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อยูใ่นฐานะใดของวดัและเพราะเหตใุดจงึเป็นเชน่นัน้ 
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บทที่  1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ตัง้อยูห่ลงัวดัชมช่ืน ท่ีอ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั เป็นโบราณสถานท่ีเช่ือว่า

มีอายุสมัยมาก่อนอาณาจักรสุโขทัย เน่ืองจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของปราสาทประธานมีความ

คล้ายคลงึกบัปราสาทขอมสมยับายน  

องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างภายในวัดเจ้าจันทร์นัน้มีปราสาทเป็นประธาน หันหน้าไปทางทิศ

ตะวนัออก มีวิหารอยูด้่านหน้าปราสาทซึง่อยูใ่นแกนทิศเดียวกนั  มณฑปตัง้อยู่ทางทิศเหนือของปราสาท มีแนว

ก าแพงแก้วอยู่ทางทิศใต้และทิศเหนือ จากแผนผังของวัดนีจ้ึงเช่ือว่าน่าจะเป็นวัด ท่ีอยู่ในรูปแบบแผนผัง          

ของสมยัสโุขทยัและเป็นวดัในพทุธศาสนา 

ในหนงัสือเท่ียวเมืองพระร่วง ท่ีพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่ทรงได้เสด็จมาท่ีวดัเจ้าจนัทร์และ
กล่าวถึงไว้ว่า มีปรางค์เป็นเทวสถานหรือโบสถ์พราหมณ์ ท านองเดียวกนักบัวดัศรีสวายและวดัพระพายหลวง 
ได้พบเศียรพระอิศวรเศียรหนึ่งท าด้วยศิลาตกอยู่ มีอุณาโลมเป็นพยาน และในพงศาวดารเหนือ ได้กล่าวถึง
สถานท่ีนี ้ซึ่งบาธรรมราชาได้ไปสร้างเทวสถานไว้รูปพระเนรศวรและพระนารายณ์ จึงเช่ือว่าผู้แต่งได้มาเห็น   
ศาสนสถานแห่งนีแ้ละเข้าใจว่าเป็นโบสถ์พราหมณ์ ศาสนสถานแห่งนีใ้นสมยัสโุขทยัได้มาดดัแปลงเป็นวดัใน
พระพทุธศาสนาโดยมีการสร้างวิหารอยูด้่านหน้าสงัเกตได้ว่าตอ่กนัไมส่นิท ฝีมือทรามกวา่ของเดมิมาก1 

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีลกัษณะคล้ายปราสาทขอมสมยับายนท่ีปรากฏ
ในประเทศไทยหลายแห่ง เช่น ปราสาทสามหลงัวดัพระพายหลวง ปราสาทสามหลงัวดัศรีสวาย ธรรมศาลา 
และสคุตาลยัหรือศาสนสถานประจ าอโรคยศาลด้วย กล่าวคือเป็นปราสาทหลงัโดด ท่ีเรือนธาตมีุการท ามขุย่ืน
ออกมาทัง้ส่ีด้านเพ่ือท าเป็นซุ้มประต ูและมีทางเข้าอยู่ท่ีด้านทิศตะวนัออก ส่วนมีสามด้านท าเป็นประตหูลอก 
อีกทัง้มีการท าเรือนธาตุจ าลองซ้อนชัน้เป็นส่วนยอด พร้อมกับมีการประดบัเรือนธาตุจ าลองด้วยซุ้มบญัชร 
บรรพแถลง กลีบขนนุและนาคปักอยู ่สว่นยอดบนท าเป็นบวักลุม่ตามระบบปราสาท  

 

                                                           
1 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั.เที่ยวเมืองพระร่วง.กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหามงกฎุราชวิทยาลยั, 2519,  196 
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หากเปรียบเทียบรูปแบบทางสถาปัตยกรรมกับอาคารทรงคล้ายกันในบริเวณใกล้เคียงกัน ได้แก่ 

ปราสาทสามหลงั วดัพระพายหลวง, ศาลตาผาแดง, ปราสาทวดัศรีสวาย ท่ีมีรูปแบบคล้ายกนักบัวดัเจ้าจนัทร์

ทว่ามีการคล่ีคลายรูปแบบจากวัดในเมืองสุโขทัย ซึ่งเป็นเหตุให้มีการตีความออกมาในสองทิศทางคือ          

ด้วยระยะทางความห่างไกลและล าดับความส าคัญของปราสาท และงานฝีมือของช่างท้องถ่ินท่ีเข้ามา              

มีส่วนร่วมในงานท าให้เกิดการคล่ีคลายรูปแบบ หากแต่ยงัคงมีเค้าโครงรูปแบบเดิมท่ีสามารถเปรียบเทียบเพ่ือ

ก าหนดอายุสมยัการสร้างของปราสาทวดัเจ้าจนัทน์จากวดัใกล้เคียงและปราสาทท่ีอยู่ในประเทศกัมพูชาใน

สมยัเดียวกนั (บายน) 

ในปัจจุบนัท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีการศึกษาและตัง้ข้อสันนิษฐานถึงหน้าท่ีการใช้งานของปราสาท    
วดัเจ้าจนัทร์ 2 ประการ ประการแรกคือศาสตราจารย์ฌอง บวสเซอรีเยร์เห็นว่าปราสาทวดัเจ้าจนัทร์แตเ่ดิมเป็น
ธรรมศาลาซึง่เป็นสว่นท่ีเหลือเทา่นัน้ อาคารรูปแบบนีเ้ป็นท่ีนิยมสร้างในรัชสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 72   

ธรรมศาลามีรูปแบบศิลปกรรมเป็นอาคารปราสาทหลังเดียว  อยู่ในผังส่ีเหล่ียมผืนผ้าทอดยาวออก      
มีส่วนประกอบหลกั 2 ส่วน คือ ส่วนของตวัปราสาทและส่วนของมขุท่ีย่ืนออกมาจากห้องครรภคฤหะ  ซึ่งส่วนท่ี
เหลืออยูน่ัน้พบแคเ่รือนปราสาท ไม่พบส่วนมขุท่ีย่ืนออกมา อีกทัง้กล่าวเพิ่มเติมว่า อาคารมณฑปท่ีหายไปอาจ
สนันิษฐานวา่ อาจเป็นอาคารเคร่ืองไม้ซึง่ผพุงัไปแล้วตามกาลเวลา3 

 ประการท่ีสองอาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์มีความเห็นว่าปราสาทวดัเจ้าจนัท์เป็นปราสาทท่ีอาจสร้างขึน้ใน
ยุคเดียวกันกับพระปรางค์วดัศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียง ตามหลกัฐานจากศิลาจารึกหลกัท่ี 2 ของพระมหา
เถระศรีศรัทธาราชจุฬามุนีกล่าวว่าพญาศรีนาวน าถม “ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุใกล้ ฝ่ังน า้ ”                  
ท่ีนครศรีสชันาลยัคือ เชลียงในปัจจบุนั4 เน่ืองจากการวางผงัของปราสาทหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออกเป็นการ
วางผังของพุทธาวาสแบบพุทธศาสนานิกายเถรวาทและปรางค์ในสมัยสุโขทัยมีแผนผังคล้ายกับปราสาท        
วดัเจ้า จนัทร์ กลา่วคือ มีปรางค์เป็นประธาน วิหารอยูด้่านหน้าในแกนทิศเดียวกนั และมีก าแพงแก้วล้อมรอบ 

จากข้อสันนิษฐานและการตีความของนักวิชาการข้างต้น ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดตาม

กระบวนการรูปแบบศิลปกรรมท าให้ยงัไม่มีข้อสรุปท่ีชดัเจน อีกทัง้ผู้ เขียนมีข้อสนันิษฐานถึงหน้าท่ีการใช้งาน

                                                           
2 สนัต ิเล็กสขุมุ. โบราณสถานกบัรูปแบบสนันิษฐาน มรดกโลก สโุขทยั ศรีสชันาลยั ก าแพงเพชร1. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั(มหาชน), 2551, 222 
3
 สรุเดช วชิิตจารุกลุ.พฒันาการเมืองเชลียง : จากการศกึษาหลกัฐานเอกสารประวตัศิาสตร์และข้อมลูใหม่ทางโบราณคดี.สารนิพนธ์ 
ศลิปศาสตร์บณัฑติ สาขาโบราณคดี บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2537, 96 
4 พิริยะ ไกรฤกษ์.“ศลิปะแหง่แดนเนรมิต (ศลิปะสโุขทยัระหวา่ง พ.ศ.1750-1900)”. เมืองโบราณ 12, 1 (มกราคม-มีนาคม 2529), 27 
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ของปราสาทวัดเจ้าจันทร์เพิ่มเติมกล่าวคือ ปราสาทวัดเจ้าจันทร์อาจมีฐานะเป็นสุคตาลัยหรือศาสนสถาน

ประจ าอโรคยศาล เน่ืองจากรูปแบบของปราสาทวัดเจ้าจันทร์เป็นปราสาทหลังโดด และองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมตา่ง ๆ มีความคล้ายคลงึกบัสคุตาลยัท่ีพบในประเทศไทยหลายแหง่  

สุคตาลัยท่ีเป็นศาสนสถานประจ าอโรคยศาลหรือโรงพยาบาล ท่ีปรากฏในศิลาจารึกปราสาท         

พระขรรรค์ว่า มีการสร้างอโรคยศาลทัง้หมด 102 แห่งตามรับสัง่ของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี  75 หากพิจารณาจาก

ข้อมูลเบือ้งต้นอาจสันนิษฐานได้ว่าปราสาทวัดเจ้าจันทร์อาจเป็นหนึ่งในสุคตาลัยอีกแห่งหนึ่งท่ียังไม่พบใน

ประเทศไทย ทัง้นีย้ังไม่มีการตรวจสอบจากหลักฐานทางรูปแบบศิลปกรรมของปราสาทวัดเจ้าจันทร์และ        

สคุตาลยัท่ีค้นพบแล้ว  จึงควรได้รับการศกึษา ค้นคว้า เพ่ือหาข้อสรุปเร่ืองการใช้งานของปราสาทวดัเจ้าจนัท ร์

ว่าเป็นธรรมศาลา สุคตาลัย หรือเป็นปรางค์ปราสาท อันจะน ามาซึ่งหลักฐานท่ีช่วยสนับสนุนแนวความคิด

เก่ียวกบัการขยายอ านาจพืน้ท่ีทางศลิปกรรมของเขมรแบบบายนในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ท่ีพบในภาคกลาง

ของประเทศไทยได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

ความมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ของการศกึษา 

1. ศกึษาวิเคราะห์และก าหนดอายุงานสถาปัตยกรรมของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ โดยเปรียบเทียบกับ

งานสถาปัตยกรรมท่ีใกล้เคียงกนัในจงัหวดัสโุขทยั 

2. เ พ่ื อตรวจสอบห น้า ท่ี กา ร ใ ช้ ง านของปราสาทวัด เ จ้ าจันท ร์ จ าก ข้อสันนิษฐานของ             

ศาสตราจารย์ฌอง บวสเซอรีเยร์, อาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์ และจากข้อสนันิษฐานของผู้ เขียน      

โดยศกึษาจากแผนผงั, รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและข้อมลูทางโบราณคดี 

สมมตฐิานของการศกึษา 

1. ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ในฐานะความเป็นธรรมศาลาตามข้อสนันิษฐานของศาสตราจารย์ฌอง บวสเซอรี

เยร์ 

2. ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ในฐานะความเป็นสคุตาลยัหรือศาสนสถานประจ าอโรคยศาล 

3. ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ในฐานะความเป็นปรางค์ปราสาทตามข้อสนันิษฐานของอาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์  

                                                           
5 รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู. “อโรคยศาล : ความรู้ทัว่ไปและข้อสงัเกตเบือ้งต้น” .เมืองโบราณ 30, 3 (กนัยายน-กรกฎาคม 2547) , 17 
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ขอบเขตของการศกึษา 

1. ศึกษาและวิเคราะห์จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของปราสาทวัดเจ้าจนัทร์เพ่ือน าไปเช่ือมโยงและ

เปรียบเทียบกบัข้อมลูในประเดน็อ่ืน ๆ  

2. ใช้ข้อมูลด้านรูปแบบแผนผังสิ่งก่อสร้างและงานสถาปัตยกรรมของธรรมศาลา สุคตาลัยท่ีพบใน

ประเทศไทย และปรางค์ท่ีมีลกัษณะเก่ียวข้อง 

3. ใช้ข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ข้อมลูการขดุค้น ขดุตรวจหรือขดุแตง่ทางโบราณคดี ข้อมลูจากเอกสาร

ประวตัศิาสตร์ จารึก เป็นต้น 

 

วิธีการศกึษา 

1. รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม บทความ เอกสารท่ีมีเนือ้หาการศึกษาท่ีเก่ียวกับปราสาท             

วดัเจ้าจนัทร์เพ่ือน ามาตัง้ประเดน็ปัญหา 

2.  เก็บข้อมลูจาการลงภาคสนามจากสถานท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

3. น าข้อมลูมาเรียบเรียงเพื่อท่ีจะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ 

4. วิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ เพ่ือตอบประเดน็ปัญหาท่ีตัง้ไว้ 

5. เรียบเรียงข้อมลูท่ีวิเคราะห์ได้ สรุปผลการศกึษาและจดัพิมพ์เสนอการศกึษา 

 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 

1. ทราบถึงผลการวิเคราะห์อายุสมยัของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์จากการศึกษารูปแบบแผนผงั ศิลปกรรม 

สถาปัตยกรรมและข้อมลูทางโบราณคดีท่ีเก่ียวข้อง 

2. ทราบถึงผลการวิเคราะห์เร่ืองหน้าท่ีการใช้งานของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ท่ีนกัวิชาการแตล่ะทา่นได้เสนอ 
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บทที่  2 

ข้อมูลเบือ้งต้นและการศึกษาท่ีผ่านมาเก่ียวกับวัดเจ้าจันทร์ 

 

1. ที่ตัง้ของวัดเจ้าจันทร์ 

วดัเจ้าจนัทร์ตัง้ใกล้ริมแมน่ า้ยมและอยูด้่านหลงัวดัชมช่ืนทางด้านทิศใต้ ซึ่งอยู่ในอทุยานประวตัิศาสตร์ศรีสชันา

ลยั อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั 

2. แผนผังและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของวัดเจ้าจันทร์ 

2.1 แผนผงัวดัเจ้าจนัทร์ 

วดัเจ้าจนัทร์วางตวัตามแนวแกนทิศตะวนัออก-ตะวนัตก โดยมีปราสาทเป็นประธานของวดั ปราสาท

อยูใ่นผงัส่ีเหล่ียมจตัรัุสมีรูปแบบเป็นจตัรุมขุกล่าวคือ ท าเป็นทางเข้าส่ีด้าน แตท่ว่ามีทางเข้าจริงเพียงทาง เดียว

คือด้านทิศตะวนัออก และอีกสามด้านท าเป็นประตหูลอก ถดัออกไปด้านหน้าทางทิศตะวนัออกของปราสาทมี

วิหารอยู่ในผังส่ีเหล่ียมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเช่นกัน มณฑปตัง้อยู่ทางทิศเหนือของปราสาท 

ภายในพบโกลนศลิาแลงพระยืนหนัหน้าไปทางทิศเหนือ มีแนวก าแพงแก้วก่อด้วยศิลาแลงอยู่ท่ีทิศเหนือและใต้ 

(ภาพท่ี 1) 

2.2 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

ปราสาทประธาน  

ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ก่อด้วยศิลาแลง ผงัรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก (ภาพท่ี  2 ) 
โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมดงันี ้

- ฐาน 
ฐานของปราสาทเป็นฐานหน้ากระดานหรือฐานเขียง ท่ีมมุปราสาทด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้

พบร่องรอยฐานท่ีอยู่ใต้ฐานเขียงสนันิษฐานว่าอาจมีฐานรองรับท่ีชัน้หนึ่งอยู่ใต้ชัน้ดินฐานของปราสาท

เป็นฐานบวัคว ่า-บวัหงายอยูช่ัน้ใต้ดนิ (เน่ืองจากได้พบระเบียบของฐานบวัลกูฟักหนึ่งฐานรองรับรองรับ
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ปราสาทแบบขอมอยา่งน้อยท่ีศาลตาผาแดง6 (ภาพท่ี 3)) ถดัขึน้ไปจากฐานเขียงเป็นฐานหน้ากระดาน

ยอ่มมุรองรับเรือนธาต ุ(ภาพท่ี 4) 

- ครรภคฤหะ 
เรือนธาตุอยู่ในผังย่อมุมไม้ย่ีสิบก่อด้วยศิลาแลง มีร่องรอยปูนปัน้ประดบัตามแนวเสา 

เรือนธาตทุ าเป็นจตัรุมขุกล่าวคือมีมขุย่ืนออกมาทัง้ 4 ด้านโดยย่ืนออกมาเล็กน้อยเพ่ือท าเป็นซุ้มประต ู
มีทางเข้าเพียงทางเดียวคือด้านทิศตะวนัออก (ภาพท่ี 1) ซึง่อีกสามด้านถกูปิดทึบท าเป็นประตหูลอก มี
ลกัษณะเป็นกรอบซุ้มเหมือนทางเข้าด้านทิศตะวนัออก แตมี่ผนงัปิดทึบแต่มีพืน้ท่ีภายในซุ้มเล็กน้อย 
(ภาพท่ี 4) พบฐานก่อทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุสตดิอยูก่บัผนงัด้านใน (ภาพท่ี 5) 

หน้าบนัเหนือกรอบประตมีูลกัษณะซ้อนกันสองชัน้ กรอบหน้าบนัชัน้ล่างอยู่ท่ีซุ้มประตท่ีูย่ืน
ออกมาและกรอบหน้าบนัชัน้บนอยู่ท่ีมุมท่ีสองจากมุมประธานเรือนธาตท่ีุรองรับปลายกรอบหน้าบนั
ซ้อนชัน้ในของกรอบประตูของหน้าบนัชัน้บน ซึ่งมีความสูงในระดบัเดียวกับเชิงบาตรของเรือนธาตุ
จ าลองชัน้ล่าง (ภาพท่ี 6) บริเวณมุมทางเข้าปราสาททัง้สองด้านมีหน้าจัว่ผ่าซีกขนาดเล็กเรียกว่า ปีก
นก (ภาพท่ี 7) 

  บวัเชิงบาตรท่ีมมุประธานด้านบนเพ่ือรองรับเรือนธาตจุ าลองหรือชัน้วิมานมีลกัษณะท่ียืดตรง 
ถดัขึน้ไปด้านบนบวัเชิงบาตรเป็นชัน้ฐานเขียง ด้านบนประดบัด้วยกลีบขนนุท่ีมมุ (นาคปัก) (ภาพท่ี 6) 

- ยอด 
ชัน้รัดประคดหรือชัน้วิมานคือส่วนท่ีเป็นเรือนธาตจุ าลองซ้อนชัน้จ านวน 3 ชัน้ แตล่ะชัน้ซ้อนมี

ซุ้มช่องบญัชรมีลกัษณะเป็นเสาตัง้คานทบัขนาดเล็กลดหลัน่ตามชัน้ของเรือนธาตซุ้อนชัน้มีกรอบซุ้ม
หน้าบนัประดบัอยูเ่หนือชอ่งซุ้มมีลกัษณะเหมือนซุ้มประตท่ีูเรือนธาต ุแตท่ี่เรือนธาตจุ าลองนีไ้ม่มีปีกนก 
มีกลีบขนนุและบรรพแถลงประดบัตามชัน้และด้านของเรือนธาตจุ าลอง ถดัขึน้ไปยอดปราสาทเป็นบวั
กลุม่ยอดปราสาทและกลศอยูด้่านบนสดุ (ภาพท่ี 6) 

 
วิหาร 

 วิหารก่อด้วยศิลาแลงอยู่ในผังส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด 7 ห้อง มีมุขโถงย่ืนออกไปด้านหน้าทางทิศ
ตะวนัออกท าบนัไดเป็นทางเข้า-ออก ทัง้ทิศตะวนัออกและตะวนัตกจ านวนด้านละ 2 ทาง (ภาพท่ี 2) ภายในมี

                                                           
6 สนัต ิเล็กสขุมุ. “ก่อนจะปรากฏในศลิปะไทยและก่อนจะหายไปในท่ีสุด  :  ฐานบวัลกูฟัก” .กรุงเทพ : วารสารราชบณัฑิตยสภา 28, 1 ( 
มกราคม – มีนาคม 2546), 159 
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เสาร่วมในและเสาร่วมนอกมีลกัษณะเป็นเสาทรงส่ีเหล่ียม โดยเสาร่วมในมีฐานเสาอยู่ในผงัส่ีเหล่ียม ฐานชกุชี
ก่อด้วยศลิาแลงอยูใ่นผงัส่ีเหล่ียมยอ่มมุ พบโกลนพระพทุธรูปนัง่ขดัสมาธิ  
 

มณฑป 
 ตัง้อยู่ด้านทิศเหนือของปราสาท (ภาพท่ี 8) ก่อด้วยศิลาแลงมีลกัษณะ ก่อผนงัสงูสามด้าน ด้านทิศ
เหนือท าเป็นช่องเว้นไว้ส าหรับทางเข้า ด้านในพบโกลนพระพทุธรูปยืน ๑ องค์ (ภาพท่ี 9) สนันิษฐานว่าเป็น
พระอัฐารส ท่ีหลังคาสันนิษฐานว่าเป็นหลังคาเคร่ืองไม้และผุพงัไปตามกาลเวลา  และพบเพียงชิน้ส่วนของ
กระเบือ้งดนิเผาส าหรับมงุหลงัคาตกกระจายอยูโ่ดยรอบ7  

 
3. การตรวจสอบอายุสมัยของปราสาทวัดเจ้าจันทร์จากรูปแบบศิลปกรรมท่ีได้รับและข้อมูล

ทางการขุดค้นทางโบราณคดี 

รูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทท่ีวดัเจ้าจนัทร์นัน้มีความคล้ายคลงึกนักบัปราสาทวดัพระพายหลวง 

ซึง่อาจได้รับอิทธิพลทางรูปแบบสถาปัตยกรรมมาจากวดัพระพายหลวง (ภาพท่ี 10) กล่าวคือ ปรางค์ปราสาทท่ี

วัดพระพายหลวงองค์ด้านทิศเหนือเป็นองค์ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดนัน้ประกอบด้วยฐานบัวลูกฟัก ท่ีปราสาทวัด         

พระพายหลวงพบว่ามีร่องรอยของฐานท่ีโผล่ขึน้มาเหนือดินเล็กน้อยสันนิษฐานว่ามีฐานบวัลูกฟักอยู่ใต้ดิน 

(ภาพท่ี 11) เน่ืองจากพบฐานในลกัษณะนีท่ี้ศาลตาผาแดงอนัเป็นรูปแบบปราสาทขอม 8  (ภาพท่ี 3) ถดัขึน้ไป

เป็นฐานไพทีมีลกัษณะเป็นฐานหน้ากระดาน  

ครรภคฤหะเป็นแบบย่อมุมไม้ย่ีสิบมีซุ้มประตูจ านวน 4 ซุ้ม กรอบซุ้มเป็นแบบก่อตวั โดยเป็นประตู

หลอก 3  ทิศ และประตจูริงท่ีสามารถเข้าไปด้านในได้อยู่ทางทิศตะวนัออก และประดิษฐานพระพทุธรูปด้านใน  

ซุ้มประตกู่อแบบลดหลัน่เหล่ือมกนัเป็นซุ้มโค้งขึน้ไป ( Arch โค้ง) (ภาพท่ี 12) ส่วนยอดท าเป็นเรือนธาตจุ าลอง

ซ้อนชัน้จ านวน 5 ชัน้  การประดบัด้วยฐานบวัเชิงบาตรท่ีมีรูปแบบโค้งเข้า-ออก นาคปัก บรรพแถลง กลีบขนนุ  

(ภาพท่ี 13) 
                                                           
7 ป้ายค าบรรยาย และหนงัสือน าชมอทุยานประวตัศิาสตร์สโุขทยั ศรีสชันาลยั ก าแพงเพชร ของกรมศลิปากร 2553 
8 ภาวณีิ รัตนสขุ.วดัพระพายหลวง : แนวความคิดใหม่จากผลการขดุตรวจทางโบราณคดีกบังานวเิคราะห์แบบอย่างสถาปัตยกรรม.

