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OF LOP BURI WITH A NEW IDENTICAL VIEW) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ศ.ดร.        
สันติ เล็กสุขุม. 224 หนา. ISBN 974–464–252–1 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษารูปแบบศิลปะและกําหนดอายุสมัยปราสาทอิฐ    
ทั้ง 3 องคของโบราณสถานปรางคแขกแหงเมืองลพบุรี ทั้งนี้ไดทําการตรวจสอบขอเสนอของ
นักวิชาการในอดีต พรอมทั้งเสนอแนะประเด็นใหม โดยเฉพาะไดดําเนินการขุดตรวจทางโบราณคดี 
เพื่อตรวจสอบขอสันนิษฐานที่ไดจากการวิเคราะหรูปแบบศิลปะดวย 
 ผลสรุปของการวิจัยมีดังตอไปนี้  
 1.ปราสาทองคกลางอาจสรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 เพราะมีลักษณะดัง้เดมิหลาย
ประการที่สามารถเทียบไดกับสถาปตยกรรมขอมที่มีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษนั้น สวนปราสาท
องคใตก็มีลักษณะดั้งเดิมบางอยางเหมือนกับปราสาทองคกลาง จึงควรสรางขึ้นพรอมกัน           
แตปราสาทองคเหนือตามที่เห็นในปจจุบันควรเปนงานที่สรางขึ้นใหมทั้งหมดในสมัยอยุธยา           
ตอนปลาย  
 2.การขุดตรวจทางโบราณคดีทําใหไดพบขอมูลใหมคือ ใตระดับพื้นผิวดินในปจจุบัน    
ยังมีฐานไพทีที่รองรับปราสาทอิฐทั้ง 3 องคอยู ดังนั้นปราสาททั้ง 3 องคจึงสรางขึ้นพรอมกันบน 
ฐานไพทีนั้น ซึ่งอาจเปนในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 โดยที่ปราสาทองคเหนือตองเคยมีปราสาทหลัง
เดิมอยูกอน แลวอาจพังทลายลงไปในคราวใดคราวหนึ่งหรืออยูในสภาพชํารุดอยางมาก จนกระทั่ง
ในสมัยอยุธยาตอนปลายจึงไดมีการกอสรางปราสาทหลังใหมข้ึนบนตําแหนงของปราสาทองคเดิม 
 3.ศาสนสถานปรางคแขกมีการกอสรางใน 2 ชวงสมัยสําคัญ คือ 1) สมัยที่มีการกอสราง
ปราสาท ซึ่งอาจมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 และ 2) การบูรณะปฏิสังขรณคร้ังใหญในสมัย
อยุธยาตอนปลาย ภายใตรัชกาลของสมเด็จพระนารายณมหาราช (ครองราชย พ.ศ.2199-2231) 
กอนที่จะมีการบูรณะอีกหลายตอหลายครั้งโดยกรมศิลปากรเมื่อไมนานมานี้ 
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 The objectives of this research are to study the style and dating of three brick 
buildings that should be called “Prasat” of Prang Khaek, an ancient sanctuary of Lop Buri.  
This study also aimed to review the hypotheses proposed by many scholars and related to this 
important monument. At the same time, through the art historical analysis and the employment 
of the archaeological methods, the researcher presents some new ideas as well. 
 The results of this research are as follows. 
 1. The central Prasat should have been built in about the 10th century A.D., because 
its architectural style can be compared with the 10th century Khmer architectures. The south 
Prasat has some similar styles with the central one ; therefore, it should have been constructed 
at the same time as the central one. However, the north Prasat, as can be seen today,        
must have been rebuilt in the late Ayuthaya period. 
 2. The archaeological testing excavation has shown a new evidence. It is the 
pedestal supporting these three Prasat which is called “Than Paitee”. Thus, these three brick 
buildings should have been built in the same time, probably in the 10th century. As for the 
northern Prasat, its form should have been similar with the southern one. However, it was 
probably in a dilapidated condition and later reconstructed in the late Ayuthaya period. 
 3. From all of the evidence found in the sanctuary, the construction of the buildings 
in the temple occurred in two distinctive periods. The first one is the 10th century A.D. and the 
second one is the late Ayuthaya period in the reign of King Narai (1656-1688 A.D.). After these 
two periods, this monument was restored by Fine Art Department. 
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 วิทยานิพนธนี้จะไมสามารถสําเร็จลุลวงลงได หากปราศจากความชวยเหลือและกําลงัใจ
จากหนวยงานรวมถึงบุคคลดังตอไปนี้ 
 ศาสตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขุม อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ผูกรุณาใหคําปรึกษา 
ตรวจสอบและแกไข ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูวิจัย  
 รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห สําหรับคําแนะนําและขอมูลที่เปนประโยชน 
รวมถึงทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการวิจัยของสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  
 คุณอนันต ชูโชติ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ที่กรุณาใหโอกาสและ
อํานวยความสะดวกในการขุดตรวจทางโบราณคดี รวมถึงคุณเจตนกมล วงษทาว นักโบราณคดี
ประจําสํานักฯ ที่ใหความชวยเหลือและคําแนะนําที่เปนประโยชนในการขุดตรวจ 
 คุณมานิตา เขื่อนขันฑ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ และ
เจาหนาที่พิพิธภัณฑฯ ที่อํานวยความสะดวกดานที่พักตลอดการขุดตรวจ คุณแตงออน อารีญาติ 
พนักงานประจําหองพิพิธภัณฑ ที่ใหความชวยเหลือในการคนขอมูลทะเบียนโบราณวัตถุ 
 ภาควิชาโบราณคดี สําหรับความอนุเคราะหอุปกรณในการขุดตรวจทางโบราณคดี  
 อาจารยสมิทธิ ศิริภัทร ผูใหโอกาสผูวิจัยไดรวมเดินทางไปเก็บขอมูลยังประเทศกัมพูชา
เปนครั้งแรก 
 ผูชวยศาสตราจารยมยุรี วีระประเสริฐ ผูคอยไตถามความคืบหนาและเสนอแนะแนวทาง
ที่เปนประโยชนในการวิจัย 
 อาจารย ดร.สายันต แดงกลม ผูกรุณาตรวจทานขอมูลเอกสารภาษาฝรั่งเศส  
 อาจารย ดร.ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย อาจารยวรัญญา ตันบุรินทิพย อาจารยชวลิต         
ขาวเขียว คุณนฤพล หวังธงชัยเจริญ ผูสละเวลามาใหความชวยเหลืออยางสุดกําลังในการขุดตรวจ 
 อาจารยรุงโรจน ธรรมรุงเรือง ผูชวยรับฟงความคิดเห็นและใหคําแนะนํา  
 อาจารยศิริพจน เหลามานะเจริญ ผูใหคําปรึกษาดานศิลปะขอมและกรุณาชวยคนควา
เร่ืองประติมานวิทยา รวมทั้งใหโอกาสรวมเดินทางไปเก็บขอมูลยังประเทศกัมพูชาเปนครั้งที่ 2 
 อาจารยอชิรัชญ ไชยพจนพานิช ผูกรุณาชวยตรวจแกบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
 คุณมงคล พรสิริภักดี คุณทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒนวรกุล และคุณสุพจน ลีศิริอานนท               
พี่ เพื่อน และนอง ผูสละเวลาอันมีคามาชวยรวมแรงรวมใจในการขุดตรวจตลอดระยะเวลา 9 วัน  
 คุณพิทักษเกียรติ และคุณประพิม ขุนทรง พอและแมผูใหทุกสิ่งกับผูวิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ที่มาและความสําคัญของปญหา  

ละโวหรือลพบุรีในปจจุบัน  เปนเมืองโบราณในภาคกลางของประเทศไทยที่มี           
ความสําคัญอยางมากในชวงที่อิทธิพลอารยธรรมเขมรโบราณซึ่งมีศูนยกลางอยูที่เมืองพระนคร
ประเทศกัมพูชาไดแพรขยายเขามา จากหลักฐานดานศิลาจารึกบงชี้วา อิทธิพลนั้นมีปรากฏอยู
อยางชัดเจนภายใตรัชกาลของพระเจาสุริยวรมันที่ 1 ในชวงพุทธศตวรรษที่ 161 และยิ่งมี            
ความสําคัญมากขึ้นเมื่อเขาสูชวงพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 เพราะไดพบ
โบราณวัตถุจํานวนมากในเมืองลพบุรีที่นาจะสรางขึ้นในระยะเวลานี้ สวนโบราณสถานที่รูจักกัน 
ทั่วไปคือ “พระปรางคสามยอด”2 แตสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของกับขอมในเมืองลพบุรีก็อาจมีมากอน
หนานั้นแลวเชนกรณีของปรางคแขกเปนตน 

 “ปรางคแขก” เปนโบราณสถานสําคัญแหงหนึ่งของเมืองลพบุรี ประกอบดวย ปราสาท
อิฐ 3 องค และอาคารกออิฐถือปูนอีก 2 หลัง ซึ่งเชื่อวาสรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายรัชกาล
สมเด็จพระนารายณมหาราช เนื่องจากมีประตูหนาตางเปนรูปโคงกลีบบัวอันเปนแบบอยางที่ไดรับ
ความนิยมกันในรัชกาลของพระองค3 แตสถาปตยกรรมหลักของศาสนสถานคือ ปราสาททั้ง 3 องค 
ก็ยังมีประเด็นปญหาที่นาสนใจใหศึกษาและตรวจสอบไดมากพอสมควร  

                                                  
1 ดู ยอช เซเดส, ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคที่ 2 : จารึกกรุงทวารวดี เมืองละโว แลเมืองประเทศราช

ขึ้นแกกรุงศรีวิชัย (พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2472. สมเด็จกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ โปรสให
พิมพในงานฉลองพระชนมายุเสมอกับสมเด็จพระชนกชนนี พระพุทธศก 2472), 15-16 และ 25-33. 

2 ดู หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ผูแปล, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย (วันที่ 25 
กรกฎาคม – 28 พฤศจิกายน 2507),” ศิลปากร 9,3 (กันยายน 2508) : 41. ; หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะ
สมัยลพบุรี (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย หมอมเจา  
สุภัทรดิศ ดิศกุล ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม. วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2547), 8. 

3 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 
2544), 131. 
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การศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับปรางคแขกมักใหความสําคัญกับปราสาทองคกลาง          
โดยนักวิชาการสวนใหญ เชน ศาสตราจารย ฌ็อง บัวเซอลิเยร4 (Jean Boisselier) ศาสตราจารย 
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล และ ดร.ไฮแรม วูดวารด (Hiram W. Woodward Jr.) ตางมีความเห็นวา 
รูปแบบโดยรวมของปราสาทองคกลาง ดูจะมีความคลายคลึงกับปราสาทแบบขอมที่ประเทศ
กัมพูชา ซึ่งมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 155  

แมกระนั้นก็มีบางขอเสนอที่วา ปราสาทองคกลางมีลักษณะบางอยางอันสามารถเทียบ
ไดกับสถาปตยกรรมขอมสมัยกอนสรางเมืองพระนครที่มีมากอนหนาพุทธศตวรรษที่ 15 แลว6 
นอกจากนี้ ศาสตราจารย ดร.หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ก็ไดเสนอความเห็นที่คอนขางชี้ชัด
ลงไปวา ปราสาทองคกลางอาจจัดอยูในศิลปะขอมแบบแปรรูป คือมีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 
15 – ตนพุทธศตวรรษที่ 16 ได7 แตจากการศึกษาของ นิธี สีแพร ในสารนิพนธเสนอตอภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ.2531 ไดสรุปวา ปรางคแขกอาจจะ
สรางขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 คือชวงที่อารยธรรมเขมรไดเร่ิมมีอิทธิพลเดนชัดที่เมืองลพบุรี8 
ทวานักวิชาการบางทานคือ นายแบรนารด ฟลิปป โกรลิเย (Bernard-Philippe Groslier) ก็ไดจัด

                                                  
 4 สําหรับช่ือภาษาไทยของนักวิชาการทานนี้มีที่เขียนแตกตางกันออกไป เชน ชอง บวสเซอลีเย,             
จอง บัวเซอลีเย,ฌอง บวสเซอลิเยร,ฌ็อง บัวเซอลิเยร แตผูวิจัยจะขอยึดตามที่ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิง      
ไขศรี ศรีอรุณ ใชคือ “ฌ็อง บัวเซอลิเยร” ดูใน ไขศรี ศรีอรุณ, พจนานุกรม ฝร่ังเศส – ไทย ศัพทเฉพาะโบราณคดี
และประวัติศาสตรศิลปะ (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งกรุพ, 2535), คํานํา. ทวาในการอางอิงทั้งในสวนของ
เชิงอรรถและบรรณานุกรมของวิทยานิพนธนี้จําเปนตองคงชื่อเรียกเดิมที่ปรากฏตามเอกสารนั้นๆไว เชน            
ชอง บวสเซอลีเย หรือ จอง บัวเซอลีเย เปนตน 

5 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ผูแปล, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย (วันที่ 25 
กรกฎาคม – 28 พฤศจิกายน 2507),” ศิลปากร : 36-37, 40. ; หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี, 8. ; 
Hiram W. Woodward, Jr., “Studies in the Art of Central Siam 950-1350 A.D.” (Ph.D. dissertation, Yale 
University, 1975), 26-29. 

6 สมิทธิ ศิริภัทร, “วิวัฒนาการพระปรางค” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2513), 8. 

7 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ปราสาทหินและทับหลัง (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 
2542), 178. 

