชนเพิ่มจํานวนมากขึ้นและมีการติดตอ
กับชุมชนภายนอก   ทําใหมีการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อสงไปจําหนายยังชุมชนใกลเคียงอื่นๆ ดวย    
กอนตะกรันโลหะที่พบจํานวนมาก  แสดงถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีของประชาชนในชวง
นั้นที่สามารถถลุงโลหะมาสรรคสรางเปนเครื่องมือเครื่องใชประเภทตางๆ    

 
 ระยะที่ 2  สมัยประวัติศาสตรที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร ราวพุทธศตวรรษที่  15 

– 18    ในชวงนี้ชุมชนโบราณบริเวณรอบเขาพนมรุงปรากฏรองรอยของอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรที่
แพรกระจายเขามาในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  การรับวัฒนธรรมเขมรกอใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางชัดเจนในหลายๆ ดาน   ชวงนี้ชุมชนโบราณมีปริมาณเพิ่มขึ้น
อยางมากและอาศัยอยูอยางหนาแนน  เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรทําใหชุมชนมีการ
ขยายตัวและกระจายตัวเพื่อออกไปตั้งถ่ินฐานใหม    อิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรปรากฏขึ้นตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ 15 เปนตนมา  จากการสํารวจพบวาแหลงโบราณคดีสวนใหญมีการอาศัยอยูในชวง
นี้  ชุมชนโบราณบางแหงมีการอยูอาศัยที่ตอเนื่องมาจากสมัยประวัติศาสตรตอนตนและรับอิทธิพล
วัฒนธรรมเขมรที่เขามาในชวงนี้แตมีจํานวนไมมาก ชุมชนโบราณสวนใหญเพิ่งเริ่มเขามาตั้งถ่ิน
ฐานในชวงนี้   ดังที่ไดพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภทตางๆ ทั้งโบราณสถาน  โบราณวัตถุ
ประเภทตางๆ  ศิลาจารึก  เครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  เปนตน     

อิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรที่ปรากฏชัดเจนในพื้นที่บริเวณรอบเขาพนมรุง คือ การ
สรางปราสาทอิฐ 2 หลังบนเขาพนมรุง การสรางปราสาทบนเขาพนมรุงแสดงถึงการเผยแพรของ
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ศาสนาฮินดูที่เขามามีอิทธิพลตอชุมชนโบราณในบริเวณนี้  และความสําคัญของเขาพนมรุงที่ไดรับ
เลือกใหเปนที่สรางศาสนสถานโดยเปรียบประดุจวิมานที่ประทับของพระศิวะบนเขาไกลาส   เขา
พนมรุงคงไดรับความสําคัญอยางตอเนื่องเพราะมีการสรางปราสาทบนเขาพนมรุงในระยะตอมา  
การสรางปราสาทพนมรุงในชวงพุทธศตวรรษที่ 17 แสดงถึงบทบาทความสําคัญของชุมชนท่ี
เปลี่ยนจากชุมชนเล็กๆ มาเปนชุมชนขนาดใหญที่มีความสําคัญ  มีการกอสรางศาสนสถานขนาด
ใหญ  การเกณฑแรงงานคนจํานวนมากเพื่อสรางปราสาท   ศาสนสถานที่ถูกสรางขึ้นนี้มิใชเพียงศา
สนสถานประจําชุมชน  แตเปนศูนยกลางของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายในบริเวณนี้ 

 จารึกพบที่ปราสาทพนมรุงในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 มีขอความที่แสดงถึงความสําคัญ
ของเขาพนมรุงจากกษัตริยที่ครองราชยที่เมืองพระนคร เปนหลักฐานที่แสดงถึงการติดตอระหวาง
ชุมชนโบราณที่พนมรุงกับศูนยกลางอํานาจ โดยที่ปราสาทพนมรุงเปนชุมชนที่สําคัญในเสนทาง
ระหวางเมืองพิมายกับเมืองพระนคร  และยังมีการสรางปราสาทเมืองต่ําขึ้นอีกแหงหนึ่งในบริเวณ
ใกลเคียงกับปราสาทพนมรุง   ปราสาทเมืองต่ําสรางขึ้นในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายเชนเดียวกับ
ปราสาทพนมรุง  เพื่อเปนศาสนสถานประจําชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณนั้น   ซ่ึงบริเวณปราสาทเมือง
ต่ํานี้ พบหลักฐานการอยูอาศัยของชุมชนตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายจนถึงสมัย
ประวัติศาสตรตอนตน เปนชุมชนขนาดใหญ  เมื่อมีการรับอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรเขามาจึงมี
การสรางปราสาทเมืองต่ําขึ้นเพื่อเปนศาสนสถานสําหรับชุมชนที่อยูในบริเวณนี้  