วทิยานิพนธ์ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวทิยาลยั สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ.มหาวทิยาลยัศลิปากร, 

2551,  47 
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จากผังพืน้ของปราสาท ไม่มีการท ามุขย่ืนยาวและไม่มีมณฑปด้านหน้าแบบกลุ่มปราสาทก่อน        

สมยับายน และถดัจากฐานไพที คือปราสาทท่ีมีฐานลา่งท าเป็นฐานเขียง ตอ่ไปขึน้ไปเป็นชัน้บวัคว ่าและลวดบวั 

ซึ่งเดิมอาจเคยมีลายปนูปัน้ประดบัรับกับงานท่ีต าแหน่งบวัรัดเกล้า ฐานของปราสาทและฐานซุ้มประตอูยู่ใน

ระดบัเดียวกนัหมด ไม่มีการลดหลัน่ดงัเช่นศิลปะขอมในช่วง พศว. 16-17 เช่น ปราสาทหินพิมาย (ภาพท่ี 14) 

ศาลตาผาแดง (ภาพท่ี 3) และปรางค์อยธุยาขนาดใหญ่9  

แต่เม่ืออิทธิพลขอมขึน้มาถึงปราสาทวดัเจ้าจนัทน์ รูปแบบสถาปัตยกรรมถูกคล่ีคลายลง มี รูปแบบท่ี

เรียบง่ายขึน้ กลา่วคือ  

 ฐาน 
ท่ีปราสาทวดัพระพายหลวงฐานชัน้ใต้ดินเป็นฐานบวัลูกฟักอยู่ใต้ดิน เช่นเดียวกับท่ีพบร่องรอยฐานชัน้ใต้

ดนิของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ อาจสนันิษฐานได้วา่เป็นฐานรูปแบบเดียวกนั  ท่ีปราสาทพระพายหลวงฐานถดัขึน้
ไปเป็นฐานไพทีท่ีมีรูปแบบเป็นหน้ากระดานท่ีรองรับปราสาททัง้สามหลัง ฐานบัวคว ่าและลวดบัวประดับ
ส่วนล่างเรือนธาตท่ีุมีการท าย่อมมุ  (ภาพท่ี 15) แตท่ี่ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์รูปแบบได้คล่ีคลายออกมาเป็นฐาน
หน้ากระดานในผงัส่ีเหล่ียมจตัรัุสไม่เพิ่มมมุตามเรือนธาตแุละฐานเขียงเตีย้ ๆ อีกชัน้หนึ่งท่ีรองรับเรือนธาตแุละ
อยูใ่นผงัยอ่มมุเหมือนเรือนธาต ุ(ภาพท่ี 4) 

 
 ครรภคฤหะ 
ปราสาทวดัพระพายหลวงและปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีรูปแบบครรภคฤหะท่ีเหมือนกันคือ อาคารอยู่ในผงั

ส่ีเหล่ียมจตัรัุส ย่อมมุไม้ย่ีสิบ ท ามขุย่ืนออกมาเล็กน้อยแตย่งัคงติดกับตวัปราสาทอยู่เพ่ือท าซุ้มประตทูัง้ส่ีด้าน 
โดยมีทางเข้าอยู่ด้านทิศตะวันออก และอีกสามด้านเป็นประตูหลอก ด้านบนกรอบประตูหลอกทัง้สามทิศ      
พบทบัหลงัจริง ถดัขึน้ไปเป็นกรอบซุ้มหน้าบนัท่ีท าซ้อนกนัสองชัน้ (ภาพท่ี 4 และ 15) 

 รูปแบบท่ีคล่ีคลายจากปราสาทวัดพระพายหลวงนัน้คือ ท่ีซุ้ มประตูด้านทิศตะวันออกของปราสาท         
วดัพระพายหลวงก่อศิลาแลงเหล่ือมกนัขึน้ไปเป็น Arch โค้ง (ภาพท่ี 12) เพ่ือรองรับน า้หนกัของเรือธาตจุ าลอง
ด้านบน แต่ท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ก่อศิลาแลงเรียงอดักนัเต็มพืน้ท่ี มีเสาตัง้คานทบัมารองรับน า้หนกัเรือนธาตุ
จ าลองแทน (ภาพท่ี 6) อีกทัง้ท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ปรากฏปีกนกบริเวณข้างมุขย่ืนทัง้ส่ีด้าน (ภาพท่ี 7) ซึ่ง

                                                           
9 ภาวณีิ รัตนสขุ.วดัพระพายหลวง : แนวความคิดใหม่จากผลการขดุตรวจทางโบราณคดีกบังานวเิคราะห์แบบอย่างสถาปัตยกรรม.
วทิยานิพนธ์ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวทิยาลยั สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ.มหาวทิยาลยัศลิปากร, 
2551, 70 
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ลกัษณะนีไ้มพ่บท่ีปราสาทวดัพระพายหลวงซึ่งอาจเป็นลกัษณะเฉพาะของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ สนันิษฐานว่า
อาจเป็นศลิปะท้องถ่ิน พบลกัษณะเดียวกนันีท่ี้ปราสาทก าแพงแลง จ.เพชรบรีุ (ภาพท่ี 16) 

 
 ยอด 
ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์และปราสาทวดัพระพายหลวงมีลกัษณะของส่วนยอดคล้ายกนัคือ เรือนธาตซุ้อนชัน้ 

โดยมีซุ้มบญัชร กลีบขนุนและนาคปักประดบัตามชัน้เรือนธาตจุ าลอง ถัดขึน้ไปยอดปราสาทเป็นบวักลุ่มยอด
ปราสาทและกลศอยูด้่านบนสดุ แตท่ี่ปราสาทพระพายหลวงได้หกัหายไปเหลือเพียงฐานของยอดเท่านัน้  (ภาพ
ท่ี 6 และ13) แต่จากรูปสันนิษฐานของอาจารย์สนัติ เล็กสุขุม จึงอาจสนันิษฐานได้ว่า ยอดของทัง้สองแห่งมี
ลกัษณะใกล้เคียงกนั (เว้นแตน่พศลู) (ภาพท่ี 17) 

 
รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีส่วนยอดของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์คล่ีคลายจากส่วนยอดของปราสาทวดัพระพาย

หลวงคือ กรอบซุ้มหน้าบนั (ท าเลียนแบบซุ้มหน้าบนัท่ีครรภคฤหะ แตท่ าเพียงหนึ่งชัน้) เหนือซุ้มบญัชร ลกัษณะ
นีไ้ม่พบท่ีปราสาทวัดพระพายหลวงซึ่งอาจเป็นแบบท่ีเพิ่มขึน้มาตามศิลปะท้องถ่ิน และจ านวนชัน้เรือนธาตุ
จ าลองท่ีลดลงจาก 5 ชัน้ตามแบบปราสาทวดัพระพายหลวง เหลือเพียง 3 ชัน้ ซึ่งอาจเป็นเพราะฝีมือช่างใน
สมยันัน้ท่ีมีความประณีตและคดัลอกรูปแบบมาจากปราสาทวดัพระพายหลวงมาไมส่ าเร็จ 
 

จากรูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทวัดพระพายหลวงท่ีเช่ือว่า เป็นต้นแบบของปราสาทวัดเจ้า

จนัทร์นัน้มีส่วนท่ีผิดแปลกไปจากปราสาทวดัพระพายหลวงหลายจุดกล่าวคือ ฐานรองรับเรือนธาตนุัน้มิได้ท า

เพิ่มมุมตัง้แต่ฐานไพทีและไม่มีฐานบัวคว ่าเหนือฐานรองรับเรือนธาตุแบบท่ีปราสาทวัดพระพายหลวง ท่ี

ครรภคฤหะนัน้พบการท าปีกนก และการก่อศิลาแลงท่ีซุ้มประตูตา่งจากท่ีวดัพระพายหลวงโดยก่อศิลาแลงเต็ม

พืน้ท่ีและใช้ระบบเสาตัง้คานทบัมารองรับน า้หนกัแทนการก่อศิลาแลงเหล่ือมกนัเป็น  Arch โค้ง ส่วนยอดนัน้มี

สิ่งท่ีพฒันามาเป็นแบบของตวัเองมากขึน้กล่าวคือ การลดจ านวนชัน้ของเรือนธาตจุ าลองและการท ากรอบซุ้ม

หน้าบันท่ีซุ้ มบัญชร ซึ่งรูปแบบเหล่านีเ้ป็นรูปแบบเฉพาะท่ีปราสาทวัดเจ้าจันทร์ท่ีพัฒนามาจากรูปแบบท่ี

ปราสาทวดัพระพายหลวง สนันิษฐานว่าอาจเป็นฝีมือของช่างพืน้ถ่ินซึ่งไม่มีผลตอ่การก าหนดอายขุองปราสาท

วัดเจ้าจันทร์มากนัก เน่ืองจากรูปแบบส่วนใหญ่ของปราสาทวัดเจ้าจันทร์มีความคล้ายคลึงกับปราสา ท           

วดัพระพายหลวงจึงอาจสนันิษฐานว่าได้ว่า ปราสาทวัดเจ้าจันทน์อาจสร้างสร้างขึน้ในสมัยลพบุรี ซึ่งอยู่ใน
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ช่วงเวลาเดียวกันกับศิลปะขอมแบบบายน ในสมัยพระเจ้าชัยวรมนัท่ี 7 (ช่วง พ.ศ.1725- ราว พ.ศ.1763) 

สามารถก าหนดอายสุมยัได้ราว พทุธศตวรรษท่ี 18  

จากข้อมลูการขดุค้นจากการขดุค้นทางด้านทิศตะวนัตกของปรางค์ท าให้ทราบว่าองค์ปรางค์นัน้สร้างขึน้ใน

สมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 710  นีท้ าให้สนบัสนนุข้อสนันิษฐานข้างต้นได้ชดัเจนยิ่งขึน้ว่า ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์สร้าง

ในสมยัพทุธศตวรรษท่ี 18 ซึ่งมีนกัวิชาการตัง้ข้อสนันิษฐานเก่ียวกบัหน้าท่ีการใช้งานของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์

คือ ในฐานะความเป็นธรรมศาล หรือสุคตาลัย (ศาสนสถานประจ าอโรคยศาล) ท่ีอยู่ในสมัยเดียวกันกับ

ปราสาทวดัเจ้าจันทร์ อีกทัง้รูปแบบมีลักษณะท่ีคล้ายกัน จึงต้องท าการวิเคราะห์ถึงแผนผังและรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมตอ่ไป 

4. การศึกษาที่ผ่านมาเก่ียวกับปราสาทวัดเจ้าจันทร์ 

 เน่ืองจากปราสาทวดัเจ้าจันทร์ยงัไม่มีหลักฐานท่ีระบุหน้าท่ีการใช้งานอย่างชัดเจน จึงมีนักวิชาการ

เสนอข้อสนันิษฐานตอ่หน้าท่ีการใช้งานจากรูปแบบสถาปัตยกรรมและข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ 

 ท่านแรกคือศาสตราจารย์ฌอง บวสเซอรีเยร์ (Jean Boisselier) และนาย เอ.บี. กริสโวลด์ 
กลา่วถึงปราสาทวดัเจ้าจนัทร์เหมือนกนัวา่ แตเ่ดมิเป็นธรรมศาลาหรือท่ีพกัคนเดินทางซึ่งสร้างขึน้ในรัชสมยัของ
พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 เห็นว่าปราสาทวัดเจ้าจันทร์แต่เดิมเป็นธรรมศาลาซึ่งเป็นส่วนท่ีเหลือเท่านัน้ อาคาร
รูปแบบนีเ้ป็นท่ีนิยมสร้างในรัชสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 711  

ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิสกุล ลงความเห็นสนบัสนุนความคิดของศาสตราจารย์ฌอง บว
สเซอรีเยร์วา่ วดัเจ้าจนัทร์แห่งนีก้่อนท่ีจะเปล่ียนเป็นวดัในพทุธศาสนานิกายเถรวาทตามแบบสโุขทยั ซึ่งแตเ่ดิม
คงเคยเป็นธรรมศาลาหรือท่ีพกัคนเดินทางในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี  7 และเป็นปรางค์ขอมท่ีอยู่เหนือสุดของ
ประเทศไทย12 และกล่าวเพิ่มเติมว่า ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ท่ีเห็นนัน้เป็นส่วนท่ีเหลือของธรรมศาลา ซึ่งเป็นธรรม

                                                           
10 สรุเดช วชิิตจารุกลุ.พฒันาการเมืองเชลียง : จากการศกึษาหลกัฐานเอกสารประวตัศิาสตร์และข้อมลูใหม่ทางโบราณคดี.สารนิพนธ์ 
ศลิปศาสตร์บณัฑติ สาขาโบราณคดี บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2537, 96 
11 สนัต ิเล็กสขุมุ. โบราณสถานกบัรูปแบบสนันิษฐาน มรดกโลก สโุขทยั ศรีสชันาลยั ก าแพงเพชร1. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้
แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั(มหาชน),2551, 222 
12 สภุทัรดสิ ดสิกลุ.ศลิปะในประเทศไทย.กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2538, 21  
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ศาลาท่ีอยู่ทิศเหนือท่ีสุดท่ีเคยพบมา อย่างไรก็ดีเรายังไม่สามารถก าหนดธรรมศาลาแห่งนีล้งไปได้ในจารึก
ปราสาทพระขรรค์ท่ีประเทศกมัพชูา13 

อาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์มีความเห็นคดัค้านกับข้อสันนิษฐานของนักวิชาการกลุ่มข้างต้น กล่าวว่า 
เส้นทางท่ีใช้สร้างธรรมศาลาท่ีปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์กลา่ววา่มี 17 แห่ง นอกจากนัน้แล้วแผนผงัของ
ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ซึ่งประกอบไปด้วยปรางค์ศิลาแลงหนัหน้าสู่ทิศตะวนัออก และวิหารศิลาแลงอยู่ออกไป
ทางด้านหน้าแนวเดียวกัน เป็นการวางแผนผังในลักษณะของพุทธาวาสท่ีสุโขทัย ส่วนแผนผังของปรางค์        
วดัเจ้าจนัทร์เป็นรูปส่ีเหล่ียมยอ่เก็จซึง่แตกตา่งจากธรรมศาลา เพราะธรรมศาลาทกุหลงัมีแผนผงัเหมือนกนัหมด 
กลา่วคือเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีมณฑปเช่ือมกบัองค์ปราสาท มีทางเข้าทางด้านสกดั และมีหน้าตา่งด้านผนงัท่ี
ติดกับถนน ส่วนผนังอีกด้านหนึ่งเป็นผนังทึบตกแต่งด้วยหน้าต่างและประตูหลอก ดงันัน้วัดเจ้าจันทร์ไม่ใช่   
ธรรมศาลา แตเ่ป็นปรางค์ท่ีอาจสร้างขึน้ในยคุเดียวกนักบัวดัมหาธาตท่ีุเชลียงปัจจบุนั ซึ่งตามหลกัฐานจากศิลา
จารึกหลักท่ี 2 ของพระมหาเถระศรีศรัทธาราชจุฬามุนีกล่าวว่าพญาศรีนาวน าถม ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตใุกล้ฝ่ังน า้ ท่ีนครศรีสชันาลยัคือ เชลียงในปัจจบุนั14  
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทวดัเจ้าจันทร์มีความคล้ายคลึงกับปราสาทวัดพระพายหลวง ซึ่ง

ได้รับอิทธิพลมาจากปราสาทขอมสมยับายน กล่าวคือการท าฐานบวัลูกฟักรองรับเรือนธาต ุและมีฐานไพที 

ฐานเขียงรองรับเรือนธาตอีุกชัน้หนึง่ ในสว่นของเรือนธาตหุรือครรภคฤหะมีลกัษณะอยู่ในผงัส่ีเหล่ียมและท ามขุ

ย่ืนออกมาทัง้ส่ีด้าน มีทางเข้าอยู่ท่ีด้านทิศตะวนัออกเพียงด้านเดียว ด้านบนกรอบประตทู าเป็นหน้าบนัซ้อนกนั

สองชัน้ และถดัขึน้ไปท่ีส่วนยอดท าเป็นเรือนธาตซุ้อนชัน้ โดยมีกลีบขนนุ นาคปัก และซุ้มบญัชรประดบัอยู่ทุก

ชัน้ของเรือนธาตจุ าลอง และยอดสดุมีลกัษณะเป็นบวักลุม่ตามระเบียบของปราสาทขอม  

 จากรูปแบบสถาปัตยกรรมดงักล่าวนีส้นันิษฐานอายสุมยัของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ได้ว่า น่าจะอยู่ช่วง

เดียวกันกับปราสาทวัดพระพายหลวง ท่ีเช่ือว่าเป็นต้นแบบด้านรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของปราสาท         

วดัเจ้าจนัทร์ คือ ชว่งพทุธศตวรรษท่ี 18 ซึง่อยูใ่นชว่งศลิปะขอมแบบบายน 

                                                           
13 สภุทัรดสิ ดสิกลุ.“รายงานการส ารวจทางโบราณคดีแหง่ประเทศไทย (วนัท่ี 25  กรกฏาคม-พฤศจิกายน 2507)” .ศลิปากร 9, 3 
(กนัยายน 2508), 41 

14  พิริยะ ไกรฤกษ์.“ศลิปะแหง่แดนเนรมิต (ศลิปะสโุขทยัระหวา่ง พ.ศ.1750-1900)”. เมืองโบราณ 12, 1 (มกราคม-มีนาคม 2529), 27 
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จากการวิเคราะห์ในสว่นท่ีแล้วกลา่วถึงข้อสนันิษฐานตอ่หน้าท่ีการใช้งานของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์โดย

ผา่นมมุมองของนกัวิชาการสองทา่น พบวา่ข้อสนันิษฐานของศาสตราจารย์ฌอง บวสเซอรีเยร์ , นาย เอ.บี. กริส

โวลด์และศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสภุทัรดิส ดิสกลุตา่งลงความเห็นพ้องกนัว่าปราสาทวดัเจ้าจนัทร์อาจเคยเป็น

ธรรมศาลามาก่อน อีกทัง้อาจารย์ศรีศกัร วลัลิโภดม ทา่นได้เสนอข้อสนบัสนนุเพิ่มเติมถึงข้อสนันิษฐานดงักล่าว

วา่ ปราสาทท่ีเหลืออยูน่ัน้เป็นสว่นหนึง่ของธรรมศาลา แตท่า่ยงัตงิข้อเสนอไว้ว่ายงัไม่สามารถระบุลงไปในจารึก

ปราสาทพระขรรค์ได้ ด้วยข้อเสนอจากนักวิชาการกลุ่มนีย้ังขาดเหตุผลในการอธิบายถึงด้านรูปแบบ

สถาปัตยกรรมและแผนผงัของธรรมศาลารวมถึงข้อมลูทางด้านโบราณคดีอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการสนบัสนนุความคิดนี ้

ทา่นเพียงแตก่ล่าวถึงความคาดเดาจากรูปแบบปราสาทท่ีมีลกัษณะเหมือนปราสาทของขอมสมยับายน น ามา

ด้วยการรวบรับเดาความไปตามท่ีพบเห็น15  

ข้อสนันิษฐานของอาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์ท่ีคดัค้านความเห็นข้างต้น ท่านได้เสนอถึงเหตผุลท่ีไม่เช่ือว่า

ปราสาทวัดเจ้าจันทร์เป็นธรรมศาลาโดยการเปรียบเทียบกับแผนผัง รูปแบบสถาปัตยกรรมและข้อมูลทาง

โบราณคดีท่ีสามารถใช้เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบได้อย่างครอบคลมุ หากแตข้่อเสนอของท่านท่ีว่าปราสาท

วดัเจ้าจนัทร์แท้จริงแล้วเป็นปรางค์ ท่ีอาจสร้างขึน้ในยคุเดียวกบัพระปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาตเุชลียงนัน้ ยงั

ขาดการอภิปรายถึงเหตผุลท่ีใช้ในการสนบัสนนุความคิดนี ้นอกเสียจากจารึกท่ีกล่าวถึงวดัมหาธาตเุมืองเชลียง

หรือวดัพระศรีรัตนมหาธาตเุชลียงในปัจจบุนั กล่าวคือ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของปรางค์ท่ีมีรูปแบบคล้าย

กบัปราสาทวดัเจ้าจนัทร์หรือข้อมลูด้านอ่ืน ๆ ท่ีชีว้า่เป็นปรางค์จริง  

จากข้อสันนิษฐานท่ีแบ่งเป็นสองฝ่าย ผู้ เขียนเห็นว่ายังขาดข้อสันนิษฐานถึงหน้าท่ีของปราสาท         

วดัเจ้าจนัทร์อีกหนึง่ข้อคือ ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์อาจเคยเป็นสคุตาลยัหรือศาสนสถานประจ าอโรคยศาลมาก่อน 

เน่ืองจากรูปแบบของปราสาทมีความคล้ายคลึงกบัสุคตาลยัท่ีพบแล้ว ทัง้นีผู้้ เขียนจะกล่าวถึงรายละเอียดของ

เหตผุลท่ีใช้ในการสนบัสนนุข้อสนันิษฐานแตล่ะข้อรวมถึงวิเคราะห์และตรวจสอบหน้าท่ีการใช้งานของปราสาท

วดัเจ้าจนัทร์จากหลกัฐานท่ีพบในบทตอ่ไป 

 

 

                                                           
15 สภาพปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ในสมยันัน้อาจไม่สมบรูณ์มากนกั จนท าให้เกิดการคาดเดาอย่างหลวม ๆ  
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บทที่   3  

วิเคราะห์หน้าท่ีการใช้งานของปราสาทวัดเจ้าจันทร์ผ่านรูปแบบศิลปกรรมและข้อมูลทาง

โบราณคดี 

จากการวิเคราะห์ในสว่นท่ีแล้วกลา่วถึงข้อสนันิษฐานตอ่หน้าท่ีการใช้งานของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์โดย

ผา่นมมุมองของนกัวิชาการ พบวา่ข้อสนันิษฐานของนกัวิชาการกลุ่มตา่งลงความเห็นพ้องกนัว่าปราสาทวดัเจ้า

จนัทร์อาจเคยเป็นธรรมศาลามาก่อน ด้วยข้อเสนอจากนกัวิชาการกลุ่มนีย้งัขาดเหตผุลในการอธิบายถึงด้าน

รูปแบบสถาปัตยกรรมของธรรมศาลาและและข้อมลูทางด้านโบราณคดีอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการสนบัสนนุความคดินี ้  

อีกทา่นหนึง่เสนอวา่ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์เป็นปรางค์ โดยมีหลกัฐานสนับสนนุเป็นแผนผงัท่ีเป็นแบบวดั

เถรวาทในสมัยสุโขทัยและจารึกท่ีกล่าวถึงปรางค์วัดศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงท่ีสันนิษฐานว่าสร้างในยุค

เดียวกนั แตท่ว่าหลกัฐานท่ีใช้ในการสนบัสนนุข้อสนันิษฐานนีผู้้ เขียนเห็นว่ายงัมีไม่เพียงพอในด้านแผนผงัและ

รูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทและปรางค์ ท่ีจะน าตรวจสอบหน้าท่ีของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ได้  

และข้อสนันิษฐานท่ีผู้ เขียนเสนอขึน้คือ ปราสาทวัดเจ้าจันทร์อาจเคยเป็นสุคตาลัยหรือศาสนสถาน

ประจ าอโรคยศาลมาก่อน เน่ืองจากมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีคล้ายกบัปราสาท ทัง้นีผู้้ เขียนจึงจะกล่าวถึง

ข้อมลูท่ีขาดหายไปและข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงหน้าท่ีของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ดงันี ้

 

1. ปราสาทวัดเจ้าจันทร์ในฐานะความเป็นศาสนสถานประจ าธรรมศาลา 

ธรรมศาลาเป็นสิ่งก่อสร้างในสมยัของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 อยู่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 เป็นศิลปะขอม

แบบบายน สร้างขึน้ตามความเช่ือพทุธศาสนามหายานตามท่ีพระเจ้าชยัวรมนันบัถือ  

แผนผงัของศาสนสถานประจ าธรรมศาลาปรากฏเพียงปราสาทท่ีอยู่ในผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้า หนัหน้าไป

ทางทิศตะวนัออกเทา่นัน้ ไมป่รากฏแนวก าแพงแก้วหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน แตท่วา่มีบางแหง่พบสระน า้หรือบาราย 

ธรรมศาลามีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นอาคารปราสาทหลงัเดียว ก่อด้วยศิลาแลงและใช้หินทรายก่อ

เฉพาะกรอบประตหูน้าตา่งและบวัยอด หรือสว่นประดบัอาคารเชน่ หน้าบนัและทบัหลงั อยู่ในผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้า
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หนหน้าไปทาทิศตะวนัออก มีสว่นประกอบหลกั 2 สว่น คือ สว่นของตวัปราสาท ซึ่งมีรูปแบบอย่างปราสาทขอม

ในสมยับายน กลา่วคือ ฐานเขียงยกสงูอยูใ่นผงัยอ่มมุหรือเพิ่มมมุตามเรือนธาต ุและฐานเขียงเตีย้ ๆ เพ่ือรองรับ

เรือนธาตอุยูใ่นผงัยอ่มมุเชน่กนั (ภาพท่ี 18) 

 เรือนธาตสุ่วนปราสาทหรือครรภคฤหะอยู่ในผงัเพิ่มมุม ส่วนของมขุท่ีย่ืนออกมาจากห้องครรภคฤหะ