8 นิธี สีแพร, “เทวสถานปรางคแขก จ.ลพบุรี” (สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) 
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 38. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
3

ใหปรางคแขกเปนสถาปตยกรรมแบบสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ 29 คือศิลปะนครวัด ในชวงครึ่งหลัง
ของพุทธศตวรรษที่ 17  

จากที่กลาวมาขางตนคงชี้ใหเห็นถึงความคลุมเครือในเรื่องกําหนดอายุสมัยสราง
ปราสาทองคกลางของปรางคแขก ทั้งนี้งานศึกษาที่ผานมาก็มักกลาวถึงรูปแบบทางสถาปตยกรรม
ของปราสาทหลังนี้อยางรวมๆเทานั้น ยังไมมีงานชิ้นใดที่ทําการวิเคราะหรูปแบบศิลปะโดยละเอียด
อยางแทจริง งานวิจัยเชนกรณีของสารนิพนธหรือขอเขียนระยะหลังๆก็ดูจะเปนเพียงการดาํเนนิรอย
ตามความเห็นที่มีมากอน โดยมิไดทําการตรวจสอบขอมูลอยางกวางขวาง เพื่อทําใหขอสันนิษฐาน
ตางๆของนักวิชาการในอดีตมีความชัดเจนยิ่งขึ้นกวาเดิมเลย 

สําหรับปราสาทบริวารอีก 2 องคก็ไมไดรับการพิจารณามากนัก ทั้งๆที่มีความสัมพันธ
กับปราสาทประธานองคกลางอยางใกลชิด แมวาพันตรี ลูเนต เดอ ลาฌองกีแยร (Lunet de 
Lajonquière) ไดใหขอมูลและตั้งขอสังเกตไวในคราวที่มาสํารวจเมื่อเกือบรอยปที่แลววา          
ตรงทางเขาทิศตะวันออกของปราสาทองคใตยังคงมีทับหลังชิ้นหนึ่งประดับอยู โดยที่ตรงกลางสลัก
รูปพระอินทรคุกเขาเหนือเศียรชางเอราวัณ สวนปราสาทองคเหนือนั้นเปนการกอสรางในภายหลัง
ของชาวสยามบนตําแหนงอาคารเดิมที่ยังสรางไมแลวเสร็จ10 ซึ่งศาสตราจารยบัวเซอลิเยร ก็เคย
แสดงความเห็นไวคลายกัน แตทานไมไดใหเหตุผลประกอบใดๆวา ปราสาทองคเหนือคงจะสรางขึน้
ใหมทั้งหมดในสมัยอยุธยา11 อยางไรก็ดี ไมปรากฏวามีงานเขียนชั้นหลังไดใหความสําคัญ       
อยางแทจริงในการที่จะตรวจสอบขอสันนิษฐานขางตนถึงปญหาเกี่ยวกับปราสาทองคเหนือ 
ตลอดจนทับหลังที่เคยประดับอยูที่ปราสาทองคใตก็ไมเคยไดรับการกลาวถึงอีกเลย 

จากการที่ผูวิจัยไดมีโอกาสศึกษาโบราณสถานปรางคแขก อันเปนผลมาจากการทํางาน
ในรายวิชาการฝกภาคสนาม (Field Work) ประจําปการศึกษา 254612 ทําใหพบวาภายใตเงื่อนไข   
สําคัญคือ การมีขอมูลอยูอยางจํากัด อันเนื่องมาจากการขาดหลักฐานที่ตัวแหลงโบราณสถานใน
                                                  
 9 อางความเห็นอยูใน ศรีศักร วัลลิโภดม, “อีสานสมัยลพบุรี,” ใน แองอารยธรรมอีสาน, พิมพครั้งที่ 3 
(กรุงเทพฯ : มติชน, 2540), 171. 

10 Lunet de Lajonquière, Inventaire descriptif des monuments du Cambodge (Paris : 
Publications de l’ École française d’Extrême-Orient, Ernest Leroux, 1907), Tome II : 323. 

11 Jean Boisselier, “Recherches archéologiques en Thaïlande. II : Rapport sommaire de la 
Mission 1965 (26 juillet – 28 novembre),” Arts Asiatiques, Tome 20 (1969) : 54. 

12 สฤษดิ์พงศ ขุนทรง, “รูปแบบและการกําหนดอายุปรางคแขก จ.ลพบุรี” (รายงานประกอบ            
การศึกษารายวิชา  317 407 การฝกภาคสนาม  ภาคการศึกษาฤดูรอน  ปการศึกษา  2546 ภาควิชา                  
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร). 
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ปจจุบัน ไมวาจะเปนทับหลังหรือลวดลายปูนปนประดับ อีกทั้งรองรอยการบูรณะอยางมากมาย   
ทั้งในสมัยอยุธยาและโดยกรมศิลปากรเมื่อไมนานมานี้ ก็ไดทําใหลักษณะดั้งเดิมของปราสาทที่มี
มาแตแรกสรางคงเหลืออยูเพียงเล็กนอย ขอจํากัดที่กลาวมานี้สวนหนึ่งยอมกอใหเกิดความยุงยาก
ในการคนควา แตอีกสวนหนึ่งก็กอใหเกิดความทาทายที่จะศึกษา ซึ่งไดนําไปสูการตั้งขอสังเกตบาง
ประการที่สามารถตรวจสอบขอเสนอของนักวิชาการในอดีตใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และยังนํามา  
ซึ่งผลการวิเคราะหเพิ่มเติมดวย    

จากการวิเคราะหรูปแบบศิลปะและกําหนดอายุสมัยในเบื้องตนพบวา ฐานของปราสาท
อิฐทั้ง 3 องคยังมีบางสวนจมอยูใตระดับพื้นดินในปจจุบัน โดยที่ปราสาทองคกลางนาจะมีอายุ        
เมื่อแรกสรางเกาที่สุด สําหรับปราสาทองคใตนั้นแมจะมีรูปแบบดั้งเดิมบางประการคลายกับ
ปราสาทองคกลาง แตก็มีลักษณะบางอยางที่แสดงถึงพัฒนาการที่อาจเกิดขึ้นภายหลังแลว      
สวนปราสาทองคเหนือตามที่เห็นในปจจุบันกลับไมมีลักษณะใดๆเลยที่บงชี้วา มีความเกาแก
ดังเชนปราสาทอีก 2 องค และยังมีขอมูลอีกวา ปราสาทองคเหนือมีองคประกอบที่คลายกับอาคาร   
กออิฐถือปูน 2 หลังในสมัยอยุธยาดวย จึงตั้งขอสันนิษฐานเบื้องตนไว 2 ประการคือ  

1.ปราสาทองคใตอาจมีอายุรวมสมัยกับปราสาทองคกลาง หรืออาจจะสรางขึ้นภายหลัง
เล็กนอย 

2.ปราสาทองคเหนือตามที่เห็นในปจจุบันนาจะเปนงานในสมัยอยุธยา โดยกอทับอยูบน
ฐานปราสาทองคเดิมที่พังทลายไปแลว ซึ่งปราสาทองคเดิมนี้ควรสรางขึ้นพรอมกับปราสาท         
องคใต เพราะปราสาทบริวารทั้ง 2 องคที่ขนาบปราสาทประธานอยูนั้น ควรอยูในแผนผังที่สมมาตร
กันเมื่อแรกสราง 

วิธีตรวจสอบขอสันนิษฐานที่ดีที่สุดคือ การขุดตรวจทางโบราณคดีบริเวณฐานปราสาท
แตละองค เพื่อตรวจสอบวาปราสาทอิฐทั้ง 3 องคตั้งอยูบนฐานไพทีฐานเดียวกันหรือไม หรือใน
กรณีที่ไมมีฐานไพทีก็จะตรวจสอบระดับรากฐานของปราสาททั้ง 3 องควาอยูในระดับเดียวกัน
หรือไม และถาหากเกิดกรณีที่มีการกอสรางทับซอนกันแลวจะมีลักษณะการกออิฐเปนอยางไร         
ซึ่งรายละเอียดที่ไดจากการทํางานสวนนี้คงชวยใหเกิดความกระจางตอปญหาขางตนได13  

                                                  
13 ศาสตราจารยบัวเซอลิเยร เคยกลาวไววา “เราอาจจะถือโอกาสจากการดําเนินงานครั้งนี้ คนหา

ฐานไพทีของปราสาททั้ง 3 องค ซึ่งคอนขางเชื่อไดวายังจมอยูใตพื้นดิน” ดูใน Boisselier, “Recherches 
archéologiques en Thaïlande. II : Rapport sommaire de la Mission 1965 (26 juillet – 28 novembre),” 
Arts Asiatiques : 54.  
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จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะไดมีการศึกษารูปแบบ
ศิลปะและทําการกําหนดอายุสมัยปราสาทอิฐทั้ง 3 องคของปรางคแขกอีกครั้งอยางละเอียด       
เพื่อตรวจสอบขอสันนิษฐานตางๆของนักวิชาการในอดีตใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และควรจะไดมี
การนําขอมูลทางโบราณคดีมาตรวจสอบขอสันนิษฐานที่ไดจากการวิเคราะหรูปแบบศิลปะดวย 
เพราะผลการศึกษาที่ไดจากการดําเนินงานรวมกันของ 2 สาขาวิชาที่มีความเกี่ยวของกัน        
อยางลึกซึ้งนี้ คงจะมีสวนชวยเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับโบราณสถานปรางคแขก                
ที่มีความสําคัญของเมืองลพบุรีแหงนี้ไดมากยิ่งขึ้น  

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.ศึกษารูปแบบศิลปะและกําหนดอายุสมัยปราสาทอิฐทั้ง 3 องคของโบราณสถาน           
ปรางคแขก จังหวัดลพบุรี 

2.ฝกฝนทักษะในการใชขอมูลจากการดําเนินงานทางโบราณคดี มาตรวจสอบ               
ขอสันนิษฐานที่ไดจากการวิเคราะหทางประวัติศาสตรศิลปะ เพื่อเปนตัวอยางของการคนควาวิจัย
อยางเปนระบบในการศึกษาโบราณสถานแหงอื่นๆในโอกาสตอไป 
 
สมมติฐานของการศึกษา  
 1.ปราสาทประธานนาจะมีอายุเมื่อแรกสรางเกาที่สุด เพราะมีรูปแบบดั้งเดิมบางประการ
ที่สามารถเทียบไดกับปราสาทขอม ซึ่งมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 จึงอาจกําหนดอายุสมัย
สรางใหอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 ได 
 2.ปราสาทบริวาร 2 องคที่เห็นอยูในปจจุบัน อาจไมไดสรางขึ้นพรอมกับปราสาท
ประธาน ปราสาทองคใตอาจมีอายุรวมสมัยกับปราสาทองคกลาง หรือสรางขึ้นภายหลังเล็กนอย 
แตปราสาทองคเหนือที่เห็นในปจจุบันนั้นนาจะเปนงานในสมัยอยุธยาที่สรางทับอยูบนฐานรากของ
ปราสาทองคเดิม ซึ่งควรเปนงานคราวเดียวกับปราสาทองคใตซึ่งตั้งอยูสมมาตรกัน 
 3.ผลที่ ไดจากการขุดตรวจทางโบราณคดีบริเวณฐานของปราสาทแตละองค           
นาจะชวยตอบประเด็นปญหาเกี่ยวกับอายุสมัยสรางของปราสาทบริวารได 

 
ประโยชนของการศึกษา 
 1.ไดทราบถึงรูปแบบศิลปะและอายุสมัยของปราสาทอิฐทั้ง 3 องคของโบราณสถาน
ปรางคแขก จังหวัดลพบุรี 
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 2.ไดเขาใจถึงลําดับพัฒนาการของการใชพื้นที่บริเวณปรางคแขกเพื่อประกอบ          
กิจกรรมในสมัยโบราณ และทราบถึงความสําคัญของปรางคแขกในหนาประวัติศาสตรเมืองลพบุรี 
 3.มีทักษะในการใชขอมูลทางโบราณคดี  มาตรวจสอบขอสันนิษฐานที่ ไดจาก                  
การวิเคราะหทางประวัติศาสตรศิลปะ และเปนตัวอยางของการคนควาวิจัยอยางเปนระบบใน
การศึกษาโบราณสถานแหงอื่นๆในโอกาสตอไป 
 
ขอบเขตของการศึกษา  
 ถึงแมวาโบราณสถานปรางคแขกจะประกอบดวย ปราสาทอิฐ 3 องค และอาคารกออิฐ
ถือปูนอีก 2 หลัง แตเนื่องจากอาคารทั้ง 2 หลังนั้นนาเชื่อไดวาเปนงานที่สรางขึ้นในสมัยอยุธยา 
ขณะที่ปราสาททั้ง 3 องคยังคงมีประเด็นปญหาโดยเฉพาะการกําหนดอายุสมัยสราง การศึกษา
คร้ังนี้จึงเนนไปที่การพิจารณารูปแบบศิลปะและกําหนดอายุปราสาทอิฐ 3 องคเปนหลัก โดยอาศัย
เทคนิคการขุดตรวจทางโบราณคดีบริเวณฐานปราสาททั้ง 3 องคอยางจํากัดพื้นที่ 
 
ขั้นตอนของการศึกษา  

1.เก็บขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับปรางคแขก ประกอบดวย การรวบรวมงานศึกษา
ที่ผานมา เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบและหาประเด็นสําหรับการวิเคราะหเพิ่มเติม รวมทั้ง
คนควาหลักฐานภาพถายเกาและประวัติการดําเนินงานบูรณะของกรมศิลปากร เพื่อเปนขอมูล
สําหรับการแยกแยะรูปแบบดั้งเดิมของปราสาทออกจากรองรอยการบูรณะสมัยหลัง  

2.เก็บขอมูลภาคสนาม ทําการบันทึกภาพอยางละเอียด และจัดทําแผนผังหรือ         
ลายเสนประกอบ ทั้งที่ปรางคแขกและโบราณสถานแหงอื่นๆที่สามารถนํามาชวยในการวิเคราะห        
ประเด็นตางๆได โดยเฉพาะปราสาทแบบขอมทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 
 3.วิเคราะหรูปแบบศิลปะเพื่อกําหนดอายุปราสาทอิฐทั้ง 3 องค จากลักษณะดั้งเดิมที่
ไดมาจากการพิจารณาตามขอ 1 และ 2 
        3.1) ประเด็นสําหรับวิเคราะหกําหนดอายุปราสาทองคกลาง ประกอบดวย  

- เสาประดับมุม 
- จระนําซุมภายในหองครรภคฤหะ 
- ชุดลวดบัวที่สวนฐาน 
- สัดสวนระหวางทับหลังกับลวดบัวรัดเกลาของเสาติดกับผนัง 
การวิเคราะหขางตนจะกระทําโดยการเปรียบเทียบกับปราสาทแบบขอม     

ทั้งในประเทศกัมพูชาและประเทศไทย ที่มีกําหนดอายุเวลาคอนขางชัดเจนเปนหลัก  
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       3.2) ประเด็นในการวิเคราะหกําหนดอายุปราสาทองคใต ประกอบดวย 
- ทับหลังตามบันทึกของพันตรี ลูเนต เดอ ลาฌองกีแยร  
- ลักษณะการเขากรอบประตูทางเขาทิศตะวันออก  
- เทคนิคการกอสราง (ลักษณะการกออิฐ,การทําประตูหลอก,การไมมี    

เสาประดับมุม) 
การวิเคราะหปราสาทองคใตจะกระทําโดยการเทียบเคียงกับศิลปะขอมที่มี

กําหนดอายุเวลาคอนขางชัดเจนเปนหลัก และเปรียบเทียบกับลักษณะของปราสาทองคกลาง 
3.3) ประเด็นสําหรับวิเคราะหกําหนดอายุปราสาทองคเหนือ ประกอบดวย 

- เทคนิคการกอสราง (ลักษณะการกออิฐและการทาํประตหูลอก) 
- ตําแหนงที่ตัง้ในแผนผงัรวม และระดับของฐาน 

               การวิเคราะหปราสาทองคเหนือ จะกระทําโดยเปรียบเทียบกับปราสาท 2 องค
ขางตนเปนหลัก รวมทั้งพิจารณารวมกับอาคาร 2 หลังสมัยอยุธยาภายในปรางคแขกเองดวย 

4.รวบรวมขอมูลที่ไดจากการขุดตรวจทางโบราณคดี  
 5.เชื่อมโยงและสังเคราะหขอมูลทั้งหมดเขาดวยกัน 