ในชวงนี้รูปแบบการตั้งถ่ินฐานของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากชวงกอนหนา  มีสอง
ลักษณะคือ  การตั้งชุมชนในลักษณะที่มีรูปทรงสม่ําเสมอประกอบดวยคูน้ําคันดินลอมรอบ และ
การตั้งชุมชนที่มีรูปรางไมสม่ําเสมอปราศจากการสรางคูน้ําคันดิน  การศึกษาจากภาพถายทาง
อากาศพบรองรอยของชุมชนโบราณหลายแหงมีการตั้งชุมชนในลักษณะที่มีรูปทรงสม่ําเสมอ
ประกอบดวยคูน้ําคันดินลอมรอบ รูปสี่เหล่ียมผืนผาหรือจัตุรัส  บางแหงมีสระน้ํารูปสี่เหล่ียมอยู
ภายในชุมชนดวย ชุมชนลักษณะนี้พบจํานวนมากที่สุด  ในขณะเดียวกันชุมชนที่มีรูปรางไม
สม่ําเสมอปราศจากการสรางคูน้ําคันดินนี้พบหลายแหงเชนกัน บางแหงมีการสรางอางเก็บน้ําขนาด
ใหญที่เรียกวา บาราย ขึ้นเพื่อชวยเก็บกักน้ํา  เนื่องจากชุมชนเหลานี้อยูหางไกลจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติ   รูปแบบการตั้งถ่ินฐานของชุมชนใน 2 รูปแบบนี้ เปนการจัดการน้ําที่ถูกออกแบบขึ้น
เพื่อใชควบคุมแหลงน้ํา   การขุดคูน้ํานั้นใชประโยชนในการปองกันตัวเองและใชในพิธีกรรม   
สวนบารายนั้นเพื่อใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  ใชในการเกษตรกรรมของชุมชนที่อยูโดยรอบ 
และเพื่อประโยชนในดานศาสนา   เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชน
ในชวงที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร 
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นอกจากนี้ในการสํารวจแหลงโบราณคดีพบเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื้อแกรง ที่เรียกวา 
เครื่องถวยเขมร ในแหลงโบราณคดีเกือบทุกแหลง และยังพบในแหลงโบราณคดีที่ไดรับอิทธิพล
วัฒนธรรมเขมรในภูมิภาคอื่นๆ ดวย  เครื่องถวยเขมรมีลักษณะรูปแบบที่เปนเอกลักษณ   สวนใหญ
ผลิตจากแหลงเตาในจังหวัดบุรีรัมย  เครื่องถวยเขมรบางแบบไดรับอิทธิพลดานรูปแบบมาจาก
เครื่องถวยจีนดวย   จากการสํารวจของกรมศิลปากรพบแหลงเตาเผาภาชนะดินเผาในเขตจังหวัด
บุรีรัมย สุรินทร และจังหวัดใกลเคียงถึงกวา  200 เตา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดบุรีรัมยพบแหลง
เตาเผากระจายอยูทุกอําเภอ  จากการสํารวจพบวาเตาเผาในจังหวัดบุรีรัมยเกือบทุกแหลงผลิต
เครื่องปนดินเผาที่มีรูปแบบทางศิลปะแบบเดียวกัน ซ่ึงนาจะมีอายุอยูในระยะเวลาเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกัน ผลการกําหนดอายุจากการวิเคราะหตัวอยางถานที่ไดจากเตาโคกลิ้นฟา โดยวิธี
คารบอน 14  พบวามีอายุระหวางพุทธศตวรรษที่  15 – 18  ดังนั้นแหลงโบราณคดีที่พบเครื่องถวย
เขมรสันนิษฐานวานาจะมีอายุรวมสมัยกัน   และไดพบเครื่องถวยจีนดวยแสดงถึงการติดตอ
สัมพันธกันระหวางชุมชน  เครื่องถวยจีนที่พบนี้อาจนําเขามาโดยการติดตอโดยตรงระหวางชุมชน
โบราณในบริเวณนี้กับพอคาชาวจีน หรืออาจมีการติดตอผานคนกลางเปนผูนําเขามา   

