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ปัจจุบนัหากตอ้งการศึกษาเก่ียวกับศิลปะศรีวิชยันัน้จะพบว่ากลุ่มโบราณสถานเมืองไชยา ไดแ้ก่ 

วดัแกว้ วดัหลงและพระบรมธาตไุชยา เป็นโบราณสถานส าคญัแบบศิลปะศรีวิชยัในจ านวนไม่มากท่ียงัคง
สภาพใหส้ามารถท าการศึกษาไดแ้ละไดแ้สดงรูปแบบอิทธิทางศิลปะท่ีหลากหลาย เช่น ศิลปะชวา ศิลปะ
ปาละ และศิลปะจาม นอกจากนี้ยังมีความเก่ียวข้องกับหลักฐานได้จารึกหลักท่ี 23 อยู่เสมอ แต่ใน
ขณะเดียวกันขอ้มูลทางดา้นประวตัิศาสตรศ์ิลปะในสมยัศรีวิชยัมีขอ้มูลชุดเดิมท่ีใชง้านกันเรื่อยมาโดยยงั
ไมไ่ดร้บัการตรวจสอบหรือศกึษาใหอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้น 
 สารนิพนธ์ฉบับนีมี้จุดประสงคท่ี์จะศึกษารูปแบบศิลปกรรมในเชิงเปรียบเทียบกับกลุ่มกระแส
อิทธิพลศิลปะชวา ศลิปะจามเป็นหลกั เพ่ือน ามาก าหนดอายใุหก้บักลุม่โบราณสถานเมืองไชยา ซึ่งหลงัจาก
การศกึษาท าใหพ้บว่ากลุ่มโบราณสถานเมืองไชยามีอายสุมยัในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 14  – 16 เป็นตน้
มา และท าใหพ้บว่าอายสุมยัของวดัแกว้ (ช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 14 –  กลางพทุธศตวรรษท่ี 15) และวดั
หลง (ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 – พุทธศตวรรษท่ี 16) นัน้มีอายุสมยัท่ีไม่สอดคลอ้งกบัปีการสรา้งปราสาท 3 
หลงัในปี พ.ศ. 1318 ตามท่ีปรากฏในจารกึ หลกัท่ี 23 ดงันัน้วดัแกว้และวัดหลงจึงไม่น่าใช่ปราสาท 2 ใน 3 
หลงัตามนกัวิชาการหลายทา่นไดก้ลา่วไว ้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การคน้ควา้อิสระฉบบันีส้  าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองดว้ยความอนุเคราะหแ์ละความกรุณาจาก
ผูค้นมากมาย อันดบัแรกขอขอบคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ประภัสสร ์ชูวิเชียร ท่ีให้
ค  าแนะน าตา่งๆ ในทกุกระบวนการ และการออกภาคสนามท่ีไดใ้หค้วามรู ้ประสบการณใ์หม่ และความสขุ 
และขอขอบคณุประธานกรรมการคมุสอบ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เชษฐ์ ติงสญัชลี ท่ีใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชนใ์นการศกึษาคน้ควา้ตอ่ไปในภายภาคหนา้ และค าช่ืนชมท่ีจะเป็นแรงผลกัดนัใหก้บัอนาคต 
 ขอขอบคณุ อ.กวิฏ ตัง้จรสัวงศ ์และพ่ีฮิง วรพงศ ์อภินนัทเวช ผูใ้หค้วามอนเุคราะหเ์รื่องภาพถ่ายท่ี
เป็นสว่นส าคญัของงานวิจยัชิน้นีเ้ป็นอยา่งมาก รวมถึงค าแนะน าทางดา้นวิชาการอีกมากมาย 
 ขอขอบคุณ พ่ีบอย หวัหนา้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ท่ีใหค้วามอนุเคราะหท์างดา้นขอ้มูล
และดแูลเป็นอยา่งดีในตอนเก็บขอ้มลู 
 ขอขอบคณุครอบครวัท่ีคอยใหก้ าลงัใจ และเช่ือมั่นต่อผูว้ิจยัมาโดยตลอด และขอขอบคณุเพ่ือนๆ
เอกประวัติศาสตรศ์ิลปะทุกคนและรุ่นพ่ีท่ีใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า และก าลังใจท่ีส่งผลให้การวิจัยชิน้นี ้
ส  าเรจ็ไดด้ว้ยดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ง 
 

สารบญั 

บทคดัย่อ ข 

กิตตกิรรมประกาศ ค 

สารบญั ง 

สารบญัรูปภาพ จ 

บทท่ี 1 บทน า 1 

บทท่ี 2 ภาพรวม ความส าคญัของกลุม่โบราณสถาน และการศกึษาท่ีผ่านมา 5 

ความส าคญัของสภาพภมูิศาสตรแ์ละแหลง่ท่ีตัง้ 5 

ความส าคญัของเมืองไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 8 

จารกึหลกัท่ี 23 กบัความเก่ียวขอ้งกบักลุม่โบราณสถานไชยา 10 

ขอ้มลูทั่วไปของโบราณสถาน 14 

การศกึษาท่ีผ่านมาเก่ียวกบักลุม่โบราณสถานเมืองไชยา 38 

บทท่ี 3 บทวิเคราะหแ์ละก าหนดอายกุลุม่โบราณสถาน 40 

3.1 แผนผงั 40 

3.2 วิเคราะหรู์ปแบบศลิปกรรม 50 

3.3 สรุปประเด็นท่ีไดจ้ากการศกึษารูปแบบ 90 

บทท่ี 4 บทสรุป 98 

บรรณานกุรม 101 

 

 

 
 



จ 

 

สารบญัรปูภาพ 

ภาพท่ี 1   แผนท่ีแสดงการมาของอารยธรรมอินเดียสูค่าบสมทุรอินโดจีน 5 

ภาพท่ี 2   ภาพจารกึหลกัท่ี 23 ดา้นท่ี 1 10 

ภาพท่ี 3   ภาพจารกึหลกัท่ี 23 ดา้นท่ี 2 10 

ภาพท่ี 4   ภาพวดัแกว้ดา้นทิศตะวนัออก 14 

ภาพท่ี 5   แผนผงัวดัแกว้ 14 

ภาพท่ี 6   ภาพสว่นฐานวดัแกว้ ดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ 15 

ภาพท่ี 7   ภาพสว่นฐานประทกัษิณชัน้ท่ี 2 ของมขุดา้นทิศเหนือ 15 

ภาพท่ี 8   ภาพสว่นฐานลวดบวัรองรบัเรือนธาตบุรเิวณมมุเรือนธาตทุิศเหนือ 16 

ภาพท่ี 9   ภาพผนงัเรือนธาตดุา้นทิศใต ้ 17 

ภาพท่ี 10  ภาพสว่นยอดของเสาตดิผนงัท่ีมีการประดบัลวดบวัรดัส่วนยอด 17 

ภาพท่ี 11  ภาพสว่นฐานลวดบวัรองรบัเรือนธาตขุองสว่นมขุ อยู่ต  ่ากวา่                                                                                          

สว่นลวดบวัรองรบัเรือนธาตขุองเรือนธาตจุรงิมขุดา้นทิศเหนือ 18 

ภาพท่ี 12  ภาพอาคารจ าลองยอดกฑูแุละมีการประดบัส่วนฐานดว้ยกฑู ุ 

ท่ีเสาติดผนงัรองรบัซุม้ของเรือนธาตดุา้นทิศใต ้ 18 

ภาพท่ี 13  ภาพเสาติดผนงัรองรบัซุม้จ  าลองดา้นทิศตะวนัตกของมขุทิศใต ้ 19 

ภาพท่ี 14  ชอ่งจระดา้นขา้งผนงัดา้นทิศตะวนัตกของมขุดา้นทิศเหนือ 19 

ภาพท่ี 15  ภาพภายในหอ้งมขุดา้นทิศเหนือปรากฏพระพทุธรูปประดษิฐาน 

อยูล่กัษณะสว่นหลงัติดกบัผนงั 19 

ภาพท่ี 16  พระพทุธรูปท่ีประดษิฐานอยูภ่ายในหอ้งครรภคฤหะกลาง 20 

ภาพท่ี 17  ชอ่งจระน าขา้งผนงัดา้นทิศใตข้องหอ้งกลาง 20 

ภาพท่ี 18  ภาพรอ่งรอยอาคารจ าลองประดบัยอดดา้นทิศตะวนัออก 21 

ภาพท่ี 19  พระพทุธเจา้อกัโษภยะ 22 

ภาพท่ี 20  พระพทุธรูปหินทรายแดง ศลิปะอยธุยา บรเิวณภายในมขุดา้นทิศเหนือ 22 

ภาพท่ี 21  ภาพยอดเจดีย ์ท่ีสนันิษฐานว่าเป็นยอดเจดียข์องวดัแกว้ 23 

ภาพท่ี 22  ภาพสถปูจ าลองท่ีพบบรเิวณขา้งปราสาทวดัแกว้ 23 



ฉ 

 

ภาพท่ี 23  ภาพวดัหลงดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้ 24 

ภาพท่ี 24  แผนผงัวดัหลง 24 

ภาพท่ี 25  ภาพสว่นฐานของวดัหลงทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ 25 

ภาพท่ี 26  สว่นมขุดา้นทิศใตท่ี้ย่ืนออกมามีสว่นลวดบวัต ่ากวา่ลวดบวัเรือนธาตจุรงิ 26 

ภาพท่ี 27  ภาพภายในหอ้งครรภคฤหะกลาง 26 

ภาพท่ี 28  สว่นพืน้ 2 ระดบับรเิวณมขุขา้งกบัสว่นฐานประทกัษิณ       26

ภาพท่ี 29  สว่นแนวก าแพงกนัดนิท่ีก่อเช่ือมมขุ ดา้นทิศตะวนัเฉียงใต ้                                        27

ภาพท่ี 30  ภาพพระบรมธาตไุชยา ดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ       28

ภาพท่ี 31  แผนผงัพระบรมธาตไุชยา          28

ภาพท่ี 32  ภาพสว่นฐานของพระบรมธาตไุชยา         29

ภาพท่ี 33  สว่นซุม้ท่ียอดเป็นสถปูจ าลองทางดา้นทิศตะวนัออก ประดษิฐานพระพทุธรูปภายใน   30 

ภาพท่ี 34  เจดียท่ี์มียอดเป็นพรหมพกัตร ์องคด์า้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้      30 

ภาพท่ี 35  สว่นเรือนธาตดุา้นทิศตะวนัตก          31

ภาพท่ี 36  ภาพภายในหอ้งครรภคฤหะ              36

ภาพท่ี 37  สว่นยอดพระบรมธาตไุชยา            32

ภาพท่ี 38  พระพทุธรูปปางแสดงธรรม ประทบัยืน         33

ภาพท่ี 39  พระพทธุรูปศลิา ประทบันั่งปางสมาธิ อิทธิพลศลิปะคปุตะสารนาทและศลิปะทวารวดี   34

ภาพท่ี 40  พระพทุธรูปศลิปะอยธุยา อยู่บรเิวณดา้นวิหาร        35

ภาพท่ี 41  พระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร 2 กร ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร   35

ภาพท่ี 42  พระอวโลกิเตศวรส ารดิ 8 กร          36

ภาพท่ี 43  ภาพพระอวโลกิเตศวรศลิา 2 กร อิทธิพลศลิปะจาม       37

ภาพท่ี 44  ภาพสว่นบวัประดบัยอดสถปู สนันิษฐานวา่เป็นยอดเดมิของพระบรมธาตไุชยา    37

ภาพท่ี 45  แผนผงัวดัแกว้           40

ภาพท่ี 46  ภาพแผนผงัจนัทิกะลาสนั          41

ภาพท่ี 47  แผนผงัจนัทิเซว ู           42

ภาพท่ี 48  ภาพแผนผงั ท่ีปหรรปรุะ          43 

ภาพท่ี 49  ภาพแผนผงัวดัหลง           45 



ช 

 

ภาพท่ี 50  รอ่งลกึขา้งผนงัก่อนถึงทางเขา้หอ้งครรภคฤหะกลาง 45 

ภาพท่ี 51  ชอ่งจระน าขา้งผนงัก่อนถึงทางเขา้หอ้งครรภคฤหะของวดัแกว้ 46 

ภาพท่ี 52  แผนผงัพระบรมธาตไุชยา 47 

ภาพท่ี 53  ภาพจนัทิบรวิารของจนัทิปรมับะนนั 48 

ภาพท่ี 54  ภาพจนัทิ Dwarawati 48 

ภาพท่ี 55  ภาพสว่นฐานวดัแกว้ ดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ 50 

ภาพท่ี 56  ภาพสว่นฐานจนัทิกะลาสนั 50 

ภาพท่ี 57  ภาพสว่นฐานประดบัแนวข่ือปลอมแบง่สว่นหนา้กระดานออกเป็น 2 สว่น 51 

ภาพท่ี 58  สว่นฐานวิหารมลูคนัธกฎีุ 51 

ภาพท่ี 59  ฐานอาคารท่ีนาลนัทาท่ีประดบัแถวข่ือปลอม 52 

ภาพท่ี 60  ภาพสว่นประดบัแถวข่ือปลอมท่ีฐานจนัทิเมนดตุ 52 

ภาพท่ี 61  ภาพสว่นประดบัแถวข่ือปลอมท่ีฐานบโุรพธุโธ 52 

ภาพท่ี 62  ภาพสว่นฐานลวดบวัรองรบัเรือนธาต ุ 53 

ภาพท่ี 63  ภาพสว่นลวดบวัรองรบัเรือนธาตท่ีุจนัทิปะวน 54 

ภาพท่ี 64  ภาพสว่นฐานลวดบวัรองรบัเรือนธาตขุองจนัทิกะลาสนั 54 

ภาพท่ี 65  สว่นเรือนธาตขุองวดัแกว้ดา้นทิศใต ้ 56 

ภาพท่ี 66  เสาตดิผนงัปราสาทหวัลา่ย 56 

ภาพท่ี 67  เสาตดิผนงัจนัทิกะลาสนั 56 

ภาพท่ี 68  แถบลายกลางเสาในศลิปะราษฏกฏูะ 57 

ภาพท่ี 69  ลวดบวัประดบัยอดเสาติดผนงัวดัแกว้ 57 

ภาพท่ี 70  รอ่งรอยครุฑบนยอดเสาติดผนงั และสว่นเสาปลายบานออก มขุทิศใตฝ่ั้งทิศตะวนัตก 57 

ภาพท่ี 71  ลวดบวัสว่นยอดและครุฑแบกประดบัเสาปราสาทหวัลา่ย 58 

ภาพท่ี 72  สว่นเสาปลายบานออกท่ีปราสาทโพดมั 58 

ภาพท่ี 73  สว่นเสาปลายบานออกท่ีปราสาทหวัลา่ย 58 

ภาพท่ี 74  สว่นลวดบวัของจนัทิกะลาสนั 59 

ภาพท่ี 75  สว่นลวดบวัคาดทบัสว่นของเสาติดผนงัและผนงัเรือนธาตโุดย 

  ไมล่อ้ไปกบัความตืน้ลึกของผนงั 59 



ซ 

 

ภาพท่ี 76  ภาพสว่นมขุดา้นทิศใต ้ 60 

ภาพท่ี 77  ภาพสว่นการซอ้นมขุท่ีผนงัเรือนธาตขุองปราสาทจาม 61 

ภาพท่ี 78  กฑูปุระดบัซุม้สถปูท่ีนาลนัทา 62 

ภาพท่ี 79  อาคารจ าลองท่ีโคนเสามขุทิศใต ้ 62 

ภาพท่ี 80  ภาพการประดบักฑูท่ีุฐานของซุม้ในปราสาทหลงัหนึ่งในกลุม่ปราสาทโพดมั 63 

ภาพท่ี 81  ภาพอาคารจ าลองท่ีเสาตดิผนงัท่ีปราสาทหวัล่าย 63 

ภาพท่ี 82  ภาพเสาประดบักรอบประตท่ีูปราสาทโฟไฮ 64 

ภาพท่ี 83  เสาประดบักรอบประตท่ีูวดัแกว้ 64 

ภาพท่ี 84  ภาพรอ่งรอยของยอดซุม้จ  าลองและเสารองรบัซุม้ ดา้นทิศตะวนัตกของมขุทิศใต ้ 64 

ภาพท่ี 85  ภาพซุม้ประตมิากรรมขา้งผนงัของมขุจนัทิกะลาสนั 64 

ภาพท่ี 86  ซุม้จระน าขา้งผนงัภายในมขุดา้นทิศตะวนัออกจนัทิกะลาสนั 65 

ภาพท่ี 87  ภาพซุม้ภายในผนงัของมขุดา้นทิศตะวนัออกของวดัแกว้ 65 

ภาพท่ี 88  ภาพชอ่งจระน าขา้งผนงัภายในปราสาทโฟไฮ 66 

ภาพท่ี 89  ภาพลายเสน้สภาพวดัแกว้ ปี พ.ศ. 2474 66 

ภาพท่ี 90  ภาพอาคารจ าลองยอดสถปิูกะท่ีมมุจนัทิกะลาสนั 67 

ภาพท่ี 91  ภาพพระพทุธเจา้อกัโษภยะ 68 

ภาพท่ี 92  ภาพพระพทุธรูปภายในซุม้ระเบียงบโุรพธุโธ 68 

ภาพท่ี 93  ภาพพระพทุธรูปศลิปะดงเดือง 69 

ภาพท่ี 94  ภาพลายกลีบบวัและวชัระคูท่ี่ฐานพระพทุธรูป 69 

ภาพท่ี 95  ภาพสว่นฐานประดบัวชัระและกลีบบวัซอ้นกนั 2 ชัน้ในศลิปะปาละ 70 

ภาพท่ี 96  ภาพสลกัสิงหด์า้นขา้งซา้ยฐาน 70 

ภาพท่ี 97  ภาพสิงหท่ี์บโุรพธุโธ 70 

ภาพท่ี 98  ภาพสถปูจ าลองท่ีพบบรเิวณขา้งปราสาทวดัแกว้ 71 

ภาพท่ี 99  ภาพสถปูจ าลองบนยอดจนัทิเซว ู 71 

ภาพท่ี 100  ภาพสว่นยอดของจนัทิเซวู 72 

ภาพท่ี 101  ภาพยอดเจดีย ์ท่ีสนันิษฐานวา่เป็นยอดเจดียข์องวดัแกว้ 72 

ภาพท่ี 102  ภาพสว่นฐานของวดัหลงทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ 74 



ฌ 

 

ภาพท่ี 103  ภาพสว่นฐานประทกัษิณ ปรากฏเสาตดิผนงัสลบักบัเสาส่ีเหล่ียมทึบตนัโดยรอบ 75 

ภาพท่ี 104  ภาพสว่นฐานประทกัษิณของปราสาทโฟไฮ 75 

ภาพท่ี 105  ภาพปราสาทมิเซิน C1 มีส่วนแทน่ส่ีเหล่ียมรองรบัประตมิากรรมระหวา่งเสาตดิผนงั 76 

ภาพท่ี 106  มณฑป มิเซิน D2 ปรากฎสว่นแทง่เสาส่ีเหล่ียมท่ีสงูขึน้ไปถึงเรือนธาตสุลบักบัเสาตดิผนงั 77 

ภาพท่ี 107  ภาพสว่นฐานท่ีมีเสาส่ีเหล่ียมทบึตนัประดบัอยูท่ี่ปราสาทโพนคร 77 

ภาพท่ี 108  ภาพสว่นฐานบวัคว ่า-บวัหงายรองรบัยอดซุม้ 78 

ภาพท่ี 109  ภาพสว่นฐานก่อนถึงลวดบวัรองรบัเรือนธาตขุองปราสาทโฟไฮ 78 

ภาพท่ี 110  สว่นมขุดา้นทิศใตท่ี้ย่ืนออกมามีสว่นลวดบวัต ่ากวา่ลวดบวัเรือนธาตจุรงิ 79 

ภาพท่ี 111  สว่นฐานประทกัษิณ  ท่ีประดบัเสาตดิผนงัโดยรอบ 81 

ภาพท่ี 112  สว่นฐานลวดบวัรองรบัเรือนธาตดุา้นทิศตะวนัตก 82 

ภาพท่ี 113  ภาพสว่นยอดพรหมพกัตร ์เจดียอ์งคด์า้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ 83 

ภาพท่ี 114  สว่นเรือนธาตท่ีุประกอบไปดว้ยเสาติดผนงัจ านวน 4 ตน้ ลกัษณะยอดเสาปลายบานออก 84 

ภาพท่ี 115  ภาพสว่นยอดกฑูเุตม็อนัครึง่อนั 84 

ภาพท่ี 116  ภาพภายในหอ้งครรภคฤหะกลาง 85 

ภาพท่ี 117  ภาพสว่นยอดของพระบรมธาตไุชยา 86 

ภาพท่ี 118  ภาพสถปูจ าลองประดบัยอดพระบรมธาตไุชยา 87 

ภาพท่ี 119  สว่นบวัประดบัสถปู สนันิษฐานวา่เป็นส่วนยอดเดมิของพระบรมธาตไุชยา 88



1 

 

บทที ่1 

บทน ำ 

 

ทีม่ำและควำมส ำคัญ  

 กลุ่มโบราณสถานเมืองไชยา อันได้แก่ วัดแก้ว วัดหลง และพระบรมธาตุไชยานั้น เป็นกลุ่ม

โบราณสถานส าคญัของเมืองไชยาในจ านวนไมก่ี่แหง่ท่ียงัคงสภาพใหส้ามารถท าการศกึษาได ้และยงัเป็นท่ี

สนใจของนกัวิชาการจ านวนมาก ในแง่ความสมัพนัธก์ับอาณาจกัรศรีวิชยัเน่ืองจากรูปศิลปกรรมท่ีปรากฏ 

และหลกัฐานทางดา้นโบราณวตัถท่ีุพบนัน้มีความสมัพนัธก์บัศลิปะชวาภาคกลางเป็นอย่างมาก  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวดัแกว้นัน้ รูปแบบศิลปกรรมท่ีปรากฏมีความคลา้ยคลึงกบัจนัทิกะลาสนัในแง่

ของแผนผงั ส่วนลวดบวัเรือนธาตุ และลกัษณะทางประติมานวิทยาแบบศาสนาพุทธมหายาน  แต่ก็ยังมี

ส่วนผสมของอิทธิพลศิลปะจามดว้ย ซึ่งรูปแบบกระแสอิทธิพลแบบชวาเป็นหลกันัน้ ท าใหส้อดคลอ้งไปกับ

หลกัฐานจารกึ 23 ท่ีกล่าวถึง พระเจา้กรุงศรีวิชยัไดส้รา้งปราสาทอิฐ 3 หลงัขึน้เพ่ือประดษิฐานพระโพธิสตัว์

ตามลทัธิมหายาน ในปี พ.ศ. 1318 และยังเป็นกษัตริยผ์ูท่ี้มีความสมัพันธก์ับกษัตริยใ์นราชวงศไ์ศเลนทร์

ทางเครือญาติ จึงท าใหน้กัวิชาการตีความว่าปราสาทวดัแกว้ควรจะเป็นปราสาท 1 ใน 3 หลงัท่ีปรากฏใน

จารกึ และอีก 2 หลงัควรจะเป็นวดัเวียงและวดัหลงท่ีตัง้อยูใ่นระยะหา่งเทา่ๆกนั  

อย่างไรก็ตามขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีถูกใชต้่อกันมาเป็นขอ้มูลสายเดียวเป็นเวลานานและยัง

ไม่ไดร้บัการตรวจสอบอย่างชดัเจน ถึงแมว้่านกัวิชาการส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามเห็นไวว้่าวดัแกว้นัน้ มีลกัษณะ

รูปแบบบางประการ คลา้ยคลึงกับจันทิในศิลปะชวาภาคกลาง และปราสาทในศิลปะจามสมัยหัวล่าย 

รวมถึงปราสาทเขมร สมยัก่อนเมืองพระนคร แตก็่ไมไ่ดล้งรายละเอียดในแง่รูปแบบศลิปกรรมอยา่งชดัเจน  

ส่วนในเรื่องของอายุสมัยของวัดแก้วนั้นก็จะถูกเช่ือมโยงไปสู่อายุสมัยบนจารึกมากกว่าท่ีจะ

ก าหนดอายุจากรูปแบบศิลปกรรมท่ีปรากฏอย่างแท้จริง รวมทั้งวัดหลงเม่ือมีรูปแบบส่วนแผนผังท่ี

คลา้ยคลึงกบัวดัแกว้นัน้ก็ถกูน ามาเช่ือมโยงว่าคงจะสรา้งในสมยัเดียวกนัและกลบัไปสู่จารกึหลกัท่ี 23 อีก

ครัง้หนึ่ง เชน่เดียวกนักบัพระบรมธาตไุชยาท่ีมีรูปแบบคลา้ยกบัจนัทิในศิลปะชวา จงึถกูตีความวา่เป็นศาสน

สถานท่ีถกูสรา้งขึน้ในสมยัศรีวิชยัตามแบบสกุลชา่งศรีวิชยัเชน่เดียวกนั ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่าควรจะ
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ตรวจสอบขอ้มูลชดุดงักล่าวท่ีถกูใชง้านกันมา จากรูปแบบดา้นศิลปกรรมดว้ยกระบวนการประวตัิศาสตร์

ศลิปะมาแจกแจงอย่างละเอียด เพ่ือใหเ้ห็นถึงรูปแบบอิทธิพลและอายสุมยัอยา่งแทจ้ริง และจะท าใหเ้ขา้ใจ

ภาพรวมของกลุม่โบราณสถานเมืองไชยาไดม้ากขึน้  

ผลงานวิจัยชิน้นีจ้ึงน่าจะเป็นประโยชนต์่อผูท่ี้ตอ้งการศึกษาคน้ควา้ดา้นประวัติศาสตรศ์ิลปะใน

ภาคใต้ช่วงสมัยศรีวิชัย และเสนอให้เห็นมุมมองใหม่เก่ียวกับกลุ่มโบราณสถานดังกล่าวท่ีในปัจจุบัน

หลกัฐานดา้นโบราณสถานในศิลปะศรีวิชยัอยู่ในสภาพท่ีพงัทลายลงไปมากและหลงเหลืออยู่ใหศ้ึกษาใน

จ านวนนอ้ย 

   

ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงคก์ำรศึกษำ 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบทางด้านศิลปกรรมและก าหนดอายุสมัยของโบราณสถานวัดแก้ว 

โบราณสถานวดัหลงและวดัพระบรมธาตไุชยา 

2. เพ่ือน าขอ้มลูการศกึษาคน้ควา้เรื่องรูปแบบศลิปกรรมและการก าหนดอายขุองกลุม่โบราณสถาน 

ไชยามาตรวจสอบกบัหลกัฐานทางดา้นจารกึหลกัท่ี 23 

3. เพ่ือสรา้งฐานขอ้มลูท่ีท าใหผู้ค้น้ควา้อ่ืนๆสามารถน าไปตอ่ยอดได ้

 

ขอบเขตของกำรศกึษำ 

 ศกึษารูปแบบศิลปกรรม รูปแบบแผนผงั รวมถึงแนวความคิดในการสรา้งของโบราณสถานวดัแกว้ 

วดัหลงและวดัพระบรมธาตไุชยา ดว้ยการน าองคป์ระกอบส่วนตา่งๆมาหาอิทธิพลทางดา้นรูปแบบศิลปะ 

เพ่ือเปรียบเทียบและก าหนดอายุสมัย โดยกลุ่มอิทธิพลหลักคือ ศิลปะชวา ศิลปะอินเดียแบบปาละท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกับศาสนาพุทธมหายาน และศิลปะจามเป็นหลัก นอกจากนีย้ังศึกษาโบราณวัตถุท่ีขุด

คน้พบบรเิวณโบราณสถานดงักลา่ว รวมทัง้หลกัฐานดา้นประวตัิศาสตรเ์พ่ือเป็นขอ้สนบัสนนุแนวทางในการ

ก าหนดอาย ุ 
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สมมตฐิำนของกำรศึกษำ 

 โบราณสถานวดัแกว้ วดัหลงและวดัพระบรมธาตไุชยาเป็นแบบอย่างท่ีน่าสนใจของศิลปะในสมยั

อาณาจกัรศรีวิชัยท่ีแสดงถึงความสัมพันธก์ับรูปแบบศิลปะชวาภาคกลางอย่างเด่นชดั แต่ก็ยังมีรูปแบบ

กระแสอิทธิพลศลิปะจาม และศิลปะอินเดียแบบปาละ ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 14-15 ดว้ย ซึ่งเป็นช่วงท่ีพทุธ

ศาสนาลัทธิมหายานเจริญรุ่งเรืองอยู่ในนาลันทาและอาณาจกัรชวา ก่อใหเ้กิดศาสนสถานต่างๆในพืน้ท่ี

ดงักลา่วท่ีมีรูปแบบเป็นเอกลกัษณ ์และมีการเผยแพรว่ฒันธรรมและความเช่ือเขา้มาสูอ่าณาจกัรศรีวิชยัใน

ช่วงเวลาดงักล่าว แต่ในขณะเดียวกันปัจจัยทางดา้นภูมิศาสตรก็์ไดเ้อือ้ใหก้ระแสอิทธิพลทางศิลปะอ่ืนๆ 

อยา่งเชน่ศลิปะจามเขา้มาในบรเิวณคาบสมทุรภาคใตก้่อใหเ้กิดรูปแบบศลิปะท่ีมีความหลากหลาย  

 

ขัน้ตอนกำรศกึษำ 

1. ศึกษาคน้ควา้ข้อมูลและรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนังสือ บทความ และ

วิทยานิพนธ ์ท่ีกล่าวถึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต์่อการวิจยั เช่น ขอ้มูลของอาณาจกัรศรีวิชยั การขุดคน้ ขุด

แต่งและการบูรณะโบราณสถานวดัแกว้ วดัหลงและวดัพระบรมธาตไุชยา รวมถึงขอ้มูลของศิลปะ อินเดีย 

ศลิปะชวา และศลิปะจาม 

2. ลงพืน้ท่ีภาคสนาม และเก็บขอ้มลูภาคสนามเบือ้งตน้ 

3. ศึกษาและรวบรวมภาพถ่ายเก่าของโบราณสถานวัดแก้วและวดัเวียง  และตรวจสอบกับสภาพใน

ปัจจบุนั 

4. เรียบเรียงและท าการวิเคราะห ์พรอ้มหาขอ้สนบัสนนุเพิ่มเตมิ 

5. สรุปผลการศกึษาและน าเสนอขอ้มลูใหม่ 
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แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในกำรศกึษำ 

1. ส านกัหอสมดุกลางและหอ้งวารสารมหาวิทยาลยัศลิปากร วงัทา่พระ 

2. ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร ์

3. สถานท่ีภาคสนาม โบราณสถานเมืองไชยา 

4. พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 

5. ขอ้มลูและรูปภาพทางอินเทอรเ์น็ต 
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บทที ่2  

ภำพรวม ข้อมูลทั่วไป และกำรศกึษำทีผ่่ำนมำของกลุ่มโบรำณสถำนเมอืงไชยำ 

ควำมส ำคัญของสภำพภมิูศำสตรแ์ละแหล่งทีต่ัง้ 

 บริเวณคาบสมทุรภาคใตข้องไทยนัน้เป็นส่วนหนึ่งของคาบสมทุรมลาย ูเป็นแหล่งท่ีมีการติดตอ่กบั