6.นําเสนอขอมูล สรุปผลการศึกษา และเสนอแนะ  
 
วิธีการศึกษา 

1.รวบรวมและคัดเลือกงานศึกษาที่ผานมา เพื่อเปนแนวทางตรวจสอบและหาประเด็น
วิเคราะหเพิ่มเติม รวมทั้งคนควาภาพถายเกาและประวัติการบูรณะของกรมศิลปากร สําหรับเปน
ขอมูลในการแยกแยะรูปแบบดั้งเดิมของปราสาทออกจากรองรอยการบูรณะสมัยหลัง เพื่อจะได
มั่นใจวาการวิเคราะหไดกระทําในองคประกอบที่มีมาแตแรกสรางอยางแทจริง 

2.ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบศิลปะ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานสถาปตยกรรมใน
ศิลปะขอม ทั้งที่พบในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ซึ่งขอมูลสวนนี้ไดมาทั้งจากการสํารวจ  
ภาคสนามและผลงานของนักวิชาการในอดีต  

3.กําหนดอายุโดยเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะของปราสาทอิฐ 3 องคของปรางคแขกกับ
งานสถาปตยกรรมในศิลปะขอม หรือศิลปกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งหาหลักฐานดานอื่นๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลจากศิลาจารึกมาสนับสนุนดวย  

4.วิเคราะหผลที่ไดจากการขุดตรวจทางโบราณคดี เพื่อตรวจสอบขอสันนิษฐานของ
การศึกษาที่ไดมาจากการพิจารณารูปแบบศิลปะ 
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ขอตกลงเบื้องตน 
 ในการศึกษาครั้งนี้จําเปนตองกลาวอางอยูเสมอถึงประวัติศาสตรและประวัติศาสตร
ศิลปะของอาณาจักรขอมโบราณ เหตุนี้จึงขอนําเสนอขอมูลสวนดังกลาวไวในที่นี้ อันประกอบดวย 
 1.ระยะเวลาการครองราชยของกษัตริยขอม ยึดถือขอมูลหลักจากงานเขียนของ 
ศาสตราจารย โคลด ฌาคส (Claude Jacques) ในหนังสือ Angkor : Cities and Temples14          
ซึ่งไดทําการคนควาขอมูลมาลาสุด โดยตรวจสอบกับงานเขียนชิ้นสําคัญของศาสตราจารย     
ยอรช เซเดส (George Cœdès) เร่ือง The Indianized States of Southeast Asia15 ซึ่งแปลและ
เรียบเรียงเปนภาษาไทยโดย ศาสตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล ดวย16  
 ทั้งนี้จะขอนําเสนอตั้งแตรัชกาลพระเจาชัยวรมันที่ 2 ลงมาจนถึงรัชกาลพระเจาชัยวรมัน
ที่ 7 คือเนนในสมัยเมืองพระนครเปนสําคัญ สวนกษัตริยในสมัยกอนเมืองพระนครและหลังจาก
รัชกาลพระเจาชัยวรมันที่ 7 ลงมาแลว จะไมมีการกลาวถึงพระนามและระยะเวลาการครองราชย
ในการศึกษาครั้งนี้ เพราะไมไดมีความเกี่ยวของโดยตรงกับปรางคแขกและประวัติความเปนมาของ
เมืองลพบุรี  
 

ระยะเวลาครองราชย (พุทธศกัราช) รายพระนามของกษัตริย 
ศาตราจารย ยอรช เซเดส ศาสตราจารย โคลด ฌาคส 

พระเจาชยัวรมันที ่2 1345 - 1393 1333 -  ราว 1378? 
พระเจาชยัวรมันที ่3 1393 - 1420 1378? - 1420 
พระเจาอนิทรวรมันที ่1 1420 - 1432 1420 - 1432 
พระเจายโศวรมันที ่1 1432 - 1443 1432 - 1453? 
พระเจาหรรษวรมันที่ 1 1443 - หลงั 1465 1453? - 1466? 
พระเจาอีศานวรมันที่ 2 1468 1466 - 1471  
พระเจาชยัวรมันที ่4 1471 - 1485 1471 - 1485 

                                                  
 14 Claude Jacques, Angkor : Cities and Temples, Translation from French by Tim White 
(Bangkok : River Books, 2002). 
 15 George Cœdès, The Indianized States of Southeast Asia, Translated by Sue Brown 
Cowing (Honolulu : University of Hawaii Press, 1968). 
 16 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงเรียบเรียง, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนย ถึง พ.ศ.2000 (กรุงเทพฯ 
: สมาคมประวัติศาสตรในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, 2535). 
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ระยะเวลาครองราชย (พุทธศกัราช) รายพระนามของกษัตริย 
ศาตราจารย ยอรช เซเดส ศาสตราจารย โคลด ฌาคส 

พระเจาหรรษวรมันที่ 2 1485 - 1487 1485 - 1487 
พระเจาราเชนทรวรมัน 1487 - 1511 1487 - 1511 
พระเจาชยัวรมันที ่5 1511 - 1544 1511 - ราว 1543 
พระเจาอทุัยทติยวรมันที่ 1 1544 1544 - 1545  
พระเจาสุริยวรมันที ่1 1545 - 1593 1545 - 1592 
พระเจาอทุัยทติยวรมันที่ 2 1593 - 1609 1593 - 1609 
พระเจาหรรษวรมันที่ 3 1609 - 1623 1609 หรือ 1610 - 1623 
พระเจาชยัวรมันที ่6 1623 - 1650 1623 - 1650 
พระเจาธรณินทรวรมันที ่1 1650 - 1656 1650 - 1656 
พระเจาสุริยวรมันที ่2 1656 - 1693 1656 - 1693 
พระเจาธรณินทรวรมันที ่2 ราว 1703 เชื่อวาไมไดข้ึนครองราชย 
พระเจายโศวรมันที ่2 1708 1693 - 1708? 
พระเจาตรีภูวนาทิตยวรมนั 1708 - 1720 1708 - 1720 
พระเจาชยัวรมันที ่7 1724 - ราว 1761  

หรือ 1763 
1724 -  ราว 1753? 

 
 2.การแบงยุคสมัยของศิลปะขอม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
ศิลปะสมัยกอนเมืองพระนคร 

     1.ศิลปะพนมดา ราว พ.ศ.1100-1150 
     2.ศิลปะสมโบรไพรกุก ราว พ.ศ.1150-1200 
     3.ศิลปะไพรกเมง ราว พ.ศ.1180-1250 
     4.ศิลปะกําพงพระ ราว พ.ศ.1250-1350 

ศิลปะสมัยหวัเลี้ยวหัวตอ 
     5.ศิลปะกุเลน ราว พ.ศ.1370-1420 

ศิลปะสมัยเมอืงพระนคร 
     6.ศิลปะพระโค ราว พ.ศ.1420-1440 
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ศิลปะสมัยเมอืงพระนคร (ตอ) 
     7.ศิลปะบาแค็ง ราว พ.ศ.1440-1470 
     8.ศิลปะเกาะแกร ราว พ.ศ.1465-1490 
     9.ศิลปะแปรรูป ราว พ.ศ.1490-1510 
     10.ศิลปะบันทายสร ี        พ.ศ.1510-1550 
     11.ศิลปะคลัง ราว พ.ศ.1510-1560 
     12.ศิลปะบาปวน ราว พ.ศ.1560-1630 
     13.ศิลปะนครวัด ราว พ.ศ.1650-1720 
     14.ศิลปะบายน ราว พ.ศ.1720-1780 

          
 กําหนดอายุนี้ใชตามหนังสือ ศิลปะขอม ของศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล17 
ซึ่งทรงใชตามหนังสือ Le Cambodge ของศาสตราจารยบัวเซอลิเยรอีกตอหนึ่ง18 การกําหนดอายุ
ในหนังสือ Le Cambodge นั้นใชเปนคริสตศักราช ซึ่งถาแปลงเปนพุทธศักราชตองบวกดวย 543 
เชน ค.ศ.921 ตรงกับ พ.ศ.1464 แตเพื่อเขาใจไดงายก็มักลงทายดวยเลข 5 คือแทนดวย พ.ศ.1465 
เปนตน 

ที่สําคัญคือ การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรศิลปะเปนการกะเกณฑโดยประมาณ         
เพื่อสะดวกในการศึกษา และไมมีศิลปะใดแยกขาดจากกันอยางชัดเจน จึงมักเขียนกันวา “ราว” 
หรือ “ประมาณ” นอกจากจะพบจารึกระบุปแนนอน เชนในกรณีของศิลปะบันทายสรีที่มีจารึกระบุ
ปที่สรางปราสาท คือ พ.ศ.1510 จึงตองอาศัยกําหนดอายุจากจารึกนั้นใหมีความชัดเจน 
 
 

                                                  
 17 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2539), คํานํา. 
 18 Jean Boisselier, Asie du Sud-Est : I. Le Cambodge (Paris : Picard, Manuel d’archéologie 
d’Extrême-Orient, 1966), 42. 
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บทที่ 2  
ปรางคแขก : ขอมูลทั่วไปและงานศึกษาที่ผานมา 

 
ที่ต้ัง 
 ปรางคแขก ตั้งอยูในเขตตําบลทาหิน อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (แผนผังที่ 1) ใกลกับ       
ที่ทําการศาลจังหวัด หางจากพระนารายณราชนิเวศนไปทางเหนือราว 150 เมตร และหางจาก
ปรางคสามยอดโบราณสถานขอมที่สําคัญของเมืองลพบุรีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 300 เมตร  

ในปจจุบันปรางคแขกตั้งอยูบนเกาะกลางถนน เนื่องจากมีถนนวิชาเยนทรซึ่งตัดมาจาก
ศาลพระกาฬผานมาทางทิศเหนือ และมีถนนสรศักดิ์ที่ตัดมาจากพระนารายณราชนิเวศน            
ซึ่งอยูทางใตผานปรางคแขกทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ถึงแมจะมีการปลูกตนไมเพื่อสราง
ความรมร่ืนภายในเขตโบราณสถานที่เหลืออยูเพียงเล็กนอย แตสภาพของการจราจรที่คับค่ัง         
เกือบตลอดเวลาและภาพอาคารทั้งของทางราชการและเอกชนที่ตั้งอยูโดยรอบ ก็สงผลให
บรรยากาศของความเปนโบราณสถานอันทรงคุณคาของปรางคแขกลดนอยลงไปอยางนาเสียดาย 
(ภาพที่ 1,แผนผังที่ 2) 
 
ชื่อเรียก 

เมื่อคร้ังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาส        
เมืองลพบุรีเมื่อ พ.ศ.2421 ซึ่งเวลานั้นลพบุรีรวมอยูในมณฑลอยุธยา พระองคทรงเรียกชื่อ           
โบราณสถานแหงนี้วา “เทวสถาน”1 สวนประชาชนทั่วไปมักเรียกวา “พระปรางคแขก” จากบันทึก
ของพันตรี ลูเนต เดอ ลาฌองกีแยร ก็ทําใหทราบวาชื่อนี้ใชเรียกติดปากกันมาอยางนอยเกือบ        
100 ปแลว2 ขณะที่นักวิชาการชาวตะวันตกบางทานไดกําหนดชื่อเปน “เทศสถาน” (Thesathan)3 

                                                  
1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยาเมื่อปขาล        

พ.ศ.2421 (พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2470. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดํารัสส่ังพิมพ
พระราชทานในงานทรงพระราชกุศลศตมาห พระศพพระปตุฉาเจาสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี 20 ตุลาคม 
2470), 21. 

2 Lajonquière, Inventaire descriptif des monuments du Cambodge, 322. 
3 Ibid. ; Boisselier, “Recherches archéologiques en Thaïlande. II : Rapport sommaire de la 

Mission 1965 (26 juillet – 28 novembre),” Arts Asiatiques : 54. ชื่อเทศสถานนี้ก็คงมาจากเทวสถานนั่นเอง 
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สวนการขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากรในระยะแรกเมื่อ พ.ศ.2479              
ไดเรียกชื่อวา “เทวสถาน”4 แตในทะเบียนโบราณสถานของจังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดทําขึ้นเมื่อ               
พ.ศ.2531 ก็ไดเรียกรวมกันเปน “เทวสถานปรางคแขก”5 ทวาในการศึกษาครั้งนี้ขอกําหนด       
เรียกสั้นๆวา “ปรางคแขก” ซึ่งเขาใจไดงายและเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางมากกวาชื่ออ่ืนๆ 

ความเปนมาของชื่อเรียกทั้งหมดนี้ไมอาจทราบไดแนชัด บางทานอางขอมูลที่ไมสามารถ
ยึดถือไดอยางจริงจังมากนักวา มีผูสูงอายุเรียกสืบกันมาตั้งแตสมัยอยุธยา เพราะยังมีการใช           
เทวสถานนี้ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณอยูในสมัยนั้น6 แตการที่ภายในคูหาปราสาทองคกลาง
ยังมีฐานรูปเคารพหรือสนานโทรณี ซึ่งมักเชื่อกันวาใชในศาสนาพราหมณหลงเหลืออยู (ภาพที่ 2) 
อาจทําใหประชาชนทั่วไปเขาใจไดวา เปนที่ใชประกอบพิธีของพวกแขกพราหมณ จึงเรียกกันวา 
“เทวสถาน” หรือ “ปรางคแขก” ก็เปนได 
 
องคประกอบของโบราณสถาน 
 กรมศิลปากรไดกําหนดวา  ปรางคแขกเปนกลุมโบราณสถานอันประกอบดวย                     
1.ปรางคอิฐ 3 องค  2.ถังน้ํากอดวยอิฐ  และ 3.วิหาร (แผนผังที่ 3) 

ปรางคหรือปราสาทอิฐทั้ง 3 องค ตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต ปราสาทองคกลาง            
มีขนาดใหญที่สุด ขนาบขางดวยปราสาทขนาดยอมกวาเล็กนอยทั้งทางทิศเหนือและทิศใต7               
ทั้งหมดหันหนาไปทิศตะวันออกที่เปนทางเขาไปสูหองครรภคฤหะหรือคูหาภายใน สําหรับ
รายละเอียดตางๆจะไดกลาวถึงตอไป 

                                                  
4 ประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 53 ตอนที่ 24 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2479 ดูใน         

กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณวัตถุสถานทั่วราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาพระสุเมรุ, 2516), 110. 
5 หนวยศิลปากรที่ 1 ลพบุรี, ทะเบียนโบราณสถานจังหวัดลพบุรี เลม 1 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ         

สมาพันธ, 2531), 16. 
6 นิธี สีแพร, “เทวสถานปรางคแขก จ.ลพบุรี”, 18. 
7 ลักษณะดั้งเดิมของอาคารโดยเฉพาะองคกลางคือรูปแบบของปราสาทขอมมากกวาจะเปน   