ด้านทิศตะวนัออกจะเรียกว่า มณฑป และตลอดผนงัของมณฑปด้านทิศใต้จะมีช่องหน้าตา่งรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส

เรียงกนั 5 ช่อง โดยช่องแรกอยู่ท่ีบริเวณผนงัปรางค์ อีก 4 ช่องอยู่ผนงัมุขด้านหน้า (ภาพท่ี 18) ผนงัด้านทิศ

เหนือจะก่อทบึทัง้หมด (ภาพท่ี 19) หน้าบนัของธรรมศาลาในกมัพชูานัน้เป็นรูปพระอวโลกิเตศวรประดบั (ภาพ

ท่ี 20) อาจท าขึน้เพ่ือแสดงวา่พระองค์จะปกป้องผู้ เดนิทางจากภยนัตรายตา่งๆ นานาได้16 

ส่วนยอดท่ีท าเป็นเรือนธาตุซ้อนชัน้อยู่ท่ีครรภคฤหะมีรูปแบบคือ ท าเรือนธาตุซ้อนชัน้ลดหลั่นกันมี
ประมาณ 5 ชัน้ ตามความนิยมในการสร้างปราสาทขอม แตล่ะด้านและแตล่ะชัน้ของเรือนยอดหรือเรือนธาตุ
จ าลองนัน้ประดบัด้วย ช่องซุ้มบญัชร บรรพแถลง กลีบขนุนตามระบบปราสาทขอม (ภาพท่ี 18) ซึ่งแตล่ะแห่ง
นัน้อาจแตกต่างกันออกไปตามศิลปะท้องถ่ินนัน้ๆหรือเน่ืองด้วยการรีบเร่งในการสร้างท าให้ ต้องมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบและลกัษณะไปตามฝีมือของชา่ง  

จารึกปราสาทพระขรรค์กล่าวถึงการสร้างธรรมศาลาไว้ว่า ธรรมศาลามีมากถึง 121 แห่ง เสนอว่า
เส้นทางท่ีมีการสร้างธรรมศาลาหรือท่ีเรียกว่า เส้นทางราชมรรคา-เส้นทางระหว่างเมืองพระนครกับหวัเมือง
ตา่งๆ ในท่ีน่ีหมายถึงนัน้ เส้นทางจากพระนครไปยงัเมืองพิมายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยในปัจจบุนั
ซึง่ในจารึกระบไุว้วา่ เส้นทางไปพิมายนีมี้ธรรมศาลา 17แหง่ ซึง่ในปัจจบุนัค้นพบหมดแล้ว17 กล่าวคือ ค้นพบใน
ไทยทัง้หมด 9 แหง่ และท่ีกมัพชูาอีก 8 แหง่  

ในประเทศกมัพชูา 8 แหง่ คือ 

1. ปราสาทผต ุ
2. ปราสาทสมัป ู
3. ปราสาทเสมานตงิ 

                                                           
16  สริุยวฒุ ิสขุสวสัดิ.์ปราสาทหนิและทบัหลงั.กรุงเทพ : โครงการสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย, 2542. หน้า 338-340      
17  กฤช เหลือลมยั. “ธรรมศาลา: ข้อสงัเกตในรอบแปดร้อยปี”.เมืองโบราณ 34, 2(เมษายน-มิถนุายน 255),  89 
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4. ปราสาทโอจรุง 
5. ปราสาทกนุมอน 
6. ปราสาทพรหมเกล 
7. ปราสาทหนองเพลิง 
8. ปราสาทเสโป 

ในประเทศไทยพบ 9 แหง่ คือ 

1. ปราสาทตาเหมือน จ.สริุนทร์ 
2. ปราสาทถมอ จ.บรีุรัมย์ 
3. ปราสาทบ้านบ ุจ.บรีุรัมย์ 
4. ปราสาทโคกปราสาท จ.บรีุรัมย์ 
5. ปราสาทหนองปลอ่ง จ.บรีุรัมย์ 
6. ปราสาทเทพสถิต จ.บรีุรัมย์ 
7. ปราสาทบ้านส าโรง จ.บรีุรัมย์ 
8. ปราสาทห้วยแคน จ.นครราชสีมา 
9. ปราสาทกู่ศลิา จ.นครราชสีมา 

นกัวิชาการบางท่านกล่าวว่า ธรรมศาลาไม่ได้มีสถานะเป็นวดั แต่สร้างขึน้เพ่ือประโยชน์ของผู้จาริก

แสวงบญุ เป็น “วหนิคฤหะ” หรือ “บ้านมีไฟ” ซึง่นกัโบราณคดีบางท่านก็เรียกว่า ธรรมศาลาหรืออคันีศาลา18 ใน

จดหมายเหตจุิวตากวน “บนเส้นทางสายใหญ่มีอาคารท่ีพ านกัของคนเดินทาง” แต่ในจารึกปราสาทพระขรรค์

เรียกวา่ วหนิคฤหะ แปลวา่บ้านมีไฟ ในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7  โปรดเกล้าให้สร้างขึน้จ านวนมาก ด้วยความ

เช่ือท่ีวา่ธรรมศาลาคงจะไมมี่สถานะเป็นเพียงศาสนสถานขนาดเล็กตามคติศาสนาพทุธมหายานเท่านัน้ เพราะ

มีวตัถปุระสงค์ในการสร้างเพื่อรับใช้ประชาชนมากกวา่กษัตริย์ อีกทัง้จ านวนท่ีมีมากกระจายไปตามเมืองส าคญั

ตา่งๆตามเส้นทางส าคญั เช่น สร้างตามแนวถนนท่ีติดตอ่ระหว่างเมืองพระนครกบัเมืองใหญ่ๆ เช่นเมืองพิมาย

ในประเทศไทย และเมืองวิชยัในประเทศเวียดนาม19  

                                                           
18 สเุจน กรรพฤทธ์ิ.”บนัทกึการเดนิทางตามหา “ราชมรรคา” ถนนแหง่ศรัทธาของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7”.เมืองโบราณ 34, 2 (เมษายน-
มิถนุายน 255), 57 
19 สรศกัดิ ์จนัทร์วฒันกลุ.ประวตัศิาสตร์และศลิปะแหง่อาณาจกัรขอมโบราณ.กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2551,  70-71 
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ศาสตราจารย์ฌอง บวสเซอรีเยร์, นาย เอ.บี. กริสโวลด์, ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสภุทัรดิศ ดิสกลุตา่ง
ลงความเห็นวา่ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์แตเ่ดมิเป็นศาสนสถานประจ าธรรมศาลาซึ่งเป็นส่วนท่ีเหลือเท่านัน้ อาคาร
รูปแบบนีเ้ป็นท่ีนิยมสร้างในรัชสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 720  กล่าวคือส่วนท่ีเป็นปราสาทนัน้ก่อด้วยศิลาแลงและ
อาคารท่ีย่ืนยาวออกไปนัน้เป็นอาคารเคร่ืองไม้และผพุงัไปตามกาลเวลา21   

อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ได้เสนอข้อสนับสนุนเพิ่มเติมถึงข้อสันนิษฐานดังกล่าวว่า ปร าสาทท่ี
เหลืออยู่นัน้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมศาลา แต่ท่านยังติงข้อเสนอไว้ว่ายังไม่สามารถระบุลงไปในจารึก       
ปราสาทพระขรรค์ได้  

จากการศกึษาพบวา่ข้อสนันิษฐานดงักล่าวนีย้งัขาดการตรวจสอบรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของธรรม
ศาลา ซึ่งเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีใช้ในการพิจารณาถึงหน้าท่ีการใช้งานของปราสาทได้ชดัเจนกว่า หรืออาจเพราะ
ในสมัยก่อนปราสาทอยู่ในสภาพท่ีช ารุดมากจึงยากต่อสันนิษฐานถึงหน้าท่ีการใช้งาน ภายหลังปราสาท         
วดัเจ้าจนัทร์ได้รับการซ่อมบูรณะโดยใช้วิธีอนัสติโลซิส กล่าวคือการรื อ้ศิลาแลงทัง้หมดลงมา พร้อมทัง้เขียน
เลขท่ี  ศิลาแลง แล้วน าขึน้ก่อใหม่ โดยมีการบรูณะเพิ่มเติมให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ จึงต้องพิจารณาจาก
รูปแบบแผนผงัร่วมกบัรูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์กบัธรรมศาลา 

1 แผนผงัและรูปแบบสถาปัตยกรรม 

1.1 แผนผงัวดัเจ้าจนัทร์และแผนผงัธรรมศาลา 

เม่ือเปรียบเทียบแผนผงัของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์และธรรมศาลาจะเห็นได้ว่า โดยส่วนใหญ่ธรรมศาลาจะมี
เพียงปราสาทหลงัโดด ซึ่งอยู่ในผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้าตามรูปทรงของอาคาร (ภาพท่ี 21) เช่นท่ี ปราสาทตาเหมือน 
จ.สริุนทร์ (ภาพท่ี 18) ปราสาทบ้านบ ุจ.บรีุรัมย์ (ภาพท่ี 22) แตท่ี่ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์อยู่ในผงัส่ีเหล่ียมจตัรัุส 
(ภาพท่ี 1)  

หากแต่มีการพบร่องรอยหลมุเสาท่ีด้านหน้าปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ และมีนกัวิชาการสนันิษฐานถึงร่องรอย
หลมุเสาท่ีด้านหน้าปราสาทท่ีถกูกลบทบัด้วยอาคารวิหารด้านหน้า ซึ่งเช่ือว่าอาจมีอาคารเคร่ืองไม้เช่ือมตอ่กับ

                                                           
20 สนัต ิเล็กสขุมุ. โบราณสถานกบัรูปแบบสนันิษฐาน มรดกโลก สโุขทยั ศรีสชันาลยั ก าแพงเพชร1. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้
แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั(มหาชน), 2551, 222 
21 สรุเดช วชิิตจารุกลุ.พฒันาการเมืองเชลียง : จากการศกึษาหลกัฐานเอกสารประวตัศิาสตร์และข้อมลูใหม่ทางโบราณคดี.สารนิพนธ์ 
ศลิปศาสตร์บณัฑติ สาขาโบราณคดี บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2537, 96 
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ตวัปราสาท ซึง่สนันิษฐานตอ่อีกวา่ อาจเป็นสว่นท่ีย่ืนตอ่ออกมาจากปราสาท (มณฑป) 22  ท าให้ปราสาทวดัเจ้า
จนัทร์มีแผนผงัอาคารตรงกบัระเบียบของผงัอาคารธรรมศาลาดงักล่าว  หากแตว่สัดท่ีุใช้ก่อสร้างธรรมศาลาทัง้
หลงัเป็นศลิาแลง แตไ่มเ่คยพบธรรมศาลาท่ีมีอาคารเคร่ืองไม้หรือร่องรอยดงักล่าวท าเป็นมณฑป แตท่ว่ามีอาจ
เคยมีอาคารเคร่ืองไม้จริง แต่เป็นเพียงอาคารท่ีใช้ในหน้าท่ีอ่ืน ๆ มากกว่าเป็นอาคารหลงัเดียวกับธรรมศาลา 
เช่นท่ี ปราสาทตาเหมือน จ.สุรินทร์ พบร่องรอยการคว้านฐานศิลาแลงทางทิศตะวนัตก (ด้านหลงั) เป็นรูปคร่ึง
วงกลมสองต าแหน่ง กับยงัพบรอยหลุมเสาบนฐานด้านตะวนัออก (ด้านหน้า) ดงันัน้ต้องมีอาคารเคร่ืองไม้มา
เช่ือมกับตัวปราสาทอีก เช่นเดียวกับท่ีพบร่องรอยของหลุมเสาอาคารเคร่ืองไม้รอบๆ ศาสนสถานประจ า       
อโรคยศาลหลายแหง่23  

หากพิจารณาท่ีวิหารผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีอยู่ด้านหน้าปราสาททางทิศตะวันออก ซึ่งอาจเป็นส่วน
มณฑปของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ ท่ีจะท าให้ปราสาทนีมี้หน้าท่ีการใช้งานเป็นธรรมศาลาได้ เพราะวิหารก่อด้วย
ศลิาแลงเชน่เดียวกบัปราสาท อีกทัง้มีร่องรอยของศลิาแลงท่ีพืน้ซึง่อยูร่ะหวา่งวิหารแตป่ราสาท (ภาพท่ี 23) 

แต่ขนาดของศิลาแลงท่ีใช้ก่ออาคารวิหารและปราสาทนัน้มีขนาดท่ีแตกต่างกัน ขนาดศิลาแลงของ

ปราสาทขนาดเฉล่ียประมาณ 71x41x25 เซนติเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าท่ีวิหาร ซึ่งมีขนาดศิลาแลงขนาดเฉล่ีย

ประมาณ 46x22x12 เซนติเมตร ท าให้อาจสนันิษฐานได้ว่าปราสาทและวิหารสร้างขึน้ตา่งสมยักนั โดยท่ีวิหาร

นัน้สร้างภายหลงั ดงันัน้วิหารจงึไมอ่าจเป็นสว่นมณฑปของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ได้ 

จงึอาจสรุปได้วา่ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัธรรมศาลาในด้านแผนผงั แตไ่ม่สามารถสรุปได้
อย่างชัดเจนว่าหน้าท่ีการใช้งานของปราสาทวัดเจ้าจันทร์ไม่ใช่ธรรมศาลานัน้  จึงต้องศึกษาในเร่ืองรูปแบบ
สถาปัตยกรรมและข้อมลูอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

 1.2   รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ และรูปแบบธรรมศาลาท่ีพบในไทย 

 ฐาน 

                                                           
22 สรุเดช วชิิตจารุกลุ.พฒันาการเมืองเชลียง : จากการศกึษาหลกัฐานเอกสารประวตัศิาสตร์และข้อมลูใหม่ทางโบราณคดี.สารนิพนธ์ 
ศลิปศาสตร์บณัฑติ สาขาโบราณคดี บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2537,  96 
23 วชิญดา ทองแดง. “เลขเดด็ เจ้าปู่  ไฟพะเนียง: เก้าธรรมศาลาฝ่ังไทยในมมุมองของ “ผี””. เมืองโบราณ 34, 2 (เมษายน-มิถนุายน 255), 

113 
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ฐานของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์เป็นฐานบวัคว ่า-บวัหงายอยูช่ัน้ใต้ดนิหรือเรียกว่า ฐานบวัลกูฟัก ถดัขึน้ไป
เป็นฐานหน้ากระดานหรือฐานเขียงและฐานหน้ากระดานรองรับเรือนธาต ุแตท่ี่ธรรมศาลาเป็นฐานหน้ากระดาน 
2 ชัน้กล่าวคือฐานชัน้แรกยกสูง ถัดไปเป็นฐานรองรับเรือนธาตแุบบเตีย้ๆ ฐานทัง้สองชัน้ย่อมุมตามเรือนธาต ุ
(ภาพท่ี 4 และ 28) พบท่ีปราสาทตาเหมือน ปราสาทบ้านบ ุ(ภาพท่ี 22)  

ความแตกตา่งของทัง้สองท่ีนัน้จะเห็นได้ชดัวา่ เร่ิมจากฐานบวัลกูฟักท่ีธรรมศาลาไม่พบ อีกทัง้ฐานของ
ธรรมศาลามีการยอ่มมุตัง้แตฐ่านแรก แตท่ี่ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีการย่อมมุท่ีฐานรองรับเรือนธาตเุทา่นัน้ 

 
 ครรภคฤหะ 

ครรถคฤหะของปราสาทวัดเจ้าจันทร์อยู่ในผังย่อมุมไม้ย่ีสิบเหมือนกับท่ีธรรมศาลา  ท่ีปราสาท            
วัดเจ้าจันทร์ท ามุขย่ืนออกมาทัง้ 4 ด้าน หากแต่ย่ืนออกมาเพียงเล็กน้อยท าเป็นซุ้ มประตู โดยท่ีด้านทิศ
ตะวนัออกเป็นซุ้มคหูาท่ีสามารถเข้าไปภายในได้ ส่วนอีกสามด้านถกูปิดทึบท าเป็นประตหูลอก (ภาพท่ี 2 และ
ภาพท่ี 5) 

แตธ่รรมศาลามิได้ท าเป็นมขุย่ืนติดตวัปราสาทเช่นเดียวกบัปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ แตท่ าเป็นมณฑปย่ืน
ยาวออกมาทางด้านทิศตะวันออกเพ่ือท าเป็นทางเข้า (ภาพท่ี 18) และผนังของครรภคฤหะด้านท่ีเหลือนัน้ 
ปราสาทวัดเจ้าจันทร์ท าเป็นมุขซุ้ มประตูย่ืนออกมาจากตัวปราสาทเล็กน้อยเหมือนกันทัง้สามด้าน แต่ท่ี      
ธรรมศาลา แตล่ะด้านมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนักล่าวคือ ด้านทิศตะวนัตก ท าเป็นช่องประตเูพ่ือเป็นทางเข้า -ออก 
ทะลุกันกับทางทิศตะวนัออกอีกด้านหนึ่ง (ภาพท่ี 24) ด้านทิศใต้ท าเป็นช่องหน้าต่างรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส โดยมี
กรอบซุ้มหน้าตา่งล้อมรอบ (ภาพท่ี 18) และด้านทิศเหนือท าเป็นซุ้มช่องหน้าตา่งหลอกเพ่ือสอดรับกบัด้านทิศ
ใต้ (ภาพท่ี 19) 

 หน้าบนัท่ีกรอบซุ้มของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีลกัษณะซ้อนกนัสองชัน้ กรอบหน้าบนัชัน้บนอยู่ในระดบั
เดียวกับเชิงบาตรของเรือนธาตจุ าลองชัน้ล่าง แตท่ี่ธรรมศาลาไม่พบการท าหน้าบนั ซึ่งธรรมศาลาท าเป็นผนงั
ตอ่จากหน้าบนัเหนือกรอบประตขูึน้ไปจนสดุสว่นของครรภคฤหะ (ภาพท่ี 6 และ 25) 

ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ส่วนบนขของครรภคฤหะท าเป็นบวัเชิงบาตรมีลกัษณะท่ียืดตรงเพ่ือรองรับเรือน
ธาตจุ าลองซ้อนชัน้ตอ่ไปด้านบน (ภาพท่ี 7) แตท่ว่าท่ีธรรมศาลาไม่ปรากฏการท าบวัเชิงบาตร รูปแบบส่วนบน
ของครรภคฤหะนัน้ท าเรียบตดัเทา่นัน้ (ภาพท่ี 26) 

ภายในอาคารครรภคฤหะของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์เป็นห้องส่ีเหล่ียมจตัรัุส มีฐานส าหรับประดิษฐานรูป
เคารพ  2 ฐานก่อด้วยศลิาแลง (ภาพท่ี 4) ซึ่งลกัษณะนีไ้ม่พบในกลุ่มอาคารธรรมศาลา เน่ืองจากผงัอาคารเป็น
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รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ภายในอาคารจึงเป็นโถงทางยาว มีประตูทะลุหน้า-หลงั และมีแท่นส าหรับประดิษฐานรูป
เคารพเหมือนกัน เช่น ท่ีปราสาทตาเหมือนพบร่องหลุมรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ีตัวปราสาท (ภาพท่ี 27) และท่ี
ปราสาทบ้านบ ุพบแทน่ประดษิฐานรูปเคารพด้านใน 

ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีรูปแบบท่ีคล้ายกับธรรมศาลาเพียงการย่อมุมของครรภคฤหะเท่านัน้ หากแต่
องค์ประกอบอ่ืน ๆ  มีความแตกต่างกันกล่าวคือ การท าหน้าต่าง หน้าต่างหลอกและการเจาะช่องประตู
ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งปราสาทวัดเจ้าจันทร์ท าเป็นซุ้ มประตูหลอกเหมือนกันทุกด้าน  และปราสาท             
วดัเจ้าจนัทร์ไม่พบการท าทบัหลังหรือชิน้ส่วนทบัหลังเหมือนกับธรรมศาลา อีกทัง้การบวัเชิงบาตรนัน้พบแต่
ปราสาทวัดเจ้าจันทร์เท่านัน้ ไม่พบท่ีธรรมศาลา อาจท าให้สันนิษฐานได้ว่าส่วนครรภคฤหะของปราสาท         
วัดเจ้าจันทร์มีรูปแบบท่ีแตกต่างจากธรรมศาลา จะเห็นได้ชัดเจนจากประตูทางเข้า -ออก เพราะท่ีปราสาท       
วดัเจ้าจนัทร์มีประตทูางเข้าเพียงทางเดียวและติดกบัตวัครรภคฤหะ แตท่ี่ธรรมศาลามีทางเข้า -ออกถึง 2 ทาง 
โดยทางด้านทิศตะวนัออกไม่ได้ติดกบัตวัครรภคฤหะ ทว่ามีส่วนมณฑปมาเช่ือมตอ่กบัครรภคฤหะก่อนถึงจะมี
ประต ูและกรอบหน้าบนัเหนือช่องประตแูบบท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ยงัไม่เคยพบท่ีธรรมศาลาอีกด้วย ทัง้นีจ้ึง
อาจสนันิษฐานวา่ ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์จงึไมอ่าจเป็นธรรมศาลาได้ 

 
 ยอด 

รูปแบบสถาปัตยกรรมของส่วนยอดทัง้ปราสาทวัดเจ้าจันทร์และธรรมศาลาโดยทั่วไปมีลักษณะท่ี
คล้ายกนัเน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลมาจากศลิปะขอมแบบบายน กล่าวคือเป็นเรือนธาตซุ้อนชัน้กนัขึน้
ไป โดยปกติแล้วจะมีจ านวนชัน้ประมาณ 5 ชัน้ แต่ท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีเพียง 3 ชัน้ (ภาพท่ี 2) และ        
ธรรมศาลาบางแหง่พบเพียง 2 ชัน้ เชน่ท่ีปราสาทตาเหมือน (ภาพท่ี 28) เน่ืองจากส่วนยอดนัน้ได้พงัทลายลงมา
และมีการบรูณะขึน้ใหม ่อาจท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนได้ จึงไม่อาจระบจุ านวนชัน้ท่ีแน่นอนท่ีสามารถน ามา
เปรียบเทียบกนัได้ หากแตจ่ะยึดเอาตามระเบียบของปราสาทขอมท่ีม่ีเรือนธาตจุ าลองประมาณ  5 ชัน้ จึงท าให้
ปราสาทวัดเจ้าจันทร์มีความต่างจากธรรมศาลา ซึ่งถ้าเป็นเช่นนีอ้าจสันนิษฐานได้ว่า การท่ีปราสาท               
วดัเจ้าจนัทร์มีจ านวนเรือนธาตซุ้อนชัน้ 3 ชัน้นัน้เป็นเพราะฝีมือของชา่งท้องถ่ิน  

 
อีกทัง้ท่ีเรือนธาตจุ าลองของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ เหนือกรอบซุ้มบญัชรพบกรอบหน้าบนัทุกด้านและ

ทุกชัน้ ซึ่งธรรมศาลาไม่พบรูปแบบนี ้แต่ข้อแตกต่างท่ีรายละเอียดขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมนัน้ไม่อาจ
ระบไุด้อยา่งชดัเจนวา่ ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีสว่นยอดเหมือนกบัธรรมศาลาทัง้หมด เน่ืองจากธรรมศาลาแตล่ะ
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ท่ีมีรายละเอียดขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่งกนัตามศลิปะและฝีมือของช่างท้องถ่ินด้วย จึงต้องใช้
องค์ประกอบอ่ืนมาชว่ยในการตรวจสอบรูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์และธรรมศาลา 

 
สรุปวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรม 

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์เม่ือเปรียบเทียบกบัธรรมศาลาในประเทศไทยนัน้
พบว่า จากส่วนฐาน เรือนธาตุและยอดมีความแตกต่างกันมากกว่าส่วนท่ีคล้ายคลึงกันกล่าวคือ ส่วนฐาน     
ธรรมศาลาท าย่อมุมตัง้แต่ฐานชัน้แรกจนถึงส่วนครรภคฤหะ แต่ท่ี ปราสาทวัดเจ้าจันทร์จะเร่ิมย่อมุมท่ี
ฐานรองรับเรือนธาต ุอีกทัง้ฐานของธรรมศาลามีแตฐ่านเขียงเท่านัน้ ตา่งจากท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ท่ีมีฐานบวั
ลกูฟักอยูด้่วย  