กลุ่มคนภายนอกและมีการปะทะสงัสรรคก์นัทางวฒันธรรมมาตัง้แต่ยคุก่อนประวตัิศาสตรแ์ลว้จนกระทั่ง

เขา้สู่ยคุประวตัิศาสตรก็์ไดป้รากฏหลกัฐานของการติดตอ่กบัภูมิภาคอ่ืนๆ เน่ืองจากบริเวณภาคใตข้องไทย

เป็นพืน้ท่ีคาบสมุทรท่ีมีทางออกสู่ทะเลไดท้ัง้ 2 ฝ่ัง มีลักษณะทางภูมิศาสตรท่ี์เอือ้ต่อการติดต่อพบปะกับ

ผูค้นภายนอกไดง้่าย และยังเอือ้ประโยชนใ์ห้กับการคา้ขายเหมาะส าหรบัเป็นท่าพักเรือ ท่าขนถ่ายและ

แลกเปล่ียนสินคา้   

บริเวณคาบสมุทรภาคใตเ้ป็นจดุกึ่งกลางระหว่างเสน้ทางเดินเรือระหว่างดินแดนทางฝ่ังตะวนัตก 

(อินเดีย อาหรบั เปอรเ์ซีย กรีก) กบัดินแดนตะวนัออก(จีน) จงึเป็นดินแดนท่ีเป็นทางผ่านส าหรบัการเดนิทาง

ไปคา้ขายระหวา่งดนิแดนทัง้สองฝ่ังตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตก (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 1 แผนที่แสดงเสน้ทำงกำรค้ำทำงเรือสมัยอำณำจกัรศรีวิชัย 
ที่มาภาพ :. http://www.globalsecurity.org/military/world/indonesia/images/map-srivijaya-1000.jpg 
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โดยพบหลกัฐานทางดา้นเอกสารท่ีกล่าวถึงบริเวณท่ีถกูสนันิษฐานวา่คือสว่นคาบสมทุรภาคใตข้อง

ไทย ซึ่งแสดงถึงความส าคญัของดินแดนดงักล่าวในแง่ของการคา้และความอุดมสมบูรณ ์ดงัตวัอย่างเช่น 

เอกสารโบราณของอินเดีย คมัภีรม์ิลินทปัญหา แต่งขึน้ราว พ.ศ. 5001 จดหมายภูมิศาสตรข์องปโตเลมี 

เขียนขึน้ราวพุทธศตวรรษท่ี 8 จดหมายเหตุจีนราชวงศเ์หลียง พ.ศ.1045- 1099 และพงศาวดารจีนสมัย

ราชวงศถ์งั  

มีการกล่าวถึงดินแดนสวุรรณภูมิ ในแง่สภาพบา้นเมืองและสงัคมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับพ่อคา้ชาว

อินเดีย จนมีการเขา้มาตัง้ถ่ินฐานและรวมถึงสถานีการคา้2 นอกจากนีย้ังมีการกล่าวถึงช่ือเมืองต่างๆใน

ดนิแดนสวุรรณภมูิโดยเฉพาะตอนใต ้อยา่งเมืองเตียนซุน พนัพนั ตกัโกลา ตามพรลิงค ์ลงักาเสียวหรือลงักา

สกุะ เป็นตน้3 ซึ่งในปัจจบุนัมีการตีความว่าเป็นเมืองท่ีอยู่ในดินแดนคาบสมุทรมลายูทัง้สิน้ สอดคลอ้งกับ

หลกัฐานทางดา้นโบราณคดีตา่งๆท่ีมีอิทธิพลศิลปะอินเดียท่ีพบในบริเวณภาคใตข้องไทย สะทอ้นใหเ้ห็นถึง

การเผยแพรท่างวฒันธรรมทางดา้นศาสนา 

ไม่เพียงแต่วฒันธรรมอินเดียท่ีแพร่มาสู่บริเวณภาคใตข้องไทยเท่านัน้ แต่ยงัมีวฒันธรรมอ่ืนๆอีก

ดว้ยท่ีเขา้มาผนวกรวมกนั เช่น วฒันธรรมจาม วฒันธรรมเขมร และวฒันธรรมชวา รวมถึงวฒันธรรมจาก

ภายในภาคพืน้ทวีปเดียวกนัอย่างวฒันธรรมทวารวดีในลุ่มแม่น า้เจา้พระยาตอนกลาง ซึ่งวฒันธรรมตา่งๆ

เหลา่นีไ้ดส้รา้งความหลากหลายใหก้บัรูปแบบและแนวความคดิความเช่ือดัง้เดมิ ท าใหพื้น้ท่ีภาคใตข้องไทย

มีความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรมเป็นอย่างมาก  

การเดินเรือในสมัยก่อนท่ียังมีขอ้จ ากัดทางเทคโนโลยีนัน้ท าใหไ้ม่สามารถเดินทางโดยตรงจาก

อินเดียไปจีนหรือเดินทางในระยะยาวๆได ้จึงจ าเป็นตอ้งจอดแวะพกัซ่อมแซมเรือและตอ้งรอลมมรสมุ การ

เดนิเรือมกัจะเป็นเสน้ทางเลียบชายฝ่ังท าใหเ้กิดเสน้ทางส าคญัท่ีเรียกวา่เสน้ทางคาบสมทุร นอกจากนีย้งัท า

ใหเ้มืองท่าสองฝ่ังคาบสมทุรเกิดเป็นชมุชนเป็นสถานีการคา้ จึงปรากฏช่ือเมืองตา่งๆตามเอกสารจีนท่ีกล่าว

ไวข้า้งตน้  

                                                           
1นงคราญ ศรชีาย และ วรวิทย ์หศัภาค. โบราณคดีศรวีิชยั : มมุมองใหมก่ารศกึษาวิเคราะหแ์หลง่โบราณคดีรอบอา่วบา้นดอน, 

(นครศรธีรรมราช : ส  านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 11 นครศรีธรรมราช, 2543), 13. 

2เรือ่งเดียวกนั, 14. 
3พลาดิศยั สิทธิธญักิจ (และคณะ). อาณาจกัรตามพรลิงคแ์ละศรีวิชยั, (กรุงเทพฯ : เพื่อนเรยีนเดก็ไทย, 2556), 17. 
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ในเวลาต่อมาประมาณพุทธศตวรรษท่ี 10 เทคโนโลยีการต่อเรือดีมากขึน้ เมืองท่าเล็กๆเลียบ

ชายฝ่ังบางท่าถูกลดบทบาทลงไป แต่ชายฝ่ังดา้นทิศตะวันออกกลับมีความส าคญัมากยิ่งขึน้จนพัฒนา

กลายเป็นเมืองท่าใหญ่มีชมุชนท่ีมีความมั่งคั่งและเกิดเป็นแว่นแควน้หรือรฐัท่ีมีอ านาจปกครองตนเองได้4 

เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตรข์องชายฝ่ังทิศตะวนัออกเหมาะส าหรบัการตัง้ถ่ินฐานมากกว่าชายฝ่ังตะวนัตก

และมีคล่ืนลมแรงนอ้ยกวา่  

ซึ่งบริเวณอ่าวบา้นดอนน่าจะเป็นท่าเรือและจดุขนยา้ยสินคา้สินคา้ส าคญัดว้ยสภาพภูมิศาสตรท่ี์

เป็นแอ่งเวา้เอือ้ตอ่การจอดเรือ และเสน้ทางขา้มคาบสมุทรหลายเสน้ทางมุ่งตรงมาสู่บริเวณอ่าวบา้นดอน 

เช่น เสน้ทางสายตะกั่วป่า-อ่าวบา้นดอน เสน้ทางสายปากคลองลาว – อ่าวบา้นดอน เสน้ทางสายคลองปะ

กาไสย-อา่วบา้นดอน และเสน้ทางสายคลองทอ่ม- อา่วบา้นดอน5  

เสน้ทางสายตะกั่วป่า-อ่าวบา้นดอนนัน้เป็นเสน้ทางท่ีส าคญัท่ีสุด เน่ืองจากเป็นเสน้ทางท่ีสะดวก

และรวดเร็วในการตดัขา้มแหลม โดยไม่ตอ้งไปออ้มบรเิวณแหลมสิงคโปร ์ไม่ตอ้งเส่ียงกบัลมมรสมุและการ

พบโจรสลดับรเิวณช่องแคบมะละกา นอกจากนีส้ภาพภูมิศาสตรข์องบรเิวณตะกั่วป่าและอ่าวบา้นดอนนัน้

มีแม่น า้ไหลเขา้ไปสู่บริเวณพืน้แผ่นดินค่อนขา้งมาก จึงช่วยรน่ระยะเวลาในการเดินบก เพิ่มความสะดวก

ใหก้ับการขนถ่ายสินคา้มากขึน้ ดงันั้นชุมชนท่ีเกิดขึน้บริเวณใกล้เคียงเส้นทางดังกล่าวจึงน่าจะมีความ

เจริญรุ่งเรืองและได้รับวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เพราะเส้นทางนีเ้ป็นท่ีนิยมมากจึงมีกลุ่มพ่อค้าจาก

หลากหลายวฒันธรรมเดนิทางผา่นเสน้ทางนี ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอินเดียและจีน 

อา่วบา้นดอนในปัจจบุนัอยูภ่ายในอาณาเขตของพืน้ท่ีจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี บรเิวณส่วนอ าเภอไชยา 

อ าเภอพนุพิน อ าเภอกาญจนดิษฐ์ อ าเภอเวียงสระ และอ าเภอท่าฉาง ซึ่งในส่วนของเภอไชยานัน้เป็นเมือง

โบราณส าคัญมาก่อนเน่ืองจากพบหลักฐานทางโบราณคดีจ านวนมากและเป็นแหล่งรวมของรูปแบบ

อิทธิพลศิลปะจากภายนอก ก าหนดอายุไดต้ัง้แต่ช่วงก่อนสมยัศรีวิชยัในพุทธศตวรรษท่ี 10 ไปจนถึงช่วง

สมยัศรีวิชยัในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 14 และมีเสน้ทางน า้ออกไปสู่ทะเลบรเิวณอ่าวบา้นดอนไดร้ะยะทางไมถ่ึง 

10 กิโลเมตร 
                                                           
4

 นงคราญ สขุสม. ประวติัศาสตรโ์บราณคดีสรุาษฎรธ์านี . (นครศรธีรรมราช : ส  านกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 
2545), 23-24. 

5 ทิวา ศภุจรรยา, “ความสมัพนัธท์างภมูิศาสตร ์และท่ีตัง้ชมุชนโบราณในจงัหวดัภาคใต,้” ใน สมัมนาประวติัศาสตรส์รุาษฎรธ์านี,(สุ

ราษฎรธ์านี : วิทยาลยัครูสรุาษฎรธ์านี, 2527). 42. 
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แสดงถึงการเป็นดินแดนท่ีมีผูค้นเขา้มาแลกเปล่ียนวฒันธรรมกนัอย่างหลากหลาย เป็นดินแดนท่ีมี

ขนาดใหญ่มีการรบัวฒันธรรมความเช่ือเขา้มาอย่างต่อเน่ือง มีทัง้ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธจาก

อินเดียโดยตรง ศาสนาพุทธแบบเถรวาทจากทวารวดี และศาสนาพุทธมหายานแบบศรีวิชยัจากชวา และ

สืบเน่ืองไปจนถึงหลังพุทธศตวรรษท่ี 19 ก็ไดร้บัวฒันธรรมจากสุโขทยัและอยุธยาดว้ย บริเวณเมืองไชยา

โบราณจงึเป็นดนิแดนส าคญัท่ีมีการตดิตอ่กบักลุม่คนภายนอกมาอย่างยาวนานและตอ่เน่ือง 

สรุป 

พืน้ท่ีบริเวณภาคใต้ของไทยนั้นตั้งอยู่ในจุดท่ีเอือ้ต่อการรับวัฒนธรรมต่างๆท่ีเข้ามาได้จาก 2 

ทิศทางในหลากกระแสวฒันธรรม โดยจะมีวฒันธรรมอินเดียท่ีแพรเ่ขา้มาในช่วงแรกเป็นพืน้ฐานทางดา้น

ศาสนา และมีการรบัอิทธิพลทางวฒันธรรมอ่ืนๆเขา้มาเป็นระยะ โดยมีจดุส าคญัคือบรเิวณอ่าวบา้นดอนท่ีมี

ความส าคญัมากในแง่ของเสน้ทางคมนาคมและจดุแวะพกัการเดินเรือ จึงเป็นจดุท่ีไดร้บักระแสวฒันธรรม

อ่ืนๆเขา้มาผสมผสานกนัไดอ้ยา่งหลากหลาย และมีความสมัพนัธก์บัเมืองโบราณไชยา เน่ืองจากมีเสน้ทาง

น า้ท่ีเขา้มาสู่เมืองไชยาไดจ้ึงท าใหก้ระแสวฒันธรรมต่างๆแพร่เขา้มาดว้ย จะเห็นไดจ้ากหลกัฐานทางดา้น

โบราณสถานและโบราณวตัถท่ีุพบนัน้มีความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรมและมีอายสุมยัการใชง้านพืน้

ท่ีมาอยา่งยาวนาน  

 

ควำมส ำคัญของเมืองไชยำ จังหวัดสุรำษฎรธ์ำนี กอ่นพุทธศตวรรษที ่19 

เมืองโบราณไชยาปรากฏขอบเขตเมืองอยู่บนแนวสันทราย ยาวตามแนวทิศเหนือ -ใต ้เกือบ 3 

กิโลเมตรซึ่งบริเวณเมืองโบราณไชยานัน้พบหลกัฐานทางดา้นศิลปกรรมจ านวนมาก มีโบราณสถานก่ออิฐ

ขนาดใหญ่หลายแห่งท่ีแสดงถึงการเป็นเมืองท่ีมีความส าคญั เช่น กลุ่มโบราณสถานท่ีผูว้ิจยัศกึษาอย่างวดั

แกว้ วดัหลงและพระบรมธาตไุชยา  

นอกจากนีมี้คลองไชยาไหลผ่านบริเวณใกลว้ดัทัง้สามและไหลทอดยาวไปสู่ทางออกทะเลฝ่ังทิศ

ตะวนัออก  ท่ีตัง้ของกลุ่มโบราณสถานดงักล่าวจงึสมัพนัธก์บัเสน้ทางคมนาคมโบราณ และนา่จะเป็นศาสน

สถานท่ีมีความส าคญัในสมยันัน้ ท าใหมี้นกัวิชาการหลายท่านตัง้ขอ้สนันิษฐานว่าเมืองโบราณไชยานัน้อาจ

เป็นหนึ่งในท่ีตั้งของศูนย์กลางแห่งอาณาจักรศรีวิชัย ประกอบกับหลักฐานศิลาจารึกหลักท่ี 23  ซึ่ง
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แหลง่ท่ีมาของจารกึยงัไมส่ามารถสรุปไดว้า่มาจากท่ีใดระหว่างวดัเสมาเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช กบัวดั

เวียง อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  

กลุ่มนกัวิชาการท่ีสันนิษฐานว่าศูนยก์ลางอาณาจกัรศรีวิชยัตัง้อยู่ท่ีเมืองไชยานัน้เช่ือว่าจารึกมา

จากวัดเวียง เนื ้อหาของจารึกได้ระบุเรื่องการสร้างปราสาทอิฐ 3 หลังเพ่ืออุทิศแก่พระโพธิสัตว์หรือ

พระพทุธเจา้ในพทุธศาสนาลทัธิมหายาน โดยพระราชาแห่งศรีวิชยัหรือศรีวิชเยนทรราชา และมีขอ้ความท่ี

กล่าวถึงความสมัพันธก์ับราชวงศไ์ศเลนทร ์ท าใหน้กัวิชาการน ามาตีความว่า ปราสาท 3 หลงัในจารึกนัน้

อาจเป็น ปราสาทวดัแกว้ วดัหลง และวดัเวียง  

ซึ่งปราสาทวัดแก้วและพระบรมธาตุไชยาเป็นศาสนสถานท่ียังเห็นรูปแบบทางศิลปกรรมได้

ค่อนขา้งชดัเจน และแสดงถึงความสมัพันธท์างดา้นรูปแบบศิลปกรรมกับจนัทิในศิลปะชวาช่วงสมัยของ

ราชวงศไ์ศเลนทร ์  นอกจากนีต้  าแหน่งท่ีตัง้ของกลุ่มโบราณสถานวัดแก้ว วดัหลงและวัดเวียงนัน้ตัง้อยู่

ใกลเ้คียงกนัมีระยะห่างระหว่างกนัเกือบจะเท่ากนัพอดี ซึ่งต  าแหน่งการสรา้งของปราสาทกบัต าแหน่งของ

ศิลาจารึกยังอยู่ในระยะท่ีสัมพันธ์กัน จึงสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องการเป็นท่ีตั้งของศูนย์กลาง

อาณาจกัรศรีวิชยัท่ีไชยาท่ีนกัวิชาการไดเ้สนอไว ้

ดงันัน้แหล่งท่ีตัง้ของกลุ่มโบราณสถานในเมืองไชยานัน้ มีความสมัพนัธก์บัสภาพภูมิศาสตรท่ี์เป็น

ชายฝ่ังติดทะเล จึงเป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญในสมัยโบราณ ท าให้มีโอกาสเปิดรับวัฒนธรรม ท่ี

หลากหลาย เช่น วฒันธรรมอินเดีย จีน ขอม จามปา และชวา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวฒันธรรมอินเดียท่ีเป็น

ตน้แบบใหก้บัวฒันธรรมเอเชียอาคเนย ์ 

นอกจากนี้ด้วยแหล่งท่ีตั้งท่ีเอื ้อประโยชน์ให้กับการค้า ท าให้ชุมชุนมีขนาดใหญ่ขึน้ มีความ

เจริญรุ่งเรืองจนพัฒนาเป็นเมืองท่ีอาจเป็นศูนย์กลางทางอ านาจในแง่เศรษฐกิจและศาสนา และมี

ความสมัพันธก์ับอาณาจกัรอ่ืนๆอย่างราชวงศไ์ศเลนทรข์องชวาท่ีปรากฏในจารึกหลักท่ี 23 ท่ีมีผลท าให้

รูปแบบศิลปกรรมท่ีเมืองไชยามีรูปแบบคล้ายคลึงกับศิลปะชวา แต่ในขณะเดียวกันเน่ืองจากกระแส

วฒันธรรมท่ีหลากหลายยิ่งท าใหรู้ปแบบศิลปกรรมของเมืองไชยาไดเ้กิดการผสมรูปแบบท่ีหลากหลายดว้ย

เชน่กนั 
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จำรึกหลักที ่23 กับควำมเกี่ยวข้องกับกลุ่มโบรำณสถำนเมืองไชยำ ก่อนพุทธศตวรรษที ่19 

จารึกหลกัท่ี 23 จารกึวดัเสมาเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช (ภาพท่ี 2,3) ปัจจบุนันกัวิชาการส่วน

ใหญ่เช่ือว่าพบท่ีวัดเวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎรธ์านี  และมีความเก่ียวข้องกับโบราณสถานวัดแก้วและ

โบราณสถานวัดหลง ศิลาจารึกหลักนีจ้ารึกดว้ยอักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤตโดยเนือ้หาของจารึก

โดยสงัเขปแบง่ออกเป็น 2 ดา้น ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 3 ภำพจำรึกหลกัที่ 23 ด้ำนที่ 2 

ที่มาภาพ : 

http://www.sac.or.th/databases/inscriptio

ns/uploads/images/20150721104404Hswe.

jpg 

ภำพที่ 2 ภำพจำรึกหลักที่ 23 ด้ำนที่ 1 

ท่ีมาภาพ : 
http://www.sac.or.th/databases/
inscriptions/uploads/images/201
50721104352ygvj.jpg 

 



11 

 

ค าแปล ดา้นท่ี ๑ 

“(พระเจา้กรุงศรีวชิยั) พระองคท์รงพระเกียรติคณุประสทิธิ จากแหลง่อนัไม่รูจ้กัสดุสิน้ คอื วนิยัคณุ 

ความประพฤติ  เศารยคุณ ความสุภาพ  ศรุตคุณ ความรู ้  ศมคุณ ความทน   กษมาคุณ ความเพียร   

ไฑรยคุณ ความกลา้หาญ  ตยาคคุณ ความบริจาค  ทยุติคุณ ความสง่า  มติคุณ ความฉลาด  ทยคุณ 

ความเมตตาจิต พระองค์ชึ่งประกอบดว้ยคุณธรรมทัง้นัน้เป็นอาทิ กระท าใหย้งัเกิดความเสอมแก พระ

เกียรตขิองพระราชาอืน่ๆ ดจุดงัแสงดาวเสือ่มลงไปเมือ่พระจนัทร์อทุยัในฤดูศารท(ฤดูใบไมร้่วง)  

พระองค์ทรงคุณเป็นบ่อเกิด ใช่แต่เท่านัน้   ในโลกนีพ้ระองค์ยงัยืนที่พึ่งของสาธุชนอนัมีชื่อเสียง

เลื่องลือ  ทัง้นีเ้นือ่งจากรศัมีของพระองค์ที่ส่งแสงราวกบัว่าบดบงัยอดเขาหิมาลยั  พระองค์ทรงลา้งความ

ชั่วอปุมาดงัมหาสมุทร ทรงมีบรรดาแกว้มุกดาเพชรพลอย และยงัเป็นทีพ่ึ่งของพวกนาคอนัมีศีรษะประดบั

ดว้ยแสงแกว้ 

ผูใ้ดมีใจรอ้นรุมดว้ยเปลวเพลิง คือความยากจน เขา้มาสูพ่ระมหากรุณาธิคณุของพระองค์เป็นทีพ่ึ่ง 

ยอ่มไดร้บัความพงึพอใจ อปุมาดงัชา้งเวลาแดดรอ้นไปสู่หนองอนัน า้ใสสงบและไม่รูจ้กัเหือดแหง้ซ่ึงเต็มไป

ดว้ยเกสรดอกบวั 

สาธุชนทัง้หลายมาจากทั่วทกุแหง่ เมือ่ไดเ้ขา้มาสูพ่ระองคผ์ูท้รงพระคณุคลา้ยกบัพระมนุ ีก็ไดร้บัสิ่ง

อันประเสริฐ อุปมาดังบรรดาตน้ไม้มีตน้มมะม่วงและตน้พิกุลเป็นอาทิเวลาฤดูมธุสมัย ก็ไดร้ับสิริอัน

ประเสริฐยิ่งนกั 

พระเจา้กรุงศรีวชิยั ทรงมีชยัชนะและพระศรี ก็ไดบ้นัดาลใหอ้าสนข์องพระองคอ์บอุน่ดว้ยเพลิงรศัมี

ซ่ึงเกิดขึน้จากพระราชาแห่งประเทศใกลเ้คียง พระองค์นีพ้ระพรหมไดอุ้ตส่าห์บนัดาลใหบ้งัเกิดราวกบัว่า

ทรงพระประสงคท์ีจ่ะท าใหพ้ระธรรมมั่นคงในอนาคตกาล  

พระเจา้กรุงศรีวิชยัผูป้ระกอบดว้ยคุณความดีและเป็นเจา้แห่งพระราชาทัง้หลายในโลกทัง้ปวง ได้

ทรงสรา้งปราสาทอิฐทัง้สามนี ้เป็นที่บูชาพระโพธิสตัว์เจา้ผูถ้ือดอกบวั (ถือปทุมปาณี) พระผูผ้จญพระยา

มาร (คอืพระพทุธองค)์ และพระโพธิสตัวเ์จา้ผูถ้อืวชัระ (คอืวชรปาณี) 

ปราสาททัง้สาม (เจดีย)์ นีเ้ปรียบเสมือนสายฟ้าฟาดลงบนภูเขาอนัเป็นมลทินแห่งโลกทัง้ปวง และ

เป็นทีบ่งัเกิดความรุ่งเรืองแก่ไตรโลก พระองค์ไดถ้วายปราสาททัง้สามนีแ้ก่บรรดาพระชินราชอนัประเสริฐ

สดุซ่ึงสถติอยูใ่นทศทศิ 
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ภายหลงัทรงโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระราชสถวริะ ชยนัตะ สรา้งพระสถูปสามองค ์

เมื่อ (ชยนัตะ) ถึงมรณภาพแลว้ พระสถวิระ อธิมุกติ ผูเ้ป็นศิษย์ ไดส้รา้งพระเจดีย์อิฐสององค์ใกล้

ปราสาท (เจดยี)์ ทัง้สาม (ทีพ่ระราชาทรงสรา้งขึน้) 

(มหาศกัราช) ๖๙๗ ขึน้ ๑๑ ค ่า มาธวมาส เดือน ๖ เมื่อเวลาพระอาทติยพ์รอ้มกบัศกุร์อทุยัในดาว

กรกฏ พระเจา้กรุงศรีวชิยั พระองค์ผูม้ีรูปสณัฐานคลา้ยกบัเทวราช และประกอบดว้ยสริิอนัประเสริฐยิ่งกว่า

พระราชาอืน่ๆ ไดท้รงสรา้งพระสถูปและเจดีย ์ณ สถานทีแ่ห่งนี ้(มีความงดงาม) คลา้ยกบัสรา้งดว้ยแกว้อนั

ประเสริฐสดุในไตรโลก” 

 

ดา้นท่ี ๒ 

“พระราชาธิราชองค์นี ้ทรงเดชานภุาพ (หรือดว้ยรศัมี) เป็นเอกดจุดั่งดวงอาทติยก์ าจดัความมืดมน 

คอืกองทพัของบรรดาราชศตัรู พระองค์ทรงประกอบดว้ยความงามอนัมีเสน่ห์ เปรียบเสมือดวงจนัทร์ (หรือ

ประกอบดว้ยความงามแห่งดวงจันทร์) อนัปราศจากเมฆหมอกในฤดูศารท ทรงมีเสน่ห์ดจุดงัลกัษณะของ

มันมถะ (พระองค์) นีท้รงนามว่าวิษณุ และดว้ยความกลา้หาญก็เปรียบเสมือน (พระวิษณุ) องค์ที่สอง 

ก าจดัความหยิ่งยโสของบรรดาราชศตัรู ทรงพระนามว่า ศรีมหาราช เพือ่แสดงว่าพระองค์ทรงสืบลงมาแต่

ราชวงศไ์ศเลนทร จากพระองคน์ัน้………(ยงัจารึกไม่เสร็จ)” 6 

 

ค าแปลดา้นท่ี 1 ในส่วนของเนือ้ความ “พระเจา้กรุงศรีวิชยัผูป้ระกอบดว้ยคุณความดีและเป็นเจา้

แห่งพระราชาทัง้หลายในโลกทัง้ปวง ไดท้รงสรา้งปราสาทอิฐทัง้สามนี ้เป็นที่บูชาพระโพธิสตัว์เจา้ผูถ้ือ

ดอกบวั (ถือปทุมปาณี) พระผูผ้จญพระยามาร (คือพระพทุธองค์) และพระโพธิสตัว์เจา้ผูถ้ือวชัระ (คือวชร

ปาณี)” นกัวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปราสาทอิฐทัง้ 3 หลงัท่ีสรา้งโดยพระเจา้ศรีวิชยันัน้ คือ วดัเวียง 

วดัหลง และวดัแกว้7 เน่ืองจากทัง้ 3 วดัมีต าแหนง่ท่ีตัง้ตามแนวสนัทรายเดียวกนั และระยะหา่งระหว่างวดัมี

                                                           
6

 สภุทัรดิศ ดิศกลุ ผูแ้ปล. ประชมุศิลาจารกึภาคท่ี 2 : จารกึ ทวารวดี ศรวีิชยั ละโว.้ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526), 24-26. 

7
 เช่น ศาสตราจารยห์มอ่มเจา้สภุทัรดิศ ดิศกลุ ศาสตราจารยม์านิต  วลัลิโภดม ศาสตราจารยพ์ิเศษ หมอ่มเจา้จนัทรจิ์ราย ุรชันี และนาย

คงเดช ประพฒันท์อง 
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ระยะท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทัง้วดัแกว้ยงัมีรูปแบบท่ีเป็นปราสาทอิฐท่ีมีรูปแบบท่ีเรียกกันว่า แบบศรีวิชยั และ

วดัหลงก็พบสว่นฐานรากอาคารท่ีมีแผนผงัรูปแบบเดียวกนักบัวดัแกว้ดว้ย 

ซึ่งรูปแบบแผนผังของวดัแกว้นัน้มีความคลา้ยคลึงกับจนัทิกะลาสนัในศิลปะชวา และเมืองไชยา

เดิมมีการนบัถือศาสนาพุทธแบบมหานยานเช่นเดียวกับราชวงศไ์ศเลนทร ์จึงท าใหส้อดคลอ้งกับค าแปล

จารกึดา้นท่ี 2 ท่ีกลา่วถึงพระนามกษัตริยท่ี์มีความเก่ียวขอ้งทางเครือญาติกบักษัตรยิแ์ห่งราชวงศไ์ศเลนทร์

ทางเกาะชวา 

 

สรุป 

เมืองโบราณไชยาจึงมีความส าคญัทัง้ทางดา้นท่ีตัง้ทางภูมิศาสตรก์ับเสน้ทางคมนาคม ทางดา้น

ประวัติศาสตรท่ี์เก่ียวข้องกับอาณาจักรศรีวิชัย จากหลักฐานทางด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุและ

หลกัฐานทางดา้นจารึก โดยจารกึหลกัท่ี 23 นัน้ความเก่ียวขอ้งกับกลุ่มโบราณสถานเมืองไชยาท่ีผูว้ิจยัได้

ท าการศึกษา ปราสาทวดัแกว้และปราสาทวดัหลงนัน้อาจเป็นปราสาท 2 ใน 3 หลงัท่ีถูกกล่าวถึงในจารึก 

ซึ่งถา้เป็นจริงตามขอ้สนันิษฐานดงักล่าวนัน้ จารกึหลกันีก็้ควรจะพบท่ีไชยาและสามารถน ามาช่วยก าหนด

อายขุองวดัแกว้และวดัหลงได ้ 

แตใ่นขณะเดียวกนัก็มีความเป็นไปไดท่ี้เป็นปราสาทหลงัอ่ืนอีกเช่นกนั เน่ืองจากยงัพบรอ่งรอยซาก

อิฐเก่าบริเวณเขาน า้รอ้น หรือปราสาทดงักล่าวอาจถกูสิ่งก่อสรา้งในสมยัหลงัปิดทบัไปแลว้ดงัเช่นกรณีของ

วดัเวียง ท่ีรากฐานอาคารเดิมนัน้ถกูสรา้งปิดทบัดว้ยวิหารในสมยัอยธุยา8 ซึ่งผูว้ิจยัจะน าหลกัฐานจารกึชิน้นี ้

มาตรวจสอบอีกครัง้หนึ่งว่ามีความเป็นไปไดห้รือไม่ หลงัจากผ่านกระบวนการ การศกึษารูปแบบศลิปกรรม

และการก าหนดอายขุองวดัแกว้และวดัหลงแลว้ 

 

 

ค ำอ่ำนค ำ  

 

                                                           
8

 กรมศิลปากร. โครงการขดุแตง่และบรูณะวดัหลง  อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525), 45. 
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ข้อมูลทั่วไปของโบรำณสถำน 

วัดแก้ว  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบศิลปกรรม 

แผนผงั อยู่ในผงักากบาทแบบ 5 หอ้ง ประกอบดว้ยหอ้งครรภคฤหะกลาง และหอ้งภายในมขุอีก 4 

ทิศ โดยมีเพียงหอ้งทางดา้นมขุทิศตะวนัออกเทา่นัน้ท่ีสามารถเขา้ไปสูห่อ้งกลางได ้(ภาพท่ี 5) 

 

 

  

 

 

 

 

 

สว่นฐาน 

ภำพที่ 5 แผนผังวัดแก้ว  

ที่มาภาพ : กรมศลิปากร. สรุปรายงานการขดุแต่ง

และบรูณะโบราณสถานเจดยีว์ดัแกว้ ต.เสมด็     

อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี ปี พ.ศ. 2519 และ 2522. 

กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2522. 

 

ภำพที่ 4 ภำพวดัแกว้ด้ำนทิศตะวันออก 
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โดยส่วนของฐานนัน้มีฐาน 3 ชัน้ แบง่เป็นฐานประทกัษิณ 2 ชัน้ และฐานบวัรองรบัเรือนธาต ุ1 ชัน้ (ภาพท่ี 

6) 

ฐานประทกัษิณชัน้ท่ี 1 มีลกัษณะเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียมจตัรุสั มีบนัไดทางขึน้ดา้นทิศตะวนัออก

และทิศตะวนัตก  

ฐานประทกัษิณชัน้ท่ี 2 มีลักษณะเป็นฐานเขียงท่ีอยู่ในผงัส่ีเหล่ียมเพิ่มมุขทัง้ 4 ดา้น รองรบัฐาน

เรือนธาตใุนผงัเพิ่มมมุไมส้ิบสอง (ภาพท่ี 7) 

 

  

 

ภำพที่ 6 ภำพส่วนฐำนวัดแก้ว ด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

 

ภำพที่ 7 ภำพส่วนฐำนประทกัษิณชัน้ที่ 2 ของมุขด้ำนทิศเหนือ 
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ในส่วนของฐานบวัรองรบัเรือนธาตมีุองคป์ระกอบดงันี ้ฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงสูง ถดัขึน้มาเป็น

แถวก่ออิฐเวน้ช่อง ถัดขึน้ไปเป็นฐานบวัท่ีมีเฉพาะส่วนของคว ่าไม่มีบวัหงายและทอ้งไมค้าดดว้ยลูกแก้ว 

(ภาพท่ี 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือนธาต ุ

ผนงัเรือนธาตุประดบัเสาติดผนังจ านวน 4 ตน้  และมีการประดบัมุขท่ีมีการจ าลององคป์ระกอบ

ของผนงัเรือนธาตจุรงิ อยู่ในลกัษณะท่ีน ามขุซอ้นกนั 2 ชัน้ โดยมาปิดทบับริเวณเสาติดผนงั 2 ตน้กลางของ

เรือนธาตจุรงิ จงึท าใหม้องเห็นเสาตดิผนงัทัง้ 2 ตน้ไดไ้มเ่ตม็ตน้ (ภาพท่ี 9)  

เสาติดผนงัมีรูปทรงท่ีมีส่วนยอดบานออก ประดบัแถบลายตรงกลางเสายาวจนขึน้ไปถึงส่วนของ

บวัหวัเสา สว่นของยอดเสาและเรือนธาต ุปรากฏลวดบวัรดัส่วนยอด ประกอบดว้ยแถบส่ีเหล่ียมและเสน้บวั

ลกูแกว้ท่ีขนาบดว้ยลวดบวั 2 เสน้ (ทัง้หมดกลายเป็น 3 เสน้) คาดลอ้ไปกับความตืน้ลึกของผนังเรือนธาตุ

และเสา (ภาพท่ี 10)  

 

ภำพที่ 8 ภำพส่วนฐำนลวดบัวรองรับเรือนธำตุ                               
บริเวณมุมเรือนธำตุทิศเหนือ 
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ส าหรบัสว่นล่างของเสาติดผนงั เป็นการคาดทบัส่วนของเสาติดผนงัและผนงัเรือนธาตโุดยไม่ลอ้ไป

กบัความตืน้ลกึของผนงั เป็นเพียงแคก่ารคาดทบัไปเฉยๆ ท าใหส้่วนของเสาติดผนงัทกุตน้ไม่มีสว่นฐานเป็น

ของตวัเอง  

ภำพที่ 9 ภำพผนังเรือนธำตุด้ำนทิศใต้ 

 

ภำพที่ 10 ภำพสว่นยอดของเสำติดผนัง                                  
ที่มีกำรประดับลวดบวัรัดสว่นยอด 
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ในส่วนของมขุหนา้ส าหรบัทางเขา้มีส่วนของลวดบวัรองรบัเรือนธาตท่ีุไม่ตรงกบัส่วนของผนงัเรือน

ธาต ุกลา่วคือลวดบวัของมขุหนา้อยู่ในต าแหนง่ท่ีต  ่ากว่าของลวดบวัรองรบัเรือนธาตจุรงิ (ภาพท่ี 11) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นขา้งทางเขา้ปรากฏเสาติดผนังท่ีรองรบัซุม้ยอดท่ีมีเคา้โครงคลา้ยกับกูฑุและประดบัโคนเสา

ดว้ยอาคารจ าลองท่ีเสารองรบัซุม้ ซึ่งมีลกัษณะเป็นอาคารจ าลองยอดกฑูุและมีการประกับกูฑุท่ีส่วนฐาน

ดว้ย (ภาพท่ี 12)  เชน่ มขุทิศใตย้งัปรากฎรอ่งรอยท่ีสมบรูณท่ี์สดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 11 ภำพส่วนฐำนลวดบัวรองรับเรือน
ธำตุของส่วนมุข อยู่ต ่ำกว่ำส่วนลวดบัวรองรับ
เรือนธำตุของเรือนธำตุจริง  มุขด้ำนทิศเหนือ 

 

ภำพที่ 12 ภำพอำคำรจ ำลองยอดกูฑุและมีกำรประดับ
ส่วนฐำนดว้ยกูฑุ ที่เสำติดผนังรองรับซุ้มของเรือนธำตุ
ด้ำนทิศใต ้
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ดา้นขา้งของมขุทิศใตใ้นฝ่ังทิศตะวนัตก ปรากฏเสาตดิผนงัและอาคารจ าลองเชน่กนั สนันิษฐานว่า

รองรบัซุม้จ  าลอง (ภาพท่ี 13) นอกจากนีบ้ริเวณมุขทิศใตใ้นส่วนดา้นขา้งของเสาติดผนงัรองรบัซุม้ของมุข

หนา้ ยงัปรากฏรอ่งรอยเสาประดบักรอบประตขูนาบขา้งกรอบประตดูว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในมขุทกุทิศนัน้พบพระพทุธรูปประดิษฐานเป็นประธานอยู่ในลกัษณะก่อส่วนหลงัติดกบัผนงั  

(ภาพท่ี 14)  และผนังข้างมุขทั้งสองข้างปรากฏช่องจระน าหรือซุ ้มขนาดเล็กส าหรับประดิษฐาน

ประตมิากรรมอีกดว้ย (ภาพท่ี 15)  เชน่เดียวกบัสว่นทางเขา้ไปสูห่อ้งกลางหลกัคือมขุทางทิศตะวนัออก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 13 ภำพเสำตดิผนังรองรับซุ้มจ ำลองด้ำนทิศ
ตะวันตกของมุขทิศใต้  

ภำพที่ 15 ภำพภำยในหอ้งมุขด้ำนทิศเหนือปรำกฏ
พระพุทธรูปประดิษฐำนอยู ่ลกัษณะส่วนหลังติดกับผนัง 

ภำพที่ 14 ชอ่งจระด้ำนข้ำงผนังด้ำนทิศตะวันตก
ของมุขด้ำนทิศเหนือ 
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ภายในหอ้งกลางเป็นหอ้งส่ีเหล่ียมจตรุสัขนาด 4x4 เมตร ประดิษฐานพระประธานท่ีเหลือเพียงแค่

ส่วนบัน้เอวลงมาถึงหนา้ตกัติดกบัผนงัดา้นหลงั และดา้นหนา้พระประธานพบพระพุทธรูปประทบันั่งอีก 3 

องค์ (ภาพท่ี 16)  โดยส่วนด้านข้างของผนังห้องกลางมีช่องจระน าทั้งสองข้างส าหรับประดิษฐาน

พระพทุธรูปประทบันั่งอีกดว้ย (ภาพท่ี 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 16 พระพุทธรูปที่
ประดิษฐำนอยูภ่ำยใน
ห้องครรภคฤหะกลำง 

ภำพที่ 17 ชอ่งจระน ำข้ำงผนังด้ำนทิศใตข้องห้องกลำง 
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ส่วนยอดนัน้พังทลายหักหายไปแล้ว มีเพียงส่วนดา้นทิศใต้และดา้นทิศตะวันออกท่ียังคงเหลือ

รอ่งรอยส่วนท่ีเหนือเรือนธาตขุึน้ไป สนันิษฐานว่าเป็นส่วนของอาคารจ าลองท่ีประดบัอยู่ท่ีมมุเน่ืองจากเห็น

เคา้โครงของกฑูุท่ีประดบัอยู่ท่ีฐานของอาคารจ าลอง (ภาพท่ี 18)  ซึ่งมีลกัษณะท่ีคลา้ยกับอาคารจ าลองท่ี

ประดบัอยูท่ี่บรเิวณมขุทางดา้นทิศใต ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โบราณวัตถสุ าคัญทีพ่บในวัดแก้ว 

 

ประตมิากรรม 

1. พระพุทธรูปหรือพระพุทธเจา้อกัโษภยะ (ภาพท่ี 19) พบบริเวณซุม้ทางใตข้องผนงัมุขดา้นทิศ

ตะวนัออก ลกัษณะเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั ท าดว้ยศิลาทรายแดงไม่มีเศียร ครองจีวรห่มเฉียง ปลาย

สงัฆาฏิตดัตรงบริเวณระหว่างพระถันกับพระนาภี ประทับนั่งขดัสมาธิราบบนฐานวชัราสนะคือดา้นหนา้

ปรากฏลายวชัระอยู่ระหว่างลายกลีบบวัคว ่าและบวัหงาย ดา้นขา้งของฐานทัง้สองดา้นนัน้สลกัลายสิงหใ์น

กรอบส่ีเหล่ียมข้างละตัว ซึ่งทางประติมานวิทยา พระพุทธเจ้าท่ีมีวัชระเป็นเครื่องประจ าตัวนั้นได้แก่

พระพทุธเจา้อกัโษภยะ ประจ าทิศตะวนัออก 

ภำพที่ 18 ภำพร่องรอยอำคำรจ ำลองประดับยอดดำ้นทิศตะวันออก 
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2. พระพุทธรูปศิลาทรายแดง ศิลปะอยุธยา (ภาพท่ี 20) พุทธศตวรรรษท่ี 21-22 มีลักษณะเป็น

พระพทุธรูปประทบันั่งขดัสมาธิราบ ปางมารวิชยัในสว่นของพระเศียรมีกรอบไรพระศกเหนือพระนลาฏ พระ

เกศาเป็นเม็ดพระศก มีรศัมีเป็นเปลว ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นปลายแยกอยู่บริเวณพระนาภี

ประดิษฐานเป็นประธานบริเวณมุขทางดา้นทิศต่างๆ โดยเฉพาะมุขทางดา้นทิศเหนือพบเต็มองค ์ในส่วน

ของมขุดา้นอ่ืนๆจะอยูใ่นสภาพช ารุด ลกัษณะเป็นพระพทุธรูปประทบันั่งสลกัตดิผนงั นอกจากนีบ้รเิวณหอ้ง

กลาง พระพุทธรูปหนา้พระพุทธรูปประธาน และในซุม้ท่ีผนงัขา้งนัน้ก็มีลกัษณะแบบเดียวกนั พระพทุธรูป

ศลิปะอยธุยานัน้พบเป็นจ านวนมากทัง้แบบเตม็องคแ์ละบางสว่น เชน่ สว่นของพระเศียร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 19 พระพุทธเจ้ำอกัโษภยะ 

ปัจจุบันจดัแสดงอยูท่ีพ่ิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติไชยำ 

ภำพที่ 20 พระพุทธรูปหนิทรำยแดง 
ศิลปะอยุธยำ บริเวณภำยในมุขด้ำนทิศ
เหนือ 
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ชิน้สว่นสถาปัตยกรรม 

1. ยอดเจดีย ์ศลิาทรายแดง (ภาพท่ี 21)   

เป็นส่วนท่ีสันนิษฐานว่าเป็นส่วนยอดของสถูปใหญ่ประดับยอดอาคาร ตกหล่นอยู่บริเวณขา้ง

โบราณสถาน โดยมีลกัษณะท่ีอยู่ผงัแปดเหล่ียมตัง้แตส่่วนฐานไปจนถึงส่วนรองรบัยอดบน และยอดบนสดุ

อยูใ่นผงักลม ประกอบไปดว้ยฐานรองรบัยอด แทง่แปดเหล่ียม และสว่นของบวัคว ่ารองรบัสว่นยอดกลม  

 

 

 

 

  

 

 

2. สถปูจ าลอง ศลิาทราย (ภาพท่ี 22)   

ประกอบดว้ยส่วนฐานรองรบัองคร์ะฆังอยู่ในผังกลมจ านวน 2 ฐาน รองรบัองคร์ะฆังกลมท่ีมี

ส่วนล่างแคบกว่าส่วนบน ลกัษณะคลา้ยไห ถัดขึน้ไปมีส่วนของปลอ้งไฉนกลมขนาดใหญ่จ านวน 2 ปลอ้ง

แลว้จงึเป็นปลียอด พบบรเิวณระหวา่งมขุดา้นตะวนัออกกบัมขุดา้นทิศเหนือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 21 ภำพยอดเจดีย ์ที่สันนิษฐำน
ว่ำเป็นยอดเจดียข์องวัดแก้ว 

 

ภำพที่ 22 ภำพสถปูจ ำลองที่พบบริเวณข้ำงปรำสำทวัดแก้ว 

ที่มาภาพ : ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธุ.์ ไชยา-สรุาษฎรธ์านี.กรุงเทพฯ : กรุงสยามการ

พิมพ,์ 2519 
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วัดหลง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผัง อยู่ในแผนผังกากบาทท่ีเกิดจากมุขท่ีย่ืนออกมาทั้ง 4 ทิศ เป็นแผนผังแบบ 4 ห้อง 

ประกอบด้วย ห้องครรภคฤหะกลาง ห้องภายในมุขทิศ ทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศเหนือ ซึ่งมุขทิศ

ตะวนัออกนัน้เป็นทางเขา้ยาวสูห่อ้งกลาง (ภาพท่ี 24)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 23  ภำพวัดหลงด้ำนตะวันตกเฉียงใต้ 

ภำพที่ 24 แผนผังวดัหลง  

ที่มาภาพ : กรมศลิปากร. โครงการขดุแต่งและบรูณะวดัหลง  อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี. กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2525.  
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รูปแบบศิลปกรรม 

ในส่วนของฐานนัน้ แบง่ออกเป็น 2 ฐาน ประกอบดว้ย ฐานประทกัษิณและฐานลวดบวัรองรบัเรือน

ธาต ุอยู่ในแผนผงักากบาท โดยมมุของอาคารมีขนาดเทา่กบัขนาดของมขุ ท าใหก้ลายเป็นฐานยอ่มมุไม้ 12 

(ภาพท่ี 25) 

 

 

 

 

 

 

ฐานชัน้ท่ี 1 ฐานประทกัษิณ  

อยู่ในผังเพิ่มมุมไมส้ิบสอง มีบนัไดทางขึน้ 4 ทิศ มีองคป์ระกอบดงันี ้ล่างสุดเป็นฐานเขียงส่วนท่ี

คอ่นไปทางดา้นบนของฐานปรากฏแถวก่ออิฐเวน้ช่อง ถดัขึน้ไปเป็นฐานบวัคว ่าท่ีคาดดว้ยลูกแกว้ท่ีบริเวณ

ทอ้งไมป้ระดบัเสาติดผนงัท่ีมีลกัษณะเป็นเสาบวัลกูแกว้ยกเก็จเฉพาะส่วนบวัคว ่า สลบักบัแท่นส่ีเหล่ียมท่ี

ก่อย่ืนออกมาจากฐานโดยรอบ ซึ่งต  าแหนง่ของแทน่ส่ีเหล่ียมนัน้จะอยูก่ึ่งกลางดา้นของฐานเสมอ 

 

ฐานชัน้ท่ี 2 ฐานลวดบวัรองรบัเรือนธาต ุ

อยู่ในผงัทรงจตรุมขุ โดยมีฐานเขียงเรียบ 1 ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัฐานประทกัษิณ แตส่่วนของเสา

ติดผนงัแปะทบัแบบเรียบง่ายกว่า กล่าวคือ ส่วนของบวัคว ่าไม่ไดเ้ป็นส่วนยกเก็จเหมือนฐานล่าง และส่วน

แท่งส่ีเหล่ียมนัน้กลายเป็นส่วนเสาติดผนงัท่ีย่ืนออกมาเพียงเล็กนอ้ย ส าหรบัส่วนมุขท่ีย่ืนออกมา 4 ทิศ เสา

ติดผนงัลวดบวัคว ่าไดเ้พิ่มเป็นบวัคว ่า-บวัหงายทุกตน้  และส่วนของลวดบวัของส่วนมุขไม่ตรงกับลวดบวั

ของเรือนธาต ุกลา่วคือสว่นลวดบวัของมขุอยู่ต  ่ากวา่ลวดบวัของเรือนธาตจุรงิ (ภาพท่ี 26)   

ภำพที่ 25 ภำพสว่นฐำนของวดัหลงทำงด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
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ในส่วนของผนงัเรือนธาตแุละยอดของปราสาทนัน้ไดห้กัหายไปแลว้ ภายในหอ้งกลางมีขนาด 4x4

เมตร (ภาพท่ี 27) ส่วนภายในห้องบริเวณมุขด้านข้างกับส่วนฐานประทักษิณปรากฏพื้น  2 ระดับ 

สนันิษฐานวา่เกิดจากการตอ่เตมิและเขา้มาใชพื้น้ท่ีใหมใ่นสมยัอยธุยา (ภาพท่ี 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภำพที่ 26 ส่วนมุขด้ำนทิศใต้ทีย่ืน่ออกมำมีส่วนลวดบวัต ำ่กวำ่ลวดบวัเรือนธำตุจริง 

ภำพที่ 27 ภำพภำยในหอ้ง
ครรภคฤหะกลำง 

ภำพที่ 28 ส่วนพืน้ 2 ระดับ

บริเวณมุขข้ำงกับส่วนฐำน

ประทักษิณ 
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นอกจากนีบ้ริเวณส่วนฐานประทกัษิณถูกก่อแนวก าแพงอิฐในผงัส่ีเหล่ียมบริเวณระหว่างมขุ และ

ท าใหมุ้ขเช่ือมเขา้ถึงกัน (ภาพท่ี 29) ในส่วนนีก้รมศิลปากรไดส้ันนิษฐานว่าเป็นแนวของก าแพงกันดินท่ี

สรา้งขึน้ในสมยัหลงั เน่ืองจากพบรอ่งรอยของอิฐท่ีมีรูปทรงส าหรบัการประดบัปนอยูใ่นแนวก าแพงนีด้ว้ย9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โบรำณวัตถสุ ำคัญทีพ่บในวัดหลง  
 

ประตมิากรรม  

เทวรูปส าริดตารา (วสุนธรา) แปดกร ประทบันั่งชนัเข่าบนฐานบวั ดา้นหลงัเป็นรูปคลา้ยใบเสมา 

อายสุมยัประมาณพทุธศตวรรษท่ี 15-1610 โดยพบบรเิวณทางดา้นทิศใตถ้ดัจากคลองไชยาไป 30 เมตร 

ภาชนะดนิเผา 

เครื่องถว้ยจีนจากเตาหลงฉวน ลกัษณะตกแตง่ดว้ยลายดอกบวัและนกไก่ฟ้าหรือหงสจี์น ดว้ยวิธี

ขุดใตเ้คลือบ น า้เคลือบสีเขียวไข่กาหรือพวกท่ีเรียกว่าเซลาดอน11 พบเป็นจ านวนมาก อายุสมัยในช่วง

ราชวงศซ์ุง้และหยวน ราวพทุธศตวรรษท่ี 18-19  

                                                           
9

 กรมศิลปากร. โครงการขดุแตง่และบรูณะวดัหลง  อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525), 7 

10
 บรรจง วงศว์ิเชียร, “การส ารวจ ขดุคน้ ขดุแตง่ เพื่อท าหลกัฐานเก่ียวกบัอาณาจกัรศรวีิชยั” ใน รายงานการสมันาเรือ่งประวติัศาสตร ์– 

โบราณคดี ศรวีิชยั. (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2525), 194 

ภำพที่ 29 ส่วนแนวก ำแพงกนัดินที่กอ่เชือ่มมุข 
ด้ำนทิศตะวนัเฉียงใต้ 
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ภำพที่ 31 แผนผังพระบรมธำตุไชยำ  

ที่มาภาพ : กรมศิลปากร. ประวตัพิระบรม
ธาตไุชยาราชวรวิหาร จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
และบทความเรือ่งอาณาจกัรศรวีชิยั. 

พระบรมธำตุไชยำรำชวรวิหำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงั มีลกัษณะเป็นแผนผงักากบาท แตม่ขุท่ีย่ืนออกมาทัง้ 4 ทิศ อยู่ในลกัษณะของมขุสัน้ๆ โดย

มีเพียงมุขดา้นทิศตะวนัออกท่ีเป็นมุขท่ีเป็นทางเขา้สู่หอ้งกลาง และมุขอีก 3 ทิศนัน้เป็นมุขทึบตนั (ภาพท่ี 

31) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
11ณฏัฐภทัร จนัทวิช , “ความสมัพนัธท์างดา้นเครือ่งถว้ยจีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาณาจกัรศรวีิชยั” ใน รายงานการสมันาเรือ่งประวติัศาสตร ์– 
โบราณคดี ศรวีิชยั,(กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2525), 241 

ภำพที่ 30 ภำพพระบรมธำตุไชยำ ด้ำนทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปแบบศิลปกรรม 

สว่นฐาน  

ฐานแบง่เป็น 2 สว่น คือ สว่นฐานประทกัษิณ และฐานลวดบวัรองรบัเรือนธาต ุ(ภาพท่ี 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานประทักษิณ อยู่ในผังส่ีเหล่ียมจตัุรสั รองรบัเจดียบ์ริวารขนาดเล็ก 4 องคท่ี์มุม ประกอบดว้ย

ฐานเขียงดา้นล่างสดุ 2 ชัน้ แลว้จงึเป็นฐานส่ีเหล่ียมยืดทอ้งไมส้งู ท่ีมีการประดบัเสาตดิผนงัยกเก็จโดยรอบ

ฐาน ซึ่งเสาเป็นแบบเสาบวัลกูแกว้ท่ีมีทัง้สว่นของบวัคว ่าแหละบวัหงาย   

ทางดา้นทิศตะวนัออกมีซุม้จระน ายอดสถปิูกะส าหรบัประดิษฐานพระพทุธรูปจ านวน 2 ซุม้อยู่ขา้ง

บนัได (ภาพท่ี 33) สนันิษฐานว่าเป็นสิ่งท่ีสรา้งตอ่เติมขึน้ในสมยัหลงั เน่ืองจากพบรอ่งรอยของฐานเดิมถูก

ปิดทบั แตน่า่จะถกูตอ่เตมิขึน้ก่อนการบรูณะชว่งสมยัรชักาลท่ี 512 

นอกจากนีบ้นฐานประทกัษิณปรากฏเจดียม์มุทัง้ 4 ทิศ โดยมีรูปแบบโดยรวมคลา้ยกบัเจดียจ์  าลอง

บนส่วนยอดพระบรมธาต ุเฉพาะส่วนยอดของเจดียอ์งคท์างดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตเ้ท่านัน้ ท่ีบริเวณยอด

นัน้ปรากฏเป็นพรหมพกัตร ์ 

 

                                                           
12

 นงคราญ ศรชีาย และ วรวิทย ์หศัภาค. โบราณคดีศรวีิชยั : มมุมองใหมก่ารศกึษาวิเคราะหแ์หลง่โบราณคดีรอบอา่วบา้นดอน, 

(นครศรธีรรมราช : ส  านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 11 นครศรีธรรมราช, 2543), 152 

ภำพที่ 32 ภำพสว่นฐำนของพระบรมธำตุไชยำ 
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ฐานลวดบวัรองรบัเรือนธาตุ อยู่ในผังกากบาท เป็นฐานบวัคว ่า-บวัหงายในส่วนของทอ้งไมค้าด

ด้วยลวดบัวลูกแก้วท่ีมีการปาดมุม ให้ลูกแก้วนั้นเหล่ียมมากขึน้ไม่โค้งมนเหมือนส่วนลูกแก้วท่ีฐาน

ประทักษิณ โดยไดย้กเก็จฐานบวัคว ่า-บวัหงายในส่วนฐานท่ีรองรบัเสาติดผนงัทุกตน้ ทัง้ส่วนของเสาติด

ผนงัของเรือนธาตจุรงิและเสาตดิผนงัของมขุ  

ภำพที่ 33 ส่วนซุ้มที่ยอดเป็นสถปูจ ำลองทำงด้ำนทิศตะวันออก ประดิษฐำนพระพุทธรูปภำยใน 

 

ภำพที่ 34 เจดียท์ี่มียอดเป็นพรหมพักตร ์องคด์้ำนทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
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เรือนธาต ุ

ผนงัเรือนธาตจุริงประดบัเสาตดิผนงัจ านวน 4 ตน้ และมีการประดบัมขุท่ีมีการจ าลององคป์ระกอบ

ของผนงัเรือนธาตจุริง โดยมาปิดทบับรเิวณเสาตดิผนงั 2 ตน้กลางของเรือนธาตจุรงิ จงึท าใหม้องเห็นเสาติด

ผนงัทัง้ 2 ตน้ไดไ้มเ่ตม็ตน้ (ภาพท่ี 35)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสาติดผนงับริเวณมุมของผนงัเรือนธาตุมีการเซาะรอ่งส่ีเหล่ียม และประดบัลวดลายท่ีสนันิษฐาน

ว่าเพิ่มเติมขึน้ใหม่ในตอนท่ีบูรณะ(สมยัรตันโกสินทร)์ ส่วนเสาติดผนงัของมุขนัน้เรียบไม่ประดบัลวดลาย 

แต่รองรบัยอดซุม้รูปวงโคง้หรือกูฑุท่ีรองรบัยอดเจดียจ์  าลองหรือสถูปิกะอีกทีหนึ่ง ซึ่งบริเวณกูฑุประดับ

ลวดลายสมยัรตันโกสินทรเ์ป็นลายตราประจ ารชักาลท่ี 5 ลายเทพพนม และลายนกยงู เป็นตน้  

ทางดา้นทิศตะวนัออกมีบนัไดเขา้สู่หอ้งกลาง ซึ่งหอ้งกลางมีขนาด 2x2 เมตร ปัจจบุนัก่อฐานชกุชี

ส าหรบัประดิษฐานพระพุทธรูปปนูป้ัน 8 องค ์ชิดกบัผนงัทัง้ 3 ดา้น คือผนงัดา้นทิศเหนือ ทิศตะวนัตก และ

ทิศใต ้(ภาพท่ี 36)  

 

 

 

 

ภำพที่ 35 ส่วนเรือนธำตุด้ำนทิศตะวนัตก 
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สว่นยอด 

ในส่วนของยอดนัน้เป็นการจ าลองเรือนธาตแุละองคป์ระกอบตา่งๆ เช่น เสาติดผนงัรองรบัยอดกฑูุ

ท่ีรองรบัสถปิูกะซอ้นชัน้ลดหลั่นกนัขึน้ไป 3 ชัน้ โดยยอดในแตล่ะชัน้จะประดบัสถปิูกะท่ีมมุทกุชัน้ ซึ่งในสว่น

ของยอดสถปิูกะของมขุจะดเูหมือนวา่อยูช่ัน้เดียวกบัสถปิูกะท่ีมมุและเป็นสถปิูกะท่ีประดบัอยู่ท่ีดา้นของชัน้

เรือนธาตจุ  าลอง ท าใหมี้สถปิูกะในแตล่ะชัน้มีจ  านวน 8 องค ์(ภาพท่ี 37)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 36 ภำพภำยในหอ้งครรภคฤหะ 

ที่มา : กรมศิลปำกร. ประวตัิพระบรมธาตุ

ไชยาราชวรวิหาร จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และ

บทความเรือ่งอาณาจกัรศรวีิชยั. กรุงเทพฯ : 

กรม, 2520  

 

ภำพที่ 38 ส่วนยอดของพระบรมธำตุไชยำ ภำพที่ 37 ส่วนยอดของพระบรมธำตุไชยำ 
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สว่นของรูปแบบของสถปูจ าลองโดยรวมนัน้ อยู่ในผงักลมท่ีส่วนล่างขององคร์ะฆงัเล็กกว่าส่วนบน 

ไมมี่บลัลงัก ์ มีเพียงสว่นปลอ้งไฉนและปลียอด แตรู่ปแบบสถปูจ าลองแตล่ะองคไ์มไ่ดเ้หมือนกนัหมด มกัจะ

มีสว่นท่ีตา่งกนัไปเล็กนอ้ย อาจเป็นเพราะการบรูณะหรือซอ่มแซมในสมยัหลงั 

ส าหรบัของเรือนธาตุจ  าลองท่ีซอ้นลดหลั่นกันในชัน้ท่ี 3 นัน้มีการปรบัผังใหเ้ป็นแปดเหล่ียมเพ่ือ

รองรบัสถปูยอดดา้นบนสดุ และประดบัดว้ยสถปิูกะโดยรอบ ไมป่รากฏสว่นเสาตดิผนงัรวมถึงยอดกฑูดุว้ย 

สว่นยอดสถปูบนสดุนัน้เป็นยอดท่ีไดร้บัการบูรณะใหม่เน่ืองจากยอดเดิมไดพ้งัทลายลง มีลกัษณะ

เป็นองคร์ะฆงัท่ีอยูใ่นผงัแปดเหล่ียมรองรบัดว้ยบวัคลุ่มแบบศลิปะรตันโกสินทร ์ซอ้นชัน้ดว้ยชัน้ปลอ้งไฉนใน

ผงัแปดเหล่ียม บวัคลุม่และปลียอดในผงักลม    

 

โบราณวัตถสุ าคัญทีพ่บในวัดพระบรมธาตุไชยา 

ประตมิากรรม 

1. พระพุทธรูปประทับยืน ปางแสดงธรรม (ภาพท่ี 38) ศิลปะทวารวดีเคยประดิษฐานอยู่ท่ีหอ้ง

กลาง ปัจจุบนัถูกยา้ยไปท่ีพิพิธภัณฑแ์ห่งชาติไชยา มีลกัษณะเป็นพระพุทธรูปทวารวดีดงันีคื้อพระพกัตร์

แบบพืน้ถ่ิน พระขนงตอ่กนัเป็นปีกกา พระเนตรโปน พระโอษฐ์แบะ ครองจีวรห่มคลมุชายจีวรดา้นล่างหอ้ย