ปรางคซึ่ง เปนสถาปตยกรรมไทยที่วิวัฒนาการมาจากปราสาทขอม  ดังตัวอยางปรางคประธานของ                  
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี หรือปรางคประธานวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน ดังนั้น     
จึงกําหนดเรียกในชั้นตนนี้วา “ปราสาท” แทน “ปรางค” ที่นิยมเรียกกันทั่วไป ทั้งนี้ดูอธิบายศัพทคําวา “ปราสาท”           
และ “ปรางค” ไดใน สันติ เล็กสุขุม, เจดีย : ความเปนมาและคําศัพทเรียกองคประกอบเจดียในประเทศไทย, 
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2540), 14-23. 
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ถังน้ํา คืออาคารกออิฐถือปูนทางทิศตะวันออกเฉียงใตของปราสาท 3 องค มีลักษณะ
เปนอาคาร 2 ชั้น โดยชั้นลางกอทึบ ที่ผนังดานนอกทางทิศเหนือยังมีทอน้ําดินเผาซึ่งตอออกมาจาก
ภายในเหลืออยู สวนชั้นบนมีหนาตางโคงรูปกลีบบัวอยูที่ดานขางดานละ 3 ชอง แตเครื่องบนหรือ
หลังคาก็ไดหักพังไปหมดแลว (ภาพที่ 3) 

สําหรับวิหารนั้นเรียกกันอีกอยางหนึ่งวา “โบสถพราหมณ” คืออาคารกออิฐถือปูน       
ตั้งอยูดานหนาของปราสาทองคกลาง ผนังดานขางไดพังทลายลงเกือบหมด เหลือเพียงผนังสกัด         
ดานหนาและดานหลัง ซึ่งมีชองประตูโคงรูปกลีบบัวอยูที่กึ่งกลาง และยังมีบัวหัวเสาเปนกลีบสูง         
ตลอดจนลายกระจังปูนปนประดับสวนหนาบันก็ยังหลงเหลืออยูดวย (ภาพที่ 4) 

อาคารทั้ง  2 หลังนี้คงสรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย  ในรัชกาลของสมเด็จ           
พระนารายณมหาราช (ครองราชย พ.ศ.2199-2231) ในคราวที่ทรงสรางลพบุรีใหเปนเมืองหลวง
แหงที่ 2 รองจากกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต พ.ศ.22098 เอกสารชาวตางชาติระบุวาพระองคทรงประทับ
อยูที่พระราชวังเมืองลพบุ รี เกือบตลอดป9 จึงนาจะมีการสรางอาคารกออิฐถือปูนนี้ ข้ึน                 
เพราะรูปแบบของชองประตูและหนาตางโคงรูปกลีบบัว ก็บงชี้ไดอยางดีวาเปนงานในรัชกาลของ
สมเด็จพระนารายณมหาราช10 เห็นไดจากลักษณะเดียวกันซึ่งมีอยูที่อาคารตางๆในเขต                  
พระนารายณราชนิเวศน เชน พระที่นั่งดุสิตสวรรคธัญญมหาปราสาท และตึกเลี้ยงรับแขกเมือง        

                                                  
8 “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน กรมศิลปากร, คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด             

และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร : คลังวิทยา, 2515), 106. ในหนังสือเรื่อง 
“ไทยรบพมา” สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงระบุไววา สมเด็จพระนารายณฯไปประทับที่เมืองลพบุรี      
ตั้งแต พ.ศ.2208 ขณะที่เอกสารตางชาติไดใหศักราชไวเกาสุดในการที่สมเด็จพระนารายณฯทรงแปรพระราชฐาน
ยังเมืองลพบุรีคือ พ.ศ.2210 เกี่ยวกับเรื่องนี้และบทวิเคราะหถึงสาเหตุที่สมเด็จพระนารายณฯทรงโปรดใหสราง
เมืองลพบุรีขึ้น ดูใน วิไลเลขา ถาวรธนสาร, “บทบาทของเมืองลพบุรีที่มีตอการปกครองและการเมืองของไทย    
ในสมัยสมเด็จพระนารายณฯ,” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาประวัติศาสตรเมืองลพบุรี ณ วิทยาลัยครูเทพสตรี 
ลพบุรี 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2522 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ, 2524), 84-105. 

9 ดูตัวอยางไดใน บาทหลวง เดอชัวซี, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสูประเทศสยาม, แปลโดย
สันต ท.โกมลบุตร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกาวหนา, 2516), 338 และ 427. ; นิโกลาส แชรแวส, ประวัติศาสตร 
ธรรมชาติและการเมือง แหงราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต ท.โกมลบุตร (พระนคร : สํานักพิมพกาวหนา, 
2506), 267. 

10 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, 131. 
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นอกจากนี้ ลายกระจังปูนปนประดับบนหนาบันของโบสถพราหมณ ก็พบไดในอาคารที่เชื่อวาสราง
ข้ึนในสมัยนี้ดวย เชน คลังของวัดตองปุ และโบสถวัดบันไดหิน จังหวัดลพบุรี เปนตน11            
 
งานศึกษาที่ผานมา 
 ดวยเหตุที่สภาพในปจจุบันของปรางคแขกไดผานการซอมแซมแลวอยางมากมาย        
โดยกรมศิลปากร ทําใหจําเปนตองกลาวอยางละเอียดถึงงานศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับปรางคแขก 
โดยเฉพาะขอเขียนที่บันทึกเกี่ยวกับสภาพกอนการบูรณะ เพราะขอมูลสวนนี้มีประโยชนใน       
การแยกแยะรูปแบบดั้งเดิมออกจากรองรอยการบูรณะ อีกทั้งขอเสนอสําคัญๆของนักวิชาการ    
ทานตางๆก็ยังเปนเสมือนกรอบแนวคิดที่จะตองทําการตรวจสอบและคนควาเพิ่มเติมตอไปดวย  

เอกสารเกาสุดที่กลาวถึงปรางคแขกอาจจะไดแก พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จ    
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งที่เสด็จประพาสเมืองลพบุรี เมื่อ พ.ศ.2421 ความวา  

“…ที่เทวสถานนั้นกอเปนปรางคอยูสามยอดเหมือนกัน แตไมไดชักถึงกัน พื้นตอแต       
ชองประตูกออุดเสียสามดาน เปดไวดานเดียว ในพระปรางคองคกลางตามผนังขางในกอชักอิฐ  
เปนคูหา ผนังไมไดถือปูนกออิฐ แลวขัดเรียบเหมือนกระเบื้องหนาวัวไมเห็นปูน ตั้งแตใตเพดาน       
จนถึงพื้น บนเพดานขึ้นไปกอตามธรรมเนียม เพดานนั้นยังเหลืออยูบาง ใชพื้นทาสีดาวจําหลักลาย          
ปดทอง ที่ในกลางปรางคมีถนนกออิฐข้ึนไปสูงประมาณศอกหนึ่ง ศิลารางโมวางอยูคร่ึงแทง       
เปนของหักกลาง อีกแผนหนึ่งนั้นไปทิ้งอยูที่ประตูทางที่จะเขาในปรางค เห็นจะเปนพระศิวลึงค     
ตั้งบนรางโมศิลาใหญทีเดียว แตพระศิวลึงคนั้นหายไปหาเห็นไม เทวสถานนี้เห็นจะเปนของเกา
สําหรับเมืองลพบุรีสืบมาแตโบราณ ริมเทวสถานมีหอพื้นสองชั้นเปนฝมือเดียวกันกับวังอยูริมนั้น           
อีกหอหนึ่ง เห็นจะเปนหอเชือกหรือโรงพิธีพราหมณในการคชกรรม…”12 

ขอความขางตนนี้แสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถดานโบราณคดีและประวัติศาสตร
ศิลปะขององครัชกาลที่ 5 เห็นไดจากการที่ทรงเขาพระทัยวาอาคาร 2 หลังนั้นเปนงานที่สรางขึ้น
คราวเดียวกันกับวัง ซึ่งคงจะทรงหมายถึงพระนารายณราชนิเวศน นอกจากนี้ก็ไดทรงบันทึกวา
ยังคงมีดาวเพดานไมประดับอยูในคูหาของปราสาท ซึ่งทรงสังเกตไดวามีการจําหลักลายและ        

                                                  
11 กรมศิลปากร, คูมือนิทรรศการเรื่อง “แผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช” ณ พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี จัดแสดงระหวางวันที่ 21 ต.ค. - 30 พ.ย. พ.ศ.2521 (กรุงเทพฯ : 
อมรินทรการพิมพ, 2521), 44.  

12 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยาเมื่อปขาล        
พ.ศ.2421, 21. 
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ปดทองดวย นาเสียดายที่ดาวเพดานนี้ไมเหลืออยูแลวในปจจุบัน (คงเหลือแตข่ือไม) แตก็นาเชื่อวา
เปนงานสมัยอยุธยาเทานั้น ซึ่งหากยังคงสภาพอยูก็อาจศึกษาลวดลายเขียนสีเพื่อบงบอกถึง       
อายุสมัยได เพราะอยางนอยก็สามารถนําไปเทียบไดกับดาวเพดานไมเขียนสีที่ประดับอยูที่                
พระปรางคสามยอด (ภาพที่ 5) ซึ่งควรเปนงานในคราวบูรณะสมัยอยุธยานั่นเอง13   

พันตรี ลูเนต เดอ ลาฌองกีแยร ชาวฝรั่งเศสซึ่งเริ่มจัดทําบัญชีรายชื่อโบราณสถานขอม
รวมทั้งในประเทศไทยมาตั้งแต พ.ศ.2443 และพิมพเผยแพรเมื่อ พ.ศ.2450 ไดใหขอมูลทาง
สถาปตยกรรมของปรางคแขกอยางละเอียด พรอมทั้งไดตั้งขอสันนิษฐานที่นาสนใจเกี่ยวกับ
โบราณสถานแหงนี้ ซึ่งทานเรียกวา “เทศสถาน” และจัดใหเปนลําดับที่ 465 ในทะเบียน
โบราณสถานขอม14 ไวดังนี้ 

ปราสาทองคเหนือเปนการกอสรางในภายหลังของชาวสยามบนตําแหนงของอาคารเดิม
ที่ยังสรางไมเสร็จ โดยเปนการทําเลียนแบบอยางหยาบๆจากปราสาทองคใต ซึ่งตั้งสมมาตรกัน 
และเปนปราสาทที่มีสภาพสมบูรณที่สุดในบรรดาปราสาททั้ง 3 องค แตละดานของปราสาทองคใต
มีขนาดราว 7 เมตร ทุกดานมีประตูหลอกยกเวนทางเขาทิศตะวันออก ซึ่งยังมีกรอบประตูหินทราย
ที่มีการสลักลวดบัวและทับหลังชิ้นหนึ่งประดับอยู ตรงกลางของทับหลังนั้นทําเปนรูปพระอินทร  
ทรงชางเอราวัณ ขณะที่บริเวณทางเขาทิศตะวันออกของปราสาทองคกลางที่มีขนาดใหญที่สุด 
กลับไมมีทับหลัง เสาประดับกรอบประตู และกรอบประตูหลงเหลืออยูเลย15 

พันตรีลาฌองกีแยร ยังไดกลาวถึงระเบียบในการกอสรางชั้นหลังคา ระบบการกออิฐ 
ตลอดจนตําแหนงหรือแผนผังของปราสาทอิฐดังกลาววาเปนลักษณะการกอสรางของเขมร           
แตปราสาทเหลานี้คงจะสรางไมเสร็จดีหรือบางสวนอยูในสภาพชํารุด ในเวลาตอมาชาวสยาม     
จึงพยายามตอเติมใหแลวเสร็จ พรอมทั้งประดับลวดลายปูนปนที่สามารถสังเกตเห็นไดอยางชดัเจน 
รวมถึงการกอสรางอาคารวิหารกออิฐถือปูน 2 หลังเพิ่มเติมข้ึนดวย16  

                                                  
13 ถึงแมวาพระปรางคสามยอดจะมีอายุเมื่อแรกสรางในศิลปะขอมสมัยบายน ชวงพุทธศตวรรษที่ 18 

แตก็มีรองรอยการบูรณะปฏิสังขรณอยางมากมายในสมัยอยุธยา เห็นไดจากวิหารอิฐดานหนาปราสาทองคกลาง 
ที่มีประตูหนาตางเปนซุมโคงรูปกลีบบัว และรองรอยการกออิฐเพิ่มเติมเขาไปภายในปราสาทที่แตเดิมกอจาก 
ศิลาแลงและหินทราย ตลอดจนดาวเพดานไมเขียนสีที่ยังคงเหลือสภาพใหศึกษาหลายแหงดวย 

14 Lajonquière, Inventaire descriptif des monuments du Cambodge, 322.  
 15 Ibid., 323. 

16 Ibid., 323-324. 
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ดูเหมือนวาขอเขียนเกี่ยวกับปรางคแขกซึ่งมีความสําคัญมากชิ้นนี้ จะไมเปนที่รูจักกัน
อยางกวางขวางของนักวิชาการในชั้นหลัง แตจะไดรับการกลาวถึงในงานเขียนของชาวฝรั่งเศส
เทานั้น เชน ผลงานเมื่อป พ.ศ.2474 ของนาย ฌ็อง อีฟว กลาอีส (Jean Yves Claeys) ที่เดินทาง
มาสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย ก็ไดกลาวถึงปรางคแขกอยางสรุปส้ันๆ โดยอาศัยขอมูล
ของพันตรีลาฌองกีแยร17 หรือการแสดงความเห็นเพิ่มเติมของ นายอองรี ปารมองติเอร (Henri 
Parmentier) วา การจะกําหนดอายุปราสาทกลุมนี้กระทําไดยากมาก เพราะไมมีรายละเอียดของ
ลวดลายประดับ และมีการตอเติมอยางมากโดยชาวสยามซึ่งไมอาจทราบอายุเวลาไดแนชัด18   
และนอกจากงานเขียนของ ศาสตราจารย ฌ็อง บัวเซอลิเยร ดังจะไดกลาวถึงอยางละเอียดตอไป
แลว หลังจากนั้นก็ดูเหมือนวาจะไมเคยมีนักวิชาการคนใดที่ไดกลาวถึงงานของพันตรีลาฌองกีแยร
ในเรื่องเกี่ยวกับปรางคแขกอีกเลย  

ที่นาสังเกตคือ ไมวาจะเปนงานของนายกลาอีส หรือศาสตราจารยบัวเซอลิเยรกลับไม
เคยมีการกลาวถึงทับหลังที่พันตรีลาฌองกีแยรพบวาประดับอยูที่ปราสาทองคใตเลย แมกระทั่ง  
ดร.ไฮแรม วูดวารด ที่ไดทําการศึกษาคนควาอยางกวางขวางเกี่ยวกับศิลปะแบบขอมในเมืองลพบุรี 
และวิเคราะหถึงปรางคแขกคอนขางละเอียดมากกวานักวิชาการทานอื่นๆ ก็ไมไดอางอิงงานเขียน
ของพันตรีลาฌองกีแยรดวย 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชนุภาพ ทรงมีพระนิพนธเมื่อ พ.ศ.2464
ความวา ดวยเหตุที่ปรางคแขกสรางโดยการกออิฐถือปูน มิไดใชศิลาในการกอสรางอยาง          
พระปรางคสามยอดของขอม จึงทรงตั้งขอสันนิษฐานที่แตกตางจากความเห็นของนักวิชาการ   
สมัยหลังวา ปรางคแขกอาจจะสรางขึ้นในชั้นหลัง19 แตก็มิไดทรงกําหนดวานาจะอยูในสมัยใดแน 

งานเขียนที่สําคัญที่สุดชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับปรางคแขก เพราะมักไดรับการอางอิงถึงอยูเสมอ 
เปนของนักวิชาการชาวฝรั่งเศส ผูเชี่ยวชาญในศิลปะแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะ      

                                                  
17 Jean Yves Claeys, “L’archaéologie du Siam,” Bulletin de l’École française d’Extrême-

Orient 31, 1-2 (Juillet-Décembre 1931) : 400.  
 18 Henri Parmentier, “L’art Pseudo-Khmèr au Siam et le Prang,” The Journal of the Greater 
India Society 4,1 (January 1937) : 21. 