ในสว่นครรภคฤหะมีความแตกตา่งกนัอย่างเห็นได้ชดั เพราะรูปแบบผงัอาคารของธรรมศาลาเป็นแบบ
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า แต่ท่ีปราสาทวัดเจ้าจันทร์เป็นผังส่ีเหล่ียมจัตุรัส จึงท าให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมมีความ
แตกต่างกนัด้วยกล่าวคือ ประตทูางเข้าท่ีอยู่ด้านทิศตะวนัออกของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์จะอยู่ติดกบัปราสาท 
แตธ่รรมศาลาประตจูะอยู่ท่ีมณฑป อีกทัง้ธรรมศาลามีประตอีูกด้านหนึ่งคือด้านทิศตะวนัตก การท าหน้าตา่งท่ี
ด้านทิศใต้ และการท ากรอบหน้าตา่งหลอกด้านทิศเหนือ รูปแบบเชน่นีไ้มพ่บท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ อีกทัง้มีการ
ท ากรอบหน้าบนัของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ทัง้ส่วนครรภคฤหะและกรอบซุ้มบญัชรท่ีเรือนธาตจุ าลองนัน้ไม่พบท่ี
ธรรมศาลาเชน่กนั  

ส่วนยอดหรือส่วนเรือนธาตจุ าลองนัน้ทัง้ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์และธรรมศาลามีรูปแบบท่ีคล้ายกันคือ 
ท าเป้นเรือนธาตุจ าลองซ้อนขึน้ไป ซึ่งจ านวนชัน้ซ้อนนัน้ไม่เป็นท่ีแน่ชัดนัก เน่ืองจากแต่ละแห่งมีจ านวนชัน้
ตา่งกนั อีกทัง้ส่วนยอดเป็นส่วนท่ีพงัทลายลงมาได้ง่ายท่ีสดุ  และโดยส่วนมากของธรรมศาลา ยอดพงัเสียหาย
จึงท าให้มีการบูรณะใหม่รวมถึงปราสาทวัดเจ้าจันทร์ด้วย ซึ่งยอดของธรรมศาลาท่ีพบแต่ละแห่งมีลักษณะ
รายละเอียดท่ีแตกตา่งกนัด้วย อาจเน่ืองมาจากศลิปะท้องถ่ินและฝีมือชา่งด้วย จึงไม่สามารถน ามาเป็นต้นแบบ
ในการเปรียบเทียบกบัวดัเจ้าจนัทร์ได้ทัง้หมด  

จากการศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์และธรรมศาลานัน้ มี
ความแตกต่างกันมากและอาจสรุปได้ว่า ตามแผนผงัและรูปแบบสถาปัตยกรรมแล้วนัน้ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์
อาจมิใชธ่รรมศาลา 
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2 ธรรมศาลาท่ีปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์ 

ตามจารึกปราสาทพระขรรค์กล่าวถึงเส้นทางราชมรรคาท่ีพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ทรงรับสิ่งให้สร้าง          
ธรรมศาลาหรือท่ีพักคนเดินทาง เพ่ือรองรับประชาชนท่ีเดินทางตามเส้นทางจากเมืองพระนคร (ท่ีประเทศ
กัมพูชา) มายังหัวเมืองต่างๆรวมถึงในประเทศไทยด้วย ทัง้นี เ้ส้นทางดังกล่ าวด าเนินไปทางแถบภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กล่าวคือเป็นเส้นทางจากเมืองพระนครมายงัเมืองวิมายปรุะ (พิมายใน
ปัจจบุนั) ซึ่งธรรมศาลาท่ีพบแล้วในปัจจบุนันัน้ล้วนแตอ่ยู่ใกล้กับถนนสายนีเ้ช่น ปราสาทตาเหมือน จ.สุรินทร์ 
ปราสาทบ้านบุ จ.บุรีรัมย์ ปราสาทกู่ศิลาและปราสาทห้วยแคน จ.นครราชสีมา เป็นต้น ในจารึกกล่าวไว้ว่า   
ธรรมศาลาท่ีพระเจ้าชยัรวมนัท่ี  7 ทรงมีรับสัง่ให้สร้างขึน้นัน้มีด้วยกันทัง้หมด 121 แห่ง ท่ีค้นพบแล้วทัง้ใน
กมัพชูาและประเทศไทยนัน้ทัง้หมด 17 แหง่ ตามแนวเส้นทางพระนครสู่เมืองพิมายดงักล่าว แตธ่รรมศาลาท่ียัง
ไม่พบอีกประมาณ 112 แห่งนัน้สันนิษฐานว่าอาจจะอยู่ในประเทศกัมพูชา24 เพราะมีนักวิชาการเสนอว่า 
เส้นทางท่ียงัไปยงัเมืองพิมายนัน้ในในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 เมืองพิมายเป็นเมืองส าคญัหนึ่งในอาณาจกัร
ขอม ซึง่การสร้างธรรมศาลาหรือท่ีพกัคนเดนิทางนีเ้พ่ือรับใช้ประชาชนของพระองค์และเส้นทางท่ีเหลือนัน้อยู่ใน
ประเทศกมัพชูา25  

จากข้อมูลในจารึกท่ีกล่าวถึงการสร้างธรรมศาลาต าแหน่งท่ีตัง้ของธรรมศาลาท่ีพบแล้ว จะเห็นได้ว่า     
ธรรมศาลาสว่นใหญ่จะเกาะกลุ่มกนัอยู่ในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซึ่งตรงกบัในจารึกปราสาทพระขรรค์ท่ี
กลา่วถึงเส้นทางในการสร้างธรรมศาลาจากพระนครไปยงัเมืองพิมาย ท าให้เกิดข้อขดัแย้งกบัข้อสนันิษฐานของ
นกัวิชาการท่ีว่า พบธรรมศาลาท่ีแถบลุ่มน า้เจ้าพระยาตอนบนคือ ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ อาจเป็นเพราะมีความ
เช่ือว่าอ านาจของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 กษัตริย์ขอมในสมยันัน้ได้ส่งอิทธิพลแผ่มายงัพืน้ท่ีลุ่มแม่น า้เจ้าพระยา 
หรือพืน้ท่ีภาคกลางของประเทศไทย  

อ.ศรีศกัร วลัลิโภดม ได้มีข้อเสนอเก่ียวกับอ านาจของอิทธิพลขอมท่ีมีต่อรูปแบบศิลปกรรมในลุ่มแม่น า้
เจ้าพระยาหรือภาคกลางของไทย26 ว่า รูปแบบสถาปัตยกรรมของศาสนสถานท่ีเช่ือกนัว่าได้รับอิทธิพลมาจาก
ขอม เพราะพืน้ท่ีแถบลุ่มน า้เจ้าพระยาได้กลายเป็นเมืองขึน้ของขอมในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี  7 จึงท าให้เกิด

                                                           
24 ดสุิต ทมุมากรณ์. “ข้อคดิเหน็บางประการเก่ียวกบัปราสาทส าโรงจารึกปราสาทพระขรรค์และอ านาจการเมือง ของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 
7”. เมืองโบราณ 34, 2 (กนัยายน-กรกฎาคม 2547), 74 
25 เร่ืองเดียวกนั. หน้า 72   
26 ศรีศกัร วลัลิโภดม.“จากพระเจ้าอู่ทองถงึพระเจ้าปราสาททอง”. เมืองโบราณ 7, 3 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2524), 35-42 
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การสร้างอาคารท่ีอยู่ภายใต้อ านาจนัน้ รวมไปถึงหน้าท่ีการใช้งานของอาคารอยู่ในอ านาจของขอมอีกเช่นกัน
กลา่วคือ การสร้างธรรมศาลาดงัท่ีศาสตราจารย์ยอร์ส เซเดส์ได้สนันิษฐานไว้ข้างต้น หากแตเ่ป็นความเข้าใจผิด  

เน่ืองจากข้อมูลในจารึกปราสาทพระขรรค์ท่ีกล่าวถึงช่ือเมืองต่างๆ ท่ีพระเจ้าชยัวรมันท่ี  7 ทรงสร้าง
พระพทุธรูปฉลองพระองค์หรือท่ีเรียกวา่ พระชยัพทุธมหานาถ27 และส่งไปยงัหวัเมืองขึน้ตา่ง ๆ ทัง้ 23 แห่ง ซึ่งมี
ช่ือเมืองท่ีสนันิษฐานว่าอยู่ในประเทศไทยเช่น ละโวทยัปรุะ (เมืองละโว้) สุวรรณปรุะ (สพุรรณบรีุ) ชยัราชบุรี 
(ราชบรีุ) ศรีชยัวชัรบรีุ (เพชรบรีุ) ศรีชยัสิงหปรุะ (กาญจนบรีุ) เป็นต้น ซึ่งเมืองเหล่านีพ้บศาสนสถานท่ีมีรูปแบบ
คล้ายกับปราสาทขอมแบบบายนด้วย เช่น ปราสาทก าแพงแลง จ.เพชรบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี 
เป็นต้น หากแต่ไม่มีการระบุต าแหน่งของเมืองเหล่านีอ้ย่างชดัเจน เน่ืองจากไม่มีการระบุรูปแบบลกัษณะของ
พระพทุธชยัมหานาถไว้จึงท าให้สามารถทราบได้ว่า พระเจ้าชยัวรมนัท่ี  7 ทรงส่งมายงัเมืองดงักล่าวไปข้างต้น
จริง  

อีกทัง้ไม่มีเอกสารใดระบุถึงพืน้ท่ีแถบลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาตกเป็นเมืองขึน้ของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 จริง 
เน่ืองด้วยพบข้อมูลในจากรึกปราสาทพระขรรค์ท่ีกล่าวถึงการท าศกึสงครามกบัอาณาจกัรจามปาและหวัเมือง
ใกล้เคียงเท่านัน้28  อีกทัง้จดหมายเหตขุองจีน ในช่วงประมาณ พ.ศ.1743 ได้ระบวุ่าแคว้น เจนลีฟู ได้ส่งฑตูไป
ยงัประเทศจีน ซึ่งเมืองเจนลีฟูนีเ้ป็นรัฐท่ีมีความสมัพนัธ์กบัรัฐท่ีเรียกว่า สยาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นสยาม
ประเทศท่ีมีพัฒนาการอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของลุ่มแม่น า้เจ้าพระยา 29 ซึ่งอาจรวมถึงสุโขทัยด้วย จึงอาจ
กลา่วได้วา่พืน้ท่ีบริเวณลุม่น า้เจ้าพระยาอาจไม่เคยตกเป็นเมืองขึน้ของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7  

หากแต่ข้อมูลข้างต้นมิอาจสรุปได้ว่าปราสาทวดัเจ้าจนัทร์อนัตัง้อยู่ในแถบลุ่มแม่น า้เจ้าพระยานัน้ไม่เป็น
ธรรมศาลาตามข้อสนันิษฐาน เพราะยงัมีข้อขดัแย้งเร่ืองรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีได้รับอิทธิพลมาจากขอมแบบ
บายนโดยแท้ ซึง่จากการศกึษาท่ีผา่นมาพบวา่ ศาสนสถานท่ีได้รับอิทธิพลจากศลิปะแบบบายนในเขตลุ่มแม่น า้
เจ้าพระยานัน้อาจเป็นฝีมือของช่างท้องถ่ิน เน่ืองจากรูปแบบของแตล่ะแห่งไม่เหมือนกนั เช่นเดียวกบั ปราสาท
วดัเจ้าจนัทร์ท่ีมีรูปแบบต่างจากปราสาทองค์อ่ืน ๆ ในบริเวณใกล้เคียงกัน เช่น ปราสาทสามหลงัวดัพระพาย
หลวง หรือแม้แตรู่ปแบบของธรรมศาลานัน้มีความแตกตา่งจากปราสาทวดัเจ้าจนัทร์เกือบทัง้หมด  

                                                           
27  ในปัจจุบนัยงัไม่สามารถระบรูุปแบบและลกัษณะของพระพทุธชยัมหานาถได้ 
28 ศรีศกัร วลัลิโภดม.ข้อขดัแย้งเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ไทย.กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2524, 20 
29 ศรีศกัร วลัลิโภดม.“จากพระเจ้าอู่ทองถงึพระเจ้าปราสาททอง”. เมืองโบราณ 7, 3 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2524), 42 
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ธรรมศาลาท่ีปรากฏอยูใ่นจารึกปราสาทพระขรรค์และธรรมศาลาท่ีถกูค้นพบแล้วนัน้ มีการเกาะตวักนัอยู่ท่ี
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงหวัเมืองต่าง ๆ ท่ีเช่ือกันว่าอยู่ในเขตลุ่มน า้  
เจ้าเจ้าพระยา จนท าให้เกิดความเข้าใจผิดวา่เมืองเหลา่นีอ้ยู่ในลุม่น า้เจ้าพระยาจริง  

หากแต่สภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองเหล่านีอ้าจอยู่ในพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน
มากกวา่อยูใ่นลุม่น า้เจ้าพระยา (ภาคกลาง) เสียอีก  เหตเุพราะมีหลกัฐานท่ีปรากฏในจารึกท่ีกล่าวถึงการสร้าง
ถนนโบราณจากเมืองพระนครไปยงัเมืองพิมาย30 และเมืองต่าง ๆ ท่ีเป็นเมืองขึน้นัน้ได้ถกูกล่าวถึงในจารึกไม่
อาจเป็นพืน้ท่ีในแถบลุม่น า้เจ้าพระยาได้ เน่ืองจากไม่มีหลกัฐานท่ีระบไุด้ว่าพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ได้ทรงยึดเมือง
เหล่านีเ้ป็นเมืองขึน้จริง หากแตมี่ความสมัพนัธ์ทางด้านอ่ืนมากกว่า กล่าวคือ การแตง่งานของกษัตริย์ระหว่าง
รัฐเพ่ือการรักษาความสมัพนัธ์ระหว่างเมือง ด้วยเหตุผลนีจ้ึงไม่อาจเรียกได้ว่า พืน้ท่ีลุ่มน า้เจ้าพระยาตกเป็น
เมืองใต้อ านาจขอม  

อาจกล่าวได้ว่าปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ตัง้อยู่ในแถบลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาหรือในภาคกลางของประเทศไทย
นัน้เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินท่ีได้รับอิทธิพลทางรูปแบบสถาปัตยกรรมจากขอมแบบบายนท่ีได้คล่ีคลาย
ลงมาแล้ว และจากต าแหน่งท่ีตัง้ของธรรมศาลาท่ีพบในจารึกและค้นพบจริงนัน้มิ ได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ จงึอาจสรุปได้วา่ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ไมไ่ด้มีฐานะเป็นธรรมศาลา 

 

 สรุปประเดน็เร่ืองปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ในฐานะความเป็นธรรมศาลา  

จากท่ีนักวิชาการเสนอเร่ืองปราสาทวัดเจ้าจันทร์อาจเคยเป็นธรรมศาลามาก่อนนัน้ อาจเน่ืองด้วย
แผนผงัของวดัเจ้าจนัทร์ท่ีมีปราสาทประธานอยู่ในผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้า และมีวิหารซึ่งอยู่ในผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้านัน้มี
ต าแหนง่อยูท่ี่ด้านหน้าปราสาททางทิศตะวนัออก จึงท าให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นวิหารนัน้อาจเป็นมณฑปท่ีตอ่
ออกมาจากครรภคฤหะหรือตวัปราสาท และเม่ือรวมกันแล้วท าให้ปราสาทวัดเจ้าจันทร์มีรูปแบบผังอาคาร
เหมือนกบัธรรมศาลาท่ีอยูใ่นผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

แต่เม่ือเทียบจากขนาดศิลาแลงของปราสาทมีขนาดใหญ่กว่าศิลาแลงท่ีวิหาร และจากชัน้ดินของ
ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ท่ีอยู่ในระดบัต ่ากว่าวิหาร จึงอาจกล่าวได้ว่าวิหารนัน้ได้สร้างขึน้มาภายหลงัและมิได้เป็น
อาคารท่ีเช่ือมตอ่กนัหรือหลงัเดียวกนักบัปราสาท ท่ีจะท าให้ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีฐานะเป็นธรรมศาลาได้ 

                                                           
30 ศรีศกัร วลัลิโภดม.“จากพระเจ้าอู่ทองถงึพระเจ้าปราสาททอง”. เมืองโบราณ 7, 3 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2524), 36  
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ได้ข้อสรุปว่าปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีแผนผงัอาคารท่ีตา่งจากธรรมศาลาท่ีพบในประเทศไทย เน่ืองจาก
ธรรมศาลามีแผนผงัอาคารเป็นรูปท่ีเหล่ียมผืนผ้าแตป่ราสาทวดัเจ้าจนัทร์เป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุส อีกทัง้
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมยงัมีความตา่งกันท่ีเดน่ชดัคือ มีอาคารย่ืนยาวออกไปทางด้านทิศตะวนัออก พร้อม
ทัง้เจาะชอ่งหน้าตา่งทางด้านทิศใต้ ท่ีเรือนธาตขุองธรรมศาลาด้านทิศตะวนัตกจะมีการเจาะช่องประต ูเพ่ือเป็น
ทางเข้า-ออกของปราสาท ซึ่งทางเข้าอยู่ทิศตะวนัออกอยู่ในส่วนของมณฑป  และมีการเจาะช่องหน้าต่างด้าน
ทิศใต้ของเรือนธาตปุราสาทพร้อมทัง้มีกรอบซุ้มหน้าต่างแบบเสาตัง้คานทบั ต่างจากวดัเจ้าจนัทร์ท่ีมีทางเข้า
ทางเดียว (ทิศตะวนัออก) มีซุ้มมขุย่ืนท าเป็นซุ้มประตหูลอกอีกสามด้านท่ีเหลือ ไมพ่บการเจาะช่องหน้าตา่งหรือ
ประต ู 

ธรรมศาลาท่ีพบในประเทศไทยจะอยู่แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเป็นเส้นทางโบราณของ
อาณาจักรขอม จากเมืองพระนครมายังเมืองพิมาย เช่นปราสาทตาเหมือน จ.สุรินทร์ และปราสาทบ้านบ ุ        
จ.บรีุรัมย์ ซึง่ตรงตามข้อมลูในจารึกปราสาทพระขรรค์ท่ีมีการกล่าวถึงการสร้างธรรมศาลาหรือท่ีพกัคนเดินทาง
ตามแนวเส้นทางนี ้และตามข้อมลูในจารึกนีไ้ม่ปรากฏเส้นทางท่ีมายงัแถบตะวนัตกหรือลุ่มน า้เจ้าพระยา อนั
เป็นท่ีตัง้ของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ จึงอาจสรุปได้ว่าปราสาทวัดเจ้าจันทร์อาจไม่เคยเป็นธรรมศาลาจาก
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและข้อมูลจากศิลาจารึกท่ีมาช่วยสนับสนุนความคิดเหน็นี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2. ปราสาทวัดเจ้าจันทร์ในฐานะความเป็นสุคตาลัยหรือศาสนสถานประจ าอโรคยศาล 

อโรคยศาล เป็นงานสถาปัตยกรรมในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 จากหลกัฐานข้อความในฉันท์ บทท่ี 
117 ในจารึกปราสาทตาพรหม พ.ศ.1729 กลา่วถึง “การสถาปนาอโรคยศาล 102 แห่งทกุๆวิษัย (เมือง)”31 และ
จารึกปราสาทพระขรรค์ท่ีมีการกล่าวถึงการสร้างอโรคยศาลเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า อโรคยศาล เป็นสถานท่ี
ส าคญัท่ีกษัตริย์สัง่ให้สร้างขึน้ในขณะนัน้ โดยพบร่องรอยของ  อโรคยศาลกระจายตวัจากเมืองพระนคร มายงั
พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพืน้ท่ีประเทศลาว32 สนันิษฐานว่าหน้าท่ีของอโรคยศาลใช้
เป็นโรงพยาบาลส าหรับรักษาประชาชนในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 และจากการศกึษาพบว่า อโรคยศาลแตล่ะ
แห่งมีการพบจารึกท่ีมีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมยอดกระโจมและมีการเรียงล าดบัเนือ้หาเหมือนกันทุกหลัก โดย
เร่ิมต้นจากบทสรรเสริญ พระพทุธเจ้า, พระไภษัชยครุุไวฑรูยประภา, พระศรีสรูยไวโรจนะ, พระศรีจนัทรไวโรจ
นะ ถัดไปเป็น พระราชประวตัิและบทสรรเสริญพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 และขัน้ตอนการสถาปนาอโรคยศาล 
รายช่ือแพทย์, ผู้ประกอบพิธีกรรม, เจ้าหน้าท่ีแผนกต่างๆในอโรคยศาล และรายการสิ่งของท่ีใช้บชูา ใช้เป็น
เคร่ืองยา และสิ่งของส าหรับผู้ประกอบพิธีกรรม 33 

อโรคยศาลอาจจะมีองค์ประกอบทัง้หมด  2 ส่วนคืออาคารท่ีไว้ส าหรับรักษาคนเจ็บป่วยซึ่งสนันิษฐาน
ว่าเป็นอาคารเคร่ืองไม้ซึ่งปัจจุบันไม่หลงเหลือหลักฐานอาคารและอีกส่วนหนึ่งคือ ศาสนสถานประจ า         
อโรคยศาลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สคุตาลยั” ซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานพระไภษชยครุุ  หากแตใ่นศิลาจารึกเรียก
ทัง้สองส่วนนีร้วมกันว่า อโรคยศาล อีกทัง้ความเช่ือนีไ้ด้ถูกเน้นย า้โดยศาสตราจารย์ยอร์ซ เซเดส์ ว่า กลุ่ม
ปราสาทท่ีสร้างด้วยศลิาแลงเป็นเพียงศาสนสถานประจ าโรงพยาบาลเทา่นัน้34 

 
แผนผงัอโรคยศาล 

แผนผงัอโรคยศาลท่ีพบมากในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีองค์ประกอบคอ่นข้างสมบรูณ์และตรง

กบัข้อมลูในจารึก (ภาพท่ี 39) กล่าวคือ ปราสาทศิลาแลงผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ 8 เมตร ยาว 

10 เมตร สงูประมาณ 8 เมตร หนึ่งหลงัส่วนใหญ่มีประตทูางเข้าทางด้านทิศตะวนัออกเพียงด้านเดียว ตัง้อยู่

เกือบก่ึงกลางของก าแพงแก้ว อาคารหลงันีน้า่จะเป็นอาคารประธานและสนันิษฐานว่าเป็นสคุตาลยั ตรงมมุทิศ
                                                           
31  รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู. “อโรคยศาล : ความรู้ทัว่ไปและข้อสงัเกตเบือ้งต้น” .เมืองโบราณ 30, 3 (กนัยายน-กรกฎาคม 2547), 17 
32 กฤช เหลือลมยั. “ธรรมศาลา: ข้อสงัเกตในรอบแปดร้อยปี”.เมืองโบราณ 34, 2 (กนัยายน-กรกฎาคม 2547), 68 
33 ก่องแก้ว วีระประจกัษ์ จารึกพบท่ีอโรคยศาล ใน นานาสารรัถคดีจากจารึกและเอกสารโบราณ.กรุงเทพ :บริษัท พิมพ์ดีการพิมพ์ จ ากดั, 
2557, 46-47 
34 รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู. “อโรคยศาล : ความรู้ทัว่ไปและข้อสงัเกตเบือ้งต้น” .เมืองโบราณ 30, 3 (กนัยายน-กรกฎาคม 2547), 22 
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ตะวนัออกเฉียงใต้ภายในก าแพงแก้วมีบรรณาลยั มีลกัษณะเป็นอาคารในผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีประตทูางเข้ า

ทางด้านทิศตะวนัตก หนัหน้าเข้าหาปราสาทประธาน (ภาพท่ี 30) ด้านทิศตะวนัออกของบรรณาลยัท าเป็น

ประตูหลอก เช่นท่ีกู่สันรัตน์ จ.มหาสารคาม35  ก าแพงแก้วท่ีล้อมรอบมีโคปุระอยู่กึ่งกลางด้านทิศตะวันออก 

(ภาพท่ี 31)  บางแหง่มีประตเูล็กๆ อยูต่รงชว่งท่ีแนวก าแพงประชิดกบัด้านหลงัของอาคารบรรณาลยัพอให้ผ่าน

เข้าออกได้  หน้าบนัของโคปรุะก่อด้วยศิลาแลง บางแห่งพบการแกะสลกัภาพท่ีหน้าบนัเป็นรูปพระโพธ์ิสตัว์    

อวโลกิเตศวรท่ีกึ่งกลางเช่น กุฏิฤๅษีบ้านหนองบวัลาย เชิงเขาพนมรุ้งและท่ีหลังคาของโคปรุะ นอกก าแพงตรง

มมุทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ มีสระน า้ส่ีเหล่ียมผืนผ้าสระหนึ่งหรือท่ีเรียกว่า บาราย อาจมีกรุขอบโดยศิลาแลง 36  

(ภาพท่ี 32)   