ลงมาเป็นวงโคง้ ก าหนดอายใุนชว่งพทุธศตวรรษท่ี 12-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 39 พระพุทธรูปปำงแสดงธรรม ประทับยนื 

ปัจจุบันจดัแสดงอยูท่ีพ่ิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ ไชยำ 

  

ภำพที่ 38 พระพุทธรูปปำงแสดงธรรม ประทับยนื 

ปัจจุบันจดัแสดงอยูท่ีพ่ิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ ไชยำ 



34 

 

2. พระพทุธรูปศลิา ประทบันั่งปางสมาธิ (ภาพท่ี 39) อิทธิพลศลิปะอินเดียแบบคปุตะสกลุชา่งสาร

นาท อายสุมยัพทุธศตวรรษท่ี 11-12 มีพระพกัตรค์ลา้ยกบัพระพทุธรูปแบบศิลปะทวารวดีแตมี่อษุณีษะต ่า 

ครองจีวรหม่เฉียงผา้บางคลา้ยผา้เปียกน า้ตามรูปแบบอิทธิพลของศลิปะคปุตะสกุลชา่งสารนาท  

ประทับนั่ งบนฐานกลีบบัวคว ่า-บัวหงาย รูปแบบทั้งหมดของพระพุทธรูปองค์นี ้ยังคล้ายกับ

ประติมากรรมในศิลปะขอมสมยัพนมดาอีกดว้ย จัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปสกุลช่างไชยา รุ่นท่ี 1 คือเป็น

ศิลปะทอ้งถ่ินท่ีไดร้บัอิทธิพลจากอินเดียสกุลช่างต่างๆมาผสมกัน ปัจจุบนัจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิไชยา13 เดมิพระพทุธรูปองคนี์พ้บประดษิฐานอยูใ่นซุม้ขา้งบนัได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. พระพทุธรูปประทบันั่งปางมารวิชยั อิทธิพลศิลปะอยธุยา สกลุช่างไชยา (ภาพท่ี 40) อายสุมยั

พทุธศตวรรษท่ี 21-22 เป็นพระพทุธรูปศิลาทรายแดง สว่นของพระพกัตรมี์กรอบไรพระศกแบบศิลปะอยยุา 

ครองจีวรห่มเฉียง เป็นรูปแบบเดียวกับพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานอยู่ท่ีมุขทางดา้นทิศเหนือของวดัแกว้ดว้ย 

ปัจจุบนัประดิษฐานอยู่บนลานกลางแจง้ภายในก าแพงแกว้ เดิมท่ีตัง้พระพุทธรูปคงจะอยู่ท่ีวิหารแต่ช  ารุด

ทรุดโทรมจงึถกูรือ้ออกไป 

                                                           
13พิรยิะ ไกรฤกษ ์,ศิลปทกัษิณก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19,136 

ภำพที่ 39 พระพุทธรูปศิลำ ประทับน่ังปำงสมำธิ 
อิทธิพลศิลปะคุปตะสำรนำทและศิลปะทวำรวดี 

ปัจจุบันจดัแสดงอยูท่ีพ่ิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ ไชยำ 
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4. พระโพธิสัตวปั์ทมปาณิ 2 กร ส าริด ศิลปะศรีวิชัย (ภาพท่ี 41) พบบริเวณสนามหญ้าทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระบรมธาต ุใตต้น้โพธ์ิขนาดเท่าบุคคลจริง สภาพช ารุด ส่วนท่อนล่างตัง้แต่บัน้

พระองคห์กัหายไปโดยมีรูปแบบศิลปกรรมดงันี ้พระพกัตรก์ลม มีอุณาโลม ทรงเครื่องตามเครื่องแต่งกาย

ของพระโพธิสัตว์ เช่น กระบังหน้า กุณฑล พาหุรัด และกรองศอท่ีมีทับทรวง สะพายสายยัชโยปวีต

ลกูประค ามีตวัหา้มรูปเพชรพลอย และสวมอชินะยชัโญปวีต มีปอยพระเกศาประบา่ทัง้สองขา้ง ซึ่งรูปแบบ

โดยรวมนัน้คลา้ยคลงึกบัศลิปะชวาของราชวงศไ์ศเลนทร ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 40 พระพุทธรูปศิลปะอยุธยำ อยูบ่ริเวณด้ำนวหิำร 

ภำพที่ 41 พระโพธิสตัวอ์วโลกเิตศวร 2 กร 
ปัจจุบันจดัแสดงอยูท่ีพ่ิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ พระนคร 

ที่มาภาพ : ชิษณพุงศ ์ รุจิโรจนว์รางกรู 
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5. พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร 8 กร ส าริด (ภาพท่ี 42) ท่ีมีลกัษณะอิทธิพลศิลปะชวาเช่นเดียวกัน 

แต่พบส่วนล่างของประติมากรรมตัง้แต่ส่วนบัน้พระเอวจนถึงส่วนพระเพลา แสดงใหเ้ห็นถึงเครื่องประดบั 

เช่น เข็มขดั และปล่อยเชือกตก 2 ขา้งท่ีหนา้พระเพลา ย่ิงแสดงถึงอิทธิพลศิลปะชวาแบบราชวงศไ์ศเลนทร์

แบบชดัเจนก าหนดอายสุมยัของพระโพธิสตัวไ์ดใ้นชว่งพทุธศตวรรษท่ี 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. พระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร (ปัทมปาณิ) 2 กร ศิลา ประทบัยืนบนดอกบวั (ภาพท่ี 43) ทรงเครื่อง

ตามประติมานวิทยาของพระโพธิสตัว ์พระหตัถข์วาแสดงปางประทานพร พระหตัถซ์า้ยทรงถือดอกบวั ทรง

พระภษูายาวมีหนา้นางและจีบอยู่ดา้นขา้ง คาดป้ันเหน่งทบัพรอ้มคาดหนงัเสือรอบพระโสณี ประตมิากรรม

ชิน้นีแ้สดงอิทธิพลศิลปะจาม ก าหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 1514 ปัจจุบนัจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิพระนคร 

 

                                                           
14 พิรยิะ ไกรฤกษ.์ ศิลปทกัษิณก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523). 

ภำพที่ 42 พระอวโลกิเตศวรส ำริด 8 กร 

ปัจจบุนัจดัแสดงอยูใ่นพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร 

ที่มา : พทุธทาสภิกข.ุ แนวสงัเขปของโบราณคดีรอบอา่ว

บา้นดอน. สรุาษฎรธ์านี : คณะกรรมการจงัหวดัสรุาษฎร์

ธานีและอ าเภอไชยา, 2493 

 



37 

 

 

 

ชิน้สว่นสถาปัตยกรรม (ภาพท่ี 44) 

บวัประดบัยอดสถูป ท่ีถูกสนันิษฐานว่าเป็นยอดเดิมของพระบรมธาตุไชยา ฐานล่างสุดอยู่ในผัง

แปดเหล่ียม ถดัขึน้มาเป็นสว่นลายกลีบบวัแบบบวัคลุม่ สว่นทรงกระบอกรองรบักลีบบวัรองและยอดกลม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 43 ภำพพระอวโลกิเตศวรศิลำ 2 กร อิทธิพลศิลปะ
จำม 

ปัจจุบันจดัแสดงอยูท่ีพ่ิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ พระนคร 

ที่มาภาพ : กรมศิลปากร.ประวตัพิระบรมธาตไุชยาราชวรวิหาร 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และบทความเรือ่งอาณาจกัรศรวีิชยั.

กรุงเทพฯ : กรม, 2520 

 

 

ภำพที่ 44 ภำพสว่นบัวประดับยอดสถปู สนันิษฐำนว่ำ
เป็นยอดเดิมของพระบรมธำตุไชยำ 

ปัจจุบันจดัแสดงอยูท่ีพ่ิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ ไชยำ 
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กำรศึกษำทีผ่่ำนมำเกี่ยวกบักลุ่มโบรำณสถำนเมืองไชยำ 

 กลุ่มโบราณสถานเมืองไชยา ไดแ้ก่ วดัแกว้ วดัหลง และพระบรมธาตุไชยา ในส่วนของวดัแกว้มี

กล่าวถึงไวม้ากเน่ืองจากมีสภาพท่ีคอ่นขา้งสมบรูณแ์ละมีอายสุมยัรว่มกบัสมยัศรีวิชยั  เช่นเดียวกนักบัพระ

บรมธาตุไชยา แต่โบราณสถานวัดหลงนั้นเน่ืองจากสภาพท่ีเหลือในปัจจุบันนั้นเหลือเพียงแค่ส่วนฐาน

อาคารจงึยงัไมค่อ่ยมีผูศ้กึษามากนกั 

 โบราณสถานวดัแกว้นัน้เป็นท่ีสนใจจากนกัวิชาการจ านวนมาก ทัง้ในแง่ของรูปแบบศลิปกรรมและ

เรื่องประติมานวิทยาของแผนผงัและประติมากรรม โดยวดัแกว้มีรูปแบบแผนผงัเหมือนกับจนัทิกะลาสัน

และมีแนวความคิดเรื่องประติมานวิทยาสืบมาดว้ย กล่าวคือการพบพระพทุธเจา้อกัโษภยะท่ีมีรูปแบบประ

ติมานวิทยาของพระอกัโษภยะ ธยานิพุทธเจา้ แตใ่นขณะเดียวกนัก็มีรูปแบบของศิลปะจามเขา้มาผสมใน

สว่นของลกัษณะชายจีวรปลายตดัตรง15 

 ในส่วนของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมนัน้ เป็นรูปแบบศิลปะแบบผสมผสานจากศิลปะชวากับ

ศลิปะจาม เชน่ องคป์ระกอบของฐานอาคาร และลกัษณะบางประการของมขุ เป็นแบบศิลปะชวา ส่วนการ

ตกแต่งอาคารคลา้ยคลึงกับศิลปะจาม โดยเป็นการหยิบยืมเอาแบบศิลปะท่ีอายุช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 

14-1516 

ซึ่งรูปแบบดงักล่าวท่ีมีอิทธิพลศิลปะชวามากนัน้ท าใหถ้กูตีความในเรื่องของการเป็นสถาปัตยแ์บบ

ศรีวิชยัและโบราณสถานส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมแนวความคิดเรื่องศนูยก์ลางของาณาจกัรศรีวิชยัดว้ย และ

การก าหนดอายขุองวดัแกว้นัน้จึงถกูน าไปเช่ือมโยงกบัจารกึหลกัท่ี 23 ว่าควรจะมีอายใุนช่วงปี พ.ศ. 1318 

ตามอายสุมยัของปราสาท 3 หลงัในจารกึ 

ส่วนพระบรมธาตุไชยาถูกกล่าวถึงในแง่เป็นศาสนสถานท่ีมีอายุร่วมสมัยกับอาณาจักรศรีวิชัย

เช่นกนั เพราะมีรูปแบบเป็นอาคารยอดเจดียแ์บบวดัแกว้ รูปแบบโดยทั่วไปคลา้ยคลึงกบัจนัทิในศิลปะชวา

ภาคกลางและภาพสลักบนระเบียงท่ีบุโรพุธโธเป็นอย่างมาก นักวิชาการส่วนใหญ่จึงเช่ือว่ามีอายุสมัย

ในชว่งศรีวิชยัและมีความสมัพนัธก์บัศลิปะชวาเป็นอยา่งมาก 

                                                           
15

 เนือ้ออ่น ขรวัทองเขียว. “รูปแบบและประติมานวิทยา พระพทุธรูปจากวดัแกว้เมืองไชยา”, เมืองโบราณ ปีท่ี 38 ฉบบัท่ี 4 (ตลุาคม- 
ธนัวาคม 2555), 140. 

16
Jean Boisselier. “บทความการขดุแตง่เจดียว์ดัแกว้,” น าชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ไชยา. (กรุงเทพฯ : กรม, 2525), 45-53. 
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ในส่วนของวดัหลงนัน้มีการกลา่วถึงในแง่ท่ีวา่มีรูปแบบแผนผงัเชน่เดียวกนักบัแผนผงัวดัแกว้ ซึ่งท า

ใหส้นันิษฐานว่าน่าจะมีอายสุมยัอยู่ในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั แตใ่นส่วนของเทคนิคการก่อสรา้งและบวัผนงั

มีรูปแบบท่ีแสดงวา่สรา้งหลงัจากวดัแกว้ดว้ย17 

 

สรุป 

 จากการศกึษาท่ีผา่นมาของกลุม่โบราณสถานเมืองไชยานัน้ โดยเฉพาะวดัแกว้และพระบรมธาตไุช

ยานัน้มีความสมัพนัธท์างดา้นรูปแบบศิลปกรรมกบัศลิปะชวา นอกจากนีว้ดัแกว้ท่ีมีสภาพคอ่นขา้งสมบรูณ์

นัน้ไดร้บัความสนใจจากนักวิชาการเป็นจ านวนมาก นอกจากมีอิทธิพลศิลปะชวาแลว้ยงัมีอิทธิพลศิลปะ

จามเขา้มาผสมดว้ย รูปแบบศิลปกรรมของวัดแก้วนั้นจึงมีหลากหลายมาก ส่วนวัดหลงนัน้ยังไม่มีผู้ท  า

การศึกษาอย่างละเอียดเน่ืองจากเหลือรูปแบบใหศ้ึกษาไดไ้ม่มากนัก มีเพียงการกล่าวถึงว่ารูปแบบของ

แผนผงัท่ีคลา้ยคลงึกบัวดัแกว้เป็นอยา่งมาก 
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 อนวุิทย ์เจรญิศภุกลุ, “สถาปัตยกรรมแบบศรวีิชยั ในคาบสมทุรภาคใตป้ระเทศไทย,” ศิลปากร   ปีท่ี 27 ฉบบัท่ี 3 (2526), 21. 
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บทที ่3 บทวเิครำะหแ์ละก ำหนดอำยุกลุ่มโบรำณสถำน 

3.1 แผนผัง  

โดยจะขอเริ่มวิเคราะหแ์ผนผังของวัดแก้วก่อนเน่ืองจากวัดแก้วนั้นมีแผนผังท่ีค่อนข้างซับซ้อน 

ตลอดจนสภาพในปัจจบุนันัน้มีสภาพท่ีคอ่นขา้งสมบรูณ ์

3.1.1 วัดแก้ว  

 เป็นแผนผงัแบบกากบาทหรือมีมุขย่ืนออกไปทัง้ 4 ทิศ โดยส่วนมุขนัน้ย่ืนออกมามากในลกัษณะ

คลา้ยหอ้ง ท าใหแ้ผนผงักลายเป็นแผนผงัแบบ 5 หอ้ง ซึ่งประกอบไปดว้ยหอ้งกลางและหอ้งบริเวณมขุทัง้ 4 

ทิศ ซึ่งบริเวณมขุแตล่ะทิศสามารถเขา้ไปไดแ้ตไ่ม่สามารถเดินเช่ือมไปยงัหอ้งทิศอ่ืนๆได ้มีเพียงหอ้งภายใน

มขุดา้นทิศตะวนัออกท่ีมีทางเดนิเขา้ไปสูห่อ้งกลางได ้(ภาพท่ี 45) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ภำพที่ 45  แผนผังวดัแก้ว  

ที่มาภาพ : กรมศลิปากร. สรุปรายงานการขดุแต่งและบรูณะโบราณสถานเจดยีว์ดัแกว้ ต.เสมด็     อ.ไชยา 

จ.สรุาษฎรธ์านี ปี พ.ศ. 2519 และ 2522. กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2522. 
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ลกัษณะแผนผงัรูปแบบดงักล่าวนัน้ มีลกัษณะเหมือนกับแผนผังของจนัทิกะลาสนั ในศิลปะชวา

ภาคกลางตอนปลาย ชว่งปลายพทุธศตวรรษท่ี 1418 (ภาพท่ี 46) ก่อนท่ีจะพฒันาความซบัซอ้นอยา่งการท า

ทางเดินประทกัษิณภายในเช่ือมหอ้งแตล่ะทิศเขา้ไวด้ว้ยกนัในแบบแผนผงัของจนัทิเซวแูละจนัทิปรมับะนนั 

ในช่วงพทุธศตวรรษท่ีตน้ 1519(ภาพท่ี 47) อนึ่งวดัแกว้อาจมีขอ้จ ากดัในดา้นขนาดของอาคารท่ีมีขนาดเล็ก

จงึไมเ่หมาะแก่การสรา้งทางเดนิประทกัษิณไวภ้ายในแบบจนัทิเซวแูละจนัทิปรมับะนนัไดเ้ชน่กนั 
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 สภุทัรดิศ ดิศกลุ. ศิลปอินโดนีเซียสมยัโบราณ, (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้ครุุสภา, 2518), 17 
19

 เชษฐ์ ติงสญัชลี. ศิลปะชวา.(กรุงเทพฯ : มติชน, 2558), 94 

ภำพที่ 46 ภำพแผนผังจนัทิกะลำสัน 

ที่มาภาพ : Bunce, Fredrick W. Monuments of India and the Indianized states : the plans of major 

and notable temples, tombs, palaces, and pavilions of Bangladesh, Sri Lanka, Java, The Khmer, 

Pagan, Thailand, Vietnam, and Malaysia, from 3rd c. BCE to CE 1854. New Delhi : D.K. Printworld, 

2007. 
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โดยแผนผังกากบาทของจันทิกะลาสันนัน้ ไดร้บัอิทธิพลทางดา้นรูปแบบมาจากศาสนสถานใน

ศิลปะปาละตอนตน้ เช่นท่ีปหรรปุระ, วิกรมศิลา, ไมนาตรี20 ในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 14 (ภาพท่ี 48) แต่

รูปแบบแผนผงัของศิลปะปาละนัน้ เป็นผงักากบาทท่ีเกิดจากการท าหอ้งครรภคฤหะและมณฑปย่ืนออกไป

ทั้ง 4 ทิศจากส่วนกลางท่ีเป็นแกนทึบส าหรบัรองรบัศิขระ ซึ่งแตกต่างกับแผนผัง 5 ห้องของศิลปะชวา 

เพราะไดเ้ปล่ียนแกนทึบกลางให้เป็นห้องครรภคฤหะแทน ดังนั้นแผนผังแบบ 5 ห้องจึงเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของศลิปะชวาเอง  

อย่างไรก็ตามถึงแมแ้ผนผงัของวดัแกว้จะเป็นผงัแบบ 5 หอ้งเหมือนกับจนัทิกะลาสนั แตล่กัษณะ

ของการย่ืนมขุหรือมมุระหว่างมขุของวดัแกว้มีความซบัซอ้นกว่าจนัทิกะลาสนั กลา่วคือ มมุระหว่างมขุของ
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 เชษฐ์ ติงสญัชลี, “จนัทิกะลาสนั จนัทิเซว ูและจนัทิปรมับะนนั” เอกสารประกอบการเรยีนวิชาศิลปะในประเทศอินโดนีเซีย ,(เอกสาร
อดัส าเนา), 3 

ภำพที่ 47 แผนผังจันทิเซวู 

ที่มาภาพ : A.J. Bernet Kempers. Ancient Indonesian art. Amsterdam : C. P. J. Van Der Peet, c1959. 
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วดัแกว้อยู่ในผงัย่อมมุไมส้ิบสองและแต่ละมุมมีขนาดไม่เท่ากัน ซึ่งต่างกับจนัทิกะลาสนัท่ีมีมุมระหว่างมุข

เพียงมมุเดียว ซึ่งมุมของวดัแกว้เกิดจากกระบวนการซอ้นมุข 2 ชัน้ ในขณะท่ีจนัทิกะลาสนัเป็นการย่ืนหรือ

ตอ่มขุออกมาเพียงชัน้เดียวในบรเิวณกลางดา้นหรือเก็จภทัระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 48 ภำพแผนผังที่ปหรรปุระ 

ที่มาภาพ : Bunce, Fredrick W. Monuments of India and the Indianized states : the 

plans of major and notable temples, tombs, palaces, and pavilions of Bangladesh, Sri 

Lanka, Java, The Khmer, Pagan, Thailand, Vietnam, and Malaysia, from 3rd c. BCE to 

CE 1854. New Delhi : D.K. Printworld, 2007. 
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จึงสรุปไดว้่าวัดแก้วนัน้รูปแบบแผนผังท่ีมีความใกลเ้คียงกับแผนผังของจันทิกะลาสันมากท่ีสุด 

กลา่วคือในระบบแผนผงัแบบ 5 หอ้งและการไมมี่ทางประทกัษิณภายใน แตก็่มีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัในสว่น

ของมมุระหวา่งมขุท่ีของวดัแกว้มีความซบัซอ้นมากกว่าจนัทิกะลาสนั ซึ่งจะวิเคราะหใ์นสว่นของการซอ้นมขุ

ของวดัแกว้ตอ่ไปในหวัขอ้การวิเคราะหรู์ปแบบศิลปกรรม ดงันัน้โดยภาพรวมแลว้วดัแกว้มีรูปแบบแผนผงัท่ี

ไดร้บัอิทธิพลจากจนัทิกะลาสนัในศิลปะชวาภาคกลางตอนปลาย แตก็่มีส่วนท่ีแตกตา่งกนัเล็กนอ้ยซึ่งอาจ

เป็นรูปแบบท่ีเป็นทอ้งถ่ินเอง  

ส าหรบัอายสุมยัของวดัแกว้เม่ือวิเคราะหจ์ากรูปแบบแผนผงันัน้ สนันิษฐานวา่น่าจะสรา้งขึน้ในชว่ง

ระยะเวลาใกลเ้คียงกันหรือหลงักว่าจนัทิกะลาสนัเพียงเล็กนอ้ย ซึ่งเป็นช่วงก่อนท่ีการสรา้งระบบแผนผงั 5 

หอ้งจะพัฒนาจนถึงจุดสูงสุดในแบบจนัทิเซวูและจนัทิปรมับะนนั (พุทธศตวรรษท่ี 15) โดยจนัทิกะลาสัน 

ก าหนดอายุไดใ้นช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 14 ดังนั้นรูปแบบแผนผังของวัดแก้วสามารถก าหนดอายุได้

ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 14 ตอนปลายเป็นตน้มา 

   

3.1.2 วัดหลง 

แผนผงัของวดัหลงนัน้เป็นแผนผงักากบาทท่ีมีมุขย่ืนออกมาทัง้ 4 ทิศเช่นเดียวกับวดัแกว้ (ภาพท่ี 

49) แต่มีห้องเพียง 4 ห้องคือ ห้องกลาง ห้องทางทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ กล่าวคือไม่มีห้อง

ทางดา้นมขุทิศตะวนัออก แตก่ลายเป็นเพียงทางเดินเขา้สู่หอ้งกลาง ซึ่งแตกตา่งจากระเบียบแผนผงั 5 หอ้ง

ในศิลปะชวาและแผนผงั 5 หอ้งของวดัแกว้ แตใ่นบรเิวณก่อนถึงหอ้งกลางนัน้มีรอ่งลึกขา้งผนงั 2 ขา้ง (ดา้น

ทิศเหนือและทิศใต)้ (ภาพท่ี 50) ซึ่งลกัษณะเช่นนีมี้ความคลา้ยคลึงกับซุม้ขา้งผนงัของมขุในแตล่ะทิศของ

วดัแกว้ (ภาพท่ี 51) 

ส าหรับส่วนมุมระหว่างมุขของวัดหลงนั้น มีมุมระหว่างมุขเป็นมุมขนาดใหญ่เพียงมุมเดียว 

สนันิษฐานว่าเป็นลกัษณะท่ีคล่ีคลายความซบัซอ้นมาจากมุมระหว่างมขุของวดัแกว้ท่ีเกิดจากการซอ้นมุข

มากกว่า เพราะในส่วนของต าแหนง่ลวดบวับรเิวณมขุนัน้อยูค่นละระดบักบัสว่นลวดบวัของอาคารเรือนธาตุ

จรงิ ถึงแมจ้ะมีจ านวนมมุระหวา่งมขุเพียงมมุเดียวคลา้ยคลงึกบัจนัทิกะลาสนั แต่มีความแตกตา่งของระบบ

ตอ่มขุบรเิวณเก็จภทัระเชน่เดียวกบัวดัแกว้ 
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ภำพที่ 49 ภำพแผนผังวัดหลง 

ที่มาภาพ : กรมศลิปากร. โครงการขดุแต่งและบรูณะวดัหลง  อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี. กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2525.  

 

 

ภำพที่ 50 ร่องลกึข้ำงผนังกอ่นถงึทำงเข้ำห้องครรภคฤหะกลำง 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงึสรุปไดว้่ารูปแบบแผนผงัของวดัหลงเป็นแบบแผนผงักากบาท ท่ีมีความใกลเ้คียงกบัวดัแกว้มาก

ท่ีสดุแตอ่ยู่ในลกัษณะท่ีคล่ีคลายมาแลว้ในเรื่องของจ านวนหอ้งท่ีเพียง 4 หอ้ง และจ านวนมมุระหว่างมขุท่ี

เหลือเพียงมมุเดียว แตก็่ยงัมีองคป์ระกอบท่ีคลา้ยคลึงกนัอยู่ เช่น ส่วนท่ีคลา้ยกบัซุม้ขา้งผนงับริเวณก่อนถึง

ทางเขา้หอ้งกลาง จึงสามารถสันนิษฐานไดอ้ย่างคร่าวๆว่าวดัหลงน่าจะมีอายุสมัยหลังจากวดัแก้วเพียง

เล็กนอ้ย เน่ืองจากวดัหลงมีลกัษณะของแผนผงัเป็นแบบท่ียงัมีมขุย่ืนออกมามากเป็นหอ้งอย่างชดัเจนทัง้ 4 

ทิศ แตไ่มซ่บัซอ้นเทา่แผนผงัของวดัแกว้ตามระเบียบของศลิปะชวา  

 

 

 

 

 

ภำพที่ 51 ชอ่งจระน ำข้ำงผนังก่อนถงึทำงเข้ำห้อง
ครรภคฤหะของวัดแก้ว 
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3.1.3 พระบรมธำตุไชยำ 

สว่นแผนผงัของพระบรมธาตไุชยานัน้เป็นแผนผงักากบาทเชน่เดียวกนักบัวดัแกว้และวดัหลง (ภาพ

ท่ี 52) แต่คล่ีคลายกว่าวดัแกว้และวดัหลงมาก จะเห็นไดจ้ากลกัษณะของมุขท่ีย่ืนออกมาทัง้ 4 ทิศ อยู่ใน

ลกัษณะของมขุสัน้ๆ โดยมีเพียงมขุดา้นทิศตะวนัออกท่ีเป็นมขุท่ีเป็นทางเขา้สู่หอ้งกลาง และมขุอีก 3 ทิศนัน้

เป็นมขุทบึตนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลกัษณะแผนผงัคลา้ยคลงึกบัจนัทิขนาดเล็กในศลิปะชวา เชน่จนัทิบนท่ีราบสงูเดียงบางหลงั (ภาพ

ท่ี 53) จนัทิบริวารของจนัทิปรมับะนนั (ภาพท่ี 54) เป็นตน้ เน่ืองจากจนัทิในศิลปะชวาสรา้งตามระบบตรีร

ถะแบบวิมานอินเดียใตใ้นช่วงตน้ มักจะเนน้ส่วนกลางหรือเก็จภัทระดว้ยการท ามุขหรือผนังเรือนธาตย่ืุน

ออกมา และเจาะชอ่งจระน าส าหรบัประดษิฐานประตมิากรรม21  

 

                                                           
21

 เชษฐ์ ติงสญัชลี, ศิลปะชวา, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2558), 12 

ภำพที่ 52 แผนผังพระบรมธำตุไชยำ  

ที่มาภาพ : กรมศิลปากร. ประวตัพิระบรมธาตไุชยาราชวรวิหาร จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และ
บทความเรือ่งอาณาจกัรศรวีิชยั. กรุงเทพฯ : กรม, 2520 
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อยา่งไรก็ตามแผนผงัในลกัษณะนีอ้าจสนันิษฐานไดว้่าเป็นรูปแบบแผนผงัแบบทอ้งถ่ินเองก็ได ้เป็น

รูปแบบคล่ีคลายมาจากรูปแบบแผนผังตามระเบียบท่ีนิยมสรา้งในช่วงก่อนหนา้ อย่างเช่นแผนผังของวดั

แกว้และวดัหลงท่ีมีมุขย่ืนออกมาและสามารถเขา้ไปไดท้ัง้ 4 ทิศ และส่วนของมุมระหว่างมุขท่ีมีเพียงมุม

เดียวเชน่เดียวกบัวดัหลง ซึ่งส่วนของมขุท่ีเขา้ไปไดท้ัง้ 4 ทิศไดค้ล่ีคลายหรือลดลงกลายเป็นเพียงมขุสัน้ๆทึบ

ตนัแต่ยงัคงไวก้บัรูปแบบของทางเขา้อย่างการประดบัซุม้ดา้นบน จากรูปแบบของแผนผงักากบาทท่ีมีมุข

สัน้ทึบตนั ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีคล่ีคลายไปจากวดัแกว้และวดัหลง จงึสนันิษฐานวา่พระบรมธาตไุชยานัน้มีอายุ

สมยัหลงักวา่วดัแกว้และวดัหลงดว้ย  

 

 

 

ภำพที่ 54 ภำพจันทิ Dwarawati 

ที่มาภาพ : วรพงศ ์อภินนัทเวช  

 

ภำพที่ 53 ภำพจนัทิบริวำรของจันทิปรัมบะนัน 

ที่มาภาพ : วรพงศ ์อภินนัทเวช 

ภำพที่ 53 ภำพจันทิ Dwarawati 

ที่มาภาพ : วรพงศ ์อภินนัทเวช  

 

ภำพที่ 54 ภำพจนัทิบริวำรของจันทิปรัมบะนัน 

ที่มาภาพ : วรพงศ ์อภินนัทเวช 
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วิเครำะหส์รุปรูปแบบแผนผังกลุ่มโบรำณสถำนเมืองไชยำ 

จากการวิเคราะหรู์ปแบบของแผนผงักลุ่มโบราณสถานเมืองไชยานัน้ ท าใหพ้บวา่มีรูปแบบแผนผงั

ในลกัษณะเดียวกนั กล่าวคือเป็นแผนผงัแบบกากบาท ท่ีไดร้บัอิทธิพลทางดา้นรูปแบบมาจากศิลปะปาละ

ตอนต้น โดยผ่านทางศิลปะชวาภาคกลางท่ีจันทิกะลาสัน ซึ่งได้รับเอาในส่วนของการปรับเปล่ียนให้

กลายเป็นเอกลกัษณข์องศิลปะชวา ไดแ้ก่ การท าแผนผงักากบาทท่ีมี 5 หอ้งมาใชก้่อสรา้งในวดัแกว้ก่อน 

แลว้จงึมีรูปแบบท่ีคล่ีคลายออกไปในวดัหลงและวดัพระบรมธาตไุชยาตามล าดบั 

จงึสามารถก าหนดอายจุากรูปแบบแผนผงัวดัแกว้ไดใ้นช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 14 เป็นตน้ไป ซึ่ง

เป็นช่วงเวลาท่ีใกลเ้คียงกบัอายสุมยัของจนัทิกะลาสนั สว่นวดัหลงและพระบรมธาตไุชยา หากเอาวดัแกว้ท่ี

มีรูปแบบใกลเ้คียงกบัระบบแผนผงัในศิลปะชวามากท่ีสดุเป็นตวัตัง้ ก็อาจกล่าวไดว้่าวดัหลงและพระบรม