19 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เที่ยวตามทางรถไฟ (ธนบุรี : โรงพิมพ
สุทธิสารการพิมพ, 2509. อนุสรณที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอํามาตยโท ขุนสมานมธุรพจน           
19 ก.พ. 2509), 45. สําหรับปที่ทรงพระนิพนธไวนี้ดูใน กรมศิลปากร, รายชื่อพระนิพนธ สมเด็จพระเจา                
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (พระนคร : ศิวพร, 2505), 43. 
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อยางยิ่งศิลปะขอม คือ ศาสตราจารย ฌ็อง บัวเซอลิเยร ซึ่งทานกลาวไวในรายงานการสํารวจทาง
โบราณคดีในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.2507 วา ถึงแมจะมีการซอมแซมภายหลัง แตปรางคแขกก็มี
ความคลายคลึงกับสถาปตยกรรมขอมในพุทธศตวรรษที่ 15 ขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็นถึง
ประเพณีพื้นเมืองอยางมั่นคงดวย เชน ความสูงของฐาน การเลียนแบบของเกาของลายเสนนูน  
ยอดผนัง การปรากฏมีซุมอยูภายใน (ภาพที่ 6) ฯลฯ20  

ดวยเหตุนี้ ปรางคแขกจึงอาจจะเปนหลักฐานที่ปรากฏขึ้นราวครึ่งศตวรรษกอนหนา    
การครอบครองเมืองลพบุรีของเขมรในสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ 1 ดังมีขอความอยูในจารึกศาลสูง
ภาษาเขมร หลักที่ 1 ระบุมหาศักราชตรงกับ พ.ศ.1565 และ 156821  

ศาสตราจารยบัวเซอลิเยร ยังกลาวไวในอีกตอนหนึ่งวา ปรางคแขกเปนสถาปตยกรรม
พื้นเมืองไมใชศิลปะขอม ดังจะเห็นไดจากความสําคัญของลายเสนนูนบนฐาน (ภาพที่ 7) และยัง
อาจเปนตนเคากอนที่จะวิวัฒนาการไปสูปรางคแบบไทย เชน ปรางคประธานวัดพระศรีรัตน 
มหาธาตุ ลพบุรี22 (ภาพที่ 8) 

ตอมาใน พ.ศ.2512 ศาสตราจารยบัวเซอลิเยร ไดเผยแพรรายงานสรุปจากการสํารวจ
คร้ังกอน โดยเสนอความเห็นวา ปรางคแขกมีลักษณะที่ทําใหนึกถึงสถาปตยกรรมขอมในชวง        
พุทธศตวรรษที่ 15 แตก็ไมอาจจัดเปนศิลปะขอมไดอยางแทจริง สวนปราสาทองคเหนือนั้นคงสราง
ข้ึนใหมทั้งหมดในสมัยอยุธยา โดยเลียนแบบจากปราสาทองคอ่ืน ซึ่งคลายกับความเห็นของพันตรี
ลาฌองกีแยร แตนาเสียดายที่ศาสตราจารยบัวเซอลิเยรไมไดใหเหตุผลประกอบไววา เหตุใดจึง
คิดเห็นวาปราสาทองคเหนือเปนงานที่สรางขึ้นในสมัยอยุธยา ทานยังกลาวไวในตอนทายอกีดวยวา  
สภาพของปรางคแขกในขณะนั้นชํารุดทรุดโทรมมาก จึงควรมีการบูรณะเสริมความมั่นคงอยาง

                                                  
20 Jean Boisselier, “Récentes recherches archéologiques en Thaïlande : Rapport 

préliminaire de  Mission (25 juillet – 28 novembre 1964),” Arts Asiatiques, Tome 12 (1965) : 136.          
บทความชิ้นนี้ไดรับการแปลเปนภาษาไทยดวย ดู หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ผูแปล, “รายงานการสํารวจ             
ทางโบราณคดีในประเทศไทย (วันที่ 25 กรกฎาคม – 28 พฤศจิกายน 2507),” ศิลปากร 9,3 (กันยายน 2508) : 
40. 

21 Ibid. เนื้อความสวนนี้ ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ไมไดทรงแปลไวดวย 
22 Ibid., 131-132. ; หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ผูแปล, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีใน

ประเทศไทย (วันที่ 25 กรกฎาคม – 28 พฤศจิกายน 2507),” ศิลปากร : 36-37. 
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เรงดวน และ “เราอาจจะถือโอกาสจากการดําเนินงานครั้งนี้ คนหาฐานไพทีของปราสาททั้ง 3 องค            
ซึ่งคอนขางเชื่อไดวายังจมอยูใตพื้นดิน”23  

ในหนังสือเร่ือง “ศิลปสมัยลพบุรี” ซึ่งพิมพเผยแพรคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ.2510 ศาสตราจารย           
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงกลาวไววา เมื่อพิจารณาจากแบบอยางดั้งเดิมของปรางคแขก          
เชนการใชอิฐโดยไมสอปูน และการเขากรอบประตูศิลาเลียนแบบเครื่องไม อาจมีอายุอยูในตน 
พุทธศตวรรษที่ 15 ได24 และทรงอางความเห็นของศาสตราจารยบัวเซอลิเยรวา ปรางคแขกมี
ลักษณะตางจากปราสาทขอมหลายอยาง เชนลายปูนปนที่ฐานก็สูงขึ้นไปมาก และเครื่องบนหรือ
หลังคาที่ เ ร่ิมยอมุมมากก็คงจะเปนตนเคาของปราสาทหลังคารูปพุม อันเปนแบบที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในประเทศไทย คืออาจเกิดขึ้นที่ปรางคแขกเปนแหงแรก กอนมีตอมาที่ปราสาทพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา (ภาพที่ 9) ซึ่งจะเปนตนแบบใหกับปราสาทนครวัดอีกตอหนึ่ง25 (ภาพที่ 10) 

ตอมาในการสัมมนาเกี่ยวกับประวัติศาสตรเมืองลพบุรี เมื่อ พ.ศ.2522 ศาสตราจารย 
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล ไดทรงกลาวเพิ่มเติมวา จากการพิจารณาลักษณะของปรางคแขก 
รวมทั้งการกอสราง “จระนําซุม”26 ภายในอาคารโดยเปรียบเทียบกับปราสาทขอม อาจทําใหกลาว
ไดวาสรางขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15 และอาจถือไดวาเปนสถาปตยกรรมที่แสดงถึงอิทธิพล
ศิลปะขอมที่เกาที่สุดในภาคกลางของประเทศไทย27 

ในวิทยานิพนธเร่ือง “วิวัฒนาการพระปรางค” เมื่อ พ.ศ.2513 อาจารยสมิทธิ ศิริภัทร   
ไดแสดงความคิดเห็นถึงปรางคแขกไวในตอนตนวา28 ดูเผินๆตามลักษณะทางสถาปตยกรรม     

                                                  
23 Boisselier, “Recherches archéologiques en Thaïlande. II : Rapport sommaire de la 

Mission 1965 (26 juillet – 28 novembre),” Arts Asiatiques : 54. 
24 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี, 8. อนึ่งฉบับพิมพครั้งแรกใชชื่อวา “ศิลปสมัยลพบุรี” 

ดู หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปสมัยลพบุรี (พระนคร : กรมศิลปากร, 2510. กรมศิลปากรจัดพิมพในงาน
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2510). 

25 เร่ืองเดียวกัน, 3. 
26 ศาสตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล และนักวิชาการทานอื่นๆจะเรียกงายๆวา “ซุม” แตเพื่อ

ประโยชนในการวิเคราะหรูปแบบศิลปะตอไป ในการศึกษาครั้งนี้จะขอใชคําวา “จระนําซุม” เพราะลักษณะ              
ที่ปรากฏจะมีเสาคือสวนของ “จระนํา” และตอนบนของเสาเปนหลังคาโคง 3 วง คือสวนของ “ซุม” โดยสามารถดู
คําอธิบายไดใน สันติ เล็กสุขุม, เจดีย : ความเปนมาและคําศัพทเรียกองคประกอบเจดียใน ประเทศไทย, 54-56. 

27 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, “ประวัติเมืองลพบุรี,” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาประวัติศาสตร
เมืองลพบุรี ณ วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2522, 254.  

28 สมิทธิ ศิริภัทร, “วิวัฒนาการพระปรางค”, 8. 
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อาจจัดอยูในราวสมัย พ.ศ.1090-1350 คือกอนเมืองพระนครของขอมได เพราะวามีเสาที่มุมของ
ปราสาทซึ่งสถาปตยกรรมในสมัยเมืองพระนครไมมี ลักษณะของบัวเสาและฐานก็เปนลักษณะของ
สมัยกอนเมืองพระนครเชนกัน  

สําหรับปราสาทองคใตนั้นของเดิมคงพังลงมาแตไมมากนัก จึงปรากฏมีรองรอยการ
ซอมแซมในหลายจุด29 สวนปราสาทองคเหนือมีความเห็นวา30 เปนการยอสวนองคกลาง แตตาม
ลักษณะสถาปตยกรรมเปนสมัยหลัง กลาวคือของเดิมอาจพังทลายสูญหายไปหมด แลวมีการกอ
ใหมลอกแบบเดิมดวยอิฐสมัยหลังและมีปูนสอ ปูนที่ฉาบอยูดูจะเปนสมัยอยุธยา (อาจราวสมัย
สมเด็จพระนารายณ) ชางชั้นหลังไมเขาใจวิธีกอจึงทําใหยอดเล็กหลิมไมไดสวน 

นอกจากแสดงความเห็นสวนตัวแลว อาจารยสมิทธิ ศิริภัทร ยังไดกลาวถึงขอเสนอ             
ของศาสตราจารยบัวเซอลิเยร เกี่ยวกับการที่ปรางคแขกมีหลังคาเปนรูปพุม ฐานสูงกวาปราสาท
ขอม และเชิงบาตรเจาะเปนชอง ซึ่งเปนแบบศิลปะที่เกิดขึ้นในไทย และควรมีอายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 15 ในสมัยเมืองพระนครของขอม31  

อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวา อาจารยสมิทธิ ศิริภัทร จะใหความสําคัญกับขอเสนอของ
ศาสตราจารยบัวเซอลิเยรมากกวา สังเกตไดจากเมื่อกลาวถึงปราสาทองคกลางอีกครั้งหนึ่งใน
ภายหลัง ก็กําหนดอายุจากลักษณะของฐานและชั้นเชิงบาตรไวในราวพุทธศตวรรษที่ 1532         
และยังสรุปในตอนทายวา ปรางคแขกอาจมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 1533 จนกระทั่งเมื่อไมนานมานี้ 
อาจารยสมิทธิ ศิริภัทร ก็ไดเสนอความเห็นวา หากวิเคราะหจากเสาประดับมุมและลวดบัวที่          
สวนฐานของปรางคแขกแลว ก็นาจะกําหนดอายุไวราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15 ได34 

อาจารยประยูร อุลุชาฎะ หรือ น. ณ ปากน้ํา ไดกลาวถึงปรางคแขกไวในป พ.ศ.2517 วา 
ปราสาทองคกลางนั้นกออิฐแนบสนิทไมสอปูน อันเปนแบบเกากวาปรางคที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
และวัดนครโกษา จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เขาใจวาสรางขึ้นในสมัยทวารวดี โดยเชื่อมโยงกับเร่ืองราวใน
พงศาวดารเหนือวา อาจเปนสถาปตยกรรมในสมัยของพระยากาฬวรรณดิศผูสรางเมืองละโว    

                                                  
 29 เร่ืองเดียวกัน, 28. 
 30 เร่ืองเดียวกัน. 
 31 เร่ืองเดียวกัน, 8. 
 32 เร่ืองเดียวกัน, 27. 
 33 เร่ืองเดียวกัน, 43. 

34 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี, 8. 
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เมื่อพุทธศตวรรษที่ 11 ก็เปนได35 และยังกลาวอีกวาปรางคแขกมีอายุเกากวาปรางคอิฐของขอม 
ทุกองค36  

ถึงแมวาขอสันนิษฐานนี้จะมีความเปนไปไดนอย เพราะไมมีหลักฐานมารองรับอยาง
ชัดเจน37 แตขอคิดเห็นที่นาสนใจของอาจารยประยูร อุลุชาฎะก็คือ บัวลูกแกวขนาดใหญที่ฐานของ
ปรางคแขกนั้น ยังไมพบในปราสาทขอมทุกแบบ แตมีในศิลปะทวารวดีที่เจดียจุลประโทน             
จังหวัดนครปฐม (ภาพที่ 11,ลายเสนที่ 1) หรือเจดียหมายเลข 2 เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
(ภาพที่ 12) และการที่ภายในสลักเปนจระนําซุมก็ไมเหมือนกับโบราณสถานแหงอื่นๆในประเทศ
ไทยดวย38 

ใน พ.ศ.2518 ดร.ไฮแรม วูดวารด นักประวัติศาสตรศิลปะชาวอเมริกันไดแสดง
ความเห็นไวในวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกวา ปรางคแขกคงจะสรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 
15 โดยไดรับอิทธิพลจากศิลปะขอมในรัชกาลของพระเจาราเชนทรวรมัน ซึ่งขยายพระราชอํานาจ
มายังดินแดนทางตะวันตกคือในเขตประเทศไทยปจจุบัน ทั้งนี้จารึกปราสาทเบงเวียน ประเทศ
กัมพูชา (K.872) ซึ่งใหมหาศักราชสุดทายตรงกับ พ.ศ.1489 ไดกลาววา พระเจาราเชนทรวรมัน 
ทรงมีชัยชนะเหนือรามันยะและจามปา โดยมีความเห็นวา “รามันยะ” ในจารึกนั้นอาจหมายถึง

                                                  
35 เนื้อความในพงศาวดารเหนือกลาววา “พระพุทธศักราช ๑๐๐๒ ป จุลศักราช ๑๐ ปรกา           

สัมฤทธิศก จึงพระยากาฬวรรณดิศราช บุตรของพระยากากะพัตรไดเสวยราชสมบัติเมืองตักกะสิลามหานคร        
จึงใหพราหมณทั้งหลายยกพลลงไปสรางเมืองลโวได ๑๙ ป” ดูใน พระยาวิเชียรปรีชา (นอย), เรียบเรียง, 
“พงศาวดารเหนือ,” ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 1 (พระนคร : โรงพิมพไทย, 2457. สมเด็จพระนางเจาสวาง
วัฒนา สมเด็จพระมาตุฉา มีรับส่ังใหกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณรวบรวมพิมพเมื่อทรงบําเพ็ญพระกุศล       
ในงานศพหมอมเจาดนัยวรนุช ท.จ.), 25.  