รูปแบบสถาปัตยกรรมของสคุตาลยัหรือศาสนสถานประจ าอโรคยศาล 

แผนผงัอาคารปราสาทประธานเป็นรูปส่ีเหล่ียม มีปราสาทประธานขนาดเล็กรูปทรงพุ่มอยู่ในก าแพง
แก้ว มีมขุย่ืนออกไปด้านหน้าซึ่งหนัไปทางทิศตะวนัออก มกัมีประตทูางเข้าเฉพาะด้านหน้า (ภาพท่ี 33)    ท่ีมขุ
ปราสาทประธานของสคุตาลยัในประเทศกมัพชูา เช่น ปราสาทพรหมตาเก็ลจะมีการเจาะช่องหน้าตา่งสองช่อง  
(ภาพท่ี 34)    แตส่ าหรับสคุตาลยัในประเทศไทย การเจาะช่องหน้าต่างสองช่องไม่ใช่กฎตายตวั เพราะพบทัง้
มขุของปราสาทประธานท่ีเจาะช่องเดียวเช่น ท่ีปราสาทก าแพงน้อย จงัหวดัศรีสะเกษ ปรางค์กู่ จงัหวดัชยัภูมิ 
(ภาพท่ี 33) ปราสาทตาเหมือนโต๊ด จงัหวดัสุรินทร์ (ภาพท่ี 35)   ขณะท่ีบางแห่งไม่มีการเจาะช่องเลย เช่น 
ปราสาทนางร า จงัหวดันครราชสีมา (ภาพท่ี 36) และอีกสามด้านของปราสาทนัน้ท าเป็นประตหูลอก แตบ่าง
แหง่ก็ท าเป็นเพียงผนงัศลิาแลงเทา่นัน้ เชน่ ปรางค์กู่ อ าเภอธวชับรีุ จงัหวดัร้อยเอ็ด 37 (ภาพท่ี 37) 

หน้าบนัของสุคตาลยัเป็นหน้าบนัสองชัน้ หน้าบนัชัน้ท่ีสองเกินเชิงบาตรชัน้ท่ีหนึ่ง มีการใช้กลีบขนุน
ประดบัตามชัน้เชิงบาตรทกุชัน้ ส่วนยอดปราสาทประดบัด้วยกลศ (หม้อแห่งความอดุมสมบรูณ์) ซึ่งการยกเก็จ
และเพิ่มมุมของฐาน เร่ือยไปจนเรือนธาตุนัน้เป็นไปตามระบบศิลปะขอม เรือนยอดนัน้มีลักษณะลดหลั่น     
ตามชัน้แตล่ะชัน้ประดบัด้วยนาคปัก บรรพแถลง กลีบขนนุตามแบบศิลปะขอม ซึ่งส่วนมากจะมีทัง้หมด 5 ชัน้
หรือบางแหง่พบเพียง 3 ชัน้ (ภาพท่ี 35)    

                                                           
35 รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู. “อโรคยศาล : ความรู้ทัว่ไปและข้อสงัเกตเบือ้งต้น” .เมืองโบราณ 30, 3 (กนัยายน-กรกฎาคม 2547), 2228 
36 กฤช เหลือลมยั. “ธรรมศาลา: ข้อสงัเกตในรอบแปดร้อยปี”.เมืองโบราณ 34, 2(เมษายน-มิถนุายน 255), 69  
37 รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู. “อโรคยศาล : ความรู้ทัว่ไปและข้อสงัเกตเบือ้งต้น” .เมืองโบราณ 30, 3 (กนัยายน-กรกฎาคม 2547), 26 



27 
 

เน่ืองจากรูปแบบของปราสาทวัดเจ้าจันทร์ท่ีเป็นปราสาทหลงัโดดและมีลกัษณะใกล้เคียงกับสุคตาลยัท่ี
เป็นศาสนสถานประจ าอโรคยศาลหรือโรงพยาบาล ท่ีปรากฏในศิลาจารึกปราสาทพระขรรรค์ว่า มีการสร้าง 
อโรคยศาลทัง้หมด 102 แห่งตามรับสั่งของพระเจ้าชยัวรมันท่ี  738 หากพิจารณาจากข้อมูลเบือ้งต้นอาจ
สนันิษฐานได้วา่ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์อาจเป็นหนึง่ในสคุตาลยัอีกแหง่หนึง่ท่ียงัไมพ่บในประเทศไทย ทัง้นีย้งัไม่มี
การตรวจสอบจากหลักฐานทางรูปแบบศิลปกรรมของปราสาทวัดเจ้าจันทร์และสุคตาลัยท่ีค้นพบแล้ว ซึ่ง
มาตรฐานขององค์ประกอบของอโรคยศาลมักจะเป็นระเบียบแบบแผน เว้นแต่รูปแบบทางสถาปัตยกรรม
ปลีกย่อยท่ีอาจมีความแตกต่างกัน เน่ืองจากความรีบเร่งในการสร้าง ฝีมือของช่างและศิลปะพืน้ถ่ินของพืน้ท่ี
นัน้ๆ จึงท าให้ผู้ เขียนต้องท าการศกึษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนผงั รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและข้อมูล
ทางโบราณคดี เพ่ือตรวจสอบหน้าท่ีการใช้งานของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ว่า เป็นสุคตาลยัแห่งใหม่ของประเทศ
ไทย 

1. แผนผงัและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
1.1 แผนผงั 

แผนผงัปราสาทเป็นประธานของวดั หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออกและมีผงัอาคารเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส
เหมือนสุคตาลยั ด้านหน้าปราสาทวดัเจ้าจันทร์เป็นพระวิหารในผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ทางด้านทิศเหนือเป็น
มณฑป (ภาพท่ี 1)   แต่ท่ีอโรคยศาลไม่พบสิ่งก่อสร้างท่ีเหมือนกับวดัเจ้าจนัทร์ แต่พบอาคารท่ีทิศตะวนัออก
เฉียงใต้เป็นอาคารอยูใ่นผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้าสนันิษฐานว่าเป็น บรรณาลยั โดยมีประตทูางเข้าอยู่ด้านทิศตะวนัตก
หนัหน้าเข้าหาปราสาทประธาน (ภาพท่ี 29) แทนอาคารวิหารและมณฑปของวดัเจ้าจนัทร์  

จากแผนผงัของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์จะเห็นได้วา่ มีเพียงปราสาทประธานและแนวก าแพงแก้วเท่านัน้ท่ี
มีลกัษณะคล้ายกับแผนผงัของอโรคยศาล ซึ่งแนวก าแพงแก้วท่ีวดัเจ้าจนัทร์ท่ียงัคงมีหลกัฐานหลงเหลืออยู่ท่ี
ด้านทิศใต้เป็นแนวยาวเล็กน้อยและท่ีด้านทิศเหนือพบชิน้ส่วนของก าแพงแก้วเท่านัน้ (ภาพท่ี  38 และ 39) 
หากแตแ่นวก าแพงแก้วท่ีวดัเจ้าจนัทร์นัน้สนันิษฐานว่าสร้างขึน้ในสมยัสโุขทยั ราวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 เพราะ
จากการขดุค้นทางโบราณคดีพบว่าฐานของก าแพงอยู่ในระดบัชัน้ดินสีด าปนเทาซึ่งเป็นชัน้วฒันธรรมสุโขทยั 
โดยมีระดับความลึกประมาณ 70 เซนติเมตร39  แต่องค์ปรางค์สร้างขึน้ในก่อนหน้าแนวก าแพง ราว              
พทุธศตวรรษท่ี 18 จากรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากขอมแบบบายนซึง่ตรงกบัชว่งสมยันัน้  

                                                           
38 รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู. “อโรคยศาล : ความรู้ทัว่ไปและข้อสงัเกตเบือ้งต้น” .เมืองโบราณ 30, 3 (กนัยายน-กรกฎาคม 2547), 17 
39 สรุเดช วชิิตจารุกลุ.พฒันาการเมืองเชลียง : จากการศกึษาหลกัฐานเอกสารประวตัศิาสตร์และข้อมลูใหม่ทางโบราณคดี.สารนิพนธ์ 
ศลิปศาสตร์บณัฑติ สาขาโบราณคดี บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2537, 96 
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อีกทัง้ระยะห่างระหว่างก าแพงแก้วและปราสาทประธานของวัดเจ้าจันทร์นัน้ไม่สอดคล้องกันกล่าวคือ 
ระยะห่างระหว่างแนวก าแพงแก้วด้านทิศใต้จนถึงปราสาทประธานประมาณ 8.80 เมตร และจากแนวก าแพง
แก้วด้านทิศเหนือถึงปราสาทประธานประมาณ 14.30 เมตร ท าให้ปราสาทประธานไม่ได้อยู่ตรงกึ่ งกลางของ
แนวก าแพง  หากแต่ระยะห่างระหว่างแนวก าแพงแก้วด้านทิศเหนือกับอาคารมณฑปคือ  7 เมตร ซึ่งเป็น
ระยะทางท่ีใกล้เคียงกบัด้านทิศใต้ อีกทัง้จากการขดุตรวจท่ีก าแพงแก้วของวดัเจ้าจนัทร์พบว่า ฐานของก าแพง
อยูใ่นระดบัชัน้ดนิสีด าปนเทาซึง่เป็นชัน้วฒันธรรมสโุขทยั โดยมีระดบัความลึกประมาณ 70 เซนติเมตร40  ท าให้
ทราบได้วา่ก าแพงแก้วอาจจะสร้างล้อมรอบสิ่งก่อสร้างทัง้หมดคือ ปราสาท วิหารและมณฑป ท่ีสร้างขึน้ในสมยั
สโุขทยัมาแล้ว จึงอาจสนันิษฐานได้ว่าก าแพงแก้วสร้างในภายหลงัการสร้างปราสาท ซึ่งท าให้ไม่พบหลกัฐาน
ขององค์ประกอบของการสร้างอโรคยศาลภายในบริเวณวดัเจ้าจนัทร์ พบเพียงปราสาทประธานเท่านัน้ จึงกล่าว
ได้วา่ปราสาทประธานนัน้มิอาจเป็นสคุตาลยัหรือศาสนสถานประจ าอโรคยศาล 

1.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมสคุตาลยักบัปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ 
 ฐาน 

ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ท าฐานเป็นฐานบวัคว ่า-บวัหงาย (อยู่ชัน้ใต้ดิน) ถัดขึน้ไปเป็นฐานหน้ากระดาน
หรือฐานเขียงและฐานหน้ากระดานรองรับเรือนธาตใุนฐานชัน้นีย้่อมมุตามเรือนธาตดุ้วย แตท่ี่สคุตาลยัเร่ิมจาก
ฐานเขียงยกสูงและฐานเขียงเตีย้ๆ รองรับเรือนธาตทุัง้สองฐานนีย้่อมุมตามเรือนธาต ุปราสาทตาเหมือนโต๊ด   
จ.สุรินทร์ (ภาพท่ี 35) และปรางค์กู่ จ. ชยัภูมิ (ภาพท่ี 33)   และด้านทิศตะวนัออกนัน้ท าเป็นบนัไดทางเข้าสู่
ครรภคฤหะตัง้แตช่ัน้ฐาน เชน่ ปรางค์กู่ จ.ชยัภมูิ (ภาพท่ี 33)    

ฐานของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ตา่งจากสคุตาลยัทัว่ไปท่ีเห็นได้ชดัเจนคือ การย่อมมุท่ีฐานตามเรือนธาตุ
หรือครรภคฤหะและด้านทิศตะวนัออกจะท าเป็นบนัไดทางขึน้ เน่ืองจากฐานเขียงของสคุตาลยันัน้ยกสงูมาก แต่
ท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ฐานเขียงอยูใ่กล้ติดกบัพืน้ เน่ืองจากการทบัถมของดนิท าให้ฐานท่ีเหลืออยูใ่ต้ดนิ  

 ครรภคฤหะ 

รูปแบบโดยทัว่ไปของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีความคล้ายคลึงกบัสุคตาลยัอยู่มาก หากแต่รายละเอียด
ปลีกย่อยนัน้มีความแตกต่างกันกล่าวคือ ชัน้ของหน้าบันท่ีปราสาทวัดเจ้าจันทร์ท าสองชัน้ซ้อนกัน แต่ท่ี           
สคุตาลยัท าเพียงหนึ่งชัน้ขนาดใหญ่และสูงเท่า ๆ กบัหน้าบนัสองชัน้รวมกนัของปราสาทวดัจนัทร์กล่าวคือ สูง
ถึงชัน้เชิงบาตรท่ีด้านบนของครรภคฤหะ ทว่ารายละเอียดส่วนนีม้ิอาจท าไปตดัสินได้ว่าปราสาทวดัเจ้าจนัทร์

                                                           
40 สรุเดช วชิิตจารุกลุ.พฒันาการเมืองเชลียง : จากการศกึษาหลกัฐานเอกสารประวตัศิาสตร์และข้อมลูใหม่ทางโบราณคดี.สารนิพนธ์ 
ศลิปศาสตร์บณัฑติ สาขาโบราณคดี บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2537,  96 
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มิใช่รูปแบบของสุคตาลัย เพราะสุคตาลยัหลายแห่งนัน้มีรายละเอียดท่ีต่างกัน เช่นท่ีปราสาทตาเหมือนโต๊ด     
จ.สริุนทร์ ไมพ่บการท าหน้าบนัท่ีด้านของประตหูลอก  

ลกัษณะท่ีชดัเจนในการแยกปราสาทวดัเจ้าจนัทร์กับสุคตาลยัจากกันคือ มุขด้านทิศตะวันออกท่ีย่ืน
ยาวออกมามากกว่าด้านอ่ืน มีบนัไดทางขึน้ด้านหน้าและทางทิศใต้ของมุขมักพบการเจาะช่องหน้าต่างรูป
ส่ีเหล่ียมจตัรัุสอยูเ่ชน่ท่ี ปราสาทตาเหมือนโต๊ด จ.สริุนทร์ (ภาพท่ี 40)   ซึง่รูปแบบนีไ้มพ่บท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ 
ท่ีจะท าท ามุขย่ืนออกมาเพียงเล็กน้อยท าเป็นซุ้มประตเูหมือนกันทุกด้าน  (ภาพท่ี 2 และภาพท่ี 4) แม้ว่าจะมี
ร่องรอยศิลาแลงหรือการสร้างวิหารท่ีด้านหน้าปราสาทแล้วอาจเกิดความเข้าใจผิดว่า เป็นมุขย่ืนต่อจาก
ปราสาทเหมือนท่ีสคุตาลยัทัว่ไป แตป่ราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีข้อจ ากดัอยู่ท่ีประตทูางเข้านัน้มขุท าย่ืนออกมาจาก
ปราสาทเล็กน้อย พร้อมทัง้ท ากรอบประตแูละหน้าบนัติดไว้ท่ีมุขด้านนัน้แล้ว จึงไม่สามารถท่ีจะมีมุขย่ืนยาว
ออกมาและท าหน้าบนัได้อีกเหมือนกบัท่ีสคุตาลยั หน้าตา่งท่ีอยูด้่านทิศใต้ของมขุประธานหรือทางเข้านัน้ จึงไม่
อาจปรากฏท่ีวดัเจ้าจนัทร์ได้เชน่กนั  

จากรูปแบบลักษณะดงักล่าวไปข้างต้นอาจสันนิษฐานได้ว่าครรภคฤหะของปราสาทวัดเจ้าจันทร์มี
ความแตกต่างจากรูปแบบสุคตาลยัโดยทัว่ไป แต่ทว่าไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อแตกต่างนีท้ าให้ปราสาทวดัเจ้า
จนัทร์ไม่ได้เป็นสุคตาลัย เน่ืองจากสุคตาลัยหลายแห่งมีรูปแบบลกัษณะรายละเอียดปลีกย่อยท่ีแตกต่างกัน 
อาจเป็นเพราะศิลปะท้องถ่ินหรือฝีมือช่างในแถบนัน้ท าให้งานส่วนนีแ้ตกต่างกัน เช่น ท่ีปรางค์พลสงคราม      
จ.นครราชสีมา ปราสาทประธานเป็นจตัรุมขุ ทางด้านทิศตะวนัออกไม่มีมุขย่ืนออกไป และท่ีปราสาทเมืองเก่า 
จ.นครราชสีมา ปราสาทประธานเป็นจตัุรมุขแต่มีทางเข้าทัง้ส่ีด้าน จึงต้องท าการศึกษาจากส่วนประกอบอ่ืน
เพิ่มเตมิเพ่ือท ามาตรวจสอบหน้าท่ีการใช้งานของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ตอ่ไป 

 ยอด 

ปราสาทวัดเจ้าจนัทร์และสุคตาลัยมีรูปแบบส่วนยอดท่ีคล้ายคลึงกันมากกล่าวคือ ท าเป็นเรือนธาตุ
ซ้อนชัน้เป็นการคดัลอกเรือนธาตยุกขึน้และซ้อนชัน้ 3 ชัน้ พบท่ีเหมือนกับท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ท่ี ปรางค์กู่     
จ.ชยัภมูิ (ภาพท่ี 33) (ทัง้นีท่ี้สคุตาลยัมีชัน้ซ้อนนีแ้ตกตา่งกนัตามฝีมือขา่งและศลิปะท้องถ่ิน หรืออาจเป็นเพราะ
การซ่อมบูรณะท่ีอาจท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนได้ เช่นปราสาทตาเหมือนโต๊ด มีเรือนธาตซุ้อนชัน้  4 ชัน้ 
(ภาพท่ี 41) กู่ประภาชยัพบเพียง 2 ชัน้ (ภาพท่ี 42)  ) ในส่วนนีไ้ม่อาจน ามาเป็นข้อเปรียบเทียบได้ชดัเจนมาก
นกั 
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 แตล่ะชัน้ซ้อนมีซุ้มชอ่งบญัชรมีลกัษณะเป็นเสาตัง้คานทบัขนาดเล็กลดหลัน่ตามชัน้ของเรือนธาตซุ้อน
ชัน้และหน้าบนัเช่นเดียวกับซุ้มประตท่ีูเรือนธาตแุละประดบัด้วยนาคปัก บรรพแถลง กลีบขนุน และถัดขึน้ไป
เป็นยอดปราสาทเป็นบวัทรงกลุ่ม กลศตามแบบระบบปราสาทขอม เหมือนกันทัง้ปราสาทวัดเจ้าจนัทร์และ     
สคุตาลยัโดยทัว่ไป ทวา่ท่ีกรอบซุ้มบญัชรท่ีเรือธาตจุ าลองของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์นัน้มีการท ากรอบซุ้มหน้าบนั
เลียนแบบหน้าบนัจริงท่ีเรือนธาต ุลกัษณะเชน่นีไ้มพ่บในรูปแบบของสคุตาลยั ซึ่งสคุตาลยัจะท าเป็นเพียงกรอบ
ซุ้มเสาตัง้คานทบัเรียบๆ ซึง่อาจเป็นเพราะการบรูณะใหม่ 

 ส่วนยอดของทัง้ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์และสุคตาลยัมีความคล้ายกันเกือบทัง้หมด แต่มีข้อแตกต่างท่ี
รายละเอียดเล็กน้อยคือ ส่วนกรอบซุ้มหน้าบนัท่ีซุ้มบญัชรของเรือนธาตจุ าลองท่ีพบในปราสาทวดัเจ้าจนัทร์นัน้
จะไม่พบตามสคุตาลยั ทว่าไม่สามารถน ารายละเอียดปลีกย่อยนีม้าจ าแนกระหว่างปราสาทวดัเจ้าจนัทร์และ
สคุตาลยัได้ เพราะสคุตาลยัหลายแหง่มีลกัษณะท่ีแตกตา่งออกไปตามฝีมือของชา่งและศิลปะท้องถ่ินท่ีได้รับมา 
จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า ส่วนยอดของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากสุคตาลยัทัว่ไปจนท าให้สรุป
แบบเข้าใจผิดวา่ ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มิใชส่คุตาลยั 

หากพิจารณารูปแบบทางสถาปัตยกรรมของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์แบบผิวเผิน อาจท าให้สนันิษฐานว่า

ปราสาทหลงันีอ้าจเป็นสุคตาลัย แต่เม่ือพิจารณาแต่ละส่วนถึงรายละเอียดปลีกย่อยของสุคตาลัยท่ีพบนัน้มี

ความแตกต่างกันกล่าวคือ ฐานอาคารท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์เร่ิมจากฐานบวัลูกฟักแล้วจึงเป็นฐานเขียงและ

ฐานหน้ากระดานรองรับเรือนธาตุ ซึ่งทัง้ฐานบัวลูกฟักและฐานเขียงมิได้ย่อมุมตามเรือนธาตุ แต่ฐานของ       

สคุตาลยัเป็นฐานเขียงยกสงูและฐานรองรับเรือนธาตตุา่งย่อมมุตามเรือนฐานเหมือนกนั  

เรือนธาตขุองปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีลกัษณะคล้ายกบัสคุตาลยักล่าวคือการท ามขุทัง้ส่ีทิศ เป็นทางเข้า 
1 ด้าน คือทางทิศตะวนัออก และประตหูลอกอีกสามด้าน   ลกัษณะพิเศษของสคุตาลยัท่ีมีความแตกตา่งจาก
ปราสาทวัดเจ้าจันทร์อีกอย่างหนึ่งคือ ด้านทางเข้านัน้ท าเป็นมุขย่ืนออกมาจากตัวปราสาท แต่ท่ีปราสาท        
วดัเจ้าจนัทร์ท าเป็นมขุย่ืนออกมาเล็กน้อยทัง้ส่ีด้านเทา่กนั 

สุคตาลัยบางแห่งมีการเจาะช่องหน้าต่างทางด้านทิศใต้ เช่นท่ี ปรางค์กู่ จ.ชยัภูมิ แต่มีบางแห่งไม่มี
หน้าต่างเลยเช่นท่ี ปราสาทนางร า จ.นครราชสีมา  เช่นเดียวกับท่ีปราสาทวัดเจ้าจันทร์ไม่มีการเจาะช่อง
หน้าตา่งท่ีมขุหรือท่ีตวัปราสาท 
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หน้าบนัของเรือนธาตสุคุตาลยัเป็นหน้าบนัชัน้เดียวยกสงูเกินกว่าชัน้เชิงบาตรชัน้ท่ีหนึ่ง มีลกัษณะเป็น

ทรงจัว่เรียบไม่มีกรอบหน้าบนัแต่มีลวดลายแกะสลกัประดบั เช่นท่ี ปรางค์กู่ จ.ชยัภุมิ แตบ่างแห่งไม่มีหน้าบนั

ทรงจัว่ แตเ่ป็นการก่อผนงัยกสงูขึน้ไปเท่ากบัชัน้เชิงบาตร เช่นท่ีปราสาทตาเหมือนโต๊ด จ.สริุนทร์  ตา่งจากหน้า

บนัท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ มีหน้าบนัสองชัน้กล่าวคือ หน้าบนัชัน้แรกอยู่ท่ีต าแหน่งกรอบประต ูและชัน้ท่ีสองอยู่

ท่ีตวัเรือนธาต ุโดยกรอบหน้าบนัชัน้บนอยูใ่นระดบัเดียวกบัเชิงบาตรของเรือนธาตจุ าลองชัน้ล่าง หน้าบนัทัง้สอง

ชัน้นีมี้ลกัษณะเป็นซุ้มทรงจัว่และมีการเซาะร่องตรงกลาง  

สว่นยอดปราสาทหรือเรือนธาตซุ้อนชัน้นีส้คุตาลยัแตล่ะแห่งมีจ านวนชัน้ซ้อนท่ีตา่งกนั มีตัง้แต ่3-5 ชัน้ 

แต่ละชัน้จะประดบัด้วยช่องซุ้มบญัชรท่ีมีลักษณะเป็นแบบเสาตัง้คานทับ เช่นท่ีปรางค์กู่ จ.ชัยภูมิ ต่างจาก

ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ท่ีเหนือซุ้มบญัชรจะมีกรอบหน้าบนัทรงจัว่เหมือนกบัท่ีตวัเรือนธาตปุระดบัอยู่ด้วย ซึ่งมีทกุ

ชัน้ทกุด้านของเรือนธาตชุัน้ซ้อน  

กลีบขนนุ บรรพแถลง อนัเป็นชิน้ส่วนทางสถาปัตยกรรมท่ีมกัประดบัตามเรือนธาตจุ าลองนี ้ท่ีปราสาท

วดัเจ้าจนัทร์พบชิน้สว่นเหลา่นีท้กุด้านและทกุชัน้ของเรือนธาตจุ าลองเช่นเดียวกบัท่ีสคุตาลยั (บางแห่งอาจไม่มี

ชิน้สว่นสถาปัตยกรรมเหลา่นีเ้หลืออยู ่อาจเน่ืองจากการหกัหายและพงัทลายลง) 

เน่ืองจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของสคุตาลยันัน้มิได้มีระเบียบท่ีแน่นอน อาจเพราะเป็นการทยอย

สร้างหลงัจากสร้างอโรคยศาลไปแล้วตัง้แตปี่มหาศกัราช 1108 หรือ พทุธศกัราช 1729 ทัว่อาณาจกัรขอม41 ซึ่ง

สนันิษฐานได้วา่เมืองท่ีไกลจากตวัพระนครอาจสร้างขึน้ไลห่ลงัตามอโรคยศาลท่ีใกล้เมืองมากกว่า  