ธาตไุชยานัน้ไดมี้รูปแบบท่ีคล่ีคลายออกไปจากวดัแกว้  

โดยแผนผงัของวดัหลงนัน้ยงัเป็นผงักากบาทอยา่งชดัเจนท าใหส้นันิษฐานไดว้า่สรา้งขึน้หลงัจากวดั

แกว้เพียงเล็กนอ้ย ส าหรบัพระบรมธาตไุชยานัน้ดจูะคล่ีคลายออกไปมากท่ีสดุจงึสนันิษฐานว่าสรา้งขึน้เป็น

แหง่สดุทา้ยเม่ือเทียบกบัทัง้ 2 วดั  

ส าหรบัการก าหนดอายดุว้ยการศึกษารูปแบบแผนผงันัน้ สามารถช่วยก าหนดอายุไดอ้ย่างกวา้งๆ

เทา่นัน้ ยงัไมส่ามารถน ามาตดัสินเรื่องของอายสุมยัของกลุม่โบราณสถานไดท้ัง้หมด ซึ่งส่วนส าคญัของการ

ชว่ยก าหนดขอบเขตอายสุมยัไดช้ดัเจนขึน้นัน้คือสว่นของรูปแบบศลิปกรรมซึ่งจะกลา่วในหวัขอ้ตอ่ไป 
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3.2 วิเครำะหรู์ปแบบศิลปกรรม 

 จากการวิเคราะหรู์ปแบบแผนผังของกลุ่มโบราณสถานเมืองไชยาท าใหท้ราบถึงกระแสอิทธิพล

ศลิปะชวาเป็นหลกั แตก็่มีรายละเอียดท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะแห่ง ซึ่งอาจสอดคลอ้งกบัรูปแบบศลิปกรรม

ท่ีจะศกึษาตอ่ไป 

3.2.1 วัดแก้ว 

สว่นฐาน 

ประกอบดว้ยฐาน 3 ชัน้  ฐานประทกัษิณเป็นฐานเขียงเรียบ ถดัขึน้ไปเป็นเขียงเรียบอีกชัน้หนึ่ง และ

เป็นฐานรองรบัเรือนธาต ุ(ภาพท่ี 55) ซึ่งจ  านวนฐาน 3 ชัน้เหมือนกบัจนัทิกะลาสนัในศลิปะชวา (ภาพท่ี 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 55 ภำพส่วนฐำนวัดแก้ว ด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

 

ภำพที่ 56 ภำพสว่นฐำนจันทกิะลำสัน 

 ที่มาภาพ : วรพงศ ์ อภินนทัเวช 
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ลกัษณะของฐานบวัรองรบัเรือนธาตนุัน้ ในส่วนของแถวข่ือปลอมท่ีอยูร่ะหว่างฐานเขียงสงูและสว่น

หนา้กระดานล่างของฐานบวัคว ่าดา้นบนนัน้ ท าใหอ้ยู่ในลกัษณะท่ีเหมือนแถวข่ือปลอมไดม้าแบง่ฐานหนา้

กระดานให้กลายเป็น 2 ส่วน (ภาพท่ี 57) ซึ่งคล้ายกับลักษณะของฐานเวทีพันธะของวิหารมูลคันธกุฎี 

ศิลปะแบบคุปตะ ท่ีเมืองสารนาท (พุทธศตวรรษท่ี 1222) โดยแถวข่ือปลอมนัน้ไดม้าคั่นส่วนกุมภะ ท าให้

แยกออกเป็น 2 สว่น (ภาพท่ี 58)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 เชษฐ์ ติงสญัชลี. ศิลปะภายใตแ้รงบนัดาลใจจากศิลปะปาละ. (นนทบรุ ี: มติชน ปากเกรด็, 2558), 33 

ภำพที่ 57 ภำพสว่นฐำนประดบัแนว
ขื่อปลอมแบ่งส่วนหน้ำกระดำน
ออกเป็น 2 ส่วน 

ภำพที่ 58 ส่วนฐำนวิหำรมูลคนัธกุฎ ี

ที่มาภาพ : เชษฐ์ ตงิสญัชล.ี ศิลปะไทย

ภายใตแ้รงบนัดาลใจจากศิลปะอนิเดีย

แบบปาละ. นนทบรุ ี: โรงพิมพม์ติชน

ปากเกรด็, 2558 
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อย่างไรก็ตามความนิยมในการใชแ้ถวข่ือปลอมมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของฐานนัน้ ยงัคงสืบมา

ใหก้บัศิลปะปาละตอนตน้ เช่น ฐานชคตีของสถูปหมายเลข 3 และอาคารหมายเลข 12 ท่ีนาลนัทา (ภาพท่ี 

59) ซึ่งแถวข่ือปลอมนัน้จะยังเป็นองคป์ระกอบของฐานแต่ต  าแหน่งไดเ้ปล่ียนไปแลว้ในแต่ละแหล่ง  โดย

ส่วนมากแถวข่ือปลอมจะอยู่ใตก้ลศะหรือบวัลูกแก้ว เช่นเดียวกันกับองคป์ระกอบฐานของจันทิเมนดุต  

(ภาพท่ี 60) และจนัทิบโุรพธุโธในศลิปะชวา (ภาพท่ี 61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 60 ฐำนอำคำรทีน่ำลนัทำทีป่ระดับแถวขื่อปลอม 

ที่มาภาพ : วรพงศ ์ อภินนัทเวช 

ภำพที่ 59 ภำพสว่นประดับแถวขื่อปลอมที่ฐำนจนัทิเมนดุต 

ที่มาภาพ : วรพงศ ์ อภินนัทเวช 

ภำพที่ 61 ภำพสว่นประดับแถวขื่อปลอมที่
ฐำนบุโรพุธโธ 

ที่มาภาพ : วรพงศ ์ อภินนัทเวช 
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ซึ่งต  าแหน่งการประดบัแถวข่ือปลอมของฐานวดัแก้วไดน้ัน้มีรูปแบบท่ีแตกต่างออกไป กล่าวคือ

ไม่ไดอ้ยู่ในต าแหน่งท่ีฐานล่างสุดเหมือนกับฐานศิลปะปาละและศิลปะชวา แต่ไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของ

ลวดบัวรองรับเรือนธาตุแทน และรองรับบัวคว ่าก่อนแล้วจึงตามด้วยบัวลูกแก้ว ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีดูจะ

คล่ีคลายหรือน ามาปรบัเปล่ียนใหเ้ป็นลกัษณะแบบทอ้งถ่ินเอง 

จงึอาจจะกลา่วไดว้่าการประดบัแถวข่ือปลอมท่ีฐาน เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 

13 และยงัไดร้บัความนิยมมากในพทุธศตวรรษท่ี 14 ทัง้ในศิลปะปาละและศิลปะชวาภาคกลาง ซึ่งทัง้สอง

ศิลปะนีมี้ความสมัพนัธก์บัรูปแบบศิลปกรรมของวดัแกว้อย่างมาก ดงันัน้รูปแบบฐานของวดัแกว้นัน้น่าจะ

สรา้งขึน้ในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัหรือหลงักวา่เน่ืองดว้ยกระบวนการแบบทอ้งถ่ินดงักลา่ว  

สว่นลวดบวัรองรบัเรือนธาตใุนสว่นท่ีถดัขึน้ไปจากฐานท่ีมีการประดบัแถวข่ือปลอมนัน้ เป็นฐานบวั

คว ่าท่ีมีบวัลกูแกว้ประดบัท่ีทอ้งไม ้(ภาพท่ี 62) มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัส่วนลวดบวัรองรบัเรือนธาตใุนจนัทิ

ศลิปะชวาโดยทั่วไป เช่นท่ี จนัทิปะวน จนัทิเซว ูจนัทิกะลาสนั ซึ่งมีลกัษณะโดยรวมคือ ฐานบวัคว ่า ลกูแกว้

คาดทอ้งไม ้และมีแถบลวดบวัคาดทบัก่อนถึงผนงัเรือนธาต ุ(ภาพท่ี 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภำพที่ 62 ภำพสว่นฐำนลวดบวัรองรับเรือนธำตุของวัดแก้ว 
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ส าหรบัท่ีวดัแกว้บรเิวณบวัลกูแกว้ท่ีทอ้งไมจ้ะถกูขนาบดว้ยลวดบวัทัง้ดา้นล่างและดา้นบน แลว้จึง

ตามดว้ยแถบลวดบวัคาดทบัก่อนถึงผนงัเรือนธาต ุ ซึ่งลกัษณะเชน่นีน้า่จะเป็นลกัษณะแบบทอ้งถ่ิน แตล่วด

บวัของศิลปะชวานัน้ก็ไมไ่ดมี้แบบแผนตายตวั แตล่ะแหลง่จงึสามารถมีส่วนรายละเอียดท่ีแตกตา่งกนัไปได ้

เชน่ จนัทิกะลาสนัจะเพิ่มลวดบวัอีกเสน้หนึ่งเหนือลกูแกว้ (ภาพท่ี 64)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 63 ภำพสว่นลวดบัวรองรับเรือนธำตุที่จนัทิปะวน 

ที่มาภาพ : วรพงศ ์ อภินนัทเวช 

 

ภำพที่ 64 ภำพสว่นฐำนลวดบวัรองรับเรือนธำตุของจนัทิกะลำสัน 

ที่มาภาพ : http://www.photodharma.net/Indonesia/19-Candi-Kalasan/images/Kalasan-Original-

00000.jpg 
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อย่างไรก็ตามในเรื่องการประดบัลวดบวัรองรบัเรือนธาตขุองวดัแกว้นัน้มีขอ้แตกต่างไปจากศิลปะ

ชวาดว้ย กล่าวคือต าแหน่งของลวดบวัรองรบัเรือนธาตจุริงกับส่วนของมุขหนา้สุดท่ีย่ืนออกมานัน้ ลวดบวั

อยู่คนละระดบักนั จึงแตกตา่งกบัจนัทิกะลาสนัท่ีต  าแหน่งของลวดบวัอยู่ในระดบัเดียวกนัตลอด ท าใหส้่วน

ลวดบวัของเรือนธาตจุรงิกบัสว่นมขุย่ืนอยูใ่นระดบัเดียวกนัและเช่ือมกนัดว้ย ซึ่งลกัษณะท่ีลวดบวัของมขุกบั

เรือนธาตจุริงอยู่คนละระดบักันนัน้คลา้ยคลึงกบัลวดส่วนฐานของปราสาทในศิลปะจาม เช่น ปราสาทหวั

ล่าย ซึ่งความแตกต่างนีเ้กิดจากระบบของการท ามุขท่ีเป็นคนละระบบกันของศิลปะชวาและศิลปะจาม 

กล่าวคือระบบการท ามุขศิลปะชวาอยู่ในรูปแบบของการย่ืนมุขออกมาบริเวณเก็จภัทระ ส่วนระบบของ

ศลิปะจามเป็นแบบการน ามขุมาซอ้นลดหลั่นกนับรเิวณกลางผนงัเรือนธาต ุ 

 จึงสรุปได้ว่าในส่วนของฐานวัดแก้วนั้นมี รูปแบบอิทธิพลศิลปะชวาเป็นหลัก ในส่วนของ

องคป์ระกอบหลกัของรูปแบบส่วนลวดบวัรองรบัเรือนธาต ุและมีการประดบัข่ือปลอมท่ีเป็นกระบวนการท่ี

นิยมในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 แต่ไดมี้การปรบัเปล่ียนต าแหน่งและองคป์ระกอบไปจากศิลปะชวาและ

ศลิปะปาละเล็กนอ้ย ซึ่งอาจเป็นลกัษณะแบบทอ้งถ่ินเอง 

  

เรือนธาต ุ

• เสาตดิผนงั 

 บริเวณเรือนธาตปุระดบัเสาติดผนงั 4 ตน้ มีการท าแถบตืน้ส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่กลางเสา (ภาพท่ี 

65)  ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีปรากฏทัง้ศิลปะชวาและศิลปะจาม นกัวิชาการส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามเห็นว่าลกัษณะ

ลวดลายกลางเสาท่ีไม่เลยขึน้ไปจนถึงบวัหวัเสานัน้ คลา้ยกับรูปแบบของเสาในศิลปะจามแบบหวัล่ายและ

แบบดงเดือง23  

โดยขนาดของแถบกลางเสาของวดัแกว้นัน้มีขนาดคอ่นขา้งกวา้งซึ่งจะคลา้ยกับแถบลายกลางเสา

ของศิลปะหวัล่าย (ภาพท่ี 66)และลายแถบกลางเสาของจนัทิกะลาสนั (ภาพท่ี 67) มากกว่าศิลปะดงเดือง 

ซึ่งการท าร่องหรือลวดลายกลางเสานั้นเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14-15 โดยรับ

                                                           
23

 Jean Boisselier. “บทความการขดุแตง่เจดียว์ดัแกว้,” น าชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ไชยา. (กรุงเทพฯ : กรม, 2525), 50. 
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อิทธิพลทางดา้นรูปแบบมาจากลายแถบกลางเสาในศิลปะราชวงศร์าษฎกูฏะ ในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 

1424 (ภาพ 68)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 เชษฐ์ ติงสญัชลี. “สถาปัตยกรรมอินเดียใต ้สมยัจาลกุยะ-โหยษละ” เอกสารประกอบการเรยีนการสอนวิชาศิลปะอินเดีย. ปี 2557 

ภำพที่ 65 ส่วนเรือนธำตุของวดัแก้ว
ด้ำนทิศใต ้

ภำพที่ 66 เสำติดผนังปรำสำทหัวล่ำย 

ตัง้จรสัวงศ ์
ภำพที่ 67  เสำติดผนังจันทกิะลำสัน 

ที่มาภาพ : วรพงศ ์ อภินนัทเวช 

ภำพที ่66 เสำติดผนังปรำสำทหัวล่ำย 

ที่มาภาพ : กวิฎ  ตัง้จรสัวงศ ์

ภำพที่ 67  เสำติดผนังจันทกิะลำสัน 

ที่มาภาพ : วรพงศ ์ อภินนัทเวช 
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 นอกจากนีใ้นส่วนยอดของเสาติดผนงัท่ีวดัแกว้ยงัคลา้ยคลึงกบัสว่นยอดของเสาตดิผนงัท่ีปราสาท

หวัล่าย กล่าวคือการปรากฏแถบส่ีเหล่ียมและเสน้บวัลกูแกว้ท่ีขนาบดว้ยลวดบวั 2 เสน้ (ทัง้หมดกลายเป็น 

3 เสน้) คาดตลอดผนงัเรือนธาตแุละบนยอดเสาติดผนงั (ภาพท่ี 69) ตลอดจนการประดบัลวดลายครุฑแบก

บริเวณเหนือแถบลวดบวัยอดเสา ซึ่งท่ีวดัแกว้ไดพ้บรอ่งรอยดงักล่าวบริเวณมุขทิศใตฝ่ั้งทิศตะวนัตกและ

บริเวณดา้นขา้งของเสาติดผนงัตน้รมิขวาของมขุแรกดว้ย (ภาพท่ี 70) ท าใหป้ราสาทวดัแกว้มีองคป์ระกอบ

สว่นยอดท่ีคลา้ยคลงึกบัปราสาหวัล่ายอย่างมาก (ภาพท่ี 71)  

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 69 ลวดบวัประดับยอดเสำตดิผนังวดัแกว้ ภำพที่ 70 ร่องรอยครุฑบนยอดเสำติดผนัง และ

ส่วนเสำปลำยบำนออก มุขทศิใต้ฝ่ังทิศตะวนัตก 

ภำพที่ 68 แถบลำยกลำงเสำในศิลปะรำษฏกูฏะ 

ที่มาภาพ : เชษฐ์ ตงิสญัชล.ี “ศิลปะจาม”เอกสารประกอบการ

เรยีนการสอนวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะในประเทศใกลเ้คยีง ปี 

2555 
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รวมถึงลักษณะรูปทรงของเสาติดผนังท่ีส่วนยอดเสาบานออก เช่น บริเวณเสาติดผนังตน้ริมซา้ย

ของเรือนธาตฝ่ัุงทิศใต ้และบริเวณเสาตดิผนงัดา้นทิศตะวนัตกของมขุทิศใตม้ขุหนา้สดุของวดัแกว้ ลกัษณะ

ยอดเสาบานออกคลา้ยคลึงกับเสาติดผนงัของปราสาทโพดมั (Po dam) (ภาพท่ี 72) และปราสาทหวัล่าย 

(ภาพท่ี 73) ซึ่งทัง้สองหลงัมีอายสุมยัอยูใ่นชว่งศลิปะแบบหวัลา่ย ปลายพทุธศตวรรษท่ี 14 - ตน้ 1525  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Sharma, J.C.. Temples of Champa in Vietnam : Thap Cham O Viet Nam. (Ha Noi : Nha Xuat Ban Khoa Xa Hoi, 

1992), 45. 

ภำพที่ 71 ลวดบวัส่วนยอดและครุฑแบกประดับเสำปรำสำทหวัล่ำย 
ที่มาภาพ : กวิฏ  ตัง้จรสัวงศ ์

ภำพที่ 72 ส่วนเสำปลำยบำนออกที่ปรำสำทโพดัม 

ที่มาภาพ : กวิฏ  ตัง้จรสัวงศ ์

ภำพที่ 73 ส่วนเสำปลำยบำนออกที่ปรำสำทหวัล่ำย 

ที่มาภาพ : กวิฏ  ตัง้จรสัวงศ ์
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ในทางตรงกันขา้มกับส่วนล่างของเสาติดผนงัหรือในส่วนของลวดบวัรองรบัเรือนธาตท่ีุไดก้ล่าวไว้

ขา้งตน้นัน้ เป็นการคาดทบัส่วนของเสาติดผนงัและผนงัเรือนธาตโุดยไม่ลอ้ไปกบัความตืน้ลึกของผนงั เป็น

เพียงแค่การคาดทับไปเฉยๆ ท าให้ส่วนของเสาติดผนังทุกต้นไม่มีส่วนฐานเป็นของตัวเอง (ภาพท่ี 74) 

ลกัษณะดงักล่าวมีความคลา้ยคลึงกับส่วนลวดบวัรองรบัเรือนธาตขุองจนัทิกะลาสนั ซึ่งเป็นการแบ่งส่วน

ฐานกบัส่วนเรือนธาตอุย่างชดัเจน และสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของลวดบวัรองรบัเรือนธาตท่ีุเหมือนกับ

จนัทิในศลิปะชวาอยา่งท่ีกลา่วไวข้า้งตน้ (ภาพท่ี 75)   

จงึสรุปไดว้า่ส่วนเรือนธาตขุองวดัแกว้มีส่วนท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัทัง้ศลิปะจามและศลิปะชวาไปอยา่ง

ควบคู่กัน โดยเฉพาะในส่วนของแถบลายกลางเสาติดผนงัท่ีเป็นกระบวนการท่ีนิยมในราวพุทธศตวรรษท่ี 

14 ซึ่งอาจรบัอิทธิพลมาอย่างผสมผสานจากทัง้ 2 แหล่งในช่วงเวลาท่ีรว่มสมยักนั และอาจน ามาปรบัเป็น

แบบทอ้งถ่ินดว้ยอีกทีหนึ่ง นอกจากนีใ้นส่วนของลวดบวัส่วนยอดของเสาติดผนัง เหมือนกับปราสาทหัว

ลา่ยในศิลปะจาม ปลายพทุธศตวรรษท่ี 14 - ตน้ 15 และสว่นลา่งของเสาติดผนงัมีความคลา้ยคลึงกบัจนัทิ

กะลาสนัในศิลปะชวา ชว่งปลายปพทุธศตวรรษท่ี 14 ดงันัน้รูปแบบของเสาติดผนงัท่ีวดัแกว้จงึควรจะมีอายุ

สมยัในชว่งปลายพทุธศตวรรษท่ี 14 เป็นตน้มา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 75 ส่วนลวดบวัคำดทับส่วนของเสำตดิผนังและผนัง
เรือนธำตุโดยไม่ลอ้ไปกับควำมตืน้ลกึของผนัง 

ภำพที่ 74 ส่วนลวดบวัของจนัทิกะลำสนั 

ที่มาภาพ : วรพงศ ์ อภินนัทเวข 

ภำพที่ 74 ส่วนลวดบวัคำดทับส่วนของเสำตดิผนังและ
ผนังเรือนธำตุโดยไม่ล้อไปกับควำมตืน้ลกึของผนัง 

ภำพที่ 75 ส่วนลวดบวัของจนัทิกะลำสนั 

ที่มาภาพ : วรพงศ ์ อภินนัทเวข 
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• มขุ 

การประดบัมขุทัง้ 4 ทิศนัน้ อยู่ในลกัษณะท่ีน ามขุซอ้นกนั 2 ชัน้มาปิดทบับริเวณเสาตดิผนงั 2 ตน้กลาง 

ท าใหม้องเห็นเสาติดผนงัทัง้ 2 ตน้ไดไ้มเ่ตม็ตน้ ซึ่งการซอ้นมขุในลกัษณะลดหลั่นกนันีเ้ป็นระบบการประดบั

มขุแบบศิลปะจาม โดยมขุชัน้แรกมีขนาดใหญ่และมีลกัษณะของการจ าลองผนงัเรือนธาตจุริง ปิดทบัดว้ย

มขุส าหรบัทางเขา้ท่ีย่ืนออกมาปิดทบัเสากลาง 2 ตน้ของมขุแรก  

ส าหรบัมุขแรกนัน้ส่วนลวดบวัรองรบัเรือนธาตุมีลักษณะท่ีลอ้ไปกับเรือนธาตุจริง กล่าวคือมีลวดบัว

รองรบัเรือนธาตใุนต าแหน่งท่ีตรงกันลกัษณะเช่นนีท้  าใหน้ึกถึงระบบการต่อมุขแบบศิลปะชวา  (ภาพท่ี 76) 

เหมือนเป็นส่วนของผนงัเรือนธาตย่ืุนออกมาจนกลายเป็นบริเวณเก็จภัทระไม่ใช่การซอ้นหรือปิดทับแบบ

ศิลปะจาม แต่ลักษณะของวัดแก้วนัน้เป็นการอยู่ในลักษณะของการซอ้นมุขแบบจาม  (ภาพท่ี 77) แต่มี

เพียงลวดบวัของมขุชัน้แรกเทา่นัน้ท่ีลอ้ไปกบัสว่นเรือนธาตแุบบศลิปะชวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 76 ภำพสว่นมุขด้ำนทศิใต้ 
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ในสว่นของมขุท่ี 2 หรือมขุทางเขา้นัน้ แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่เป็นอาคารคนละชดุกนั เน่ืองจาก

ลวดบวัของเรือนธาตจุริงไม่ตรงหรือไม่ลอ้ไปกับส่วนลวดบวัของมุข กล่าวคือลวดบวัของมุขมีต าแหน่งต ่า

กว่า ตามระบบของการซอ้นมุขแบบศิลปะจาม นอกจากนีจ้ากร่องรอยท่ีเหลืออยู่ท  าใหส้ันนิษฐานไดว้่า 

ประดบัยอดซุม้ดา้นบนเป็นซุม้ซอ้นกนั 2 ชัน้ 

โดยลักษณะซุม้เป็นแบบซุม้วงโคง้รูปเกือกมา้หรือกูฑุในรูปแบบเดียวกันกับยอดของอาคารจ าลองท่ี

ยังคงเหลือให้เห็นบริเวณหน้ามุขทางดา้นทิศใต ้(ภาพท่ี 78) ซึ่งมีลักษณะท่ีมีรูวงกลมตรงกลาง กูฑุ มี

ลกัษณะคลา้ยกบักฑูท่ีุประดบับริเวณอาคารและสถปูท่ีนาลนัทา ในชว่งตน้พทุธศตวรรษท่ี 1426 (ภาพท่ี 79) 

ซึ่งวัดแก้วนัน้อาจไดร้บัอิทธิพลโดยตรงมาจากศิลปะปาละตอนตน้ดว้ย เน่ืองจากรูปแบบกูฑุดังกล่าวมี

ลกัษณะท่ีคลา้ยกบัศิลปะปาละตอนตน้มากกว่ารูปแบบกฑูุในศิลปะแถบเอเชียอาคเนย ์และวดัแกว้เองก็มี

ต าแหนง่ภมูิศาสตรท่ี์เอือ้ตอ่การรบัอิทธิพลจากศลิปะอินเดียไดโ้ดยตรง  

 

 

                                                           

 
26

 เชษฐ์ ติงสญัชลี ,ศิลปะภายใตแ้รงบนัดาลใจจากศิลปะปาละ. (นนทบรุ ี: มติชน ปากเกรด็, 2558). 35 

ภำพที่ 77 ภำพสว่นกำรซ้อนมุขที่ผนัง
เรือนธำตุของปรำสำทจำม 

ที่มา : กวิฎ ตัง้จรสัวงศ ์
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ลกัษณะของมุขและต าแหน่งของมุขนัน้เหมือนกับลกัษณะมุขของปราสาทในศิลปะจามแบบหวัล่าย

และแบบดงเดือง รวมถึงการท าซุม้ซอ้นกัน 2 ชัน้ก็ปรากฏใหเ้ห็นดว้ยเช่นกัน แต่เน่ืองจากมุขท่ีวดัแกว้นัน้

เป็นมขุท่ีสามารถเขา้ไปได ้จงึมีขนาดใหญ่และมีการประดบัท่ีซบัซอ้นกวา่  

นอกจากนีจ้ากร่องรอยท่ีเหลืออยู่ท  าให้พบว่ามีการประดับอาคารจ าลองท่ีมียอดเป็นกูฑุ บริเวณ

ดา้นหนา้และดา้นขา้งของมขุทางเขา้ทัง้ 4 ทิศ และบริเวณฐานอาคารจ าลองมีกูฑปุระดบัอยู่ดว้ย ลกัษณะ

ดงักล่าวคลา้ยคลึงกับการประดบักฑูุบริเวณโคนซุม้ของอาคารหลงัหนึ่งในกลุ่มปราสาทโพดมัดว้ย (ภาพท่ี 

80) ซึ่งการประดบัอาคารจ าลองท่ีฐานนัน้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 -14 ใน

ศิลปะอินเดียช่วงหลังคุปตะเป็นตน้มา  และไดแ้พร่มาสู่ศิลปะในเอเชียอาคเนยด์ว้ย อย่างในศิลปะชวา 

ศลิปะเขมร และศลิปะจาม  

ซึ่งการประดบัอาคารจ าลองของวดัแกว้นัน้คลา้ยกบัการประดบัอาคารจ าลองบรเิวณโคนเสาติดผนงัทกุ

ตน้ของปราสาทในศิลปะจามโดยทั่วไป (ภาพท่ี 81) แตข่องวดัแกว้มีเฉพาะมขุทางเขา้บริเวณเสารองรบัซุม้

ทางเขา้และซุม้จ  าลอง อาจเป็นการเพิ่มความส าคญัใหก้ับมุขทางเขา้มากยิ่งขึน้ รูปแบบดงักล่าวจึงน่าจะ

เป็นรูปแบบท่ีไดร้บัอิทธิพลภายนอกแตไ่ดน้  ามาปรบัเปล่ียนใหเ้ป็นรูปแบบของตวัเองแลว้   

 

 

ภำพที่ 78 อำคำรจ ำลองที่โคนเสำมุขทิศใต ้ ภำพที่ 79 กฑุูประดับซุ้มสถปูที่นำลันทำ 
ภำพที่ 78 อำคำรจ ำลองที่โคนเสำมุขทิศใต ้

ภำพที่ 79 กฑุูประดับซุ้มสถปูที่นำลันทำ 
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ส าหรับการประดับเสาประดับกรอบประตูขนาบทางเข้านั้น  (ภาพ ท่ี  82) เป็น รูปแบบท่ี เป็น

ลกัษณะเฉพาะของศิลปะเขมร แต่สนันิษฐานว่าเป็นการรบัรูปแบบศิลปะผ่านมาจากศิลปะจามมากกว่า 

ไม่ไดร้บัโดยตรงจากศิลปะเขมร เน่ืองจากต าแหน่งของเสาประดับกรอบประตูอยู่ในต าแหน่งท่ีย่ืนเกิน

ออกมาจากเสาติดผนงัท่ีรองรบัซุม้ ซึ่งแตกตา่งจากระเบียบของปราสาทเขมร ท่ีส่วนของเสาประดบักรอบ

ประตจูะไมย่ื่นเกินหรืออยูใ่นระนาบเดียวกนักบัเสาติดผนงัรองรบัหนา้บรรพ  

ดงันัน้รูปแบบเสาประดบักรอบประตูของวดัแกว้นัน้จึงมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกับปราสาทจามท่ีไดร้บั

อิทธิพลเขมรมามากกว่า เช่น ปราสาทโฟไฮ อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 27 (ภาพท่ี 83) ซึ่งรูปแบบ

อิทธิพลเขมรในปราสาทจามนัน้เป็นรูปแบบท่ีพบไดน้อ้ยและไม่ใช่รูปแบบตามระเบียบของศิลปะจามใน

ชว่งเวลานัน้ 

 

 

                                                           
27

 Sharma, J.C.. Temples of Champa in Vietnam : Thap Cham O Viet Nam. (Ha Noi : Nha Xuat Ban Khoa Xa Hoi, 

1992), 132 

ภำพที่ 80 ภำพกำรประดับกฑุูที่ฐำนของซุ้ม
ในปรำสำทหลังหน่ึงในกลุ่มปรำสำทโพดัม 

ที่มาภาพ : กวิฏ  ตัง้จรสัวงศ ์ 

 

ภำพที่ 81 ภำพอำคำรจ ำลองที่เสำติดผนังที่
ปรำสำทหวัล่ำย 

ที่มาภาพ : กวิฏ  ตัง้จรสัวงศ ์ 
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บริเวณผนังทางดา้นทิศตะวันออกส่วนมุขทิศใตข้องวัดแก้ว ปรากฏร่องรอยของยอดซุม้จ  าลองท่ี มี

ลักษณะเป็นเสารองรบัยอดซุ ้ม (ภาพท่ี 84) ซึ่งการท าซุ ้มจ าลองดา้นข้างของมุขนั้นเป็นรูปแบบท่ีพบท่ี

ปราสาทหัวล่ายดว้ย แต่ในขณะเดียวกันจนัทิกะลาสันก็มีการประดบัซุม้จ  าลองดา้นขา้งมุขทางเขา้แต่มี

รายละเอียดท่ีมากกว่า กล่าวคือซุม้จ  าลองไดท้  าเป็นช่องจระน าส าหรบัประดิษฐานประติมากรรมไดด้ว้ย 

(ภาพท่ี 85)  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 83 เสำประดับกรอบประตูที่วดัแก้ว 
ภำพที่ 82 ภำพเสำประดับกรอบประตูที่ปรำสำทโฟไฮ 

ที่มาภาพ : กวิฏ ตัง้จรสัวงศ ์

ภำพที่ 84 ภำพร่องรอยของยอดซุ้มจ ำลองและ
เสำรองรับซุ้ม ด้ำนทิศตะวันตกของมุขทิศใต้ 

ภำพที่ 85 ภำพซุ้มประติมำกรรมข้ำงผนังของมุขจนัทิกะลำสนั 
ที่มาภาพ : วรพงศ ์ อภินนัทเวช 

ภำพที่ 82 เสำประดับกรอบประตูที่วดัแก้ว 
ภำพที่ 83 ภำพเสำประดับกรอบประตูที่ปรำสำทโฟไฮ 
ที่มาภาพ : กวิฏ ตัง้จรสัวงศ ์

ภำพที่ 84 ภำพร่องรอยของยอดซุ้มจ ำลองและ
เสำรองรับซุ้ม ด้ำนทิศตะวันตกของมุขทิศใต้ 

ภำพที่ 85 ภำพซุ้มประติมำกรรมข้ำงผนังของมุขจนัทิกะลำสนั 
ที่มาภาพ : วรพงศ ์ อภินนัทเวช 
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การท าซุ ้มจ าลองบริเวณผนังดา้นข้างมุขทางเขา้อาจสอดคล้องกับการเจาะด้านข้างผนังห้อง

ภายในมุขส าหรบัประดิษฐานประติมากรรมท่ีเป็นลกัษณะท่ีมีรว่มกนัทัง้วดัแกว้และจนัทิกะลาสนั โดยซุม้

ขา้งผนงัของจนัทิกะลาสนับรเิวณมขุดา้นทิศตะวนัออกก่อนถึงทางเขา้สู่หอ้งกลางมีจ  านวนซุม้จระน าขา้งละ 

3 ซุม้ ซึ่งในทิศอ่ืนๆอีก 3 ทิศมีเพียง 1 ซุม้ (ภาพท่ี 86) ซึ่งเป็นระบบท่ีซบัซอ้นกวา่ท่ีวดัแกว้ กลา่วคือการเจาะ

ซุม้ขา้งผนงัของวดัแกว้มีการเจาะซุม้เพียงขา้งละ 1 ซุม้ทัง้ 4 ทิศ (ภาพท่ี 87)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบัลกัษณะช่องขา้งผนงัของวดัแกว้นัน้ไม่มีกรอบซุม้ประดบัเป็นเพียงแค่การเจาะร่องเท่านัน้  

ซึ่งลกัษณะเชน่นีค้ลา้ยกบัการเจาะชอ่งขา้งผนงัหอ้งครรภคฤหะในปราสาทจาม  

ภำพที่ 86 ซุ้มจระน ำขำ้งผนังภำยใน
มุขด้ำนทิศตะวันออกจนัทกิะลำสัน 

ที่มาภาพ : วงพงศ ์ อภินนัทเวช 

ภำพที่ 87 ภำพซุ้มภำยในผนังของมุข
ด้ำนทิศตะวนัออกของวัดแก้ว 
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จึงสรุปไดว้่าส่วนของเรือนธาตขุองวดัแกว้นัน้มีองคป์ระกอบและรูปแบบทางศิลปกรรมแบบผสม 

ทัง้จากอิทธิพลศิลปะชวาและศิลปะจามอย่างชดัเจน และมีส่วนอิทธิพลศิลปะปาละตอนตน้เพียงส่วนของ

รูปแบบกฑูเุท่านัน้ โดยรูปแบบตา่งๆดงักล่าวสอดคลอ้งกบักระบวนการทางรูปแบบศิลปกรรมท่ีมีรว่มกนัใน

พทุธศตวรรษท่ี 14-15 ซึ่งวดัแกว้นัน้อาจสรา้งขึน้ชว่งสมยัเดียวกบัสิ่งก่อสรา้งท่ีมีรูปแบบอิทธิพลดงักล่าว 

 

สว่นยอด  

สภาพปัจจุบันส่วนยอดของโบราณสถานวัดแก้วนั้นได้พังทลายจนไม่สามารถศึกษารูปแบบ

ศิลปกรรมไดใ้นปัจจุบนั แต่สามารถศึกษาไดจ้ากภาพลายเสน้ของ J.Y. Cleays ท่ีไดบ้นัทึกขึน้ตอนท่ีมา

ส ารวจในปี พ.ศ. 247428 (ภาพท่ี 89) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Jean Boisselier. “บทความการขดุแตง่เจดียว์ดัแกว้,” น าชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ไชยา. (กรุงเทพฯ : กรม, 2525), 45. 