36 ประยูร อุลุชาฎะ [น. ณ ปากน้ํา], “ศิลปะละโว…นครอมตะ,” ใน ศิลปะโบราณในสยาม (กรุงเทพฯ 
: เมืองโบราณ, 2537), 22-25. 

37 นักประวัติศาสตรสวนใหญเชื่อวา พงศาวดารเหนือเปนเอกสารที่มีความคลาดเคลื่อนอยางมาก   
ดู ประเสริฐ ณ นคร, “คําอภิปรายศิลาจารึกหลักที่ 1 จริงหรือปลอม?,” ใน งานจารึกและประวัติศาสตร    
(นครปฐม : โรงพิมพศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน, 
2534. รวบรวมและจัดพิมพเนื่องในโอกาสฉลองอายุ 6 รอบ ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร 21 มีนาคม 
2534), 103. 
 38 ประยูร อุลุชาฎะ, “ศิลปะละโว…นครอมตะ,” ใน ศิลปะโบราณในสยาม, 25. 
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มอญทวารวดีก็เปนได39 และยังไดอางถึงจารึกของพระเจาราเชนทรวรมันซึ่งพบที่จังหวัด
ปราจีนบุรี40 พรอมกันนั้นก็ไดยกตัวอยางสถาปตยกรรมขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เชื่อวา
สรางขึ้นในชวงนี้คือ ปราสาทเมืองแขก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยูใกลกับ         
เมืองเสมาที่เปนเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีอีกดวย41 

ดร.วูดวารด ยังมีความเห็นสอดคลองกับ ศาสตราจารยบัวเซอลิเยร วา ปรางคแขกมี
ลักษณะพื้นเมืองผสมอยู เห็นไดจากลวดบัวที่ฐานซึ่งสูงขึ้นไปมาก โดยเสนอความเห็นเพิ่มเติมวา  
มีลักษณะบางประการคลายกันอยูที่ปราสาทปกษีจํากรง เมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา ซึ่งสราง
ข้ึนในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 15 (ภาพที่ 13) ทวาลวดบัวที่สูงขึ้นไปมากนี้กลับไมไดมี      

                                                  
39 Woodward, “Studies in the Art of Central Siam 950-1350 A.D.”, 6 and 26. quoted from 

George Cœdès, Inscriptions du Cambodge (Paris : École française d’Extrême-Orient, 1953), Vol.V  : 
101. 
 40 ดร.วูดวารด กลาววา ขณะนั้นจารึกหลักนี้ยังไมมีการตีพิมพเผยแพร เพียงแตจัดแสดงอยูที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ.2514 ดูใน Ibid., 26. จึงไมอาจทราบไดแนชัดวาอางถึง
จารึกหลักใด เพราะจารึกที่อาจเกี่ยวของกับพระเจาราเชนทรวรมัน ซ่ึงพบที่จังหวัดปราจีนบุรีในขณะนั้น (ปจจุบัน
คือจังหวัดสระแกว) มี 2 หลัก คือ จารึกบานพังพวย และจารึกจากตําบลโคกแวง แตอันที่จริงแลวจารึกทั้ง 2 หลัก
ไดรับการอาน–แปล และพิมพเผยแพรกอนหนาป พ.ศ.2518 ที่ ดร.วูดวารด จัดทําและเผยแพรวิทยานิพนธแลว 
จารึกบานพังพวยนั้นคือหลักที่ K.957 อานและแปลแลว โดยศาสตราจารยเซเดส ดูใน George Cœdès, 
Inscriptions du Cambodge (Paris : École française d’Extrême-Orient, 1964), Vol.VII : 137-140. ขณะที่
จารึกจากตําบลโคกแวง (K.999) ไดอานและแปลโดย อุไรศรี วรศะริน ดูใน อุไรศรี วรศะริน, “คําอานศิลาจารึก
ตําบลโคกแวง จังหวัดปราจีนบุรี,” ศิลปากร 16,4 (พฤศจิกายน 2515) : 63-67.  
 จารึกทั้ง 2 หลักขางตนไดเอยถึง “ธูลี เชิง กํเสฺตงฺ อฺ ศฺรี ราเชนฺทฺรวรฺมฺม” โดยไมมีคํา “ธูลี วฺระบาท”    
ซึ่งเปนคํานําหนาพระนามของกษัตริยแหงอาณาจักรขอม ทั้งนี้จารึกบานพังพวยยังระบุมหาศักราชตรงกับ พ.ศ.
1484 กอนหนาการขึ้นครองราชยของพระเจาราเชนทรวรมันถึง 3 ป จารึกทั้ง 2 หลักยังบงชี้วา “ธูลี เชิง กํเสฺตงฺ 
อฺ ศฺรี ราเชนฺทฺรวรฺมฺม” อยูในฐานะที่ขึ้นตอกษัตริยองคหนึ่งที่ไมปรากฏพระนาม ศาสตราจารย โคลด ฌาคส     
มีความเห็นวา ราเชนทรวรมันนี้อาจเปนเพียงกษัตริยของแควนที่ขึ้นอยูกับพระมหากษัตริยแหงอาณาจักรขอม 
และไมจําเปนตองไดขึ้นเปนกษัตริยแหงอาณาจักรขอมในเวลาตอมาคือพระเจาราเชนทรวรมัน ดังนั้นจึงไมอาจ
ยึดถือไดอยางแนชัดวา จารึกหลักนี้เปนของพระเจาราเชนทรวรมันตามที่ ดร.วูดวารด กลาวอางไว ดูใน           
อุไรศรี วรศะริน, ผูแปล, “เขมรในประเทศไทย : ขอมูลที่ปรากฏในจารึก,” ใน ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตร
ตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ 15 : การประชุมวิชาการระดับชาติฝร่ังเศส-ไทย ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2531), 47-48. 

41 Woodward, “Studies in the Art of Central Siam 950-1350 A.D.”, 27. 
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การพัฒนาตอไปที่เมืองพระนคร หากแตจะพบไดที่ปราสาทพิมายและปรางคยุคหลังในจังหวัด
ลพบุรี ซึ่งคงหมายถึงปรางคประธานที่วัดพระศรีรัตนมหาธาต4ุ2  

นอกจากนี้ ดร.วูดวารด ยังไดกลาวถึงลักษณะของจระนําซุมภายในหองครรภคฤหะของ
ปราสาทองคกลางดวยวา แมจะมีรูปแบบที่คลายกันคือ จิตรกรรมที่ปราสาทเนียงเขมา จังหวัด   
ตาแกว ประเทศกัมพูชา กําหนดอายุราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 15 (ภาพที่ 14) แตศิลปะขอม   
ก็ไมเคยทําจระนําซุมแบบนี้กับงานกอสรางดวยอิฐหรือหินเลย จึงเสนอวาลักษณะของจระนําซุมนี้
อาจไดแรงบันดาลใจมาจากศิลปะปาละทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ซึ่งอาจเปนที่รูจัก
กันผานทางภาพเขียนในคัมภีรหรือพระพิมพเปนตน ถึงแมจะกลาวถึงศิลปะปาละแตกลับ
ยกตัวอยางภาพประกอบเปนงานสมัยหลังคือพระพิมพพุทธคยาในศิลปะพมาสมัยเมืองพุกาม    
ซึ่งรับรูปแบบมาจากศิลปะปาละอีกตอหนึ่ง43 (ภาพที่ 15-16) 

ในตอนทาย ดร.วูดวารด กลาวสรุปอยางไมไดชี้ชัดลงไปวา ปรางคแขกอาจสรางขึ้นกอน
หรือหลังจากการขยายพระราชอํานาจมายังทิศตะวันตกของพระเจาราเชนทรวรมัน โดยอาจสราง
ข้ึนโดยชางทองถิ่นที่ไดรับอิทธิพลศิลปะขอมผานมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดูเหมือนจะ
มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดียดวย44 

การนําลักษณะทางสถาปตยกรรมที่ใกลเคียงกับศิลปะขอมของปรางคแขกไปเชื่อมโยง
เขากับการแพรขยายอํานาจของกษัตริยขอมแหงเมืองพระนครประเทศกัมพูชาขางตน ไดรับการ
กลาวย้ําอีกครั้งในขอเขียนของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ ซึ่งกําหนดอายุปรางคแขกไวในชวงครึ่งหลัง  
ของพุทธศตวรรษที่ 15 และเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงอํานาจทางการเมืองและวัฒนธรรมขอม          
ไดขยายเขาสูที่ราบภาคกลางของประเทศไทย45  

สําหรับรายละเอียดตางๆนั้น ดร.พิริยะ ไกรฤกษก็ไดกลาวไวในทํานองเดียวกันกับที่
ศาสตราจารยบัวเซอลิเยร และศาสตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเคยเสนอไวแลว     
แตดูเหมือนจะแสดงความแนใจคอนขางมาก ทั้งๆที่ไมไดนําเสนอตัวอยางในการเปรียบเทียบ       
เลยวา46 ปจจุบันเหลือแตปราสาทองคกลางเทานั้นที่ยังคงแสดงรูปแบบดั้งเดิมไว อันไดแก            

                                                  
42 Ibid., 28. 
43 Ibid. 
44 Ibid., 29. 
45 พิริยะ ไกรฤกษ, ประวัติศาสตรศิลปในประเทศไทย ฉบับคูมือนักศึกษา (กรุงเทพฯ : อมรินทร       

การพิมพ, 2528), 91.  
46 เร่ืองเดียวกัน. 
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มีลวดบัวที่ฐานสูงขึ้นไปมากจนถึงกลางขอบประตู การเขากรอบประตูศิลาเลียนแบบเครื่องไม       
และการประดับดานในของอาคารดวยอิฐสลักเปนรูปซุม 3 หยัก ลักษณะเชนนี้เปนที่นิยมกันใน
พุทธศตวรรษที่ 15 ในประเทศกัมพูชา แตไมเปนที่นิยมกันในสมัยตอมา  

ในงานวิจัยเรื่อง “แบบโครงสรางและระเบียบการกออิฐสถาปตยกรรมสกุลชางเขมรและ
ศรีวิชัย” ของ อนุวิทย เจริญศุภกุล ไดจัดปรางคแขกไวในศิลปะขอมแบบแปรรูป ในชวง            
พุทธศตวรรษที่ 1547 และเสนอวา แมจะมีการตัดอิฐที่ใชกอเปนสวนๆอยางเขมร แตสัดสวนของอิฐ
กลับเปนแบบทวารวดี คือมีขนาด 20.5x30-36x7-9 เซนติเมตร (กวางxยาวxหนา) อิฐเผาสุกดี         
ทั้งกอน ไมมีลูกรังปะปน แตมีแกลบผสมอยูมากแบบทวารวดี อยางไรก็ตาม เนื้ออิฐก็แนนกวา    
อิฐทวารวดีทั่วไป จึงคิดวาเปนเทคนิคผสมของสกุลชางทวารวดีและเขมร สวนลวดบัวที่ฐานนั้น 
ตางจากสกุลชางเขมรทั่วไปเพราะมีบัวลูกแกวแบบทวารวดีเขามาผสม จระนําซุมภายในปราสาท
องคกลางก็มีลักษณะคลายกับซุมประตูขององคพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม48 (ภาพที่ 17) 

จนกระทั่ง พ.ศ.2531 จึงมีงานที่อาจถือไดวาเปนการวิจัยอยางแทจริงชิ้นแรกเกี่ยวกับ
ปรางคแขก ดวยเหตุที่ นายนิธี สีแพร ไดจัดทําสารนิพนธเร่ือง “เทวสถานปรางคแขก จ.ลพบุรี” 
เสนอตอภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร แตนาเสียดายที่งานชิ้นนี้  
ไมไดวิเคราะหอยางละเอียดเพราะศึกษาเฉพาะปราสาทองคกลาง ขอมูลโดยรวมก็คลายกับเปน      
การรวบรวมแนวคิดของนักวิชาการในอดีต และไมไดมีการศึกษาเปรียบเทียบอยางกวางขวางดวย  

ผลการศึกษาในครั้งนั้นเสนอวา แมวาโบราณสถานแหงนี้จะมีรูปแบบในศิลปะขอม แตก็
มีลักษณะของศิลปะทวารวดีเขามาปะปนคือ มีบัวลูกแกวที่ฐานปราสาท ซึ่งนํามาจากความเห็น
ของอาจารยประยูร อุลุชาฎะ49 จระนําซุมภายในนั้นไมสามารถนําไปเปรียบเทียบกับปราสาทขอม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได50 ขณะที่เสาประดับมุมก็อางความเห็นของอาจารยสมิทธิ ศิริภัทรวา 
เปนลักษณะของศิลปะขอมสมัยกอนเมืองพระนคร แตก็เสนอขอมูลเพิ่มเติมวามีรูปแบบเดียวกันนี้
อยูที่ปราสาทภูมิโปน จังหวัดสุรินทรดวย51 ในสวนของการเขากรอบประตูเลียนแบบเครื่องไมนั้น

                                                  
47 อนุวิทย เจริญศุภกุล, แบบโครงสรางและระเบียบการกออิฐสถาปตยกรรมสกุลชางเขมรและ            

ศรีวิชัย (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา, 2524), 132. 
48 เร่ืองเดียวกัน, 141-142.  
49 นิธี สีแพร, “เทวสถานปรางคแขก จ.ลพบุรี”, 33. 
50 เร่ืองเดียวกัน, 34. 
51 เร่ืองเดียวกัน. 
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กลาววา สวนใหญใชกับปราสาทขอมตั้งแตศิลปะบาปวนและนครวัดลงมา52 ในกรณีของสวนยอด
ก็มีความเห็นเหมือนกับศาสตราจารยบัวเซอลิเยร และศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล53  