เน่ืองจากรูปแบบของสุคตาลัยแต่ละแห่งไม่ระเบียบท่ีเหมือนกันจนสามารถน ามาเป็นต้นแบบเพ่ือ

เปรียบเทียบกับปราสาทวดัเจ้าจนัทร์เพ่ือระบุว่าเป็นสุคตาลยัได้ อาจต้องพิจารณาจากองค์ประกอบอ่ืน เช่น

แผนผงัของอโรคยศาล และข้อมลูทางโบราณคดีท่ีชว่ยยืนยนัต าแหนง่ท่ีตัง้ของอโรคยศาลตอ่ไป 

2. ต าแหนง่ท่ีตัง้อโรคยศาลท่ีปรากฏในจารึก 

ในจารึกปราสาทตาพรหมกล่าวถึง การสร้างอโรคยศาลว่าเป็นรับสัง่ของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ทรงสัง่ให้
สร้างอโรคยศาลจ านวน 102 แห่งในทกุๆ วิษัย (จงัหวดั)42 และมีการสถาปนารูปเคารพจ านวน 798 องค์43 และ
                                                           
41 รุ่งโรจน์ ภิรมย์“อโรคยศาล : ความรู้ทัว่ไปและข้อสงัเกตเบือ้งต้น” .เมืองโบราณ 30, 3 (กนัยายน-กรกฎาคม 2547), 31 
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จากจารึกปราสาทพระขรรค์กล่าวถึงการสร้างอโรคยศาลบนเส้นทางสายหลกัในอาณาจกัรขอม จากเมืองพระ
นครไปยังเมืองต่างๆ ในอาณาจักรทัง้หมด 3 สายกล่าวคือ สายแรกไปยังเมืองวิชัยปุระ เมืองหลวงของ
อาณาจกัรจาม (ประเทศเวียดนามในปัจจบุนั) สายท่ีสองไปยงัเมืองพิมาย (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย
ในปัจจบุนั) และอีกสายหนึง่ไปยงัภาคกลางของไทย44 

อโรคยศาลท่ีพบแล้วในประเทศไทยทัง้หมด 30 แห่ง ส่วนมากอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 45 ซึ่งมีทัง้อยู่
ในเส้นทางถนนสายหลกัท่ีถกูกลา่วถึงในจารึกปราสาทพระขรรค์ข้างต้นและมีบางแห่งวางตวักระจายตามเมือง
ส าคัญในสมัยนัน้ มีหนึ่งแห่งท่ีอยู่ภาคตะวันออกคือท่ีปราสาทบ้านน้อย จ.สระแก้ว และท่ีโบราณสถาน
หมายเลข 1 ตัง้อยูท่ี่หน้าวิหารพระพทุธบาท ท่ีวดัมรกต ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบรีุ (แตย่งัไม่สามารถ
ระบุได้แน่ชัดเน่ืองจากแผนผังไม่ชัดเจน)46 หากพิจารณาถึงการแบ่งอาณาเขตของประเทศในสมัยก่อน         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกอาจเป็นอาณาจักรขอม โดยเฉพาะอาจเป็นจังหวัดหนึ่งใน
อาณาจกัรนัน้ด้วย    

ในภาคกลางของประเทศไทยยงัไม่เคยพบอโรคยศาลมาก่อน เน่ืองจากอโรคยศาลท่ีพบส่วนใหญ่นัน้อยู่ใน
แถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก (ปราจีนบรีุและสระแก้ว) ซึ่งตรงกับเส้นทางถนนท่ีพระเจ้า
ชยัวรมนัท่ี 7 ทรงสร้างขึน้ดงัปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์ ท่ีสร้างถนนจากเมืองพระนครไปยงัเมืองพิมาย 
และได้สร้างอโรคยศาลไว้ตามจดุท่ีพกัตา่ง ๆ ด้วย (ธรรมศาลา)  

อีกทัง้ภาคกลางหรือพืน้ท่ีลุ่มแม่น า้เจ้าพระยานัน้ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ท่ี
พระองค์จะสร้างอโรคยศาลเพ่ือรับใช้ประชาชนของพระองค์ได้ เน่ืองจากพบข้อความในศิลาจารึกปราสาทตอร์
กลา่วถึง พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ทรงชนะสงครามและยึดเมืองทางทิศตะวนัตกได้ ทว่ามีการพบจารึกของพระเจ้า
ชยัวรมนัท่ี 7 อยูท่างทิศตะวนัตกสดุ (จากพระนครท่ีประเทศกมัพชูา) อยู่ในเขต จ.ปราจีนบรีุ พบจารึกบนกรอบ
คันฉ่องส าริดท่ีถวายแด่อโรคยศาลแห่งอวัธยปุระ และอีกชิน้หนึ่งท่ีถวายแด่สังโวก ซึ่งในบริเวณนีพ้บ          
ศาสนสถานท่ีสันนิษฐานว่าเป็นอโรคยศาลคือ โบราณสถานหมายเลข  1 ท่ีวัดสระมรกต อ.ศรีมโหสถ              

                                                                                                                                                                                           
42 กฤช เหลือลมยั. “ธรรมศาลา: ข้อสงัเกตในรอบแปดร้อยปี”.เมืองโบราณ 34, 2 (เมษายน-มิถนุายน 255), 68 
43 รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู. “อโรคยศาล : ความรู้ทัว่ไปและข้อสงัเกตเบือ้งต้น” .เมืองโบราณ 30, 3 (กนัยายน-กรกฎาคม 2547), 34 
44 สทุธิธรรม. “ภมูิที่ตัง้อโรคยศาล: ความสมัพนัธ์กบับริบททางการเมือง”.เมืองโบราณ 30, 3 (กนัยายน-กรกฎาคม 2547), 59 
45 ดใูนตารางรายช่ืออโรคยศาลที่ค้นพบ หน้า 107-108 
46 กฤช เหลือลมยั. “ธรรมศาลา: ข้อสงัเกตในรอบแปดร้อยปี”.เมืองโบราณ 34, 2 (เมษายน-มิถนุายน 255),  68-69 
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จ.ปราจีนบุรี ซึ่งอาจสนันิษฐานได้ว่าพืน้ท่ีนีเ้ป็นเขตตะวนัตกสุดของอาณาจกัรขอมในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี  
747 

หากแต่จารึกคนัฉ่องท่ีพบนัน้สามารถเคล่ือนย้ายได้ จึงไม่อาจสรุปได้ชดัเจนว่าพืน้ท่ีในเขต จ.ปราจีนบุรีนี ้
เป็นเขตตะวนัตกสดุขออาณาจกัรขอม ซึ่งนอกจากหลกัฐานนี ้ไม่มีข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีมาสนบัสนนุได้ว่าพืน้ท่ีในภาค
กลางมิใช่เมืองขึน้ของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 นอกจากข้อสนันิษฐานท่ีเก่ียวกบัพระราชอ านาจของพระเจ้าชยัวร
มนัท่ี 7 ได้แผ่อิทธิพลไปไกลถึงภาคกลาง ทว่าอ านาจนีไ้ม่ใช่การยึดเมือง หรือเผยแผ่อิทธิพลทางศาสนามา
อย่างเต็มรูปแบบ มีเพียงหลกัฐานในเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างเมืองกนัเท่านัน้ กล่าวคือ การแตง่งานระหว่าง
กษัตริย์48  

อีกทัง้ไม่มีเอกสารใดระบุถึงพืน้ท่ีแถบลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาตกเป็นเมืองขึน้ของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 จริง 
เน่ืองด้วยพบข้อมูลในจากรึกปราสาทพระขรรค์ท่ีกล่าวถึงการท าศกึสงครามกบัอาณาจกัรจามปาและหวัเมือง
ใกล้เคียงเท่านัน้49 อีกทัง้จดหมายเหตขุองจีน ในช่วงประมาณ พ.ศ.1743 ได้ระบวุ่าแคว้น เจนลีฟู ได้ส่งฑตูไป
ยงัประเทศจีน ซึ่งเมืองเจนลีฟูนีเ้ป็นรัฐท่ีมีความสมัพนัธ์กบัรัฐท่ีเรียกว่า สยาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นสยาม
ประเทศท่ีมีพัฒนาการอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของลุ่มแม่น า้เจ้าพระยา 50 ซึ่งอาจรวมถึงสุโขทัยด้วย จึงอาจ
กล่าวได้ว่าพืน้ท่ีบริเวณลุ่มน า้เจ้าพระยาอาจไม่เคยตกเป็นเมืองขึน้ของพระเจ้าชยัวรมันท่ี 7 และจากข้อมูล
ดงักลา่วอาจสรุปได้วา่ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ไมอ่าจเป็นสคุตาลยัหรือศาสนสถานประจ าอโรคยศาลได้ 

สรุปข้อมลูทางโบราณคดี 

อโรคยศาลส่วนใหญ่ท่ีถูกค้นพบแล้วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัน้นอกจากจะถูกกล่าวถึงในจารึก
ปราสาทพระขรรค์ถึงต าแหนง่ท่ีตัง้ตามเส้นทางถนนโบราณจากเมืองพระนครมายงัเมืองพิมายแล้ว ยงัมีจารึกท่ี
ชว่ยสนบัสนนุถึงการระบศุาสนสถานนัน้ๆ ว่าเป็อโรคยศาลจริงคือ จารึกของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี  7 ท่ีกล่าวถึงบท
สรรเสริญพระพทุธเจ้าและพระเกียรติของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ท่ีทรงสร้างอโรคยศาลขึน้51 ซึ่งท่ีปราสาทวดัเจ้า
จันทร์ไม่พบศิลาจารึกดังกล่าว รวมถึงเมืองอ่ืน ๆ ในแถบลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาท่ีเ ช่ือว่าถูกกล่าวถึงในจารึก
ปราสาทพระขรรค์นัน้ ไม่พบศิลาจารึกของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 มาช่วยสนบัสนนุข้อสนันิษฐานนี ้จากข้อมูล

                                                           
47 รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู. “อโรคยศาล : ความรู้ทัว่ไปและข้อสงัเกตเบือ้งต้น” .เมืองโบราณ 30, 3 (กนัยายน-กรกฎาคม 2547), 36 
48ศรีศกัร วลัลิโภดม.“จากพระเจ้าอู่ทองถงึพระเจ้าปราสาททอง”. เมืองโบราณ 7, 3 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2524): 39 
49 ศรีศกัร วลัลิโภดม.ข้อขดัแย้งเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ไทย.กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2524 : 20 
50 ศรีศกัร วลัลิโภดม.“จากพระเจ้าอู่ทองถงึพระเจ้าปราสาททอง”. เมืองโบราณ 7, 3 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2524): 42 
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ดงักลา่วอาจระบไุด้วา่ ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์นัน้อยูน่อกเขตการกระจายตวัของอโรคยศาลท่ีพบและไม่มีจารึกใด
มาชว่ยยืนยนัวา่เป็นอโรคยศาลจริง จงึอาจกลา่วได้วา่ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มิใชส่คุตาลยั 

สรุปประเดน็เร่ืองปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ในฐานะความเป็นสคุตาลยัหรือศาสนสถานประจ าอโรคยศาล 

เน่ืองจากปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมคล้ายกบัสคุตาลยัท่ีพบในประเทศไทย กล่าวคือ 
เป็นปราสาทหลงัโดด ไมมี่มณฑปเช่ือมตอ่ยาวออกไปด้านหน้า อีกทัง้ท าเป็นซุ้มประตทูัง้ส่ีด้าน มีทางเข้าจริงอยู่
ทิศตะวนัออกและซุ้มประตท่ีูเหลือท าเป็นประตหูลอก เรือนธาตซุ้อนชัน้จ านวน  3-5 ชัน้ (แตล่ะแห่งมีจ านวนไม่
เทา่กนั) ซึง่พบสคุตาลยัท่ีมีเรือนธาตซุ้อนชัน้ 3 ชัน้เทา่กบัท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ และท่ียอดประสาทท าเป็นกลุ่ม
บวัยอดปราสาทเหมือนกนัอีกด้วย  

ทว่ารูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีต่างจากสุคตาลัยคือ การท าทางเข้าปราสาทด้านทิศตะวนัออกย่ืน
ออกมามากกวา่ทิศอ่ืนเพ่ือเน้นเป็นทางเข้า อีกทัง้บางแห่งพบการเจาะช่องหน้าตา่งท่ีด้านทิศใต้ของผนงัมขุด้วย 
หากแต่ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ท าซุ้มประตย่ืูนออกมาเท่ากันทุกด้าน ไม่มีด้านใดย่ืนยาวออกมามากกว่า อีกทัง้
หน้าบนัท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ท าเป็นกรอบซุ้มหน้าบนั แต่สคุตาลยัเป็นหน้าบนัเรียบๆ มกัพบหน้าบนัท าจาก
หินทราย (อาจยกมาจากปราสาทอ่ืน เน่ืองจากความเร่งรีบในการสร้าง) 

การสรุประบวุ่าปราสาทวดัเจ้าจนัทร์เป็นสคุตาลยัจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียวอาจ
ไม่เพียงพอ จึงต้องพิจารณาจากหลักฐานอ่ืนร่วมด้วย เน่ืองจากสุคตาลัยแต่ละแห่งไม่มี รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมและศลิปกรรมท่ีแนช่ดัเป็นมาตราฐานเพ่ือใช้ในงานเปรียบเทียบได้ทัง้หมด เพราะความเร่งรีบใน
การก่อสร้างอาจท าให้ฝีมือของช่างหยาบขึน้หรือท าลวกๆ เพ่ือให้เสร็จทนัเวลาท่ีพระเจ้าชัยวรมันท่ี  7 จะ
สถาปนาอโรคยศาลพร้อมกนัทัง้หมด อีกทัง้ศิลปะพืน้ถ่ินอาจมีอิทธิพลตอ่รูปแบบศิลปกรรมเพราะช่างอาจจะ
คุ้นชินตอ่รูปแบบท่ีเคยท ากนัมาและน าเอามาใช้กบัท่ีสคุตาลยันีด้้วย  

อีกทัง้แบบแผนผังวัดนัน้มีความแตกต่างจากแบบแผนผังของอโรคยศาลกล่าวคือ มีเพียงปราสาท
ประธานเพียงอย่างเดียวท่ีอยู่ในสมัยบายน ส่วนวิหาร มณฑปและก าแพงแก้วนัน้สร้างขึน้ภายหลังในสมัย
สุโขทัย ซึ่งได้เปล่ียนการนับถือศาสนาจากนิกายมหายานเป็นนิกายเถรวาทมาแล้ว อีกทัง้ต าแหน่งท่ีตัง้ของ
ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์อยู่นอกอาณาเขตเมืองของอาณาจกัรขอมอนัเป็นท่ีตัง้ของอโรคยศาลท่ีพบ ซึ่งอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เส้นทางการต าแหน่งการสร้างอโรคยศาลท่ีปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรรค์)  อาจ
กล่าวได้ว่าปราสาทวัดเจ้าจันทร์ไม่ใช่สุคตาลัยหรือศาสนสถานประจ าอโรคยศาล 
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3. ปราสาทวัดเจ้าจันทร์ในฐานะความเป็นปรางค์ปราสาท 

ปรางค์เป็นอาคารสถาปัยกรรมของไทยท่ีสร้างขึน้เพ่ือเป็นประธานของวดัในพทุธศาสนา  โดยสร้างขึน้
บนพืน้ฐานคติความเช่ือเดียวกนัในท่ีนีจ้ะกล่าวถึงพทุธศาสนาเป็นหลกั เน่ืองจากปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ได้สร้ าง
ขึน้ในสมยัของพระเจ้าขยัวรมนัท่ี 7 ซึ่งพระองค์นบัถือพทุธศาสนานิกายมหายาน และคติความเช่ือนีคื้อ คติ
จกัรวาล ท่ีมีเขาพระสเุมรุแทนศนูย์กลางจกัรวาล ซึ่งปรางค์สร้างไว้ส าหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตหุรือ
พระพุทธรูป52 และรูปแบบของปรางค์ของไทยนัน้ได้พฒันามาจากปราสาทแบบขอมตัง้แต่พทุธศตวรรษท่ี 15 
โดยจดัอยูใ่นศลิปะลพบรีุ ซึง่อยูใ่นชว่งราวพทุธศตวรรษท่ี 15-18  

ปรางค์กบัปราสาทในวฒันธรรมขอมมิใช่สิ่งก่อสร้างแบบเดียวกนั ซึ่งคนไทยมกัจะน ามาเรียกใช้แบบ
ผิดๆ กล่าวคือ เรียกสลบัช่ือ ปรางค์และปราสาท หรือใช้ปะปนกัน หากแตค่ าว่า ปราสาทใช้เรียกเฉพาะศาสน
สถานในศลิปะขอม เช่น ปราสาทบายนในประเทศกมัพชูา ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บรีุรัมย์ ปราสาทหินพิมาย จ.
นครราชสีมา แตป่รางค์นัน้เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีพฒันามาเป็นแบบศิลปะไทยแล้ว เช่น ปรางค์วดัมหาธาต ุลพบุรี 
ปรางคว์ดัพระศรีรัตนมหาธาตลุพบรีุ แตท่ี่ปรางค์วดัพระพายหลวงเรียกว่า ปราสาทนัน้อาจเป็นเพราะมีรูปแบบ
ท่ีใกล้ชิดกบัปราสาทแบบขอม53 

ปรางค์มีลกัษณะท่ีพฒันามาจากปราสาทแบบขอม กล่าวคือ ปรางค์จะอยู่ในผงัส่ีเหล่ียมจตัรัุสย่อมุม
ซ้อนกนัหลายชัน้เพ่ือรองรับเรือนธาต ุในชัน้เรือนธาตนุัน้อยู่ในผงัย่อมมุเช่นเดียวกนัฐานและท าซุ้มจระน าและ
ประดบัด้วยบรรพแถลงส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูป บางแห่งท าเป็นช่องคหูาเข้าไปภายในได้ และมีการท า
ซุ้มด้านหน้าย่ืนยาวกว่าด้านอ่ืนเพ่ือท าเป็นซุ้มทางเข้าไปยงัเรือนธาต ุส่วนยอดประกอบด้วยชัน้อสัดง คือ ชัน้ท่ี
ประดบัด้วยครุฑแบกและเทวดาประจ าทิศ ถัดขึน้ไปเป็นชัน้รัดประคดท่ีประดบัด้วยบรรพแถลง กลีบขนุนโดย
ท าซ้อนชัน้กนัขึน้ไป ด้านบนประดบัด้วยนพศลู54 

นักวิชาการเสนอว่าปราสาทวัดเจ้าจันทร์มีฐานะเป็นปรางค์ โดยเป็นปราสาทท่ีอาจสร้างขึน้ในยุค
เดียวกนักับพระปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาตเุมืองเชลียง อยู่ในช่วงหลงัของพทุธศตวรรษท่ี 18 จากหลกัฐาน
จากศลิาจารึกหลกัท่ี 2 ของพระมหาเถระศรีศรัทธาราชจฬุามนีุกล่าวว่าพญาศรีนาวน าถมประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตใุกล้ฝ่ังน า้ท่ีนครศรีสชันาลยั ซึง่ปัจจบุนัคือ เมืองเชลียง55 

                                                           
52

 สมคดิ จิระกลุ.วดั วหิาร โบสถ์ เจดีย์ พทธุสถาปัตยกรรมไทย.กรุงเทพ : มิวเซียมเพรส, 2545, 73 
53 สนัต ิเล็กสขุมุ.ความเป็นมาและค าศพัท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในระเทศไทย เจดีย์.กรุงเทพ : มตชิน, 2540, 20-22 
54 ศานต ิภกัดีค า.พฒันาการพระปรางค์สยามประเทศ.กรุงเทพ : อมรินทร์พรินติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, 2551, 51 
55 พิริยะ ไกรฤกษ์.“ศลิปะแหง่แดนเนรมิต (ศลิปะสโุขทยัระหวา่ง พ.ศ.1750-1900)”. เมืองโบราณ 12, 1 (มกราคม-มีนาคม 2529), 27 
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เน่ืองจากข้อสนันิษฐานของนกัวิชาการข้างต้นยงัขาดข้อมูลเร่ืองรายละเอียดของแผนผงัและรูปแบบ

ทางสถาปัตยกรรมอนัซึ่งน ามาถึงการสนันิษฐาน หน้าท่ีการใช้งานของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ หากแตไ่ม่มีข้อมูล
ทางด้านสถาปัตยกรรมหรือข้อมลูทางโบราณคดีมาสนบัสนนุข้อสนันิษฐานดงักล่าว จึงต้องท าการศกึษาข้อมลู
ดงักลา่วและน ามาวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบหน้าท่ีการใช้งานของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ตอ่ไป 

 
1. แผนผงัและรูปแบบสถาปัตยกรรม 
1.1 แผนผงัวดัเจ้าจนัทร์และวดัท่ีมีปราสาทเป็นประธานในบริเวณใกล้เคียงกบัวดัเจ้าจนัทร์ 
 แผนผงัวดัเจ้าจนัทร์ 
ปราสาทเป็นประธานอยู่ในผงัส่ีเหล่ียมจตัรัุสของวดัหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออกท่ีเช่ือว่าเป็นทิศมงคลตาม

ความเช่ือของพทุธศาสนา ด้านหน้าปราสาทเป็นพระวิหารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ทางด้านทิศเหนือเป็นมณฑปท่ี
เช่ือว่าเป็นท่ีไว้ประดิษฐานพระอษัฏารส และมีแนวก าแพงแก้วอยู่ทางด้านทิศใต้และทิศเหนือ (เพียง  1 ชิน้) 
(ภาพท่ี 1) 

 แผนผงัวดัพระพายหลวง 

เน่ืองจากวดัพระพายหลวงมีการใช้งานตอ่เน่ืองมาตัง้แตส่มยัก่อนสโุขทยัจนถึงสมยัอยธุยา ท าให้เกิดการ
สร้างอาคารเพิ่มเติมอยู่เร่ือยๆ จึงขอกล่าวแตอ่าคารท่ีส าคญัและมีขนาดใหญ่ๆ คือ ปราสาทสามหลงัท่ีตัง้เรียง
กันตามแนวทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหน้ามีวิหารรูปสีเหล่ียมผืนผ้าขนาดใหญ่ ถัดไป
ด้านหน้าพบเจดีย์ และวิหารพระนอนอยู่  และด้านทิศตะวันตกของปราสาทพบพระอุโบสถอยู่ในผัง
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าเชน่กนั (ภาพท่ี 43) 

 แผนผงัวดัศรีสวาย 

ปราสาทสามหลังหันหน้าไปทางทิศใต้มีก าแพงล้อมปราสาท โดยแบ่งเป็นห้องสามห้องกล่าวคือ ห้อง
กลางพบฐานประดิษฐานรูปเคารพ สันนิษฐานว่าอาจเป็นวิหารท่ีสร้างขึน้ในภายหลัง ห้องท่ีอยู่ด้านทิศ
ตะวนัออกพบฐานโยนี ถดัออกมานอกก าแพงพบฐานวิหาร อีกหลงัหนึ่งและพบแนวแนวฐานเสาอยู่ภายในด้วย 
วิหารหลงันีต้ัง้อยูด้่านทิศใต้ถดัออกมาด้านหน้าของวิหารด้านใน (ภาพท่ี 44) 

 จากแผนผังของวดัทัง้สามแห่งท่ีมีปรางค์ปราสาทกล่าวคือ ปราสาทสามหลังวดัพระพายหลวงและ
ปราสาทสามหลังวัดศรีสวาย จ.สุโขทัยนัน้มีรูปแบบแผนผังคล้ายกับท่ีวัดเจ้าจันทร์กล่าวคือ มีปรางค์หรือ
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ปราสาทเป็นประธานของวัดและด้านหน้าปราสาทจะเป็นพระวิหาร และมีมณฑปอยู่ในภายในวัดด้วย แต่
ต าแหนง่ของมณฑปแตล่ะแห่งอาจอยู่ตา่งกนั ซึ่งแบบแผนผงันีเ้ป็นระเบียบของแผนผงัวดัในพทุธศาสนานิกาย
เถรวาท ซึง่อยูใ่นสมยัสโุขทยั จงึอาจกลา่วได้วา่ องค์ประธานของวดัคือ เจดีย์ ซึ่งในท่ีนีรู้ปทรงของเจดีย์ดงักล่าว
ท่ีวดัเจ้าจันทร์มีรูปทรงคล้ายปรางค์อยู่ในประเภทปรางค์ปราสาท จึงอาจระบุได้ว่าปราสาทวดัเจ้าจนัทร์เป็น
ปรางค์ปราสาท  

 
2. รูปแบบสถาปัตยกรรมปรางค์ปราสาท 
ปรางค์ในประเทศไทยพฒันารูปแบบมาจากปราสาทขอม รูปแบบแรกหลงัจากเป็นแบบปราสาทขอมนัน้คือ 