ขอความในจารึกปราสาทพนมรุง 2 – 6 , 11 เปนจารึกภาษาเขมรโบราณ  กลาวถึงการ
กัลปนาที่ดิน ส่ิงของ และผูคนถวายแดเทพเจาแหงเขาพนมรุง  จารึกบางหลักมีการกลาวถึงชื่อเมือง
หรือหมูบานที่ถูกกัลปนาอยางชัดเจน  จากการสํารวจพบหลักหินหรือหลักเขตหินในแหลง
โบราณคดีหลายแหง   หลักหินที่พบสันนิษฐานวาเปนสิ่งที่แสดงขอบเขตพื้นที่ที่ถูกกัลปนา  ซ่ึง
บริเวณที่ถูกกัลปนานี้จะตองเปนชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยูจํานวนมาก เพราะประชาชนที่อาศัย
อยูในที่ดินนั้นจะตองทําหนาที่เปนผูดูแลศาสนสถานที่ตนถูกกัลปนาดวย  แมวารายชื่อหมูบานหรือ
เมืองที่ปรากฏในจารึกจะไมสามารถทราบตําแหนงที่ตั้งที่แทจริงได  แตหลักฐานที่พบนี้สอดคลอง
กับหลักฐานที่ไดจากการสํารวจ  โดยพบชุมชนโบราณที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรจํานวนถึง 
40 แหง  แสดงถึงความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณกับปราสาทพนมรุงซ่ึงเปนทั้งศูนยกลางทาง
ศาสนาและศูนยกลางชุมชนดวย   

ชุมชนโบราณในบริเวณรอบเขาพนมรุงมีการอยูอาศัยตอเนื่องกันมาตลอดจนถึงในชวง
พุทธศตวรรษที่18  มีการกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนเขาพนมรุง      และในบริเวณรอบเขาพนมรุงได
พบส่ิงกอสรางที่เรียกวา อโรคยศาลา จํานวน  2 แหง คือ กุฏิฤาษีโคกเมือง และกุฏิฤาษีหนองบัวราย  
และธรรมศาลา  จํานวน 1 แหง คือ ปราสาทบานบุ   สันนิษฐานวาคงเลือกสรางในบริเวณที่มีชุมชน
ตั้งอยูกอนแลว    จารึกปราสาทพระขรรคมีขอความกลาวถึงวาพระเจาชัยวรมันที่ 7 ทรงโปรดใหมี
การกอสรางอโรคยศาลา และธรรมศาลาบนเสนทางที่ไปสูเมืองสําคัญตางๆ ซ่ึงหนึ่งในหลาย
เสนทางมีเสนทางจากเมืองพระนครหลวงไปสูเมืองพิมายดวย    หลังจากพุทธศตวรรษที่ 18   
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อาณาจักรเขมรเริ่มเสื่อมอํานาจลง  ความสําคัญของเขาพนมรุงลดลงหรืออาจถูกทิ้งรางไปในที่สุด   
แตชุมชนโบราณที่อาศัยอยูนั้น  บางแหงอาจถูกทิ้งราง  หรือบางแหงอาจมีการอยูอาศัยตอเนื่องมา  
แตก็มีลักษณะเปนชุมชนเล็กๆ ที่อยูหางไกลจากศูนยกลาง  มิไดเปนเมืองสําคัญหรือเปนศูนยกลาง
ทางศาสนาเชนในอดีตที่ผานมา     

 
บริเวณที่ราบรอบเขาพนมรุงเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการตั้งถ่ินฐาน

ของชุมชน  ชุมชนโบราณสมัยเร่ิมแรกที่เขามาตั้งถ่ินฐานในพื้นที่แถบนี้  สันนิษฐานวาเปนชุมชนที่
อยูในชวงสมัยหัวเลี้ยวประวัติศาสตรที่มีพัฒนาการตอเนื่องมาจากชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตร
ตอนปลายที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายดาน  ชุมชนมีการกระจายตัวออกไปเลือกตั้งถ่ินฐาน
ในพื้นที่ใหม เพราะการมีเทคโนโลยีที่เจริญขึ้น รูจักการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดีขึ้น มี
การติดตอแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นๆ และมีการรับวัฒนธรรมจากภายนอกเขามา ชุมชนเหลานี้ก็เร่ิม
มีพัฒนาการทางวัฒนธรรมภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรมที่รับเขามา ที่ปรากฏชัดเจนคือดานศาสนา       