ภำพที่ 88 ภำพช่องจระน ำข้ำงผนังภำยใน
ปรำสำทโฟไฮ 

ที่มาภาพ : กวิฏ  ตัง้จรสัวงศ ์

ภำพที่ 89 ภำพลำยเส้นสภำพวัดแกว้ปี พ.ศ. 2474 

ที่มาภาพ : Claeys, J.Y.. L'archeologie du Siam. 
[S.l. : s.n., 19 ?] 
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จากภาพลายเสน้ดงักล่าวพบส่วนของอาคารจ าลองท่ีประดบัท่ีมมุ ซึ่งมีลกัษณะท่ีจ าลองส่วนเรือน

ธาตขุึน้ไป ทัง้องคป์ระกอบของเสาท่ีรองรบัซุม้ ประกอบกบัหลกัฐานท่ีพบสถปูจ าลองท่ีมีรูปแบบคลา้ยคลึง

กับสถูปจ าลองบนยอดพระบรมธาตุไชยา แต่อยู่ในลักษณะท่ีองค์ระฆังผอมและสูงกว่า อาจท าให้

สันนิษฐานได้ว่าเป็นอาคารจ าลองท่ีมียอดสถูปิกะแบบท่ีจันทิกะลาสัน  (ภาพท่ี 90) ซึ่งสอดคล้องกับ

ต าแหนง่ของอาคารจ าลองท่ีประดบัอยู่ท่ีมมุของจนัทิกะลาสนัดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากหลักฐานท่ีพบยอดเจดีย์ขนาดใหญ่ ท่ีท าจากหินทรายหล่นอยู่บริเวณใกล้ๆวัด  ก็ท าให้

สนันิษฐานไดเ้ช่นกนัว่ายอดของอาคารเป็นสถปูขนาดใหญ่ คงจะมีลกัษณะแบบเดียวกันกับยอดสถปูของ

จันทิกะลาสัน ซึ่งลักษณะของสถูปจ าลองและยอดเจดียท่ี์พบนั้นจะขอกล่าวถึงในส่วนของหัวข้อการ

วิเคราะหโ์บราณวตัถตุอ่ไป 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 90 ภำพอำคำรจ ำลองยอดสถปิูกะที่มุมจนัทิ
กะลำสัน 

ที่มา : วรพงศ ์ อภินนัทเวช 
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การวิเคราะหโ์บราณวตัถ ุ

• พระพทุธรูปหรือพระพุทธเจา้อกัโษภยะ พบภายในซุม้ทางทิศใตข้องมขุดา้นทิศตะวนัออก (ภาพท่ี 

91) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงปางมารวิชยั ประทบันั่งขดัสมาธิราบ ครองจีวรห่มเฉียง ลักษณะเป็นจีวรบางเรียบแนบติด

พระวรกายปรากฏเสน้ขอบจีวร 2 เสน้ ลกัษณะคลา้ยกบัพระพุทธรูปในศิลปะชวาภาคกลางตอนกลาง 

พทุธศตวรรษท่ี 14 (ภาพท่ี 92) แตมี่ส่วนชายสงัฆาฎิเป็นแผ่นใหญ่ตดัตรงใกลเ้คียงกับศิลปะจามแบบ

ดงเดืองในพทุธศตวรรษท่ี 15 (ภาพท่ี 93) 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 91 ภำพพระพุทธเจ้ำอกัโษภยะ 

ปัจจุบันจดัแสดงอยูท่ีพ่ิพิธภณัฑสถำน

แห่งชำติไชยำ 

 

ภำพที่ 92 ภำพพระพุทธรูปภำยในซุ้มระเบียงบุโรพุธโธ 

ที่มาภาพ : วรพงศ ์ อภินนัทเวช 
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ส าหรบัการแสดงปางมารวิชยันัน้ อาจเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทางประตมิานวิทยาของพระอกัโษภยะ

และยงัเป็นมทุราท่ีนิยมมากในศิลปะปาละตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 14-16 ดว้ย การประทบันั่งขดัสมาธิราบนัน้ 

อาจไดร้บัอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียใตแ้บบอมราวดี (พุทธศตวรรษท่ี 7-10) ท่ีแพร่เข้ามาในคาบสมุทร

ภาคใตก้่อนหนา้แลว้29 จนกลายเป็นลกัษณะท่ีนิยมในทอ้งถ่ินแลว้ 

สว่นหลงัของพระพทุธรูปสลกัตดิกบัแผ่นหลงั ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีมีรว่มกนัทัง้ในศิลปะชวาและศิลปะ

จามชว่งพทุธศตวรรษท่ี 14-15 30   

ในส่วนของฐาน ลายกลีบบวัท่ีประดบัท่ีฐาน มีลกัษณะเป็นกลีบบวัซอ้นกนั 2 ชัน้ (ภาพท่ี 94) แบบ

ลายกลีบบวัในศิลปะปาละตอนกลาง-ปลาย พุทธศตวรรษท่ี 15-16 และการสลกัรูปวชัระไวด้า้นหนา้ฐาน

นัน้ก็พบในศิลปะปาละเช่นเดียวกัน โดยพบแพรห่ลายในแควน้พิหารเบงกอล ราวพุทธศตวรรษท่ี 14-1531 

(ภาพท่ี 95) 

 

 

                                                           
29

 เนือ้ออ่น ขรวัทองเขียว, รูปแบบและประติมานวิทยาพระพทุธรูปจากวดัแกว้เมืองไชยา, 140 

30
 เรือ่งเดียวกนั หนา้ 139 

31
 เรือ่งเดียวกนั หนา้ 140 

ภำพที่ 93 ภำพพระพุทธรูปศิลปะดงเดือง 

ที่มาภาพ : Guillon, Emmanuel. Hindu-Buddhist art 

of Vietnam : treasures from Champa. Trumbull, 

Conn. : Weatherhill, [200-?] 

  

ภำพที่ 94 ภำพลำยกลีบบวัและ
วัชระคู่ทีฐ่ำนพระพุทธรูป 
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ส่วนดา้นขา้งของฐานสลกัรูปสิงหท์ัง้ 2 ขา้ง (ภาพท่ี 96) การสลกัรูปสิงหท่ี์ฐานเป็นลกัษณะท่ีนิยม

ในศิลปะปาละ แต่ลักษณะสิงห์ของฐานชิน้นีไ้ม่ไดอ้ยู่ในลักษณะยกขาเอีย้วตัวเหมือนในศิลปะปาละ 

นอกจากนีล้กัษณะของสิงหแ์บบไมย่กขายงัพบเป็นประตมิากรรมท่ีจนัทิบโุรพทุโธดว้ย (ภาพท่ี 97) 

 

 

 

 

 

 

 

  

ดังนั้นพระพุทธรูปองคนี์ ้จึงมีรูปแบบศิลปกรรมท่ีมีการผสมผสานทั้งศิลปะอินเดียแบบปาละ

ตอนกลางถึงปลาย พทุธศตวรรษท่ี 15-16 ศิลปะชวาภาคกลาง พทุธศตวรรษท่ี 14-15 และศิลปะจามแบบ

ดงเดืองช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 จึงสรุปไดว้่าพระพุทธรูปองคนี์มี้อายุสมยัอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 เป็น

ตน้มา หากพระพุทธรูปองคนี์ไ้ม่ไดถู้กเคล่ือนยา้ยมาจากท่ีอ่ืนหรือเป็นการสรา้งขึน้ในสมยัหลงัแต่เป็นการ

สรา้งขึน้พรอ้มกับวดันัน้ จะท าใหส้ามารถน าช่วยสนบัสนุนเรื่องการก าหนดอายขุองวดัแกว้ได ้ซึ่งลกัษณะ

ดงักลา่วมีความสมัพนัธก์บัรูปแบบอิทธิพลท่ีมีตอ่รูปแบบของสถาปัตยกรรมวดัแกว้ดว้ย  

ภำพที่ 95 ภำพสว่นฐำนประดบัวัชระและกลีบ
บัวซ้อนกนั 2 ชั้นในศิลปะปำละ 

ที่มาภาพ : เชษฐ์ ตงิสญัชล.ี เอกสารประกอบการ

เรยีนวชิาศิลปะอินเดีย : พระพทุธรูปในศิลปะ

อินเดีย. เอกสารอดัส าเนา. ปี 2557 

ภำพที่ 96 ภำพสลักสงิหด์้ำนขำ้งซ้ำยฐำน ภำพที่ 97 ภำพสงิหท์ี่บุโรพุธโธ 

ที่มาภาพ : วรพงศ ์ อภินนัทเวช 
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• สถปูจ าลอง  

มีฐานรองรบัองคร์ะฆังอยู่ในผังกลมจ านวน 2 ฐาน รองรบัองคร์ะฆังกลมท่ีมีส่วนล่างแคบกว่า

สว่นบน ลกัษณะคลา้ยไห ถดัขึน้ไปมีส่วนของปลอ้งไฉนกลมขนาดใหญ่จ านวน 2 ปลอ้งแลว้จึงเป็นปลี

ยอด (ภาพท่ี 98) ซึ่งสถูปจ าลองดงักล่าวมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากรูปแบบของสถูปจ าลองบนยอด

จนัทิในศิลปะชวา กล่าวคือ สถูปจ าลองบนยอดจันทิในศิลปะชวานัน้ ไม่ไดมี้ส่วนล่างขององคร์ะฆัง

แคบกว่าส่วนบน แต่มกัจะมีขนาดกวา้งกว่าหรือเท่ากนักบัส่วนบน และในส่วนองคร์ะฆงัมีเสน้คาดรดั

อกองคร์ะฆงั รวมถึงส่วนยอดของสถปูจ าลองในจนัทิศิลปะชวานัน้ มกัจะท าบลัลงักแ์ละยอดเรียบไม่มี

การท าปลอ้งไฉนแบบสถูปจ าลองของวดัแกว้ (ภาพท่ี 99) จึงสรุปไดว้่ารูปแบบของสถปูจ าลองของวดั

แกว้นัน้เป็นรูปแบบทอ้งถ่ินเอง เป็นการรบัอิทธิพลศิลปะชวาในแง่การท าอาคารจ าลองยอดสถปูจ าลอง

แตใ่นไดป้รบัเปล่ียนรูปแบบของสถปูจ าลองใหเ้ป็นแบบทอ้งถ่ินเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 98 ภำพสถปูจ ำลองที่พบบริเวณข้ำง
ปรำสำทวดัแกว้ 

ที่มา : ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธุ.์ ไชยา-สรุาษฎรธ์านี.

กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ,์ 2519 

 

ภำพที่ 99 ภำพสถปิูกะบนยอดจันทิเซวู 

ที่มาภาพ : วรพงศ ์ อภินนัทเวช 
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• ยอดเจดีย ์ศลิาทรายแดง  

 ตัง้แตส่่วนฐานไปจนถึงส่วนรองรบัยอดบนอยู่ในผงัแปดเหล่ียมและยอดบนสุดอยู่ในผงักลม โดย

ประกอบไปดว้ยฐานรองรบัยอด แท่งแปดเหล่ียม และส่วนของบัวคว ่ารองรบัส่วนยอดกลม  (ภาพท่ี 

100) ซึ่งยอดเจดียนี์มี้องคป์ระกอบท่ีละเอียดกว่ายอดสถูปในศิลปะชวาภาคกลางตอนปลาย แต่ใน

ขณะเดียวกันการมีผงัแปดเหล่ียมนัน้สอดคลอ้งกับฐานของสถูปยอดในผงัแปดเหล่ียมท่ีจนัทิเซวูดว้ย 

ถึงแมย้อดบนของสถปูจนัทิเซวจูะอยูใ่นผงักลมก็ตาม (ภาพท่ี 101) 

ลกัษณะเช่นนีอ้าจสนันิษฐานถึงแนวโนม้ของฐานสถปูยอดของวดัแกว้ วา่มีความเป็นไปไดท่ี้จะอยู่

ในผังแปดเหล่ียมเช่นเดียวกับจันทิเซวู และมีการท ายอดใหส้อดรบัไปกับส่วนฐานดว้ย และการท า

องคป์ระกอบของยอดท่ีมีลายละเอียดมากกว่านั้น อาจมีความเก่ียวข้องกับเง่ือนไขของวัสดุดว้ย 

เน่ืองจากในศิลปะชวาน าหินภูเขาไฟมาใชจ้ึงไม่สามารถสลกัลวดลายละเอียดไดม้ากเท่ากบัหินทราย

แดงแบบวดัแกว้  

ดงันัน้รูปแบบของยอดเจดียว์ดัแกว้นัน้อาจเป็นแบบทอ้งถ่ินเอง แตจ่ากรูปแบบผงัแปดเหล่ียมของ

ยอดนัน้ ท าใหส้นันิษฐานไดว้า่อาจมีความสมัพนัธก์บัฐานสถปูยอดของจนัทิเซวู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภำพที่ 101 ภำพยอดเจดีย ์ที่สนันิษฐำนว่ำเป็นยอดเจดียข์องวัดแกว้ ภำพที่ 100 ภำพส่วนยอดของจันทเิซวู ภำพที่ 100 ภำพยอดเจดีย ์ที่สนันิษฐำนว่ำเป็นยอดเจดียข์องวัดแกว้ ภำพที่ 101 ภำพส่วนยอดของจันทเิซวู 
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สรุปอำยุสมัยของวัดแก้วจำกรูปแบบศิลปกรรม 

จากการวิเคราะหใ์นขา้งตน้จึงขอสรุปวา่อายสุมยัของวดัแกว้นัน้น่าจะอยู่ในช่วงปลายพทุธศตวรรษ

ท่ี 14 ไปจนถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 15 ซึ่งรูปแบบอิทธิพลทางดา้นศิลปกรรมท่ีรบัมานัน้มีความเก่ียวขอ้งกบั

ศลิปะปาละ ศลิปะชวาภาคกลางตอนปลาย และศิลปะจามแบบหวัลา่ย ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ในชว่ง

พทุธศตวรรษท่ี 14 แทบทัง้สิน้  

จากรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีปรากฏแสดงถึงความสมัพนัธก์บัศิลปะชวาเป็นกระแสหลกั ทัง้ในเรื่อง

ของแผนผงั ลวดบวัรองรบัเรือนธาต ุการประดษิฐานประติมากรรมภายในซุม้และหอ้ง รวมถึงการท าอาคาร

จ าลองยอดสถูปิกะ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสรา้ง ศิลปะชวาภายใตร้าชวงศไ์ศเลนทรน์่าจะกลายเป็น

พืน้ฐานใหก้บัการสรา้งศาสนสถานภายในเมืองไชยาดว้ย โดยส่วนอิทธิพลศลิปะจามนัน้จะพบมากในส่วน

ของงานประดบัเสียมากกวา่ จงึดเูหมือนวา่ศลิปะจามเป็นแคอิ่ทธิพลท่ีเป็นกระแสรองในชว่งเวลานัน้  

จากการวิเคราะหโ์บราณวตัถท่ีุพบในบรเิวณวดัแกว้นัน้ ประกอบดว้ยพระพทุธรูป สถปูจ าลองและ

ยอดเจดีย ์โดยส่วนใหญ่สามารถก าหนดอายไุดอ้ยู่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 15 ในส่วนของพระพุทธรูปท่ี

พบภายในซุม้ขา้งผนงัของมขุทางดา้นทิศตะวนัออกนัน้ ปรากฏรูปแบบศิลปกรรมในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 

15 เป็นหลกั ซึ่งก็เป็นไปไดส้  าหรบัความแตกตา่งกนัประมาณหนึ่งศตวรรษระหวา่งตวัสถาปัตยกรรมกบั

ประติมากรรม จึงท าใหส้นันิษฐานไดว้่าวดัแกว้น่าจะมีอายสุมยัช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 14 ไปจนถึง

กลางพทุธศตรรษท่ี 15  
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3.2.2 วัดหลง 

เน่ืองจากโบราณสถานวดัหลงนัน้อยู่ในสภาพท่ีพงัทลายไปมาก ปัจจบุนัเหลือเพียงฐานจ านวน 2 

ชัน้เทา่นัน้ท่ีพอจะสามารถน ามาวิเคราะหรู์ปแบบทางดา้นศลิปกรรมได ้

สว่นฐาน 

ส่วนฐานประกอบดว้ย ฐานจ านวน 2 ชัน้ คือฐานประทกัษิณและฐานลวดบวัรองรบัเรือนธาต ุอยู่

ในแผนผงักากบาท โดยมมุของอาคารมีขนาดเท่ากบัขนาดของมขุ ท าใหก้ลายเป็นฐานย่อมมุไม้ 12 (ภาพ

102) 

 

 

 

 

 

 

ฐานประทกัษิณนัน้เป็นฐานบวัคว ่าท่ีทอ้งไมป้ระดบัดว้ยบวัลูกแกว้และแถบลวดบวัเหนือทอ้งไม ้2 

เสน้ ในส่วนของฐานหนา้กระดานปรากฏแนวข่ือปลอม ลกัษณะดงักล่าวนัน้เป็นรูปแบบท่ีเหมือนกับส่วน

ฐานของวดัแกว้ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ซึ่งลกัษณะรูปแบบเชน่เดียวกบัวดัแกว้ และไดส้รุปไวใ้นผลการศกึษา

ของหวัขอ้วิเคราะหรู์ปแบบศิลปกรรมส่วนฐานว่า เป็นลกัษณะท่ีไดร้บัความนิยมในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 

เป็นตน้มา  

โดยปรากฏการประดบัเสาติดผนังอยู่โดยรอบฐานอาคารสลบักับแท่งส่ีเหล่ียม โดยลักษณะของ

ประดบัเสาเป็นการน าเสาท่ีมีองคป์ระกอบเดียวกบัองคป์ระกอบส่วนฐานบวัคว ่ามาแปะทบัไปกบัส่วนฐาน

จึงท าใหด้เูหมือนกลายเป็นเสายกเก็จ โดยเฉพาะส่วนของบวัคว ่าของเสาติดผนงันัน้มีลกัษณะยกเก็จอยู่

แลว้ เม่ือแปะทบัไปจะท าใหส้่วนของบวัคว ่าดเูหมือนกลายเป็นยกเก็จ 2 ครัง้ ส  าหรบัส่วนแท่งส่ีเหล่ียมทึบ

ภำพที่ 102 ภำพสว่นฐำนของวัดหลงทำงด้ำนทิศตะวนัออกเฉียงใต้ 
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จะปิดทบัส่วนของลวดบวัฐานตัง้แตส่่วนหนา้กระล่างของบวัคว ่าไปจนถึงส่วนแถบลวดบวัเหนือบวัลูกแกว้  

(ภาพท่ี 103)  

ซึ่งลักษณะฐานท่ีมีการประดับเสาติดผนังโดยรอบนัน้ พบทั้งในศิลปะชวาโดยทั่วไป โดยจะอยู่

เฉพาะสว่นของทอ้งไมส้ลบักบัการสลกัลวดลายภายในชอ่ง แตล่กัษณะการประดบัของวดัหลงจะคลา้ยกบั

ฐานของปราสาทในศิลปะจามมากกว่า เช่น ปราสาทโฟไฮ พทุธศตวรรษท่ี 1432 (ภาพท่ี 104)  ซึ่งส่วนฐาน

ของปราสาทในศิลปะจามมกัมีการประดบัเสาและอยูใ่นผงัท่ีซบัซอ้นดว้ย ซึ่งน่าจะเป็นกระบวนการท่ีเริ่มขึน้

ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 14 เป็นตน้มาไปจนถึงสมยัหลงัของศลิปะจาม 
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 Sharma, J.C.. Temples of Champa in Vietnam : Thap Cham O Viet Nam. (Ha Noi : Nha Xuat Ban Khoa Xa Hoi, 

1992), 132 

ภำพที่ 103 ภำพส่วนฐำนประทักษิณ ปรำกฏเสำติดผนังสลบักับเสำสีเ่หลี่ยมทึบตันโดยรอบ 

ภำพที่ 104 ภำพส่วนฐำนประทักษิณของปรำสำทโฟไฮ 
ที่มาภาพ : กวิฏ  ตัง้จรสัวงศ ์
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 ส  าหรบัส่วนแท่งทึบส่ีเหล่ียมนัน้มีลกัษณะและต าแหน่งของการประดบัคลา้ยกบัฐานของปราสาท

จามในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 15 ตอนปลาย – 16 ในช่วงศิลปะมิเซิน A1 จนถึงช่วงหวัเลีย้วหวัต่อก่อนพฒันา

ไปสู่ศิลปะบิญดิ่น โดยคลา้ยคลึงกบัส่วนเสาหรือแท่นรองรบัประติมากรรมท่ีอยู่บริเวณระหว่างเสาติดผนงั 

ในปราสาทมิเซิน C1 (ภาพท่ี 105) ซึ่งอาจพัฒนาเป็นแท่งเสาส่ีเหล่ียมท่ีสูงขึน้ไปถึงส่วนของเรือนธาตุ

ปรากฏมณฑป มิเซิน D2 (ภาพท่ี 106) และถกูส่งต่อไปใหก้ับศิลปะก่อนบิญดิ่น เช่น ส่วนฐานล่างสดุของ

ปราสาทโพนคร (ภาพท่ี 107) 

จากรูปแบบของฐานวดัหลงนัน้มีความใกลเ้คียงกบัฐานของปราสาทโพนคร มากท่ีสดุจากต าแหน่ง

การประดบับริเวณฐานล่างสุดซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และการประดบัองคป์ระกอบดงักล่าวอยู่ตรงกลาง

ดา้นของฐาน ไม่ไดอ้ยู่ท่ีมมุของฐานเช่นเดียวกนั ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้แลว้ตัง้แตช่่วงศิลปะมิเซิน A1 

– ศิลปะบิญดิ่น น่าจะเป็นกระบวนการท่ีนิยมในช่วง 15-16 ดงันัน้จากรูปแบบฐานของวดัหลงนัน้ก็น่าจะ

สรา้งขึน้ในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 105 ภำพปรำสำทมเิซนิ C1 มีส่วนแทน่สี่เหลี่ยมรองรับประติมำกรรมระหว่ำงเสำตดิผนัง 

ที่มาภาพ : http://www.vietnam-tour-guide.co.uk/My-Son/My-Son-GroupC1-

sanctuary.jpg 
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ฐานชัน้ท่ี 2 

ฐานลวดบวัรองรบัเรือนธาตลุักษณะคลา้ยฐานประทักษิณ แต่ส่วนของเสาติดผนังแปะทับแบบ

เรียบง่ายกว่า กล่าวคือ ส่วนของบัวคว ่าไม่ไดเ้ป็นส่วนยกเก็จเหมือนฐานล่าง และส่วนแท่งส่ีเหล่ียมนั้น

กลายเป็นสว่นเสาตดิผนงัท่ีย่ืนออกมาเพียงเล็กนอ้ย  

ภำพที่ 106 ภำพมณฑป มิเซิน D2 ปรำกฎส่วนแท่งเสำสี่เหลีย่มที่สูงขึน้ไปถงึสว่นของเรือนธำตุสลับกับเสำตดิผนัง 

ที่มาภาพ : http://www.ancient-origins.net/sites/default/files/field/image/My-Son-temple-vietnam.jpg 

ภำพที่ 107 ภำพส่วนฐำนที่มีเสำสี่เหลี่ยมทึบตันประดับอยูท่ีป่รำสำทโพนคร 

ที่มาภาพ : วรพงศ ์ อภินนัทเวช 
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ส าหรบัสว่นมขุท่ีย่ืนออกมา 4 ทิศ เสาตดิผนงัลวดบวัคว ่าไดเ้พิ่มเป็นบวัคว ่า-บวัหงายทกุตน้ (ภาพท่ี 

108) ซึ่งส่วนนีน้่าจะเป็นส่วนฐานของเสารองรบัซุม้ของแต่ละมุข คลา้ยกับส่วนฐานก่อนถึงฐานลวดบัว

รองรบัเรือนธาตขุองปราสาทโฟไฮ (ภาพท่ี 109) แต่มีรายละเอียดและต าแหน่งการประดบัท่ีซบัซอ้นกว่า

ของวดัหลงมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยิ่งไปกวา่นัน้ระบบการตอ่มขุของอาคารนัน้ไมซ่บัซอ้นมากนกั แตก็่ยงัมีลกัษณะของการตอ่มขุตาม

ระเบียบการปะดบัมขุของศิลปะจามอยู ่กลา่วคือ สว่นลวดบวัรองรบัเรือนธาตขุองมขุนัน้มีต  าแหน่งท่ีต  ่ากว่า

ลวดบวัของเรือนธาตุจริง (ภาพท่ี 110) เน่ืองจากวดัหลงมีการต่อมุขออกมาปิดทบัส่วนเรือนธาตเุพียงมุข

ภำพที่ 108 ภำพส่วนฐำนบวัคว ่ำ-บวัหงำยรองรับยอดซุ้ม 

ภำพที่ 109 ภำพส่วนฐำนก่อนถงึลวดบวัรองรับเรือนธำตุของปรำสำทโฟไฮ 
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เดียว และท าใหเ้ห็นลกัษณะของมมุเรือนธาตจุริงมีขนาดเท่ากบัขนาดของมขุดว้ย ระบบการประดบัมขุของ

วดัหลงจงึซบัซอ้นนอ้ยกวา่วดัแกว้ท่ีมีการซอ้นมขุถึง 2 ชัน้  

 

 

 

 

 

 

 

ดงันัน้จากรูปแบบท่ียังเหลืออยู่ท  าใหส้นันิษฐานอายุสมยัของโบราณสถานไดอ้ย่างคร่าวๆว่าอยู่

ในช่วง พุทธศตวรรษท่ี 15 ลงมาจากรูปแบบของการประดับแท่งส่ีเหล่ียมท่ีฐานอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็น

ชว่งเวลาหลงัจากการสรา้งวดัแกว้แลว้ ซึ่งจากรูปแบบในหลายส่วนนัน้ หากดดูา้นพฒันาการก็อาจกล่าวได้

ว่า รูปแบบศิลปกรรมของวัดหลงมีความซับซอ้นนอ้ยกว่าวัดแก้ว เช่น ระบบของแผนผัง  และระบบการ

ประดบัมุขดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ นอกจากนีอ้ายุสมยัจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมยงัสอดคลอ้งกับการพบ

ประติมากรรมรูปนางตารา หรือวสนุธรา 8 กร ประทบันั่งชนัเข่าบนฐานดอกบวั โดยพบบริเวณทางดา้นทิศ

ใตถ้ดัจากคลองไชยาไป 30 เมตร อายไุวใ้นชว่งพทุธศตวรรษท่ี 15-1633 ดว้ย 
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 บรรจง วงศว์ิเชียร, “การส ารวจ ขดุคน้ ขดุแตง่ เพื่อท าหลกัฐานเก่ียวกบัอาณาจกัรศรวีิชยั” ใน รายงานการสมันาเรือ่งประวติัศาสตร ์– 
โบราณคดี ศรวีิชยั. (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2525), 194 

ภำพที่ 110 สว่นมุขด้ำนทิศใตท้ี่ยืน่ออกมำมีส่วนลวดบวัต ่ำกว่ำลวดบัวเรือนธำตุจริง 
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สรุปอำยุสมัยของวัดหลงจำกรูปแบบศิลปกรรม 

จากการวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมของส่วนฐานวัดหลงจึงสรุปได้ว่าวัดหลงมีอายุสมัยพุทธ

ศตวรรษท่ี 15 -16 โดยมีรูปแบบศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลศิลปะจามเป็นหลัก เช่น การประดับเสาติดผนัง