ทรงศขิร เป็นรูปทรงปรางค์ท่ีคงรูปแบบปราสาทแบบขอมกลา่วคือ มีชัน้ฐาน เรือนธาตยุอ่มมุพร้อมทัง้ท าทางเข้า
ส่ีด้าน ทางเข้าจริงมกัจะอยูท่างด้านทิศตะวนัออกและอีกสามด้านท่ีเหลือท าเป็นประตหูลอก เว้นแตป่รางค์บาง
แห่งท าเป็นทางเข้าจริงทัง้ส่ีด้าน มีเรือนธาตุซ้อนชัน้ลดลั่นกันขึน้ไป ด้านบนยอดประดับด้วยกลุ่มบัวยอด
ปราสาทตามคตวิิมานชัน้ฟ้าหรือเป็นการจ าลองภเูขาพระสเุมรุ56 (ภาพท่ี 45) 
 จะเห็นได้ว่ามีความคลุมเครือระหว่างปราสาทและปรางค์ทรงศิขรนีอ้ยู่ เน่ืองจากมีข้อถกเถียงถึงการ
เรียกช่ือของปราสาทท่ีอยูใ่นประเทศไทยว่าเป็นปรางค์ปราสาท หากแตรู่ปแบบของปรางค์ปราสาทนีเ้หมือนกบั
ปราสาทของขอม จึงท าให้เกิดความสบัสนในการเรียกช่ือและเข้าใจผิดว่าปรางค์ปราสาทและปราสาทนัน้เป็น
อาคารเดียวกนั  เชน่ ปรางค์สามยอด จ.ลพบรีุ (ภาพท่ี 46) ปราสาทสามหลงัท่ีวดัพระพายหลวง จ.สโุขทยั(ภาพ
ท่ี 10) และปรางค์วดัศรีสวาย จ.สโุขทยั (ภาพท่ี 47) เรียกว่าปรางค์ แตรู่ปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นปราสาท
แบบขอม แตบ่างครัง้พบวา่อาคารเหลา่นีถ้กูเรียกวา่ปราสาท  

อาจเป็นเพราะรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นแบบขอมและบริบทรอบด้านของปราสาทนัน้เป็นอาคารท่ี
อยูใ่นนิกายเถรวาท กลา่วคือ มีวิหาร อโุบสถ มณฑป อยูใ่นบริเวณวดัด้วยจงึเรียกวา่ปรางค์  

แตเ่น่ืองจากยงัไม่พบปราสาทหลงัใดในประเทศไทยท่ีเรียกว่าเป็นปรางค์ปราสาทมาก่อน นอกจากข้อ
สนันิษฐานของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์นี ้ผู้ เขียนจึงน าเอารูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทท่ีอยู่ในแผนผงัวัด
ใกล้เคียงกบัปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มาเปรียบเทียบกลา่วคือ ปราสาทสามหลงัวดัพระพายหลวง (พิจารณาเฉพาะ
ปราสาทองค์ทิศเหนือเน่ืองจากมีความสมบูรณ์มากท่ีสดุในปราสาทสามหลงั) เพ่ือการตรวจสอบถึงหน้าท่ีการ
ใช้งานของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ 

 
 

                                                           
56 สมคดิ จิระกลุ.วดั วหิาร โบสถ์ เจดีย์ พทธุสถาปัตยกรรมไทย.กรุงเทพ : มิวเซียมเพรส, 2545, 73 
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 ฐาน 
จากการสันนิษฐานจากร่องรอยของฐานท่ีโผล่ขึน้มาเหนือดินเล็กน้อยพบว่ามีฐานบัวลูกผักอยู่ใต้ดิน 

เชน่เดียวกบัท่ีศาลตาผาแดงอนัเป็นรูปแบบปราสาทขอม57 เช่นเดียวกบัท่ีพบร่องรอยฐานชัน้ใต้ดินของปราสาท
วดัเจ้าจนัทร์ อาจสนันิษฐานได้ว่าเป็นฐานรูปแบบเดียวกัน ท่ีปราสาทวดัพระพายหลวงฐานถดัขึน้ไปเป็นฐาน
ไพทีท่ีมีรูปแบบเป็นหน้ากระดานท่ีรองรับปราสาททัง้สามหลงั ฐานบวัคว ่าและลวดบวัประดบัส่วนล่างเรือนธาตุ
ท่ีมีการท าเพิ่มมุม เช่นเดียวปราสาทวัดเจ้าจันทร์ท่ีท าเป็นฐานหน้ากระดานหรือฐานเขียงรองรับปราสาท 
หากแตช่ัน้ฐานถดัขึน้ไปนัน้กลายเป็นฐานเขียงเตีย้ ๆ อีกชัน้หนึ่งท่ีรองรับเรือนธาตแุละอยู่ในผงัเพิ่มมมุเหมือน
เรือนธาต ุ(ภาพท่ี 4 และ 15) 

จากรูปแบบฐานโดยทัว่ไปของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์และปราสาทท่ีวดัพระพายหลวงมีความคล้ายคลึงกัน
ตามระเบียบของปราสาทเขมรท่ีได้รับอิทธิพลทางรูปแบบสถาปัตยกรรมมานัน้ แต่ในส่วนของรายละเอียด
ปลีกย่อยของชัน้ฐานท่ีแตกตา่งกนัอาจเน่ืองจากฝีมือของช่างและศิลปะท่ีถกูคล่ีคลายลงไปตามความห่างไกล
ของท้องถ่ิน จงึมิอาจน ามาระบคุวามเหมือนหรือแตกตา่งกนัได้อยา่งชดัเจน จ าเป็นต้องมีข้อมลูด้านอ่ืน ๆ ตอ่ไป  

 
 ครรภคฤหะ 
ปราสาทวดัพระพายหลวงและปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีรูปแบบครรภคฤหะท่ีเหมือนกันคือ อาคารอยู่ในผงั

ส่ีเหล่ียมจตัรัุส ย่อมมุไม้ย่ีสิบ ท ามขุย่ืนออกมาเล็กน้อยแตย่งัคงติดกับตวัปราสาทอยู่เพ่ือท าซุ้มประตทูัง้ส่ีด้าน 
โดยมีทางเข้าอยูด้่านทิศตะวนัออก และอีกสามด้านเป็นประตหูลอก  

ด้านบนกรอบประตหูลอกทัง้สามทิศพบทบัหลงัจริง ถดัขึน้ไปเป็นกรอบซุ้มหน้าบนัท่ีท าซ้อนกนัสองชัน้โดย
ชัน้แรกอยูท่ี่มขุย่ืน ชัน้ท่ีสองอยูท่ี่ตวัปราสาทในมมุรองประธาน โดยมีความสงูของกรอบซุ้มชัน้ล่างสงูเท่าชัน้เชิง
บาตรสว่นลา่ง และกรอบซุ้มชัน้บนสงูเลยชัน้เชิงบาตรขึน้ไปเล็กน้อย รูปแบบนีพ้บเหมือนกนัทัง้สองแหง่ 

ทวา่ข้อแตกตา่งอยู่ท่ีซุ้มประตดู้านทิศตะวนัออกของปราสาทวดัพระพายหลวงก่อศิลาแลงเหล่ือมกนัขึน้ไป
เป็นวงโค้งเพ่ือรองรับน า้หนักของยอดปราสาท แต่ท่ีปราสาทวัดเจ้าจันทร์ก่อศิลาแลงเรียงอัดกันเต็มหน้า
กระดานและมีเสาตัง้คานทบัมารองรับน า้หนกัแทน อีกทัง้ท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ปรากฏปีกนกบริเวณข้างมขุย่ืน
ทัง้ส่ีด้าน ซึง่ลกัษณะนีไ้มพ่บท่ีปราสาทวดัพระพายหลวง (ภาพท่ี 15) 

                                                           
57 ภาวณีิ รัตนสขุ.วดัพระพายหลวง : แนวความคิดใหม่จากผลการขดุตรวจทางโบราณคดีกบังานวเิคราะห์แบบอย่างสถาปัตยกรรม.
วทิยานิพนธ์ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวทิยาลยั สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ.มหาวทิยาลยัศลิปากร, 
2551, 47 



39 
 

ส่วนของครรภคฤหะนีท้ัง้สองแห่งมีความคล้ายคลึงกันเกือบทัง้หมด อาจเพราะปราสาทวดัพระพายหลวง
เป็นต้นแบบของปราสาทท่ีอยูใ่นจ.สโุขทยัและได้แผรู่ปแบบอิทธิพลนีใ้ห้กบัปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ด้วย แตใ่นเร่ือง
ของรายละเอียดปลีกย่อยเช่น เทคนิคการก่อศิลาแลงเพ่ือรับน า้หนกันัน้มีความแตกต่างกนัดงักล่าวไปข้างต้น 
และการท าปีกนกอาจเพราะเป็นฝีมือของชา่งพืน้ถ่ินนัน้ท่ีพยามท าตามวดัพระพายหลวงแตฝี่มือหยาบกวา่ 

 
 ยอด 
ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์และปราสาทวัดพระพายหลวงมีลกัษณะของส่วนยอดคล้ายกันมากกล่าวคือ เรือน

ธาตซุ้อนชัน้ขึน้ไป โดยมีซุ้มบญัชร กลีบขนนุและนาคปักประดบัตามชัน้เรือนธาตจุ าลองนี  ้ทว่าลกัษณะพิเศษ
ของซุ้มบญัชรท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ท าให้ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ตา่งจากปราสาทวดัพระพายหลวงคือ กรอบซุ้ม
หน้าบนั (ท าเลียนแบบซุ้มหน้าบนัท่ีครรภคฤหะ แตท่ าเพียงหนึ่งชัน้) เหนือซุ้มบญัชร ลกัษณะนีไ้ม่พบท่ีปราสาท
วดัพระพายหลวง 

ท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ถดัขึน้ไปจากเรือนธาตจุ าลองนัน้เป็นยอดบวัทรงกลุ่มตามแบบระบบปราสาทของซึ่ง
ท่ีปราสาท แตท่ี่ปราสาทพระพายหลวงได้หกัหายไปเหลือเพียงฐานของยอดเทา่นัน้ (ภาพท่ี 6) 

 
 ส่วนยอดนีป้ราสาททัง้สองแห่งมีรูปแบบคล้ายกันเกือบสมบูรณ์ ทว่ามีข้อแตกต่างอยู่ท่ีชัน้ซ้อนและ
รายละเอียดปลีกย่อยเช่นเดียวกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอ่ืน ๆ ของปราสาท เช่น จ านวนชัน้ซ้อนท่ี
ปราสาทพระพายหลวงมี 5 ชัน้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการสร้างปราสาทแบบขอม แตท่ี่ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มี
เรือนธาตจุ าลองเหลือ3 ชัน้  อาจเน่ืองมาจากการบูรณะซ่อมใหม่ท่ีท าให้เกิดความคลาดเคล่ือน หรืออาจเป็น
เพราะฝีมือชา่งในสมยันัน้ท่ีมีความประณีตและคดัลอกรูปแบบมาจากปราสาทวดัพระพายหลวงมาไมส่ าเร็จ 
 

จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของทัง้ปราสาทวัดเจ้าจันทร์และปราสาทวัดพระพายหลวงนัน้มีความ
คล้ายคลึงกันมาก นบัตัง้แตช่ัน้ฐานท่ีได้ต้นแบบมาจากศาลตาผาแดงและปราสาทขอม ครรภคฤหะท่ีมีการท า
ซุ้มติดตวัปราสาทเหมือนกันทัง้ส่ีด้าน และมีประตูทางเข้าอยู่ด้านทิศตะวนัออกเหมือนกันตามแบบปราสาท
ขอม จ านวนชัน้ของหน้าบนั เรือนธาตจุ าลองและการประดบัเรือนธาตจุ าลองเหล่านีมี้ลกัษณะท่ีเหมือนกนั จึง
อาจสนันิษฐานได้วา่ทัง้สองแห่งนีมี้ลกัษณะท่ีเหมือนกนัหรือได้รับอิทธิพลถ่ายทอดกนัมา จึงท าให้หน้าท่ีการใช้
งานของปราสาททัง้สองแหง่คล้ายกนั 

หากแตย่งัคงพบรายละเอียดท่ีแตกตา่งกันคือ ส่วนฐานด้านบนถัดจากฐานไพทีนัน้ ท่ีวดัพระพายหลวงท า
เป็นฐานบวัคว ่าแตท่ี่ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ท าเป็นฐานเขียงรองรับเรือนธาต ุการใช้เทคนิคในการรองรับน า้หนกั
ของเรือนธาตจุ าลองท่ีซุ้มประตทูางเข้าตา่งกนั ท่ีวดัพระพายหลวงท าเป็นก่อศิลาแลงเหลือมกนัแตท่ี่ปราสาทวดั
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เจ้าจนัทร์ท าเป็นก่อเรียงอดัแนน่แตใ่นระบบเสาตัง้คานทบัมารับน า้หนกัแทน หรือการท าปีกนกและท ากรอบซุ้ม
หน้าบนัท่ีเรือนธาตจุ าลองนัน้มีเฉพาะท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ แตไ่ม่พบท่ีปราสาทวดัพระพายหลวง ซึ่งลกัษณะ
เช่นนีเ้ป็นรายละเอียดปลีกย่อยท่ีไม่สามารถน ามาชีข้้อแตกต่างอันน าไปสู่การระบุถึงหน้าท่ีการใช้งานของ
ปราสาททัง้องหลังนีต้่างกัน หากแต่เป็นเพราะฝีมือของช่างท้องถ่ินหรืออาจเป็นศิลปะท้องถ่ินท่ีไ ด้รับการ
คล่ีคลายลงไป 

 

สรุปประเดน็เร่ืองปรางค์ปราสาท 

 จากแผนผังและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของปราสาทวัดเจ้าจันทร์อยู่ในศิลปะขอมสมัย
บายน ประมาณพทุธศตวรรษท่ี  18 หากแตมี่การใช้งานมาอย่างตอ่เน่ืองจนถึงสมยัสโุขทยัท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ทางด้านการเมืองและศาสนาจากพุทธศาสนานิกายมหายานเป็นนิกายเถรวาท กล่าวคือมีการสร้างวิหาร 
มณฑปและก าแพงแก้วเพิ่มขึน้มาในสมยัพทุธศตวรรษท่ี 19-20 ตรงกบัหลกัฐานการขดุค้นทางโบราณคดีท่ีฐาน
ของก าแพงแก้ว ฐานวิหาร และฐานของมณฑปท าให้ทราบได้วา่สิ่งก่อสร้างทัง้ 3 สิ่งนีส้ร้างขึน้ในภายหลงั 

รูปแบบของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีความคล้ายคลึงกบัท่ีปราสาทวดัพระพายหลวง เฉพาะปราสาทองค์
ด้านทิศเหนือท่ีมีความสมบรูณ์นัน้กล่าวคือ ตัง้แตช่ัน้ฐานขึน้ไปจนถึงเรือนยอดลกัษณะรูปแบบคล้ายกบัการส่ง
รูปแบบไปสู่ปราสาทวัดเจ้าจันทร์ หากแต่มีรายละเอียดปลีกย่อยบางอย่างท่ีท าให้ปราสาททัง้สองมีความ
ตา่งกนัเล็กน้อย ซึ่งสาเหตอุาจเพราะการซ่อมบูรณะใหม่ท่ีอาจท าให้รูปแบบเปล่ียนแปลงไปหรือฝีมือของช่าง
พืน้ถ่ินและรูปแบบของศิลปะท้องถ่ินท่ีเข้ามามีอิทธิพลตอ่รูปแบบสถาปัตยกรรมนี ้จึงไม่สามารถน าเอาจดุนีม้า
ระบไุด้วา่ทัง้สองปราสาทมีลกัษณะท่ีตา่งกนัโดยสิน้เชิง  

รูปแบบสถาปัตยกรรมของทัง้สองปราสาทดงักล่าวมีความคล้ายกนั อาจสนันิษฐานได้ว่า หน้าท่ีการใช้
งานของทัง้สองแหง่อาจเหมือนกนั เน่ืองจากรูปแบบแผนผงัของทัง้สองแห่งนัน้คล้ายกนักล่าวคือเป็นผงัท่ีอยู่ใน
พทุธศาสนานิกายเถรวาทเหมือนกนั โดยมีปรางค์เป็นประธานและมีวิหารอยู่ด้านหน้าเช่นเดียวกนั ปราสาทวดั
เจ้าจนัทร์อาจเป็นปรางค์เหมือนกบัปรางค์วดัพระพายหลวง 

เน่ืองจากปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีรูปแบบท่ีอยู่ในสมยัพุทธศตวรรษท่ี  18 แต่วิหารนัน้สนันิษฐานจาก
แผนผงัท่ีอยูใ่นพทุธศาสนานิกายเถรวาท สมยัสโุขทยัหรือในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19 แล้วจึงอาจสนันิษฐานได้ว่า
ปราสาทวดัเจ้าจันทร์มีการใช้งาน 2 สมยักล่าวคือ การใช้งานในสมัยแรกท่ีอยู่ในช่วงขอมสมัยบายนนัน้เม่ือ
พิจารณาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมแล้วอาจเรียก อาคารประธานนีว้่าปราสาท และการใช้งานในสมยัท่ีสองนัน้
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สถานท่ีนีไ้ด้เปล่ียนจากศาสนสถานประจ าพุทธศาสนานิกายมหายานมาเป็นนิกายเถรวาท โดยมีการสร้าง
อาคารเพิ่มกล่าวคือ วิหาร มณฑปและก าแพงแก้วล้อมรอบ ทราบได้จากเน่ืองจากระดบัชัน้ดินในการใช้งาน ท่ี
วิหารมีระดบัชัน้การใช้งานท่ีสูงกว่าปราสาทกล่าวคือ พบฐานปราสาทต ่ากว่าระดบัชัน้ฐานวิหาร สนันิษฐานได้
ว่า ปราสาทมีการก่อสร้างขึน้ก่อนวิหาร และระดบัการใช้งานของก าแพงแก้วท่ีสร้างขึน้หลังปราสาท อีกทัง้
ขนาดของศิลาแลงแตล่ะอาคารนัน้แตกตา่งกัน แบ่งเป็นสองสมยัคือ ท่ีปราสาทศิลาแลงมีขนาดใหญ่กว่าศิล า
แลงท่ีพระวิหารและมณฑป ท าให้สามารถระบไุด้วา่ปราสาทนัน้สร้างขึน้ก่อนวิหารและมณฑปจริง 

ทว่าปราสาทสามหลงัวดัพระพายหลวงนัน้มิได้มีช่ือเรียกว่าเป็น ปรางค์เหมือนกับปรางค์สามยอด จ.
ลพบุรี อาจเน่ืองมาจากรูปแบบของปราสาทวัดพระพายหลวงมีรูปแบบท่ีใกล้ชิดกับปราสาทแบบขอม จึง
เรียกว่า ปราสาท ซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมของปรางค์สามยอดมีความใกล้ชิดกบัปราสาทแบบขอมเช่นกนั ซึ่ง
เป็นความคลมุเครือในการเรียกช่ือระหวา่ง ปรางค์และปราสาทอยู่จนถึงปัจจบุนั ซึ่งถ้าน าเอาปราสาทวดัเจ้าจนั
จนัทร์มาเปรียบเทียบกบัปราสาทสามหลงัวดัพระพายหลวงทัง้ในด้านรูปแบบและแผนผงัดงัข้างต้น จะเห็นได้
ว่า ปราสาททัง้สองแห่งนีมี้ความคล้ายกันอยู่มาก จึงอาจสรุปเรียกช่ือปราสาทวัดเจ้าจันทร์เป็นปราสาท
เช่นเดียวกับปราสาทสามหลังวัดพระพายหลวง 

 
สรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบหน้าท่ีการใช้งานของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์จากรูปแบบสถาปัตยกรรมและ
ข้อมลูทางโบราณคดี 

 
จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า ปราสาทวัดเจ้าจันทร์ไม่อาจอยู่ในฐานะความ เป็นธรรมศาลาได้ 

เน่ืองจากแผนผงัและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของธรรมศาลามีความแตกต่างจากปราสาทวดัเจ้าจนัทร์อยู่
มากกลา่วคือ ผงัของธรรมศาลาอยูใ่นผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้า แตป่ราสาทวดัเจ้าจนัทร์นัน้มีผงัเป็นแบบส่ีเหล่ียมจตัรัุส 
อีกทัง้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของธรรมศาลามีความพิเศษอยู่ท่ี การท ามณฑปย่ืนยาวออกไปทางทิศ
ตะวนัออกเพ่ือเป็นทางเข้า และมีการเจาะชอ่งประตแูละหน้าตา่งด้วย ซึง่รูปแบบนีไ้มพ่บท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ 

อีกทัง้ข้อมูลในศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ท่ีกล่าวถึงเส้นทางการสร้างธรรมศาลานัน้ ไม่ปรากฏว่ามี
การสร้างธรรมศาลาในภาคกลางของประเทศไทยอนัเป็นท่ีตัง้ของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ 

เช่นเดียวกับข้อสนันิษฐานท่ีว่า ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์อาจมีหน้าท่ีการใช้งานเป็นสุคตาลัยหรือศาสน
สถานประจ าอโรคยศาล แม้ว่ารูปแบบปราสาทประธานหรือสคุตาลยัของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์นัน้คล้ายกบัสุค
ตาลยัหลายแห่ง แตเ่น่ืองด้วยรูปแบบแผนผงัองค์ประกอบของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ผิดแปลกไปจากแผนผงัขอ
งอโรคยศาล และข้อมลูในจารึกท่ีกลา่วถึงเส้นทางการสร้างอโรคยศาลไมไ่ด้กลา่วถึงพืน้ท่ีลุม่แม่น า้เจ้าพระยาซึ่ง
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เป็นท่ีตัง้ของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ รวมถึงท่ีปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ไม่พบจารึกประจ าอโรคยศาลอนัจะสามารถ
ระบไุด้ว่าปราสาทวดัเจ้าจนัทร์เป็นสคุตาลยัได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ไม่ได้มีหน้าท่ีการใช้งาน
เป็นสคุตาลยัหรือศาสนสถานประจ าอโรคยศาล 

ข้อสนันิษฐานสุดท้ายท่ีกล่าวว่า ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีหน้าท่ีการใช้งานเป็นปรางค์ปราสาท ผู้ เขียน
เห็นด้วยกับข้อสันนิษฐานนี ้เน่ืองจากวดัเจ้าจันทร์มีรูปแบบแผนผงัท่ีตรงกับวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาท 
อันมีปรางค์เป็นประธานของวัด ซึ่งตรงกับวัดเจ้าจันทร์ท่ีมีปราสาทเป็นประธานของวัด ทว่ารูปแบบ
สถาปัตยกรรมยงัคงความเป็นปราสาทอยู่ผู้ เขียนจึงสนันิษฐานว่า อาจมีการใช้งานท่ีปราสาทถึง 2 สมยั คือ 
สมยัแรกอาจใช้เป็นเทวสถานในศาสนาฮินด ูเน่ืองจากมีการพบพระอิศวรตกอยู่ในบริเวณนัน้ และสมยัท่ี  2 ใช้
งานเป็นปรางค์ประธานของวัด จึงเรียกรวมกันว่าเป็น ปรางค์ปราสาท อันเป็นต้นแบบแก่ปรางค์ในรุ่นหลัง  
หากแต่การเรียกช่ือปรางค์ปราสาทรวมกันนัน้ยงัเป็นท่ีคลมุเครืออยู่ เน่ืองจากปรางค์เป็นรูปแบบสิ่งก่อสร้างท่ี
เป็นศิลปะไทย แต่ปราสาทเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีอยู่ในวัฒนธรรมขอม ซึ่งปราสาทวัดเจ้าจันทร์ยังคงมีรูปแบบท่ี
ใกล้ชิดกับปราสาทแบบขอมอยู่ เช่นเดียวกับปราสาทสามหลังวัดพระพายหลวง จึงอาจสรุปเรียกช่ือเป็น 
ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ได้ 
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บทที่  4 

บทสรุป 

 จากการศึกษาข้อมูลและรูปแบบศิลปกรรมของวัดเจ้าจนัทร์ท่ีผ่านมา ได้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบ

ศิลปกรรมของแต่ละสิ่งก่อสร้างภายในวัดท่ีเช่ือว่าสร้างคนละสมัยกัน และอยู่ในช่วงท่ีไล่เล่ียกัน กล่าวคือ 

ปราสาทประธานนัน้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมคล้ายกบัปราสาทท่ีมีรูปแบบจากศิลปะขอมแบบบายน ท่ีเช่ือ

วา่สร้างในสมยัเดียวกนักบัสมยับายน ราวพทุธศตวรรษท่ี 18 ส่วนวิหาร มณฑป และแนวก าแพงแก้วสร้างขึน้ใน

สมยัสโุขทยั ราวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 ซึง่เป็นชว่งท่ีไลเ่ล่ียกนั  

 รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของปราสาทวัดเจ้าจันทร์นัน้มีลักษณะท่ีคล้ายกับปราสาทโดยรอบ เช่น 

ปราสาทสามหลงัวดัพระพายหลวง ปราสาทวดัศรีสวาย ท่ีเช่ือว่าได้รับอิทธิพลมาเหมือนกนั และอาจมีการส่ง

อิทธิพลทางด้านรูปแบบให้กันภายในจงัหวดัสุโขทยัด้วย จึงอาจเป็นส่วนช่วยระบุถึงอายุสมยัของปราสาทวดั

เจ้าจนัทร์ได้วา่อยูใ่นชว่งราวพทุธศตวรรษท่ี 18 เชน่กนั 

 นอกจากนีย้ังมีการศึกษาและตัง้ข้อสันนิษฐานเร่ืองหน้าท่ีการใช้งานของปราสาทวัดเจ้าจันทร์ 

เน่ืองจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมนัน้เป็นแบบปราสาทเขมร แตก่ลบัมีแผนผงัวดัอยู่ในพทุธศาสนานิกายเถร

วาท อาจเรียกได้วา่เป็นลกัษณะท่ีพบได้ไมบ่อ่ยนกั จงึมีนกัวิชาการหลายทา่นตัง้ข้อสนันิษฐานตา่ง ๆ ขึน้ 

ศาสตราจารย์ฌอง บวสเซอรีเยร์, นาย เอ.บี. กริสโวลด์, ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสภุทัรดิส ดิสกลุตา่ง

ลงความเห็นวา่ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์แตเ่ดมิเป็นศาสนสถานประจ าธรรมศาลาซึ่งเป็นส่วนท่ีเหลือเท่านัน้ อาคาร

รูปแบบนีเ้ป็นท่ีนิยมสร้างในรัชสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 758   

 หลงัจากท าการตรวจสอบเร่ืองรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและข้อมลูทางโบราณคดีพบว่า ปราสาทวัด

เจ้าจันทร์ไม่อาจมีหน้าที่หรือฐานะเป็นธรรมศาลาได้ เน่ืองจากรูปแบบแผนผงัของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์

ต่างจากธรรมศาลาทั่วไป เพราะธรรมศาลามีผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ส่วนปราสาทวัดเจ้าจันทร์มีผังเป็น

ส่ีเหล่ียมจตัรัุส ทัง้นีส้่งผลไปยงัรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและรูปแบบศิลปกรรมอ่ืน ๆ ท่ีท าให้ปราสาทวดัเจ้า

                                                           
58 สนัต ิเล็กสขุมุ. โบราณสถานกบัรูปแบบสนันิษฐาน มรดกโลก สโุขทยั ศรีสชันาลยั ก าแพงเพชร1. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้
แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั(มหาชน), 2551, 222 
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จนัทร์มีความแตกตา่งจากธรรมศาลา เช่น ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ไม่มีมณฑปย่ืนออกมาจากตวัปราสาทเหมือน

ธรรมศาลา และปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ไมมี่การท าเจาะช่องหน้าตา่งด้านทิศใต้ รวมถึงช่องประตทูางทิศตะวนัตก

อนัเป็นลกัษณะพิเศษของธรรมศาลาอีกด้วย 

 รวมถึงข้อมูลทางโบราณคดี เน่ืองด้วยข้อมูลท่ีกล่าวถึงจารึกท่ีกล่าวถึงการสร้างธรรมศาลาในแนว

เส้นทางราชมรรคา จากเมืองพระนครไปยงัเมืองพิมาย ซึง่อยูใ่นบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน

ของประเทศไทย ซึ่งไม่มีท่ีใดกล่าวถึงการสร้างธรรมศาลาในแถบลุ่มน า้เจ้าพระยาอนัเป็นท่ีตัง้ของปราสาทวดั

เจ้าจนัทร์  

 จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีปราสาทวัดเจ้าจันทร์นัน้มีความคล้ายกันกับปราสาทท่ีท าหน้าท่ี

เป็นศาสนสถานประจ าอโรคยศาลหรือสคุตาลยั ผู้ เขียนจึงสนันิษฐานว่า ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์อาจเคยมีหน้าท่ี

เป็นสคุตาลยั ก่อนท่ีจะเข้ามาสูก่ารเปล่ียนแปลงเป็นวดัในพทุธศาสนานิกายเถรวาทในภายหลงั  

ทว่าหลักจากการศึกษาพบว่า ระเบียบแผนผังองค์ประกอบของอโรคยศาลต่างจากท่ีวัดเจ้าจันทร์

กล่าวคือ ปราสาทเป็นประธาน มีบรรณาลยั ก าแพงแก้วล้อมรอบและมีบารายหรือสระน า้อยู่นอกก าแพงแก้ว 

แตท่ี่วดัเจ้าจนัทร์มีเพียงปราสาทประธานเท่านัน้มีแสดงถึงความสมัพนัธ์ตอ่รูปแบบทางสถาปัตยกรรมแตส่ร้าง

ขึน้ในสมยัเดียว เพราะสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ในวดันัน้สร้างขึน้ภายในซึ่งอยู่ในพุทธศาสนานิกายเถรวาทแล้วจึงไม่

อาจตรงตามระเบียบของแผนผงัอโรคยศาลได้ รวมถึงข้อมลูในศิลาจารึกท่ีกล่าวถึงการสร้างอโรคยศาลตา่งหวั

เมืองตา่งๆ ในอาณาจกัรขอมสมยันัน้ แตไ่ม่มีข้อมลูใดท่ีระบถุึงการสร้างอโรคยศาลในแถบลุ่มแม่น า้ เจ้าพระยา

ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์  ดงันัน้อาจสรุปถึงข้อสนันิษฐานนีไ้ด้ว่า ปราสาทวัดเจ้าจันทร์ไม่ได้มี

หน้าที่การใช้งานเป็นสุคตาลัยหรือศาสนสถานประจ าอโรคยศาล ทัง้นีเ้ร่ืองรูปแบบศิลปกรรมของ

ปราสาทไม่อาจน ามาเปรียบเทียบเพ่ือวิเคราะห์หาข้อสรุปได้เน่ืองจากสุคตาลัยแต่ละแห่งนัน้มีรายละเอียด

ปลีกยอ่ยแตกตา่งกนัออกไปตามศลิปะและฝีมือของชา่งท้องถ่ิน 

ข้อสนันิษฐานล่าสุดท่ีพบนัน้มาจากนกัวิชาการท่านหนึ่งได้เสนอว่า ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์แท้จริงแล้ว
เป็นปรางค์ปราสาทเป็นปราสาทท่ีอาจสร้างขึน้ในยคุเดียวกนักบัพระปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาตเุมืองเชลียง 
อยูใ่นชว่งหลงัของพทุธศตวรรษท่ี 18 จากหลกัฐานจากศิลาจารึกหลกัท่ี 2 ของพระมหาเถระศรีศรัทธาราชจฬุา
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มนีุกล่าวว่าพญาศรีนาวน าถมประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตใุกล้ฝ่ังน า้ท่ีนครศรีสชันาลยั ซึ่งปัจจบุนัคือ เมือง
เชลียง59 

เม่ือเปรียบเทียบจากปราสาทวัดเจ้าจันทร์และปรางค์ท่ีมีหน้าท่ีเป็นประธานของวัดในพุทะศาสนา
นิกายเถรวาทนี ้ผู้ เขียนเห็นด้วยกบัข้อสนันิษฐานนีว้า่ ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์มีหน้าท่ีการใช้งานเป็นปรางค์ซึ่งเป็น
ประธานของวดั เน่ืองจากวดัเจ้าจนัทร์มีรูปแบบแผนผงัเหมือนกบัวดัท่ีมีปรางค์ รูปแบบปราสาทและมีวิหารอยู่
ด้านหน้า เชน่ท่ี วดัพระพายหลวง  

ทว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมของปรางค์ในลักษณะนีย้ังคงความเป็นปราสาทอยู่ผู้ เขียนจึงเสนอว่า 
ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์อาจมีการใช้งานถึง 2 สมยั คือ สมยัแรกใช้เป็นเทวสถานในศาสนาฮินด ูเน่ืองจากมีการ
พบพระอิศวรตกอยูใ่นบริเวณนัน้60 และสมยัท่ี 2 ใช้งานเป็นปรางค์ประธานของวดั 

อีกทัง้พระปรางค์เป็นค าท่ีประเทศไทยใช้เรียกสิ่งก่อสร้างท่ีคล้ายกับปราสาทขอม แตมี่การพฒันาเป็น
แบบไทยมากขึน้กล่าวคือ มีรูปร่างท่ีสูงชะลูดและมีการเพิ่มมุมท่ีมากขึน้ ทัง้นีด้้วยลักษณะและรูปแบบของ
อาคารประธาน  แต่รูปแบบของปราสาทวัดเจ้าจันทร์นัน้ใกล้ชิดกับปราสาทแบบขอมมาก เช่นเดียวกับ
ปราสาทสามหลังวัดพระพายหลวง จึงอาจเรียกช่ือได้ว่าเป็น ปราสาทวัดเจ้าจันทร์ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 พิริยะ ไกรฤกษ์.“ศลิปะแหง่แดนเนรมิต (ศลิปะสโุขทยัระหวา่ง พ.ศ.1750-1900)”. เมืองโบราณ 12, 1 (มกราคม-มีนาคม 2529), 27 
60

 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั.เท่ียวเมืองพระร่วง.กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหามงกฎุราชวิทยาลยั, 2519,  196 
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มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2513 
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สนัต ิเล็กสขุมุ. “ก่อนจะปรากฏในศลิปะไทยและก่อนจะหายไปในท่ีสดุ:  ฐานบวัลกูฟัก”. ราชบณัฑิตยสภา 28, 

1 ( มกราคม – มีนาคม 2546) : หน้า 154-164 

___________. โบราณสถานกบัรูปแบบสนันิษฐาน มรดกโลก สโุขทยั ศรีสชันาลยั ก าแพงเพชร1. กรุงเทพฯ : 
บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากดั(มหาชน), 2551 

___________.ปาฐกถา พีระศรี ศิลปะสมยัสโุขทยั : ก่อนสมยั-ในสมยั-เม่ือสิน้สมยั.กรุงเทพ : อมรินทร์พรินติง้
แอนด์พบัลิชชิ่ง, 2551 

___________. ศลิปะสโุขทยั.กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2555 

___________.ศลิปะเชียงแสน (ศลิปะล้านนา) และศลิปะสโุขทยั. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาศิลปากร วิทยา

เขตพระราชวงัสนามจนัทร์, 2534 

___________.ความเป็นมาและค าศพัท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในระเทศไทย เจดีย์.กรุงเทพ : มตชิน, 2540 

สเุจน กรรพฤทธ์ิ. “บนัทึกการเดินทางตามหา “ราชมรรคา” ถนนแห่งศรัทธาของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7”.เมือง
โบราณ. 34, 2 (เมษายน-มิถนุายน 255): 54-68 
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____________. “รายงานการส ารวจทางโบราณคดีแห่งประเทศไทย (วนัท่ี 25  กรกฏาคม-พฤศจิการยน 
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ออนไลน์]. http://pantip.com/topic/31697678/page1 (เข้าถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559) 
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วนัท่ี  30 เมษายน 2559) 
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วนัท่ี  30 เมษายน 2559) 

Tuk-tuk@korat. 16 มีนาคม 2557. อโรคยศาลา ... ปรางค์กู่ ชัยภูมิ – ทริปเมืองเลย1. [ระบบออนไลน์]. 
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ข้อมลูจากแหลง่อ่ืน ๆ 
 
ป้ายค าบรรยาย และหนงัสือน าชมอุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั ศรีสชันาลยั ก าแพงเพชร ของกรมศิลปากร  
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ภาพประกอบ 

 

ภาพท่ี 1 แผนผงัวดัเจ้าจนัทร์ 

 

 
ภาพท่ี 2 ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ด้านทิศตะวนัออก 
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ภาพท่ี 3 ศาลตาผาแดง 

 

 
ภาพท่ี 4 ปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ด้านทิศใต้ 
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ภาพท่ี 5 ภายในปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ 

 
ภาพท่ี 6 สว่นยอดของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ 
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ภาพท่ี 7  ปีกนกท่ีมมุครรภคฤหะของปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ 

 

 

 
ภาพท่ี 8  มณฑปด้านทิศเหนือของปราสาท 
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ภาพท่ี 9 ภายในมณฑป 

 
ภาพท่ี 10 ปราสาทวดัพระพายหลวงองค์ท่ีอยูด้่านทิศเหนือ 
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ภาพท่ี 11  ภาพลายเส้นแสดงไพทีบางส่วนท่ียงัจมอยู่ในดิน สนันิษฐานว่าเป็นฐานบวัลกูฟัก ท่ีปราสาทวดัพระ

พายหลวง 

ท่ีมา : ภาวิณี รัตนสขุ.วดัพระพายหลวง : แนวความคิดใหม่จากผลการขดุตรวจทางโบราณคดีกบังานวิเคราะห์

แบบอย่างสถาปัตยกรรม.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ.มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2551, 48 

 

 
ภาพท่ี 12  ปราสาทวดัพระพายหลวงด้านทิศตะวนัออก 
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ภาพท่ี 13 สว่นยอดของปราสาทวดัพระพายหลวง 

 

 
ภาพท่ี 14 ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา 

ท่ีมา ต้นเรือ ออ่นศรี 
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ภาพท่ี 15  ปราสาทวดัพระพายหลวงด้านทิศเหนือ 

 

 

 
ภาพท่ี 16 ปราสาทก าแพงแลง จ.เพชรบรีุ 
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ภาพท่ี 17 ภาพลายเส้นแสดงภาพสนันิษฐานปราสาทขอมสามหลงัวดัพระพายหลวง 

ท่ีมา : สนัติ เล็กสขุมุ.ปาฐกถา พีระศรี ศิลปะสมยัสโุขทยั : ก่อนสมยั-ในสมยั-เม่ือสิน้สมยั.กรุงเทพ : อมรินทร์ 

พรินติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, 2551, 10 

 

 

 

 
ภาพท่ี 18 ปราสาทตาเหมือนด้านทิศใต้ 

ท่ีมา ต้นเรือ ออ่นศรี 
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ภาพท่ี 19 ปราสาทบ้านบดุ้านทิศเหนือ 

ท่ีมา : Thanakrit L.23 มกราคม 2558. ธรรมปราสาทบ้านบ ุ[ระบบออนไลน์]. 
http://www.painaidii.com/business/118649/ban-bu-palace-31140/lang/th/247712 
(เข้าถึงวนัท่ี  30 เมษายน 2559) 

 

 

 
ภาพท่ี 20 ทบัหลงัท่ีพบท่ีปราสาทตาเหมือน จ.สริุนทร์ 

ท่ีมา วรรณกร บางพิสทุธิกลุ 
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ภาพท่ี 21  แผนผงัธรรมศาลา 

 

 

 

 
ภาพท่ี 22 ปราสาทบ้านบ ุจ.บรีุรัมย์ 

ท่ีมา วรรณกร บางพิสทุธิกลุ 
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ภาพท่ี  23  พืน้ท่ีระหวา่งอาคารวิหารและปราสาทวดัเจ้าจนัทร์ 

 
ภาพท่ี 24 ปราสาทบ้านบดุ้านทิศตะวนัตก 

ท่ีมา วรรณกร บางพิสทุธิกลุ 
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ภาพท่ี 25 หน้าบนัของธรรมศาลาท่ีปราสาทตาเหมือน จ.สริุนทร์ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 26 ของปราสาทตาเหมือนด้านทิศตะวนัตก จ.สริุนทร์ 

ท่ีมา : ehongm. 30 กันยายน 2553. ตามรอยอารยธรรมขอม ปราสาทตาเหมือน [ระบบออนไลน์]. 
http://travel.kapook.com/photo/travel_6631.html (เข้าถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559) 
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ภาพท่ี 27 ภายในของปราสาทตาเหมือน จ.สริุนทร์ 

ท่ีมา วรรณกร บางพิสทุธิกลุ 

 

 
ภาพท่ี 28 สว่นยอดของธรรมศาลาท่ีปราสาทตาเหมือน จ.สริุนทร์ 
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ภาพท่ี 29 แผนผงัอโรคยศาล ปราสาทตาเหมือนโต๊ด จ.สริุนทร์ 

ท่ีมา: กฤช เหลือลมยั. “ธรรมศาลา: ข้อสงัเกตในรอบแปดร้อยปี”.เมืองโบราณ 34, 2 (เมษายน-มิถนุายน 

2555), 73 

 
 

 
ภาพท่ี 30 บรรณาลยัท่ีปราสาทตาเหมือนโต๊ด จ.สริุนทร์ 

ท่ีมา : spras77.24 กมุภาพนัธ์ 2557.[CR] จากพิมายถึงชายแดนเขมร : ตามรอยเส้นทางสายราชมรรคา (The 
Royal Route) [ระบบออนไลน์]. http://pantip.com/topic/31697678/page1 (เข้าถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 
2559) 
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ภาพท่ี 31 โคปรุะท่ีปราสาทตาเหมือนโต๊ด จ.สริุนทร์ 

ท่ีมา วรรณกร บางพิสทุธิกลุ 

 
ภาพท่ี 32 บาราย ท่ีปรางค์กู่ จ.ชยัภมูิ 

ท่ีมา : Tuk-tuk@korat. 16 มีนาคม 2557. อโรคยศาลา ... ปรางค์กู่ ชยัภมูิ – ทริปเมืองเลย1. [ระบบออนไลน์]. 
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tuk-tukatkorat&month=03-
2014&date=14&group=4&gblog=112 (เข้าถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559) 



67 
 

 
ภาพท่ี 33 ปรางค์กู่ จ.ชยัภมูิ (ด้านทิศตะวนัออก) 

ท่ีมา :  Tuk-tuk@korat. 16 มีนาคม 2557. อโรคยศาลา ... ปรางค์กู่ ชยัภูมิ – ทริปเมืองเลย1. [ระบบออนไลน์]. 
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tuk-tukatkorat&month=03-
2014&date=14&group=4&gblog=112 (เข้าถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559) 
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ภาพท่ี 34 ปราสาทพรหมตาเก็ล ประเทศกมัพชูา 

ท่ีมา : staff วราสารเมืองโบราณ. 13 มีนาคม 2548แตกประเด็น : ตาพรหมเกล : อโรคยศาลในเมืองพระนคร 
[ระบบออนไลน์]. http://pantip.com/topic/31697678/page1 (เข้าถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559) 

 
ภาพท่ี 35  ปราสาทตาเหมือนโต๊ด จ.สริุนทร์ 

ท่ีมา วรรณกร บางพิสทุธิกลุ 
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ภาพท่ี 36 ปราสาทนางร า จงัหวดันครราชสีมา 

ท่ีมา : สายน า้.15 กรกฤาคม 2556.ข้อมลูปราสาทหินนางร า [ระบบออนไลน์]. 
http://www.reviewthaitravel.com (เข้าถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559) 

 

 
ภาพท่ี 37 ปรางค์กู่ จ.ร้อยเอ็ด 

ท่ีมา : websanom.18 ธันวาคม 2556. ปรางค์กู่ (ปราสาทปรางค์กู่-ปราสาทหนองกู่) [ระบบออนไลน์]. 
http://websanom.blogspot.com/2013/12/blog-post_8733.html (เข้าถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559) 
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ภาพท่ี 38 แนวก าแพงแก้วด้านทิศใต้ของวดัเจ้าจนัทร์ 

 

 
ภาพท่ี 39 แนวก าแพงแก้วด้านทิศเหนือของวดัเจ้าจนัทร์ 
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ภาพท่ี 40  กฏิุฤๅษีหนองบวัลาย จ.บรีุรัมย์ (ด้านทิศใต้) 

ท่ีมา : วรรณกร บางพิสทุธิกลุ 
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ภาพท่ี 42 กู่ประภาชยั จ.ขอนแก่น 

ท่ีมา ต้นเรือ ออ่นศรี 

 
ภาพท่ี 43  ภาพลายเส้นแผนผงัวดัพระพายหลวง จ.สโุขทยั 

ท่ีมา : ภาวิณี รัตนสขุ.วดัพระพายหลวง : แนวความคิดใหม่จากผลการขดุตรวจทางโบราณคดีกบังานวิเคราะห์

แบบอย่างสถาปัตยกรรม.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ.มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2551, 15 
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ภาพท่ี 44  ภาพลายเส้นแผนผงัวดัศรีสวาย จ.สโุขทยั 

โดย หมายเลข 1 วิหาร, หมายเลข 2 ระเบียงคด และหมายเลข 3 ปราสาทแบบขอม 

ท่ีมา สนัต ิเล็กสขุมุ.โบราณสถานกบัรูปแบบสนันิษฐาน มรดกโลก สโุขทยั ศรีสชันาลยั ก าแพงเพชร1. กรุงเทพฯ 

: บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากดั(มหาชน), 2551, 40 

 

 

ภาพท่ี 45 ปรางค์ปราสาทหินพนมรุ้ง ปรางค์ปราสาท “ทรงศขิร” 

ท่ีมา : สมคดิ จิระกลุ.วดั วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พทุธสถาปัตยกรรมไทย.กรุงเทพ : มิวเซียมเพรส, 2545, 73 
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ภาพท่ี 46 ปรางค์สามยอด จ.ลพบรีุ 

ท่ีมา ต้นเรือ ออ่นศรี 

 
ภาพท่ี 47 ปรางค์วดัศรีสวาย จ.สโุขทยั 

ท่ีมา กนกวรรณ เพ็ชรรัตน์ 
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สุคตาลัยประจ าอโรคยศาลในประเทศที่พบ 

โบราณสถาน ต าแหน่งท่ีตัง้ 

ปราสาทเมืองเก่า ต าบลโคราช อ าเภอสงูเนิน จงัหวดันครราชสีมา 

ปราสาทบ้านปราสาท ต าบลเมืองปราสาท อ าเภอโนนสงู จงัหวดันครราชสีมา 

ปรางค์พลสงคราม ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสงู จงัหวดันครราชสีมา 

ปรางค์กู่ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภมูิ 
ปรางค์กู่ (วดักู่) ต าบลบ้านเตา่ อ าเภอบ้านแทน่ จงัหวดัขอนแก่น 

กู่แก้ว ต าบลดอนช้าง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

กู่ประภาชยั ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น 

กู่แก้วบ้านจีต ต าบลบ้านจีต อ าเภอกู่แก้ว จงัหวดัอดุรราชธานี 

กู่พนันา ต าบลพนันา อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 

กู้ บ้านเขวา ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 

ปรางค์กู่  ต าบลมะอิ อ าเภอธวชับรีุ จงัหวดัร้อยเอ็ด 

กู่สนัรัตน์ ต าบลกู่สนัรัตน์ อ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม 

กู่โพนระฆงั ต าบลกู่กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวิสยั จงัหวดัร้อยเอ็ด 

กู่คนัธนาม ต าบลยางค า อ าเภอโพนทราย จงัหวดัร้อยเอ็ด 

ปราสาทจอมพระ ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสริุนทร์ 

ปราสาทสระก าแพงน้อย ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 

ปราสาทบ้านเฉนียง ต าบลเฉนียง อ าเภอเมือง จงัหวดัสริุนทร์ 

ปราสาทบ้านชา่งป่ี ต าบลชา่งป่ี อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ 

ปราสาทบ้านสมอ ต าบลสมอ อ าเภอปรางค์กู่ จงัหวดัศรีสะเกษ 

ปราสาทกงัแอน ต าบลกระเทียม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสริุนทร์ 

ปราสาทตาเหมือนโต๊ด ต าบลตาเมือง อ าเภอพนมดงรัก จงัหวดัสริุนทร์ 

กฏิุฤๅษีบ้านโคกเมือง  ต าบลจระเข้มาก อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับรีุรัมย์ 

กฏิุฤๅษีบ้านหนองบวัลาย  ต าบลจระเข้มาก อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับรีุรัมย์ 

ปราสาทบ้านโคกงิว้ ต าบลปะค า อ าเภอปะค า จงัหวดันครราชสีมา 
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ปรางค์ครบรีุ ต าบลครบรีุ อ าเภอครบรีุ จงัหวดันครราชสีมา 

ปรางค์สระเพลง ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา 

ปรางค์บ้านปรางค ์ ต าบลหินดาด อ าเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสีมา 

กฏิุฤๅษี  ต าบลเมืองพิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
กฏิุฤๅษี ต าบลหนองเยือง อ าเภอบ้านใหมช่ยัพจน์ จงัหวดับรีุรัมย์ 
ปราสาทนางร า ต าบลนางร า อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา 
โบราณสถานหมายเลข 1 วดัสระมรกต อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจีนบรีุ 
ท่ีมา : รวบรวมจาก กฤช เหลือลมยั.“อโรคยศาลในอีสาน”. เมืองโบราณ 30, 3 (กนัยายน-กรกฎาคม 2547) 
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