ตอมาราวพุทธศตวรรษที่ 15  เมื่อวัฒนธรรมเขมรไดเขามามีอิทธิพลตอชุมชนโบราณใน
บริเวณนี้  ซ่ึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากทั้งทางดานสังคมและวัฒนธรรม   ชุมชนโบราณ
บางแหงมีการอยูอาศัยที่ตอเนื่องมาตั้งแตสมัยประวัติศาสตรตอนตน  บางชุมชนเริ่มเขามาอยูอาศัย
ใหม    ชวงนี้พบวาชุมชนโบราณมีจํานวนมากและหนาแนนที่สุด  หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ
แสดงถึงความสัมพันธระหวางปราสาทพนมรุงกับชุมชนโบราณบริเวณรอบเขาพนมรุงในหลายๆ 
ดาน  ซ่ึงตลอดระยะเวลากวา 400 ปที่ปราสาทบนเขาพนมรุงไดรับความเคารพนับถือและมี
ความสําคัญในฐานะที่เปนศูนยกลางของศาสนาฮินดู  ลัทธิไศวนิกายของพื้นที่ในแถบนี้    ชุมชนท่ี
อาศัยอยูในบริเวณนี้ก็ยังคงอาศัยอยูอยางตอเนื่องควบคูกัน  พรอมกับมีการสรางสรรคส่ิงตางๆ ขึ้น
อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนปราสาทประธานที่สรางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 17 ซ่ึงถือเปนชวงที่ชุมชน
แถบนี้มีความเจริญสูงสุด    การจัดการทรัพยากรน้ํา  การสรางบารายขนาดใหญ  การผลิตเครื่อง
ถวยที่มีเอกลักษณของตนเอง  เครื่องมือเครื่องใชประเภทตางๆ  ซ่ึงหลักฐานที่กลาวมาทั้งหมดแสดง
ใหเห็นถึงพัฒนาการของชุมชนโบราณในบริเวณรอบเขาพนมรุงไดเปนอยางดี 

 ส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นแสดงถึงภูมิปญญาอันชาญฉลาดของผูคนในสมัยโบราณที่มีการคิดคน
วิทยาการในดานตางๆ ทั้งดานศิลปะ สถาปตยกรรม วิศวกรรมและปรัชญา  สืบตอมาจนถึงปจจุบัน  
ถึงแมวาความกาวหนาทางวิทยาการสาขาตางๆ ในปจจุบันจะสามารถนํามาประยุกตใชในการศึกษา
ตีความหลักฐานทางโบราณคดีเหลานี้ไดมากขึ้น  แตก็คงเปนเพียงการสันนิษฐานจากรองรอย
หลักฐานที่ยังหลงเหลืออยูเทานั้น    
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 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรจะไดมีการศึกษาเพิ่มเติมแหลงโบราณคดีที่นาสนใจ จํานวน 2 แหลง  คือ แหลง
โบราณคดีบานตลุงเกา  ตําบลโคกมา  อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย  ซ่ึงจากรูปแบบของชุมชน
และหลักฐานที่พบสันนิษฐานวาเปนชุมชนที่มีการอยูอาศัยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย
และตอเนื่องจนถึงสมัยรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร และแหลงโบราณคดีโคกฝรั่ง บานโคกตาพรหม 
ตําบลตาจง อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย  โดยการขุดคนทางโบราณคดีเพื่อศึกษาถึงชั้นดิน
ทางวัฒนธรรม  และนําผลการกําหนดอายุแหลงโบราณคดีแหงนี้ไปใชในการศึกษาเปรียบเทียบ
แหลงโบราณคดีอ่ืนๆ ในแถบนี้ตอไป  
 
ขอจํากัด 
 การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสํารวจทางโบราณคดีในการเก็บรวบรวมขอมูล  ซ่ึงหลักฐานทาง
โบราณคดีที่พบในแหลงโบราณคดีบางแหงไมสามารถกําหนดอายุสมัยไดอยางชัดเจน  เพราะเปน
หลักฐานที่พบอยูบนผิวดิน อาจเกิดการเคลื่อนยายมาจากที่อ่ืนหรือเกิดจากการรบกวน  ดังนั้นการ
กําหนดอายุของแหลงโบราณคดีบางแหงหรือผลการศึกษาที่ไดในครั้งนี้จึงยังไมสามารถสรุปอยาง
ชัดเจนได 
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