โดยรอบฐาน และการประดบัแท่งส่ีเหล่ียมทึบตนัระหว่างเสาติดผนงั แต่ก็ยงัมีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกับวดัแกว้

และศลิปะชวา คือส่วนของผงัแบบกากบาทและการท าหอ้งภายในมขุ กล่าวคือลกัษณะท่ีสืบมาจากวดัแกว้

ก็ไดค้ล่ีคลายลดความซบัซอ้นลงไปดว้ย อยา่งระบบการซอ้นมขุท่ีเหลือเพียง 1 ชัน้  

ส าหรบัการท่ีมีอิทธิพลจามเขา้มามากนัน้ อาจเป็นเพราะชว่งเวลาดงักลา่วอิทธิพลศิลปะจามไดเ้ขา้

มามีอิทธิพลแทนท่ีหรือมีกระแสนิยมท่ีมากกว่าศิลปะชวาแลว้ จากช่วงก่อนหนา้ท่ีอิทธิพลศิลปะชวานัน้

ไดร้บัความนิยมมากในเมืองไชยา จะเห็นไดจ้ากความนิยมท าประติมากรรมส าริดรูปพระโพธิสัตวแ์บบ

ศลิปะชวาท่ีพบจ านวนมาก แตภ่ายหลงัศิลปะชวาคงเริ่มจะอ่อนก าลงัลงไปเน่ืองจากการเกิดปัญหาภายใน

อาณาจักรชวาภาคกลาง ซึ่งอยู่ในช่วงตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 15 – ตอนตน้ 16 ท าใหก้ระแสนิยมใน

ศิลปะจามท่ีแพร่เข้ามาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเข้ามาแทนท่ี จะเห็นได้จากโบราณวัตถุและรูปแบบ

ศิลปกรรมทางสถาปัตยกรรมของวดัหลงท่ีมีอิทธิพลศิลปะจามเขา้มามากขึน้ รวมถึงหลกัฐานโบราณวตัถุ

ชิน้อ่ืนท่ีมีอิทธิพลทางศลิปะจามก็พบอยูใ่นเมืองไชยามากเชน่กนัในระยะนี ้เชน่ ประตมิากรรมพระอวโลกิเต

ศวร พบท่ีพระบรมธาตไุชยา ชว่งครึง่แรกพทุธศตวรรษท่ี  1534 และพระพทุธรูปประทบันั่งหอ้ยพระบาทท่ีถ า้

คหูาสวรรค ์มีลกัษณะคลา้ยพระพทุธรูปในศลิปะดงเดือง ชว่งครึง่หลงัของพทุธศตวรรษท่ี 1535 
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 พิรยิะ ไกรฤกษ.์ ศิลปทกัษิณก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523). 
35

 Piriya Krairiksh, Art in Peninsular Thailand prior to the fourteenth century A.D. (Bangkok : Fine Arts 

Department, 1980), 50 
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3.2.3 พระบรมธำตุไชยำ 

พระบรมธาตไุชยานัน้ถูกบูรณะมาหลายแลว้ครัง้และมีการใชง้านต่อเน่ืองมาจนถึงสมยัปัจจุบนั 

โดยมีประวัติการบูรณะมาแลว้อย่างนอ้ย 1 ครัง้ในสมัยรชักาลท่ี 5 (พ.ศ. 2439 – 2453) ในส่วนของยอด

พระบรมธาตุ36 โดยการวิเคราะหรู์ปแบบนัน้จงึสามารถวิเคราะหไ์ดเ้พียงส่วนโครงสรา้งสว่นลา่ง เพราะส่วน

ของยอดและลายประดบับรเิวณกฑูเุป็นสว่นท่ีบรูณะขึน้ใหมใ่นสมยัหลงั  

สว่นฐาน 

ประกอบดว้ยฐานจ านวน 2 ชัน้ คือฐานประทกัษิณ และฐานลวดบวัรองรบัเรือนธาตุ ซึ่งลักษณะ

ฐานประทักษิณอยู่ในผังส่ีเหล่ียมจัตุรสั ซึ่งต่างกับท่ีวัดแก้วและวัดหลงท่ีส่วนของฐานประทักษิณจะมี

ลกัษณะผงัท่ีลอ้ไปกบัฐานลวดบวัรองรบัเรือนธาต ุ  

ในส่วนของฐานประทกัษิณมีการประดบัเสาติดแบบผนงัโดยรอบฐาน โดยอยู่ในลกัษณะท่ีเป็นเสา

ยกเก็จ กล่าวคือเหมือนเป็นการแปะเสาติดผนงัทบักัน 2 ครัง้ (ภาพท่ี 111) ซึ่งลกัษณะนีค้ลา้ยกบัลกัษณะ

การประดับเสาติดผนังท่ีฐานประทักษิณของวัดหลง แต่องคป์ระกอบของเสาพระบรมธาตุไชยานั้นมี

มากกว่าและมีความซับซอ้นมากขึน้ดว้ย กล่าวคือท าเป็นเสาเต็มตน้ คือการมีส่วนของยอดเสาท่ีเป็นบัว

หงายดว้ย ไมใ่ชก่ารปรากฏของฐานบวัคว ่าท่ีโคนเสาหรือแบบเสาครึง่ตน้อยา่งวดัหลง 
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 กรมศิลปากร. ประวติัพระบรมธาตไุชยาราชวรวิหาร จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และบทความเรือ่งอาณาจกัรศรวีิชยั, กรุงเทพฯ : กรม, 

2520, 10 

ภำพที่ 111 สว่นฐำนประทักษิณ  
ที่ประดับเสำติดผนังโดยรอบ 
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ฐานลวดบวัรองรบัเรือนธาต ุเป็นฐานบวัคว ่า-บวัหงายในส่วนของทอ้งไมค้าดดว้ยลวดบวัลกูแกว้ท่ี

มีการปาดมมุ ใหล้กูแกว้นัน้เหล่ียมมากขึน้ไม่โคง้มนเหมือนสว่นลกูแกว้ท่ีฐานประทกัษิณ โดยไดย้กเก็จฐาน

บวัคว ่า-บวัหงายในส่วนฐานท่ีรองรบัเสาติดผนงัทกุตน้ ทัง้ส่วนของเสาติดผนงัของเรือนธาตจุริงและเสาติด

ผนงัของมขุ ซึ่งจะตา่งกบัวดัหลงท่ีเป็นบวัคว ่า-บวัหงายเฉพาะส่วนของมขุท่ีย่ืนออกมาเท่านัน้ (ภาพท่ี 112) 

แสดงถึงความคล่ีคลายและความไม่เขา้ใจระบบการท าลวดบวัรองรบัเรือนธาตขุองส่วนมขุกบัส่วนอาคาร

จรงิ 

 

  

 

 จึงสรุปไดว้่าส่วนฐานนัน้มีความคลา้ยคลึงกับฐานวดัหลงมากกว่าท่ีจะเป็นการรบัอิทธิพลรูปแบบ

มาจากศิลปะอ่ืนๆภายนอก เน่ืองจากมีองคป์ระกอบรวมถึงลักษณะรูปแบบหลายประการท่ีมีร่วมกัน  

 นอกจากนีบ้นฐานประทกัษิณปรากฏเจดียม์มุทัง้ 4 ทิศ โดยมีรูปแบบโดยรวมคลา้ยกบัเจดียจ์  าลอง

บนสว่นยอดพระบรมธาต ุแตเ่จดียอ์งคท์างดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้บริเวณยอดนัน้ปรากฏเป็นพรหมพกัตร ์

(ภาพท่ี 113) คลา้ยคลึงกับการสลักยอดปราสาทเป็นรูปหนา้คนทัง้ 4 ทิศแบบปราสาทบายน ศิลปะเขมร 

พทุธศตวรรษท่ี 1837 ซึ่งอายุสมยัของเจดียอ์งคนี์ก็้คงจะมีอายุหลงัพุทธศตวรรษท่ี 18 ลงมา ซึ่งการประดบั

เจดียบ์รวิารท่ีมมุทัง้ 4 ทิศก็พบมากในศลิปะอยธุยาดว้ย  

                                                           
37

 สภุทัรดิศ ดิศกลุ. ประวติัศาสตรศิ์ลปะในประเทศใกลเ้คียง, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2553), 223. 

ภำพที่ 112 สว่นฐำนลวดบวัรองรับเรือนธำตุด้ำนทิศตะวนัตก 
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อย่างไรก็ตามในส่วนของเจดียท่ี์มุมดงักล่าวนัน้ ไม่สามารถระบุไดว้่าเป็นเจดียท่ี์สรา้งขึน้มาพรอ้ม

กบัพระบรมธาตหุรือไม่ อาจเป็นเพียงการสรา้งต่อเติมขึน้ในสมยัหลงัก็ไดเ้ช่นกนั จึงไม่สามารถน ามาช่วย

สนบัสนุนก าหนดอายุสมยัของพระบรมธาตไุดม้ากนกั แต่อาจเป็นขอ้สนบัสนุนในประเด็นอ่ืนๆท่ีจะกล่าว

ตอ่ไปได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือนธาต ุ

การประดบัเสาติดผนงัจ านวน 4 ตน้ ลกัษณะเป็นเสาเซาะรอ่ง 2 รอ่ง  รูปทรงของเสาท่ีมีลกัษณะ

ยอดบานออก (ภาพท่ี 114) รวมทัง้องคป์ระกอบของลวดบวัท่ีโคนเสาและท่ียอดเสานัน้  ท าใหน้กึถึงรูปแบบ

ของเสาติดผนงัวดัแกว้เพราะมีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกันมาก นอกจากนีพ้ระบรมธาตไุชยายงัมีการน ามขุมา

ปิดทบัเสาตน้กลาง 2 ตน้แบบเดียวกบัวดัแกว้ แตปิ่ดทบัจนท าใหม้องเห็นเสาไดไ้มช่ดัเจนเทา่กบัวดัแกว้  

 

 

 

 

ภำพที่ 113 ภำพส่วนยอดพรหมพักตร ์เจดียอ์งคด์้ำนทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 
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ในสว่นมขุท่ีย่ืนออกมา 4 ทิศนัน้ มีลกัษณะเป็นมขุทบึตนัท่ีจ  าลององคป์ระกอบมาจากเรือนธาตจุริง 

เสาติดผนงัรองรบัยอดซุม้ท่ีมีลกัษณะของกรอบซุม้นัน้คลา้ยกบักฑูแุบบเต็มอนัครึง่อนั  (ภาพท่ี 115) แบบท่ี

นิยมในศลิปะอินเดียชว่งหลงัคปุตะ-หลงัคปุตะเป็นตน้มา38  

โดยเหนือส่วนซุม้วงโคง้รูปกฑูเุต็มอนัครึ่งอนันัน้ไดป้ระดบัสถปูจ าลองไวท่ี้ยอดดว้ย ท าใหม้ขุแตล่ะ

ทิศนัน้มียอดเป็นของตวัเอง ซึ่งลกัษณะเช่นนีค้ลา้ยคลงึกบัลกัษณะของสว่นเก็จภทัระของจนัทิปะวนท่ีมีการ

ประดบัสถปูจ าลองเหนือสว่นหลงัคา ในชว่งกลางพทุธศตวรรษท่ี 14   

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 เชษฐ์ ติงสญัชลี. “สถปูในศิลปะอินเดีย” เอกสารประกอบการเรยีนการสอนวิชาศิลปะอินเดีย ปี 2557. 

ภำพที่ 114  สว่นเรือนธำตุที่ประกอบไปดว้ยเสำติดผนังจ ำนวน 4 ตน้ ลักษณะยอดเสำปลำยบำนออก 

ภำพที่ 115 ภำพส่วนยอดกฑุูเต็มอนัคร่ึงอนั 
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เน่ืองจากพระบรมธาตไุชยาตวัอาคารมีขนาดเล็ก ท าใหมี้หอ้งกลางขนาดเล็กดว้ย มีขนาดเพียง 

2x2 เมตร (ภาพท่ี 116) ซึ่งเล็กกว่าหอ้งภายในของวดัแกว้และวดัหลงหนึ่งเทา่ การท่ีมีหอ้งขนาดเล็กนัน้อาจ

ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าหนา้ท่ีการใชง้านของพระบรมธาตอุาจเปล่ียนเป็นเจดียแ์ลว้ เน่ืองจากขนาดของหอ้ง

นัน้ไม่เหมาะท่ีจะท าพิธีกรรมไดภ้ายในแบบปราสาทวดัแกว้และวดัหลง ซึ่งการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ี ใชง้าน

เป็นเจดีย ์และท าพิธีกรรมบริเวณอโุบสถแทนนัน้เป็นรูปแบบของศาสนสถานของศาสนาพุทธแบบเถรวาท 

ซึ่งอาจท าใหมี้ความเป็นไปไดท่ี้พระบรมธาตถุูกสรา้งขึน้ในช่วงท่ีศาสนาพุทธแบบเถรวาทเฟ่ืองฟู นั่นก็คือ

ชว่งสมยัหลงัศรีวิชยัแลว้  

 

 

 

 

 

  

 

 

ดงันัน้ในส่วนของเรือนธาตนุัน้มีองคป์ระกอบส่วนใหญ่คลา้ยกบัวดัแกว้ แตก็่มีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกับ

จนัทิในศิลปะชวาภาคกลางตอนกลางดว้ยเช่นกัน จึงสนันิษฐานว่ารบัเอาอิทธิพลรูปแบบหลกัมาจากวดั

แกว้ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีศิลปะชวาไม่มี และส่วนอ่ืนๆท่ีเหมือนกบัศิลปะชวานัน้อาจเป็นส่วนท่ีรูปแบบอิทธิพล

ยงัคงตกคา้งอยู่หรือมีรูปแบบตวัอย่างใหเ้ห็นในศาสนสถานหลงัอ่ืนๆในช่วงเวลานัน้ ส  าหรบัส่วนของขนาด

หอ้งกลางภายในพระบรมธาตนุัน้อาจแสดงใหเ้ห็นความเป็นไปไดท่ี้พระบรมธาตุไชยาอาจสรา้งขึน้ในช่วง

หลงัยคุศรีวิชยั (หลงัพทุธศตวรรษท่ี 15 -19) ไดเ้ชน่กนั 

 

 

ภำพที่ 116 ภำพภำยในห้องครรภคฤหะ
กลำง 

ที่มา : กรมศิลปำกร. ประวตัิพระบรมธาตไุชยา

ราชวรวิหาร จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และบทความ

เรือ่งอาณาจกัรศรวีชิยั. กรุงเทพฯ : กรม, 2520  
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สว่นยอด 

ส่วนของหลงัคาของเรือนธาตจุริงเป็นลกัษณะของหลงัคาตดัเรียบท่ีประดบัดว้ยกฑูุซึ่งเป็นรูปแบบ

เดียวกนักบัองคป์ระกอบสว่นยอดของจนัทิในศลิปะชวาโดยทั่วไป  

ถัดขึน้ไปเป็นการซอ้นชัน้ดว้ยเรือนธาตุจ  าลองท่ีมีองคป์ระกอบท่ีเลียนแบบมาจากเรือนธาตุจริง 

ซอ้นขึน้ไป 2 ชัน้ในผังส่ีเหล่ียม และชัน้ท่ี 3 นัน้อยู่ในผังแปดเหล่ียม และประดบัสถูปจ าลองท่ีมุมทุกชั้น 

ยกเวน้ชัน้บนสุดท่ีอยู่ในผังแปดเหล่ียมนัน้ จะเป็นส่วนรองรบัยอดสถูปขนาดใหญ่แทน  (ภาพท่ี 117) ซึ่ง

ลกัษณะของการจ าลองเรือนธาตซุอ้นชัน้ประดบัสถปิูกะท่ีมมุนัน้เป็นลกัษณะท่ีพบในศิลปะชวา เช่นท่ีจนัทิ

ปะวน แตใ่นสว่นของยอดนัน้ท่ีรองรบัดว้ยเรือนธาตใุนผงัแปดเหล่ียม ท าใหน้กึถึงยอดของจนัทิกะลาสนัและ

จนัทิเซว ู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภำพที่ 117 ภำพส่วนยอดของพระบรมธำตุไชยำ 
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ในส่วนของรูปแบบของสถูปจ าลองโดยรวมนั้นมีรูปแบบคล้ายกับสถูปจ าลองท่ีพบท่ีวัดแก้ว 

กล่าวคือมีลกัษณะท่ีส่วนล่างขององคร์ะฆงัเล็กกว่าส่วนบน ไม่มีบลัลงัก ์มีเพียงส่วนปลอ้งไฉนและปลียอด 

(ภาพท่ี 118) แต่รูปแบบสถูปจ าลองแต่ละองคไ์ม่ไดเ้หมือนกันหมด มกัจะมีส่วนท่ีตา่งกันไปเล็กนอ้ย อาจ

เป็นเพราะการบรูณะหรือซอ่มแซมในสมยัหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ดงันัน้จากรูปแบบของส่วนยอดของเจดียพ์ระบรมธาตไุชยา มีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกบัจนัทิในศิลปะ

ชวาภาคกลางตอนกลาง-ตอนปลายเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจคลา้ยคลึงกบัยอดของวดัแกว้ดว้ยเช่นกนั เพราะ

รูปแบบของสถปูจ าลองท่ียอดพระบรมธาตมีุความคลา้ยคลงึกบัสถปูจ าลองท่ีพบท่ีวดัแกว้ดว้ย 

 

 

 

 

ภำพที่ 118 ภำพสถปูจ ำลองประดับยอดพระบรมธำตุไชยำ 
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วิเคราะหโ์บราณวตัถ ุ

 บวัประดบัยอดสถูป ท่ีถูกสนันิษฐานว่าเป็นยอดเดิมของพระบรมธาตุไชยา ฐานล่างสุดอยู่ในผัง

แปดเหล่ียม ถดัขึน้มาเป็นส่วนลายกลีบบวั ส่วนทรงกระบอกรองรบักลีบบวัรองและยอดกลม (ภาพท่ี 119) 

ซึ่งส่วนของฐานแปดเหล่ียมล่างสุดสอดคลอ้งกับส่วนประดบัยอดชัน้ท่ี 3 ของพระบรมธาตท่ีุอยู่ในผงัแปด

เหล่ียมเช่นเดียวกัน จึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะเป็นยอดเดิมของพระบรมธาตไุชยา ซึ่งรูปแบบของฐานในผงั

แปดเหล่ียมนัน้มีความคลา้ยคลึงกบัสว่นฐานของยอดเจดียว์ดัแกว้เชน่เดียวกนั แตล่กัษณะการประดบัดว้ย

กลีบบวันัน้ไม่เหมือนกนั จึงสรุปไดว้่าน่าจะเป็นยอดเดิมของพระบรมธาตจุริงแตจ่ากรูปแบบนัน้ไม่สามารถ

ก าหนดอายไุดอ้ยา่งแนช่ดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 119 สว่นบัวประดับสถปู สันนิษฐำนว่ำเป็น
ส่วนยอดเดิมของพระบรมธำตุไชยำ 

ปัจจบุนัจดัแสดงอยูพ่ิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ ไชยา 
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สรุปอำยุสมัยพระบรมธำตุไชยำ  

จากการวิเคราะหท์างดา้นรูปแบบศิลปกรรมจึงขอสรุปว่าพระบรมธาตุไชยานัน้มีรูปแบบท่ีมีส่วน

คลา้ยคลงึกบัจนัทิในศลิปะชวาเป็นอย่างมาก แตใ่นขณะเดียวกนัก็มีรูปแบบคลา้ยกบัศลิปะทอ้งถ่ินอยา่งวดั

แกว้และวดัหลง ซึ่งท าใหส้นันิษฐานเรื่องอายสุมยัไดว้่าพระบรมธาตไุชยาควรสรา้งหลงัจากวดัแกว้และวดั

หลงเน่ืองจากมีองคป์ระกอบท่ีคล่ีคลายไปจากทัง้ 2 วดันี ้ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงราวพทุธศตวรรษท่ี 16 เป็นตน้

มา ในช่วงท่ีอาณาจกัรศรีวิชยัก าลงัจะเส่ือมอ านาจลงในบริเวณเมืองโบราณไชยา ส าหรบัเรื่องของความ

คลา้ยคลึงกับจนัทิในศิลปะชวานัน้ สนันิษฐานว่าพระบรมธาตไุชยาไม่ไดร้บัอิทธิพลมาโดยตรงจากศิลปะ

ชวาแต่น่าจะเป็นกระแสอิทธิพลศิลปะชวาท่ียังตกคา้งอยู่ในพืน้ท่ีนีแ้ละยังคงมีตน้แบบให้เห็นอยู่ในช่วง

ระยะเวลานัน้ ตวัอยา่งเชน่ วดัแกว้ท่ีมีรูปแบบอิทธิพลศลิปะชวาอยา่งชดัเจน  

ขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปไดท่ี้พระบรมธาตไุชยานัน้อาจสรา้งขึน้ในสมยัหลงัศรีวิชยั เน่ืองจาก

ขนาดของหอ้งท่ีมีขนาดเล็ก ไม่เหมาะในการท าพิธีกรรมภายในหอ้งกลาง อาจท าใหส้นันิษฐานไดว้่าพระ

บรมธาตไุชยามีหนา้ท่ีการใชง้านเป็นแบบเจดียป์ราสาทยอดแลว้ ซึ่งอายสุมยัของยอดแบบพรหมพกัตรข์อง

เจดียท์ิศดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ท่ีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มานัน้ อยู่ในช่วงท่ีบริเวณ

แถบเมืองไชยาไดถ้กูกลบัมาใชง้านใหมแ่ละมีการนบัถือศาสนาพทุธแบบเถรวาทดว้ยในชว่งอยธุยาตอนตน้    

ดงันัน้ถา้หากเจดียท์ิศนัน้สรา้งขึน้พรอ้มกบัพระบรมธาตุจะท าใหส้อดคลอ้งกบัหนา้การใชง้านของ

หอ้งกลางท่ีเปล่ียนไป และสามารถก าหนดอายไุดว้่าพระบรมธาตไุชยาอาจสรา้งขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

18 ไปจนถึงช่วงอยธุยาตอนตน้ดว้ยและชว่งก่อนท่ีกระแสอิทธิศลิปะอยธุยาจะกระจายเขา้มาในแถบนีอ้ยา่ง

เตม็ท่ี 
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3.3 สรุปประเดน็ทีไ่ดจ้ำกกำรศึกษำรูปแบบ 

3.3.1 ประเด็นทำงด้ำนรูปแบบศิลปกรรม 

จากการศกึษารูปแบบแผนผงัและรูปแบบศิลปกรรมของกลุม่โบราณสถานเมืองไชยา ไดแ้ก่ วดัแกว้ 

วดัหลง และพระบรมธาตไุชยา ท าใหพ้บวา่มีรูปแบบท่ีมีอิทธิพลของศลิปะชวาและศลิปะจามเป็นหลกั  

วดัแกว้  

มีรูปแบบท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์กับศิลปะชวาภาคกลางตอนปลายอย่างชัดเจนในเรื่องของ

แผนผัง 5 หอ้ง การประดิษฐานประติมากรรมภายในซุม้และหอ้ง ลวดบวัรองรบัเรือนธาตุ รวมถึงการท า

อาคารจ าลองยอดสถปิูกะ ลกัษณะดงักลา่วนัน้มีความใกลเ้คียงกบัรูปแบบของจนัทิกะลาสนัมากท่ีสดุ  

แต่ในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์กับศิลปะจามดว้ยเช่นกัน โดยพบในส่วนของงานประดับ

ตกแต่ง เช่น เสาติดผนังและลวดบวัยอดเสา การซอ้นมุข การประดบัอาคารจ าลองและเสาประดบักรอบ

ประต ูการประดบัดงักล่าวนัน้คลา้ยคลึงกับปราสาทหวัล่ายในศิลปะจามอย่างมาก จึงดเูหมือนว่าศิลปะ

จามเป็นแคอิ่ทธิพลท่ีเป็นกระแสรองในชว่งเวลานัน้  

นอกจากนีย้ังมีอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบปาละเขา้มาดว้ย เช่น การประดบัแถวข่ือปลอมท่ีฐาน 

รูปแบบของกฑูุท่ีประดบัอาคารจ าลอง และส่วนฐานบวัของพระพุทธรูปท่ีพบภายในซุม้ ดงันัน้รูปแบบของ

วดัแกว้จงึมีรูปแบบอิทธิพลท่ีผสมผสานกนัอยา่งหลากหลาย 

วดัหลง 

 มีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกับวัดแก้วและศิลปะชวาในส่วนของรูปแบบแผนผังกากบาท แต่อยู่ใน

ลกัษณะท่ีคล่ีคลายลงมาแลว้ เช่น การคล่ีคลายของหอ้งดา้นทิศตะวนัออก แต่โดยรูปแบบของส่วนฐานท่ี

เหลืออยู่นัน้มีความคลา้ยคลึงกับศิลปะจามเป็นอย่างมาก เช่น การประดบัเสาติดผนงั การประดบัแท่งเสา

ทึบตนั และส่วนลวดบวัคว ่า-หงายท่ีรองรบัเสาติดผนงัรองรบัซุม้ทางเขา้ โดยมีองคป์ระกอบคลา้ยคลึงกับ

ปราสาทจามในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 15-16 ดงันัน้รูปแบบของวดัหลงจงึแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะจามอยา่ง

ชดัเจน ซึ่งบริเวณเมืองไชยาก็ไดพ้บหลกัฐานโบราณวัตถุอ่ืนๆท่ีมีความสมัพนัธท์างดา้นรูปแบบกับศิลปะ

จามดว้ยเชน่กนั 
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พระบรมธาตไุชยา 

 มีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกับจนัทิในศิลปะชวาเป็นอย่างมาก อย่างการท าอาคารท่ีประดบัยอดดว้ย

สถูปจ าลอง แต่ในขณะเดียวกันก็มีรูปแบบคลา้ยกับศิลปะทอ้งถ่ินอย่างวดัแกว้และวดัหลง ซึ่งในส่วนของ

แผนผงักากบาทนัน้แสดงใหเ้ห็นอย่างชดัแจนว่าไดมี้การคล่ีคลายมาจากวดัแกว้และวดัหลงแลว้ นอกจากนี้

ส่วนของการประดับเสาติดผนังท่ีฐานประทักษิณมีความคลา้ยคลึงกับส่วนประดบัฐานของวัดหลงมาก  

เช่นเดียวกับเสาติดผนงัท่ีส่วนยอดมีลกัษณะบานออกและรูปแบบสถปูจ าลองประดบัยอดก็คลา้ยคลึงกับ

วดัแกว้อย่างมาก จึงท าใหส้นันิษฐานไดว้่ารูปแบบของพระบรมธาตนุัน้เป็นการรบัรูปแบบจากทอ้งถ่ินไป

ปรบัเปล่ียนมากกวา่ท่ีจะรบัจากอิทธิพลภายนอกโดยตรง 

 

3.3.2 ประเดน็เร่ืองอำยุสมัยของกลุ่มโบรำณสถำนเมืองไชยำ 

 จากการวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ท าให้สามารถก าหนดอายุกลุ่ม

โบราณสถานเมืองไชยาไดใ้นชว่งพทุธศตวรรษท่ี 14 ตอนปลายไปจนถึงพทุธศตวรรษท่ี 16 เป็นตน้มา 

โดยแบง่ออกเป็น วดัแกว้ สนันิษฐานวา่มีอายสุมยัชว่งปลายพทุธศตวรรษท่ี 14 – กลางพทุธศตวรรษท่ี 15 

  วดัหลง สนันิษฐานวา่มีอายสุมยัชว่งพทุธศตวรรษท่ี 15 -16 

พระบรมธาตไุชยา สนันิษฐานวา่มีอายสุมยัชว่งพทุธศตวรรษท่ี 16 เป็นตน้มา  

ส าหรบัพระบรมธาตไุชยานัน้ยงัไม่สามารถระบุขอบเขตไดอ้ย่างแน่ชดัว่าควรจะมีอายสุมยัเท่าใด 

แต่จากขนาดของหอ้งกลางท่ีมีขนาดเล็กนัน้ อาจท าใหส้นันิษฐานเพิ่มขึน้ไดอี้กแนวทางหนึ่งว่า พระบรม

ธาตุไชยาอาจถูกสรา้งขึน้ในสมัยหลังจากกลุ่มปราสาทแบบศรีวิชยัไปช่วงระยะเวลาหนึ่งคือช่วงท่ีมีการ

กลบัมาใชพื้น้ท่ีเมืองไชยาอีกครัง้ ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา  

เน่ืองจากขนาดของหอ้งท าให้สันนิษฐานไดว้่าหนา้ท่ีการใชง้านไดเ้ปล่ียนไปเป็นแบบเจดียแ์ทน

ปราสาทแลว้ ซึ่งตอ้งท าพิธีกรรมท่ีอโุบสถหรือวิหารแทนหอ้งภายในอาคารและเป็นลกัษณะการใชง้านแบบ

ศาสนาพุทธแบบเถรวาท ซึ่งจะสอดคลอ้งกับรูปแบบของเจดียม์ุมทิศตะวันตกเฉียงใตถ้า้หากว่าสรา้งขึน้

พรอ้มกบัพระบรมธาต ุการปรากฏยอดแบบพรหมพกัตร ์ซึ่งมีอายสุมยัชว่งพทุธศตวรษท่ี 18 เป็นตน้มา อาจ

เป็นช่วงท่ีผู้คนไดก้ลับมาใชง้านพืน้ท่ีบริเวณเมืองไชยาใหม่ในช่วงสมัยอยุธยาตอนตน้และมีการนับถือ
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ศาสนาพทุธแบบเถรวาทแลว้ ราวตน้พทุธศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มาก่อนท่ีกระแสอิทธิพลศิลปะอยธุยาจะเขา้

มาอยา่งเตม็ตวั  

ในส่วนของรูปแบบของพระบรมธาตท่ีุยงัคลา้ยกบัปราสาทแบบวดัแกว้และวดัหลงอยู่นัน้ อาจเป็น

การท่ีผูค้นยงัเห็นรูปแบบของปราสาทแบบทอ้งถ่ินในสมัยศรีวิชัยท่ียังมีสภาพสมบูรณ์และมีในจ านวนท่ี

มากกว่าปัจจบุนั จึงไดน้  ารูปแบบทอ้งถ่ินนัน้มาสรา้งใหม่ กลายเป็นเจดียท์รงปราสาทยอดท่ีมีวิวฒันาการ

มาจากปราสาทศรีวิชยั ซึ่งคลา้ยคลึงกับลกัษณะของวิวฒันาการจากปราสาทขอมเป็นเจดียท์รงปรางค ์ซึ่ง

ลกัษณะของการท าเจดียท์รงปราสาทแบบศรีวิชยัก็ยงัมีใหเ้ห็นสมยัหลงัดว้ยเชน่กนัอย่าง เช่น เจดียเ์ขาพระ

อานนท ์อ.พนุพิน และเจดียห์นา้ถ า้วดัสิงขร อ.คีรีรฐันิคม 

ดงันัน้เรื่องอายุสมยัของพระบรมธาตไุชยานัน้ยงัไม่สามารถสรุปไดอ้ย่างแน่ชดัว่าควรมีอายุสมัย

เก่าไปจนถึงสมยัศรีวิชยัตอนปลาย (ชว่งพทุธศตวรรษท่ี 16) ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ไดห้รือไม่ แตห่ากพิจารณา