ทายที่สุด นิธี สีแพร ไดสรุปเกี่ยวกับอายุของปรางคแขกวา นาจะมีอายุอยูในราวกลาง  
พุทธศตวรรษที่ 16 คือชวงที่ศิลปะทวารวดีตอนปลายกับศิลปะขอมผสมผสานกัน สอดคลองกับ
อิทธิพลเขมรที่มีเหนือดินแดนแถบนี้อยางเดนชัดตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนมา ดังปรากฏ
หลักฐานที่นาเชื่อถือคือ ศิลาจารึกของพระเจาสุริยวรมันที่ 1 ที่เมืองลพบุรี (จารึกศาลสูง ภาษา
เขมร หลักที่ 1) ขอมูลทางประวัติศาสตรสวนนี้เขากันไดดีกับการคนพบโบราณวัตถุแบบขอมที่เร่ิม
มีปรากฏอยางมากที่เมืองลพบุรีตั้งแตในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 ลงมาดวย54  

แมจะไมไดมีการคนควาอยางกวางขวางเทาที่ควร แตผลการศึกษาขางตนที่เสนอวา
ปรางคแขกนาจะมีอายุในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 โดยเชื่อมโยงกับจารึกของพระเจาสุริยวรมันที่ 1  
ก็เปนขอสันนิษฐานที่ไมเคยมีนักวิชาการทานใดใหความสําคัญมากอน เพราะที่ผานมาก็มัก
กําหนดอายุกันไวในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 เทานั้น 

ศาสตราจารย ดร.หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ ก็มีความเห็นวา ปรางคแขกอาจมี
อายุต่ําลงมาถึงพุทธศตวรรษที่ 16 ได แตไมไดเชื่อมโยงเขากับรัชกาลของพระเจาสุริยวรมันที่ 1 
โดยเสนออยางคอนขางชี้ชัดลงไปวา ปรางคแขกเปนสถาปตยกรรมในศิลปะแปรรูป ราวปลาย        
พุทธศตวรรษที่ 15 – ตนพุทธศตวรรษที่ 1655 

นอกจากนี้ นักวิชาการบางทานยังไดกําหนดอายุปรางคแขกต่ําลงมาถึงพุทธศตวรรษที่ 
17 ดังที่ นายแบรนารด ฟลิปป โกรลิเย นักวิชาการทางดานโบราณคดี-ประวัติศาสตรศิลปะขอมที่มี
ชื่อเสียงอีกทานหนึ่ง ไดจัดใหปรางคแขกเปนสถาปตยกรรมแบบสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ 2        
รวมสมัยกับปราสาทที่เมืองศรีเทพ 2 องค56 ซึ่งคงจะหมายถึง ปรางคศรีเทพ (ภาพที่ 18) และ        
ปรางคสองพี่นอง (ภาพที่ 19)  

                                                  
52 เรื่องเดียวกัน. อางจาก อนุวิทย เจริญศุภกุล, “การศึกษาสถาปตยกรรมสมัยลพบุรีในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ,” เมืองโบราณ 3,1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2519) : 80. 
53 เร่ืองเดียวกัน, 35. 
54 เร่ืองเดียวกัน, 36. 
55 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรที่พบในประเทศไทย ภูมิหลังทางปญญา

รูปแบบทางศิลปกรรม (กรุงเทพฯ : มติชน, 2538), 63. ; หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ปราสาทหินและ       
ทับหลัง, 178. ; หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี, 8. 
 56 อางความเห็นอยูใน ศรีศักร วัลลิโภดม, “อีสานสมัยลพบุรี,” ใน แองอารยธรรมอีสาน, 171. 
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ขอเสนอของนายโกรลิเยนี้คงทําให รองศาสตราจารยศรีศักร วัลลิโภดม มีความเห็นวา 
ศิลปะขอมสมัยนครวัดในรัชกาลพระเจาสุริยวรมันที่ 2 ไดผานมาจากเขตภาคอีสานเขาสูดินแดน
ภาคกลาง โดยผานชองเขาเพชรบูรณลงมาสูเมืองศรีเทพ ตอจากนั้นก็แพรไปสูลพบุรี ดังมีหลักฐาน
สถาปตยกรรมคือปรางคแขกนั่นเอง57 

ถึงแมจะมีงานคนควาเกี่ยวกับปรางคแขกหลายชิ้น แตก็ไมสามารถปฏิเสธไดวา          
ในปจจุบันเรามีความรูเกี่ยวกับโบราณสถานแหงนี้นอยมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับความเขาใจ
ในศาสนสถานแหงอื่นๆในเมืองลพบุรีเอง ปญหาสําคัญที่สุดก็คือ ความคลุมเครือในเรื่องกําหนด
อายุสมัยสราง แมวาความสับสนนี้เปนเรื่องธรรมดาในการศึกษาสถาปตยกรรมที่เหลือหลักฐานให
วิเคราะหไดไมมากนัก แตผลจากการสันนิษฐานนั้นจะมีความหมายอยางมาก หากเรานําขอมูลมา
เชื่อมโยงเขากับหลักฐานทางประวัติศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งถาปรางคแขกสรางขึ้นครั้งแรก
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 16-17 ดวยเหตุผลสําคัญอยางนอย 3 ประการ คือ 

1.ขอความในจารึกศาลสูง ภาษาเขมร หลักที่ 1 ระบุมหาศักราชตรงกับ พ.ศ.1565 และ 
1568 ไดกลาวถึง พระราชโองการของพระเจาสุริยวรมันที่ 1 ทรงมีรับส่ังใหบรรดานักบวช ไดแก 
ดาบสในศาสนาพราหมณ พระภิกษุทั้งในนิกายมหายานและนิกายสถวิระ บําเพ็ญตบะถวายแก
พระองค และหามมิใหผูใดมารบกวนอาวาสตางๆของนักบวชเหลานั้นดวย58  

นอกจากนี้ ขอความในจารึกศาลเจา (หลักที่ 21) ซึ่งไดระบุถึงชื่อเมืองละโว (โลฺว) และมี
อายุรวมสมัยกับจารึกศาลสูง ยังไดกลาวถึง การกัลปนาที่ดิน คนใช และสิ่งของตางๆ ถวายแด  
พระบรมวาสุเทพ คือพระนารายณ เทพเจาสูงสุดแหงศาสนาพราหมณลัทธิไวษณพนิกาย59  

ดวยเหตุนี้ ถาหากปรางคแขกสรางขึ้นในสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ 1 แลว ก็อาจ
สันนิษฐานตอไปไดวา อาจจะเปนศาสนสถานแหงใดแหงหนึ่งของเมืองละโว ตามที่มีขอความ
กลาวถึงอยูในจารึกทั้ง 2 หลักขางตน 

2.ในกรณีที่ปรางคแขกเปนสถาปตยกรรมแบบนครวัดแลวก็จะมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรเชนกัน เพราะถึงแมจะไมพบจารึกเขมรในรัชกาลของพระเจาสุริยวรมันที่ 2 ที่เมือง
ลพบุรี แตก็ยากจะปฏิเสธไดถึงพระราชอํานาจของพระองคที่มีเหนือดินแดนแถบนี้ เห็นไดจาก
จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศซองไดบันทึกวา อาณาจักรขอมในเวลานั้นมีดินแดนทางทิศเหนือ

                                                  
 57 เร่ืองเดียวกัน, 170-171. 
 58 ยอช เซเดส, ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคที่ 2 : จารึกกรุงทวารวดี เมืองละโว แลเมืองประเทศราช
ขึ้นแกกรุงศรีวิชัย, 25-27. 
 59 เร่ืองเดียวกัน, 31-33. 
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ติดตอกับอาณาจักรจันเฉง (จัมปา) ภาคใต ทางทิศตะวันออกจดทะเล ทางทิศตะวันตกจด
อาณาจักรพุกัน (พุกาม) และทางทิศใตติดตอกับเจียโลซิ (ครหิ ไดแกดินแดนแถบเมืองไชยาและ
อาวบานดอนในภาคใตของไทย)60     

ถาหากเชื่อตามบันทึกนี้แลว เมืองลพบุรีก็จะอยูในขอบเขตของอาณาจักรขอม ทั้งยัง
สอดคลองกับการปรากฏภาพทหารละโวในขบวนทัพอันยิ่งใหญของพระเจาสุริยวรมันที่ 2 ในภาพ
สลักที่ระเบียงของปราสาทนครวัดดวย61 ดังนั้นปรางคแขกก็คงจะเปนศาสนสถานแหงหนึ่งของ
เมืองละโวในชวงเวลานั้นที่ยังคงสภาพอยูในปจจุบัน 

3.ทางการจีนไดกลาวอางถึงเมืองละโวมาตั้งแต พ.ศ.1544 ซึ่งอาจเปนรัฐอิสระอยู62   
และตอมาจีนก็บันทึกไววา โลฮู (Lo-hu) ซึ่งควรหมายถึงละโว ไดสงคณะทูตของตนเขาไปยัง
ประเทศจีนใน พ.ศ.1658 คือ 2 ปภายหลังจากที่พระเจาสุริยวรมันที่ 2 ข้ึนครองราชย ซึ่งอาจจะเปน
เวลาที่พระองคยังไมไดขยายพระราชอํานาจมายังดินแดนแถบนี้63 นอกจากนั้น เมืองลพบุรีก็คง
พยายามตั้งตนเปนอิสระภายหลังจากที่พระเจาสุริยวรมันที่ 2 ส้ินพระชนม เพราะใน พ.ศ.1698 
คณะทูตชุดใหมของละโว ซึ่งจดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศซองเรียกวา เจนละโลฮู ไดเขามายัง
ประเทศจีนอีกครั้งดวย64 

ดังนั้นถาหากปรางคแขกไมไดสรางขึ้นในชวงที่พระราชาแหงอาณาจักรขอมโบราณ            
มีอํานาจเหนือเมืองลพบุรีอยางแทจริงแลว ก็อาจสรางขึ้นในระยะเวลาที่ลพบุรีเปนเมืองหรือ        
รัฐอิสระปราศจากอํานาจทางการเมืองของขอมก็เปนได  

จากที่กลาวมานี้คงจะชี้ใหเห็นแลววา การวิเคราะหอยางละเอียดถี่ถวนเปนสิ่งที่ควร
กระทํา เพราะขอสันนิษฐานที่ไดยอมมีผลตอการศึกษาประวัติความเปนมาของเมืองลพบุรี แตเราก็
จําตองยอมรับถึงการมีขอมูลอยูอยางจํากัด เพราะไมเคยไดคนพบจารึกซึ่งอาจชวยในการพิจารณา
กําหนดอายุหรือประวัติของโบราณสถานแหงนี้ ยิ่งกวานั้นในปจจุบันก็ไมเหลือหลักฐานไมวาจะ
เปนทับหลังหรือลวดลายปูนปนประดับที่ตัวโบราณสถานอีกแลว ที่สําคัญคือ รองรอยการบูรณะ
อยางมากมายทั้งในสมัยอยุธยาและโดยกรมศิลปากรเมื่อไมนานมานี้ ไดทําใหลักษณะดั้งเดิมของ

                                                  
 60 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงเรียบเรียง, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนย ถึง พ.ศ.2000, 197-198. 
 61 ยอช เซเดส, ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคที่ 2 : จารึกกรุงทวารวดี เมืองละโว แลเมืองประเทศราช
ขึ้นแกกรุงศรีวิชัย, 16. 
 62 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงเรียบเรียง, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนย ถึง พ.ศ.2000, 188. 
 63 เร่ืองเดียวกัน, 199. 
 64 เร่ืองเดียวกัน. 
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ปราสาทที่มีมาแตแรกสรางซึ่งสามารถนํามากําหนดอายุไดเหลืออยูเพียงเล็กนอยเทานั้น ขอจํากัด
ทั้งหมดนี้ยอมกอใหเกิดความยุงยากในการคนควา และไมอาจนํามาซึ่งผลการศึกษาที่ชัดเจน
นั่นเอง  
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บทที่ 3 
รูปแบบและอายุสมยัของปราสาท 3 องคของปรางคแขก 

 
จากการที่ปรางคแขกไดรับการบูรณะอยางมากมายในสมัยหลัง และในปจจุบันนี้ก็มี

หลักฐานหลงเหลือใหศึกษาในรายละเอียดอยูนอยมาก ทําใหมีประเด็นถกเถียงคอนขางมากถึง
กําหนดอายุเวลาเมื่อแรกสราง การศึกษาที่ผานมาดูจะใหความสําคัญเปนพิเศษกับปราสาท          
องคกลาง ขณะที่ปราสาทบริวารอีก 2 องคที่ขนาบขางทั้งทางเหนือและใตกลับไมไดรับความสนใจ
มากนัก จึงควรจะไดมีการตรวจสอบรูปแบบศิลปะของปราสาทองคกลางอีกครั้ง รวมทั้งวิเคราะห
เพิ่มเติมเกี่ยวกับปราสาทองคใตและองคเหนือดวยวา สรางขึ้นพรอมกับปราสาทองคกลางหรือไม  

สําหรับการกําหนดอายุโดยเฉพาะกับปราสาทองคกลางนั้น แมวานักวิชาการหลายทาน   
ไดเคยชี้ใหเห็นแลววา มีลักษณะพื้นเมืองผสมผสานอยูดวย แตการปราศจากขอมูลหลักฐาน
พื้นเมืองคืองานสถาปตยกรรมในศิลปะทวารวดีที่จะนํามาเปรียบเทียบไดมากพอ ทําใหจําเปนตอง
ใชวิธีการซึ่งเหมาะสมกับเงื่อนไขของขอมูลคือ การศึกษาโดยอิงกับศิลปะสถาปตยกรรมขอม           
ซึ่งนอกจากจะมีลักษณะใกลเคียงกับปราสาทของปรางคแขกมากที่สุดแลว ยังมีผลการศึกษา    
ดานรูปแบบและอายุเวลาที่คอนขางละเอียดและมีความนาเชื่อถืออีกดวย  
 
รายละเอียดจากภาพถายเกา 

นอกจากอาคารกออิฐถือปูน 2 หลัง ซึ่งสรางขึ้นในสมัยอยุธยาแลว การปฏิสังขรณ
ปราสาททั้ง 3 องคก็คงกระทําในหลายสวน แตหลักฐานก็มีเพียงภาพถายเกาที่บันทึกไวกอนการ
บูรณะของกรมศิลปากร1 ซึ่งถายจากทิศตะวันตกเฉียงใตของปรางคแขก รายละเอียดที่ไดจาก
การศึกษาภาพถายเกานี้ คงชวยในการพิจารณาองคประกอบของโบราณสถานที่ไดผานการ
ซอมแซมโดยกรมศิลปากรแลว ดังมีรายละเอียดที่พอสังเกตไดคือ (ภาพที่ 20) 

ปราสาทองคกลางตรงบริเวณหนาบันดานทิศใตไดพังทลายลงเกือบหมด สวนของ     
เรือนธาตุทิศตะวันตก ไดแก ประตูหลอก ซุมหนาบัน ลวดบัวรัดเกลาของเสารองรับซุมหนาบัน   
ลวดบัวรัดเกลาของเรือนธาตุ ทั้งหมดยังคงอยูในสภาพดี ลวดบัวลูกแกวขนาดใหญที่สวนฐานก็ยัง