ถึงหนา้ท่ีการใชง้านการเป็นเจดียท์รงปราสาทยอดนัน้ก็น่าสนใจท่ีจะจดัแจงใหอ้ยู่ในช่วงอยุธยาตอนตน้ 

ในชว่งตน้พทุธศตวรรษท่ี 19 ไดเ้ชน่กนั 

 

3.3.3 ประเดน็เร่ืองคตกิำรสร้ำง 

วดัแกว้ 

จากรูปแบบแผนผงัของวดัแกว้ท่ีไดร้บัอิทธิพลแผนผงัแบบ 5 หอ้งของจนัทิกะลาสนัในศิลปะชวา

ภาคกลางตอนปลาย ภายใตก้ารปกครองของกษัตริยใ์นราชวงศไ์ศเลนทร ์ซึ่งนับถือพุทธศาสนานิกาย

มหายาน ซึ่งรูปแบบแผนผัง 5 หอ้งของจันทิกะลาสันมีคติการสรา้งตามแบบวชัรธาตุมณฑลของศาสนา

พทุธมหายานดว้ย 

โดยคติในการสรา้งจันทิกะลาสันเก่ียวขอ้งกับการจ าลองระบบมณฑลจกัรวาลของศาสนาพุทธ

มหายาน อย่างการจ าลองจักรวาลแบบ Spiritual คือการจ าลองท่ีประทบัของพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์

และเทพเจา้ตามทิศในจักรวาล39 ซึ่งการจ าลองจักรวาลแบบดงักล่าวก็ไดป้รากฏในศาสนสถานหลังอ่ืน

ภายใตร้าชวงศไ์ศเลนทรด์ว้ย เช่น บริเวณระเบียงชัน้ท่ี 1-3 ของบุโรพุธโธ และภายในหอ้งครรภคฤหะใน

                                                           
39

 เชษฐ์ ติงสญัชลี, เอกสารประกอบการเรยีนวิชาศิลปะในประเทศอินโดนีเซีย ครัง้ท่ี 3 ,บโุรพทุโธ หนา้ 2  
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ระบบผงั 5 หอ้งของจนัทิเซว ูโดยเปรียบหอ้งในส่วนของมุขทิศต่างๆเป็นวชัรธาตมุณฑลท่ีประทบัของพระ 

ธยานิพทุธเจา้  

ดังนั้นวัดแก้วท่ีมีแผนผัง 5 ห้องคล้ายกับจันทิกะลาสันในศิลปะชวา จึงน่าจะรบัแนวความคิด

ทางด้านประติมานวิทยามาพรอ้มกับรูปแบบแผนผังด้วย อนึ่งบริเวณซุ ้มด้านทิศใต้ของมุขด้านทิศ

ตะวันออกของวัดแก้ว พบพระพุทธรูปปางมารวิชัย ท่ีฐานสลักรูปวัชระเปรียบเป็นวัชราสนะ ซึ่งตรงกับ

ลักษณะทางประติมานวิทยาของพระอักโษภยะ ผูมี้สัญลักษณ์เป็นรูปวัชระและประจ ามณฑลดา้นทิศ

ตะวนัออก  

จึงท าใหส้ันนิษฐานไดว้่าวัดแก้วมีคติการสรา้งแผนผังและประดิษฐานพระพุทธรูปตามวชัรธาตุ

มณฑลแบบพทุธศาสนามหายาน ตรงกบัลกัษณะทางประตมิานวิทยาเชน่เดียวกบัศลิปะชวาตามท่ีกล่าวไว้

ขา้งตน้ ดงันัน้บรเิวณของมขุทิศอ่ืนอาจสนันิษฐานไดว้า่มีการประดษิฐานพระธยานิพทุธองคอ่ื์นประจ าตาม

ทิศตามวชัรธาตมุณฑลเชน่เดียวกนั  

วดัหลง 

ส าหรบัส่วนของวดัหลงท่ีมีรูปแบบแบบแผนผงักากบาทสืบมาจากวดัแกว้แตเ่เหลือเพียง 4 หอ้งนัน้ 

สนันิษฐานว่าวดัหลงควรจะรบัคติในการสรา้งตามระบบประติมานวิทยาวชัรธาตมุณฑลมาดว้ย แตอ่าจไม่

เครง่ครดัมากนกั เพราะในส่วนของหอ้งทางดา้นทิศตะวนัออกไดก้ลายเป็นเพียงรอ่งขา้งผนงัเท่านัน้ ก็อาจ

ท าใหร้ะบบการประทับประจ าทิศไม่สมบูรณ์แบบได ้หรืออาจจะไม่ไดส้รา้งตามคติวชัรธาตุมณฑลเลยก็

เป็นไดเ้ช่นกัน เน่ืองจากไม่พบหลกัฐานท่ีเป็นประติมากรรมอยู่เลย พบเพียงประติมากรรมนางตาราท่ีอยู่

ไกลออกไป 30 เมตร ซึ่งนางตาราไม่ไดอ้ยู่ในระบบของประติมานวิทยาดว้ย แต่สามารถบอกไดว้่าวดัหลง

อาจเป็นศาสนสถานท่ีสรา้งขึน้เน่ืองดว้ยพทุธศาสนาแบบมหายานดว้ยเชน่กนั 

พระบรมธาตไุชยา 

 เน่ืองจากรูปแบบแผนผังท่ีมีความคล่ีคลายไปมากจากแบบวดัแก้วและวดัหลง กล่าวคือเป็นผัง

กากบาทท่ีมีเพียงมขุทิศตะวนัออกท่ีเป็นทางเขา้ไปสูห่อ้งกลางได ้จงึสนันิษฐานวา่คตขิองการสรา้งไม่ไดเ้ป็น

แบบวชัรมณฑลของพุทธศาสนาแบบมหายานอย่างวดัแกว้ และพระบรมธาตเุป็นวดัท่ีถูกบูรณะซ่อมแซม

หลายครัง้รวมถึงเป็นวดัท่ีถูกใช้งานต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั จึงไม่ทราบว่าประติมากรรมท่ีประดิษฐาน

ภายในหอ้งกลางควรเป็นประติมากรรมเน่ืองในศาสนาพุทธมหายานตามท่ีนิยมในสมยัศรีวิชยัหรือไม่ ถา้
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หากพูดถึงขนาดของหอ้งท่ีมีขนาดเล็กนัน้ อาจสอดคลอ้งกับหนา้ท่ีการใชง้านของศาสนสถานในพุทธเถร

วาทอย่างเจดียก็์ไดเ้ช่นกนั ดงันัน้ส  าหรบัคตกิารสรา้งของพระบรมธาตไุชยาจงึไมส่ามารถสรุปไดว้า่สรา้งขึน้

เน่ืองในศาสนาพทุธแบบนิกายมหายานหรือเถรวาท 

 

3.3.4 ประเด็นเร่ืองควำมเกี่ยวข้องกับจำรึกหลักที ่23  

ส าหรบัประเด็นเรื่องจารกึหลกัท่ี 23 ท่ีระบวุา่พระเจา้กรุงศรีวิชยัโปรดใหส้รา้งปราสาท 3 หลงัขึน้ ใน

ปี พ.ศ. 1318 ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ เช่น ศาสตราจารยห์ม่อมเจา้สุภัทรดิศ ดิศกุล ศาสตราจารยม์านิต  

วลัลิโภดม ศาสตราจารยพ์ิเศษ หม่อมเจา้จนัทรจ์ิราย ุรชันี และนายคงเดช ประพฒันท์อง ลงความเห็นว่า

ควรจะตัง้อยู่ท่ีวดัเวียงเมืองไชยาและปราสาท 3 หลงัควรจะเป็นวดัแกว้ วดัเวียง และวดัหลง40 สว่นดา้นท่ี 2 

ของจารกึปรากฏเรื่องความสมัพนัธท์างเครือญาตกิบักษัตริยใ์นราชวงศไ์ศเลนทร ์  

จากการวิเคราะหรู์ปแบบศิลปกรรมและการก าหนดอายสุมยัของกลุ่มโบราณสถานเมืองไชยาดงัท่ี

กล่าวไวข้า้งตน้นัน้ ท าใหพ้บว่าวดัแก้วและวดัหลงมีอายุสมัยท่ีไม่สอดคลอ้งกันกับอายุสมัยท่ีปรากฏใน

จารกึ กล่าวคือ ในจารกึปรากฏปี พ.ศ. 1318 ซึ่งตรงกบัช่วงตน้พทุธศตวรรษท่ี 14 ในขณะท่ีอายสุมยัของวดั

แกว้ มีอายสุมยัช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 14 และวดัหลง มีอายสุมยัช่วงพทุธศตวรรษท่ี 15-16 นัน้ ซึ่งการ

สรา้งวดัควรจะสรา้งเสร็จก่อนการปักศิลาจารึกอยู่ในระยะเวลาหนึ่ง ท าใหรู้ปแบบทางศิลปกรรมและอายุ

สมยัของวดัแกว้และวดัหลงมีความคลาดเคล่ือนกนัอยูพ่อสมควร 

ส าหรบัวดัเวียงนัน้ เน่ืองจากไม่หลงเหลือหลักฐานท่ีสามารถน ามาวิเคราะหรู์ปแบบและก าหนด

อายุไดเ้พราะถูกวิหารสรา้งปิดทบัฐานอาคารเดิมแล้ว ท าใหไ้ม่สามารถบอกไดว้่าวดัเวียงนัน้จะเป็นวดั  1  

ใน 3 วดัท่ีถูกกล่าวถึงไดห้รือไม่ แต่รูปแบบของอาคารเดิมท่ีถูกปิดทับไปนัน้คงจะเป็นอาคารทรงปราสาท

เช่นเดียวกนักบัวดัแกว้และวดัหลง เน่ืองจากพบส่วนของกรอบประตแูละธรณีประตท่ีูมีลกัษณะเดียวกนักบั

ท่ีพบท่ีวดัแกว้ ซึ่งปราสาทวดัเวียงก็มีโอกาสเป็นปราสาทท่ีถกูกล่าวถึงในจารกึไดเ้ชน่กนั 

 ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่รูปแบบศลิปกรรมของกลุม่โบราณสถานเมืองไชยา มีความสมัพนัธรู์ปแบบกบั

ศิลปกรรมภายใตร้าชวงศไ์ศเลนทร ์ในศิลปะชวาภาคกลางเป็นอย่างมาก  จึงสอดคลอ้งกับเนือ้หาในจารึก

                                                           
40

 นงคราญ สขุสม. ประวติัศาสตรโ์บราณคดีสรุาษฎรธ์านี . (นครศรธีรรมราช : ส  านกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 
2545), 40 
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ดา้นท่ี 2 ท่ีปรากฏช่ือกษัตริยท่ี์มีความสมัพนัธก์บัราชวงศไ์ศเลนทรท์างเครือญาติ และผูว้ิจยัยงัมีความเห็น

วา่จารกึหลกันีค้วรจะเป็นเรื่องของเมืองไชยา เน่ืองจากมีความสมัพนัธท์างดา้นรูปแบบศิลปกรรมดงัท่ีกลา่ว

ไวข้า้งตน้ 

 หลกัฐานจารกึหลกันีถ้ึงแมจ้ะไมส่ามารถชว่ยสนบัสนนุเรื่องอายสุมยัใหก้บัโบราณสถานเมืองไชยา

ท่ียงัหลงเหลืออยู่กันไดอ้ย่างลงรอย แต่ก็ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นความนิยมสรา้งศาสนสถานแบบพุทธมหายาน

และความสมัพนัธก์บักษัตริยร์าชวงศไ์ศเลนทรท่ี์มีมาตัง้แต่ตน้พุทธศตวรรษท่ี 14 และคงจะมีศาสนสถาน

อยู่ในเมืองนีเ้ป็นจ านวนมาก ซึ่งวดัแกว้และวัดหลงเป็นช่วงหลงัจากนัน้แลว้ยงัมีรายละเอียดท่ีซบัซอ้นและ

การผสมผสานรูปแบบภายนอกอยา่งมากแตก็่มีรูปแบบท่ีแสดงถึงความเป็นทอ้งถ่ินเองดว้ย 

ดงันัน้จึงขอสรุปว่าปราสาทวดัแกว้และวดัหลงนัน้ ไม่น่าใช่ปราสาทอิฐ  2 ใน 3 หลงัท่ีถูกกล่าวถึง

จารึกหลักท่ี 23  แต่ก็แสดงใหเ้ห็นว่ามีศาสนสถานเน่ืองในพุทธศาสนาแบบมหายานและมีแนวโนม้ท่ีมี

รูปแบบศิลปกรรมแบบอิทธิพลศิลปะชวาเป็นหลักมาตัง้แต่ช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 14 แลว้ ซึ่งเป็นช่วงท่ี

กษัตริยใ์นราชวงศไ์ศเลนทรข์ึน้ปกครองเกาะชวาภาคกลางดว้ย นอกจากนีค้  ากล่าวในจารึกยังแสดงถึง

จ านวนของศาสนสถานท่ีมีจ านวนมากกวา่ในปัจจบุนั ซึ่งศาสนสถานดงักลา่วคงจะพงัทลายไปหมดแลว้ 

  

3.3.4 ประเด็นเร่ืองสภำพภูมิศำสตรแ์ละกำรตั้งถิ่นฐำน 

จากการวิเคราะหเ์รื่องจารกึหลกัท่ี 23 ท าใหพ้บว่าควรจะมีปราสาทหลงัอ่ืนๆอยู่ในบริเวณเมืองไช

ยาโบราณ ซึ่งเป็นปราสาทท่ีถูกกล่าวถึงอยู่ในจารึกอีกอย่างนอ้ย 2 หลงั ในบริเวณใกลเ้คียงกับวดัเวียงซึ่ง

เป็นสถานท่ีพบศิลาจารึกดังกล่าว แต่จากสภาพปัจจุบันนั้นไม่ปรากฏหลักฐานของปราสาทหลังอ่ืน

หลงเหลืออยู่เลย และถึงแมใ้นบริเวณเขาน า้รอ้นจะพบซากอิฐและมีลักษณะลวดบวัความคลา้ยคลึงกับ

ปราสาทวดัแกว้41 แตก็่อยูใ่นสภาพท่ีไมส่ามารถน ามาศกึษาได ้เน่ืองจากหมดสภาพแลว้  

จึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่าต าแหน่งท่ีตัง้ของเมืองไชยาท่ีอยู่บริเวณคาบสมุทรนัน้ อาจเป็นพืน้ท่ีๆมีสภาพ

ภมูิอากาศท่ีไม่คงท่ี ท าใหส้ภาพอิฐของศาสนสถานไม่สามารถทนตอ่ความเปล่ียนแปลงของอากาศได ้และ

ยิ่งไปกว่านัน้ต  าแหน่งภูมิศาสตรท์างภาคใตข้องประเทศไทยนัน้ ประสบกับเหตกุารณภ์ัยทางธรรมชาติอยู่

                                                           
41

 Jean Boisselier. “บทความการขดุแตง่เจดียว์ดัแกว้,” น าชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ไชยา. (กรุงเทพฯ : กรม, 2525), 48. 
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บอ่ยครัง้และมีความรุนแรงท่ีสามารถท าใหส้ภาพบา้นเมืองพงัทลายไปไดม้าก เช่น เหตกุารณไ์ตฝุ้่ นเกรย ์จ.

ชมุพร เหตกุารณส์ึนามิ แถบทะเลอนัดามนั และเหตกุารณว์าตภยัท่ีแหลมตะลมุพกุ จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่ง

อาจมีความเป็นไปไดท่ี้จะมีการเกิดเหตกุารณภ์ยัธรรมชาติอยู่บอ่ยครัง้ ท าใหโ้บราณสถานเกิดการพงัทลาย

ไปและไม่เหลือรอ่งรอยใหศ้ึกษา และท าใหเ้ป็นพืน้ท่ีคาบสมุทรนัน้ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศยัหรือตัง้ถ่ิน

ฐานเป็นเมืองใหญ่ไดใ้นระยะเวลานาน  

นอกจากนีจ้ากหลกัฐานทางดา้นรูปแบบศิลปกรรมท่ีไม่ปะติดปะต่อหรือขาดความต่อเน่ืองกันใน

เรื่องของช่วงเวลา กล่าวคือหลกัฐานท่ีพบในเมืองไชยานัน้ส่วนใหญ่มีอายุสมัยอยู่ 3 ช่วง แสดงใหเ้ห็นว่า

เป็นช่วงท่ีมีการอยู่อาศยัเป็นสงัคมเมือง มีความเจริญรุง่เรือง และการติดตอ่กับผูค้นภายนอก จากการพบ

หลกัฐานโบราณวตัถแุละศลิปวตัถใุนจ านวนมาก  

ช่วงเวลาดังกล่าว คือช่วงสมัยศรีวิชัย (ตน้พุทธศตวรรษท่ี 14 - ปลาย 16) ช่วงเมืองครหิ (พุทธ

ศตวรรษท่ี 1842) และช่วงสมยัอยธุยา (พุทธศตวรรรษท่ี 19-22) ซึ่งช่วงระยะเวลาท่ีขาดหายไปนัน้อาจเป็น

การทิง้รา้งไปแลว้จึงมีการกลบัมาใชง้านใหม่  แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่ตอ่เน่ืองของการอยู่อาศยัหรือการตัง้

ถ่ินฐานของคนในพืน้ท่ีแถบนี ้อาจเป็นเพราะปัจจัยดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น คือ ทางด้านสภาพภูมิศาสตร ์

ภูมิอากาศ รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจดว้ย ซึ่งปัญหาสภาพโบราณสถานพังทลายและไม่หลงเหลือให้

สามารถศกึษาไดแ้ลว้นัน้ เป็นอปุสรรคตอ่การศกึษาดา้นโบราณคดี ประวตัศิาสตร ์และประวตัิศาสตรศ์ิลปะ

ในแถบภาคใตข้องประเทศไทยในชว่งก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 เป็นอยา่งมาก  

 

สรุปท้ำยบท 

จากการวิเคราะหรู์ปแบบทางดา้นศิลปกรรมและก าหนดอายสุมยัของกลุ่มโบราณสถานเมืองไชยา

นั้น ท าให้พบว่ากลุ่มโบราณสถานดังกล่าวมีอิทธิพลทางศิลปะท่ีมีความหลากหลายมาก โดยมีความ

เก่ียวขอ้งกับศิลปะชวา ศิลปะจาม  และศิลปะอินเดีย  โดยกลุ่มโบราณสถานมีอายุสมัยอยู่ในช่วงปลาย

พทุธศตวรรษท่ี 14 – 16 เป็นตน้มา มีเพียงแคพ่ระบรมธาตไุชยาเท่านัน้ท่ียงัไม่สามารถก าหนดขอบเขตของ

                                                           
42

 พระพทุธรูปนาคปรก พบท่ีวดัเวียง ปรากฏจารกึปี พ.ศ. 1726 ดเูพิ่มเติมไดท่ี้ นงคราญ สขุสม. ประวติัศาสตรโ์บราณคดีสรุาษฎรธ์านี 
. (นครศรธีรรมราช : ส  านกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2545), 68. 
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อายสุมยัไดอ้ย่างแน่ชดั แตส่ามารถก าหนดไดอ้ยา่งกวา้งๆว่ามีอายสุมยัช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 ลงมา ซึ่งใน

ขณะเดียวกนัก็มีความเป็นไปไดท่ี้จะสรา้งขึน้ในสมยัชว่งพทุธศตวรรษท่ี 18 ลงดว้ย 

 นอกจากนีจ้ากผลการศึกษาดงักล่าวยังไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงประเด็นอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับ

กลุ่มโบราณสถานอีกดว้ย เช่น เรื่องของคติการสรา้งตามวชัรธาตมุณฑลแบบพุทธศาสนานิกายมหายาน 

ประเด็นดา้นจารกึหลกัท่ี 23 วา่กลุม่โบราณสถานมีอายสุมยัท่ีไมส่อดคลอ้งกบัศกัราชท่ีปรากฏในจารกึ และ

ประเด็นเรื่องสภาพภูมิศาสตร ์สภาพภูมิอากาศและการตั้งถ่ินฐานท่ีมีผลต่อสภาพโบราณสถานและ

การศกึษาทางประวตัศิาสตรศ์ลิปะในโบราณสถานบรเิวณภาคใตก้่อนชว่งพทุธศตวรรษท่ี 19  
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บทที ่4 

บทสรุป 
 

 จากการศึกษาและการวิเคราะหรู์ปแบบกลุ่มโบราณสถานเมืองไชยา ไดแ้ก่ วดัแกว้ วดัหลง และ

พระบรมธาตไุชยา ท าใหพ้บว่ามีรูปแบบศิลปกรรมท่ีเป็นแบบผสมผสานจากอิทธิพลทางศิลปะ 2 กระแส

หลกัคือ อิทธิพลศลิปะชวาและศลิปะจามมาอยา่งควบคูก่นั  

โดยเฉพาะวดัแกว้ท่ีแสดงอิทธิพลดงักล่าวอย่างชดัเจน โดยมีส่วนอิทธิพลศิลปะชวาเป็นหลัก คือ 

แผนผงัแบบ 5 หอ้ง คติการสรา้งตามวชัรธาตมุณฑล การเป็นปราสาทยอดเจดีย ์และองคป์ระกอบลวดบวั

สว่นฐาน ส าหรบัของอิทธิพลศิลปะจามเป็นเพียงส่วนของการประดบัตกแตง่เสียมากกว่า อย่างการประดบั

อาคารจ าลองท่ีโคนเสาติดผนงั ครุฑแบกบนยอดเสาติดผนงั ลวดบวัยอดเสาติดผนงั และการท าซุม้จ  าลอง

ดา้นขา้งมขุ  

โดยภาพรวมของรูปแบบศิลปกรรมท่ีปรากฏท่ีวดัแกว้จาก 2 อิทธิพลทางศิลปะเป็นกระบวนการท่ี

เกิดขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 เป็นตน้มา จึงสามารถก าหนดอายุปราสาทวดัแกว้ไดใ้นช่วงปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี 14 – กลาง 15 

ในส่วนของวดัหลงมีรูปแบบศิลปกรรมบางประการท่ีคลา้ยคลึงกบัวดัแกว้ แต่ก็มีรูปแบบแผนผงัท่ี

คล่ีคลายไปจากวดัแกว้ กล่าวคือแผนผงัท่ีเหลือเพียง 4 หอ้ง นอกจากนีย้งัมีองคป์ระกอบส่วนฐานท่ีมีการ

ประดบัแท่งเสาและเสาติดผนงัคลา้ยคลึงกับปราสาทจามช่วงสมยัมิเซิน  A1- ก่อนบิญดิ่น (ช่วงปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี 15 – 16 ปลาย ) จึงท าใหส้ามารถก าหนดอายุไดห้ลงักว่าวดัแกว้ คือในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี  

15 - 16  

ส าหรบัพระบรมธาตไุชยานัน้มีองคป์ระกอบท่ีคลา้ยกบัทัง้วดัแกว้และวดัหลง เช่น ส่วนของเสาติด

ผนงัท่ีมีลกัษณะบานออกคลา้ยกบัวดัแกว้ และส่วนฐานท่ีมีการประดบัเสาติดผนงัแบบบวัลกูแกว้โดยรอบ

และส่วนลวดบัวรองรบัเรือนธาตุแบบวัดหลง ดังนั้นอายุสมัยของพระบรมธาตุไชยานั้นน่าจะสรา้งขึน้

หลงัจากวดัแกว้และวดัหลง ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 16 เป็นตน้มา   
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รูปแบบศิลปกรรมของพระบรมธาตไุชยานา่จะสืบมาจากภายในทอ้งถ่ินเองมากกวา่การรบัอิทธิพล

จากภายนอกอย่างวดัแกว้และวดัหลง ถึงแมก้ารสรา้งเป็นลกัษณะปราสาทยอดเจดียจ์ะคลา้ยกับจนัทิใน

ศิลปะชวาภาคกลางตอนกลางมาก (ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14) แต่ก็มีองคป์ระกอบท่ีคลา้ยคลึงกบัทัง้วดัแกว้

และวดัหลง และลกัษณะการคล่ีคลายของมุขท่ีเขา้ไปไดเ้ป็นมุขทึบตนั ท าให้อายุสมยัของพระบรมธาตไุช

ยาไมเ่ก่าไปถึงชว่งพทุธศตวรรษท่ี 14  

แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปไดท่ี้พระบรมธาตไุชยาอาจสรา้งขึน้ในสมยัอยุธยาตอนตน้คือ

ช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 เน่ืองจากลักษณะการใช้งานของอาคารมีความคล้ายคลึงกับการเป็นเจดีย์

มากกว่าท่ีจะเป็นปราสาทอย่างวดัแกว้และวดัหลง จึงกลายเป็นเจดียท์รงปราสาทยอดท่ีมีวิวฒันาการมา

จากปราสาทศรีวิชยั คลา้ยคลึงกบัลกัษณะของวิวฒันาการจากปราสาทขอมเป็นเจดียท์รงปรางค ์ซึ่งยงัไม่

สามารถสรุปไดอ้ย่างแน่ชดัว่าควรมีอายุสมยัเก่าไปจนถึงสมยัศรีวิชยัตอนปลาย (ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16) 

ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ไดห้รือไม่ แต่หากพิจารณาถึงหน้าท่ีการใชง้านการเป็นเจดียท์รงปราสาทยอดนัน้ก็

นา่สนใจท่ีจะจดัแจงใหอ้ยูใ่นชว่งอยธุยาตอนตน้ ในชว่งตน้พทุธศตวรรษท่ี 19 ไดเ้ชน่กนั  

จากการวิเคราะหรู์ปแบบและการก าหนดอายสุามารถน าไปสู่ประเดน็เรื่องจารกึหลกัท่ี 23 ท่ีระบวุ่า

พระเจา้กรุงศรีวิชยัโปรดใหส้รา้งปราสาท 3 หลงัขึน้ ในปี พ.ศ. 1318 ซึ่งนกัวิชาการส่วนใหญ่ลงความเห็นว่า

ปราสาท 3 หลงัควรจะเป็นวดัแก้ว วดัหลงและวดัเวียง ส่วนดา้นท่ี 2 ของจารกึปรากฏเรื่องความสมัพันธ์

ทางเครือญาตกิบักษัตรยิใ์นราชวงศไ์ศเลนทร ์ 

ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่าวัดแก้วและวดัหลงนัน้ไม่น่าจะใช่ปราสาท 2 ใน 3 หลังท่ีปรากฏในจารึก 

กลา่วคือจากการก าหนดอายขุองวดัแกว้และวดัหลงนัน้อยูใ่นช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 14 -16 ซึ่งไม่ตรงกบั

อายสุมยัท่ีปรากฏในจารกึ แตรู่ปแบบศิลปกรรมไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นความสัมพนัธก์บัอิทธิพลศิลปะชวาอย่าง

ชดัเจน ซึ่งสอดคลอ้งกบัจารกึในดา้นท่ี 2  

ดงันัน้ศิลาจารกึหลกัท่ี 23 จึงไม่น่าใช่จารกึของวดัแกว้และวดัหลง แต่น่าจะเป็นของวดัอ่ืนๆท่ีเก่า

กว่าและแนวโนม้รูปแบบศิลปกรรมก็คงจะมีอิทธิพลศิลปะชวาเป็นหลกัเช่นเดียวกัน ซึ่งไม่หลงเหลือใหเ้ห็น

แลว้ในปัจจบุนั แตก็่ท าใหส้นันิษฐานไดว้า่แรกเริ่มเดิมทีคงจะมีศาสนสถานอยูเ่ป็นจ านวนมากและมีศาสนา

พุทธแบบมหายานท่ีเฟ่ืองฟู แสดงถึงความส าคัญของเมืองโบราณไชยาและสอดคล้องกับการเป็น

ศนูยก์ลางของอาณาจกัรศรีวิชยัในชว่งระยะเวลาหนึ่ง  
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ส าหรบัประเด็นถดัมาคือเรื่องสภาพภูมิศาสตรแ์ละการตัง้ถ่ินฐาน ในปัจจบุนันัน้โบราณสถานและ

หลักฐานโบราณวตัถุในเมืองไชยานัน้มีจ  านวนนอ้ย โดยส่วนใหญ่ไดพ้ังทลายลงไปและอยู่ในสภาพท่ีไม่

สามารถศกึษาได ้จงึสะทอ้นใหเ้ห็นว่าต าแหน่งท่ีตัง้ของเมืองไชยาท่ีอยูบ่รเิวณคาบสมทุรนัน้ อาจเป็นพืน้ท่ีๆ

ไมเ่หมาะสมแก่การอยูอ่าศยัในระยะเวลานานและเป็นบรเิวณท่ีมีสภาพอากาศไมค่งท่ีและเกิดภยัธรรมชาติ

ไดง้่าย ท าใหโ้บราณสถานเกิดการพงัทลายไปและไมเ่หลือรอ่งรอยใหศ้กึษา  

จากหลักฐานทางดา้นรูปแบบศิลปกรรมท่ีไม่ปะติดปะต่อหรือขาดความต่อเน่ืองกันในเรื่องของ

ช่วงเวลา กล่าวคือหลกัฐานท่ีพบในเมืองไชยานัน้ ส่วนใหญ่มีอายุสมัยอยู่ 3 ช่วง คือช่วงสมยัศรีวิชยั (ตน้

พุทธศตวรรษท่ี 14 - ปลาย 16) ช่วงเมืองครหิ (พุทธศตวรรษท่ี 18) และช่วงอยุธยาตอนต้น (ต้นพุทธ

ศตวรรษท่ี 19) ซึ่งช่วงระยะเวลาท่ีขาดหายไปนั้นอาจเป็นการทิง้รา้งไปแลว้จึงมีการกลับมาใชง้านใหม ่ 

แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่ต่อเน่ืองของการอยู่อาศยัหรือการตัง้ถ่ินฐานของคนในพืน้ท่ีแถบนี ้อาจเป็นเพราะ

ปัจจยัดงัท่ีกลา่วไวข้า้งตน้ คือ ทางดา้นสภาพภมูิศาสตร ์ภมูิอากาศ รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจดว้ย 

 ทัง้หมดท่ีกลา่วมานัน้แสดงถึงความส าคญัของเมืองไชยาโบราณและความเก่ียวขอ้งกบัอาณาจกัร

ศรีวิชยั โดยศึกษาผ่านกลุ่มโบราณสถานไชยาดว้ยกระบวนการทางประวตัิศาสตรศ์ิลปะ ซึ่งการศึกษาใน

งานวิจยัชิน้นีไ้มส่ามารถเสรมิหรือเตมิเตม็สว่นท่ีขาดหายไปของประวตัศิาสตรศ์รีวิชยัได ้แตท่  าใหเ้ขา้ใจสว่น

หนึ่งของความเป็นไปไดใ้นการเป็นศูนยก์ลางศรีวิชัยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท่ีพืน้ท่ีดังกล่าวนั้นมีศาสน

สถานท่ีมีรูปแบบซบัซอ้นแสดงถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยมีความสมัพนัธก์ับอาณาจกัรชวา

เป็นหลกั และงานวิจยัชิน้นีไ้ดท้  าหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้คิดเห็นเดิมของเหล่านกัวิชาการท่ีมีต่อโบราณสถาน

เมืองไชยา แตก็่เป็นเพียงขอ้สนันิษฐานในทิศทางหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งสามารถท่ีจะน ามาวิพากษห์รือตอ่ยอดองค์

ความรูไ้ดต้อ่ไป   
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