                                                  
1  เปนภาพจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ ซึ่งไมมีประวัติระบุวาบันทึกไวในปใด  แตจากสภาพที่เห็น  

ก็เชื่อไดวา ถายไวกอนการบูรณะครั้งแรกของกรมศิลปากรอยางไมตองสงสัย 
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สามารถเห็นไดอยางเดนชัดตรงมุมทิศตะวันตกเฉียงใต สวนยอดนั้นยังคงมีกลีบขนุนฉาบปูน         
เรียบๆประดับอยูหลายชิ้น แตยอดสุดที่ควรเปนอามลกะนั้นหักหายไปแลว  
 สําหรับปราสาทองคใต ไมสามารถแลเห็นไดถึงสวนฐานเพราะมีกองอิฐทับอยู เรือนธาตุ 
ทิศตะวันตกยังคงอยูในสภาพดีพอใช ทั้งประตูหลอก ลวดบัวรัดเกลาของเสารองรับซุมหนาบัน 
สวนของซุมหนาบัน รวมถึงผนังเรือนธาตุมุมทิศตะวันตกเฉียงใต ซึ่งมีปูนฉาบไวก็ยังอยูในสภาพดี
เชนกัน แตกลีบขนุนที่เคยประดับสวนยอดก็ไมสามารถแลเห็นไดจากภาพถายนี้ 

สวนปราสาทองคเหนือนั้น บริเวณฐานและครึ่งลางของเรือนธาตุดานทิศตะวันตกชํารุด
คอนขางมาก แตประตูหลอกดานตะวันตกยังอยูดี สวนยอดนั้นปรากฏวามีกลีบขนุนเหลือประดับ
อยูเพียงชิ้นเดียวที่ชั้นซอนดานทิศใต บนยอดสุดยังมีอมลากะเหลืออยูคอนขางสมบูรณ 
 
ประวัติการบูรณะของกรมศิลปากร 
 การบูรณะซอมแซมปรางคแขกโดยกรมศิลปากรหลายตอหลายครั้งไดกอใหเกิด        
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของปราสาทอิฐอยางมากมาย แตก็มีประวัติการบูรณะใหคนควาได   
เพียงเล็กนอย เนื่องจากไมมีรายงานการดําเนินงานในแตละครั้งเผยแพรออกมา โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้2 
 การบูรณะครั้งแรกเริ่มข้ึนใน พ.ศ.24943 เนื่องจากเกิดการแยกตัวของอิฐ ทําใหผนัง 
เรือนธาตุบริเวณประตูทางเขาปราสาทองคกลางฉีกขาดจากกัน จึงเสริมความมั่นคงดวยการเท
คอนกรีตเสริมเหล็กค้ํายันไว 
 ตอมาใน พ.ศ.2504 ไดมีการบูรณะปราสาท ซึ่งกออิฐไมสอปูน โดยใชปูนสอในสวนที่
ชํารุดทรุดโทรมใหมีสภาพดังเดิม และใชเหล็กเสนขนาดใหญรัดโดยรอบองค เพื่อมิใหพังลงมา    
อันเกิดจากการแยกตัวและรอยราวขององคปราสาทบริเวณประตูทางเขาทิศตะวันออก 
 จนกระทั่ง พ.ศ.2521-25224 นายภิรมย จีนะเจริญ รักษาการแทนในตําแหนงหัวหนา
หนวยศิลปากรที่ 1 ไดดําเนินการบูรณะ โดยขุดแตงรอบๆฐานทั้งหมด และเสริมความมั่นคงของ

                                                  
2 ประวัติการบูรณะทั้งหมดนํามาจาก นิธี สีแพร, “เทวสถานปรางคแขก จ.ลพบุรี”, 20. แตสารนิพนธ

ฉบับนี้ก็มิไดอางอิงแหลงที่มาของขอมูลที่สําคัญมากดังกลาวไวดวย 
3 ป พ.ศ.2494 ที่กรมศิลปากรเริ่มบูรณะครั้งแรกนี้ ตรงกันกับขอเขียนของ ศาสตราจารย ชิน อยูดี       

ดูใน ชิน อยูดี, โบราณวัตถุสถานทั่วพระราชอาณาจักร (พระนคร : กรมศิลปากร, 2500), 179. 
4 การบูรณะเมื่อ พ.ศ.2504 และ 2521 นี้ตรงกับบันทึกของกรมศิลปากร ดูใน กรมศิลปากร, ทะเบียน

โบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ 1 (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ป.สัมพันธพาณิชย, 2537), 365-366. 
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รากฐานปราสาทโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กไว บริเวณฐานและเรือนธาตุไดมีการรื้ออิฐที่ชํารุดออก
แลวกอเสริมเขาไปใหมโดยใชปูนสอ บริเวณเสาติดผนังไดเสริมแกนเหล็กไวภายใน สําหรับสวนบน 
เชน หนาบันและยอด ไดทําการซอมแซมโดยใชปูนสอ และกอกลีบขนุนที่หักหายไปขึ้นใหมอีกดวย 
 
แผนผังของปราสาทกบัการกาํหนดอาย ุ   

ปราสาทอิฐทั้ง 3 องคของปรางคแขก ตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต ทั้งหมดมีทางเขา
ไปสูคูหาภายในเฉพาะที่ดานทิศตะวันออก อีก 3 ดานเปนประตูหลอก จากการทําแผนผังพบวา 
ปราสาทองคกลางมีขนาดใหญที่สุด แตปราสาทบริวารที่ตั้งสมมาตรกันและควรมีขนาดเทากันนั้น 
กลับกลายเปนวา ปราสาทองคใตมีขนาดใหญกวาปราสาทองคเหนือเล็กนอย (แผนผังที่ 4) 

แผนผังของปรางคแขกที่กลาวมาขางตนนี้ ไมสามารถนํามากําหนดอายุใหไดผลที่
ชัดเจน เนื่องจากเหตุผลสําคัญ 2 ประการ คือ 

1.ปราสาทขอมที่สรางขึ้นในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีจํานวน 3 หลัง ตั้งเรียงกันในแนว       
ทิศเชนนี้ มีการกอสรางกันในหลายสมัย เชน ปราสาทพนมบกและพนมกรม สรางขึ้นในรัชกาล 
พระเจายโศวรมันที่ 1 ตรงกับศิลปะสมัยบาแค็ง5 ปราสาทจรัป,ปราสาทพราม และปราสาทเจนที่
เมืองเกาะแกร ในศิลปะสมัยเกาะแกร6 ปราสาทบัทชุม (พ.ศ.1496) ในศิลปะสมัยแปรรูป7 และ
ปราสาทบันทายสรี (พ.ศ.1510) เปนตน8      

ในไทยก็มีแผนผังเชนนี้ในศิลปะสมัยเกาะแกรที่ปราสาทเมืองแขก จังหวัดนครราชสีมา9 
สมัยบาปวนมีที่ปราสาทหินหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย10 ปราสาทกูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด11 สมัย

                                                  
5 Jacques, Angkor : Cities and Temples, 82.  

 6 Henri Parmentier, L’art Khmèr classiques. Monuments du quadrant Nord-Est (Paris : 
Publications de l’École française d’Extrême-Orient, 1939), Texte : 65,71,82. 

7 Jacques, Angkor : Cities and Temples, 96.  
 8 Ibid., 108. ศักราชในวงเล็บคือกําหนดอายุของปราสาทขอมแหงตางๆ ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจาก
ศักราชที่มีระบุอยูในศิลาจารึกนั้น ตามความเปนจริงแลว คือปที่มีการทําพิธีเบิกพระเนตรรูปเคารพที่ประดิษฐาน
อยูในปราสาทหลังดังกลาว แตก็มักยึดถือกันโดยทั่วไปวาเปนปกําหนดอายุของปราสาทดวย ทวาการกอสราง
ปราสาทอาจดําเนินการกอสรางตอไปหลังจากนั้นก็ได ดูใน Ibid., 44,108. 
 9 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี, 8. 
 10 เร่ืองเดียวกัน, 13. ; กรมศิลปากร, โครงการและรายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถาน 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2502, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2522), 34-35. 
 11 เร่ืองเดียวกัน, 18. 
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นครวัดมีที่ปราสาทปรางคกู จังหวัดศรีษะเกษ12 และยังทําสืบมาในสมัยบายน เชน กูบานแดง 
จังหวัดมหาสารคาม13 หรือพระปรางคสามยอดเมืองลพบุรี เปนตน  

แมจะไมอาจใชระเบียบของแผนผังปราสาทมากําหนดอายุไดอยางแนชัด แตก็ควรกลาว
ไวดวยวา แผนผังของปราสาทขอมที่ตั้งเรียงกัน 3 หลังในแนวทิศเชนนี้ อาจปรากฏขึ้นครั้งแรกที่
ปราสาทไพรมนตี ซึ่งตั้งอยูที่เมืองหริหราลัยหรือหมูบานรอลวยในปจจุบัน สันนิษฐานวามีอายุอยู
ในรัชกาลของพระเจาชัยวรมันที่ 314 ตรงกับศิลปะสมัยกุเลน (ภาพที่ 21) ดังนั้นถาหากปรางคแขก
มีแผนผังเปนปราสาทอิฐ 3 หลังเชนนี้มาแตแรกสรางแลว ก็ควรกําหนดไดอยางกวางๆเทานั้นวา   
มีอายุอยูในสมัยเมืองพระนครของขอม  

2.เปนที่นาสังเกตวา ฐานปราสาทอิฐทั้ง 3 องคของปรางคแขก ยังมีบางสวนจมอยูใต
ระดับพื้นดินในปจจุบัน เห็นไดจากบริเวณฐานปราสาทองคใตที่มุมทิศตะวันออกเฉียงใตมีสวนของ
บัวหงายโผลพนดินขึ้นมา ขณะที่สวนของทองไมและบัวคว่ําซึ่งควรมีอยูดวยคงจะจมอยูใตพื้นดิน
เปนแน (ภาพที่ 22) 

ดังนั้นจึงไมสามารถสรุปไดแนชัดในขณะนี้วา ปราสาททั้ง 3 องคนี้ตั้งอยูบนฐานไพที 
ฐานเดียวกัน หรือตั้งแยกจากกันบนฐานของแตละองคดังที่เห็นในปจจุบัน และถาหากปราสาท   
ทั้ง 3 องคนี้ไมไดสรางขึ้นพรอมกันมาแตแรกแลว เราก็ไมอาจนําแผนผังที่เห็นอยูในปจจุบันมา
กําหนดอายุไดเลย 

 
รูปแบบและอายุสมัยของปราสาทองคกลาง 
 รูปแบบของปราสาท 

รูปแบบดั้งเดิมของปราสาทองคกลาง (ภาพที่ 23) คงเหลืออยูที่สวนฐาน เรือนธาตุ และ
ผนังภายใน เพราะยังสังเกตไดถึงการกออิฐที่ไมสอปูน อิฐแตละกอนมีขนาด 20.5x30-36x7-9 
เซนติเมตร (กวางxยาวxหนา) เปนอิฐเผาสุกดีทั้งกอน มีแกลบขาวผสมอยูมาก ขณะที่หนาบันและ
สวนประดับของมุขโดยเฉพาะทิศตะวันออกไดรับการซอมแซมอยางมากในสมัยหลัง เห็นไดชัดเจน

                                                  
 12 เรื่องเดียวกัน, 20. ; กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค 2 พ.ศ.2503-2504 (พระนคร : กรมศิลปากร, 2510), 34-35. 
 13 เร่ืองเดียวกัน, 29. 

14 Jacques, Angkor : Cities and Temples, 64. ศาสตราจารย ยอรช เซเดส สันนิษฐานวา พื้นที่
บริเวณปราสาทไพรมนตีอาจเคยเปนพระราชวังของพระเจาชัยวรมันที่ 2 ก็ได ดูใน หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, 
ทรงเรียบเรียง, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนย ถึง พ.ศ.2000, 168-169. 
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จากรอยแยกของอิฐที่กอมาชนกับสวนเดิม การกออิฐเพิ่มเติมนี้ใชปูนสอ โดยมีลักษณะของ        
เนื้อ,ขนาด และสีของอิฐตางไปจากเดิม ซึ่งอิฐใหมจะมีขนาด 18x36x6 เซนติเมตร (ภาพที่ 24)  

หากไมคํานึงถึงดานทิศตะวันออกที่มีการกอมุขยื่นออกมา ซึ่งสวนนี้ไดรับการตอเติม
อยางมากในสมัยหลังแลว ปราสาทองคกลางนี้ยอมอยูในแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมมุ มมุประธาน
ขนาดใหญมีการสลักเสาประดับมุม สําหรับสวนฐานมีชุดลวดบัวที่มีความสูงขึ้นมามากจนถึง
กึ่งกลางประตู ชุดลวดบัวนี้มีลวดบัวลูกแกวขนาดใหญเมื่อเทียบกับลวดบัวเสนอื่นๆ    

ประตูหลอกทั้ง 3 ดาน คือ ดานทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต มีแกนกลางที่สลักจาก
หินทราย แตบานประตูกอดวยอิฐ เหนือประตูเปนพื้นที่วางซึ่งตรงกับตําแหนงของทับหลังตามแบบ
ปราสาทขอม มีแนวสลักอิฐคลายลูกกรงสี่เหลี่ยมอยูบนขอบบนของทับหลังนั้น ถัดขึ้นไปเปน    
หนาบันซึ่งผานการบูรณะแลว สวนลวดบัวรัดเกลาของเรือนธาตุก็มีลูกกรงสี่เหลี่ยมประดับอยู  
คลายกับบริเวณสวนบนของทับหลัง  

ภายในหองครรภคฤหะตรงที่ติดกับธรณีประตูทางเขาดานตะวันออก มีอัฒจันทรศิลาที่มี
รูปแบบใกลเคียงกับศิลปะขอมประดับอยู แตนาเสียดายมากที่ถูกปกคลุมไปดวยดินและสิ่งปฏิกูล 
จึงไมสามารถเขาไปศึกษาอยางละเอียดได (ภาพที่ 25) ในคูหานี้มีการสลักผนังที่ดานทิศตะวันตก            
ทิศเหนือและทิศใตเปนจระนําซุม ซึ่งมีลักษณะของซุมที่ประกอบขึ้นจากวงโคง 3 วง แตละดานมี
จระนําซุม 2 ชอง รวมทั้งหมดจึงมี 6 ชอง (ภาพที่ 6) 

ถึงแมสวนยอดของปราสาทองคกลางที่บางจุดยอมเปนโครงสรางรับน้ําหนักชั้นหลังคา 
ซึ่งตามความเปนจริงแลวไมนาจะกออิฐเพิ่มเติม จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปทรงไดมากนัก  
แตจากรองรอยที่สังเกตเห็นไดอยางชัดเจนกลับแสดงวา สวนยอดนี้ไดผานการบูรณะอยางมากแลว 
เพราะมีการพอกทับตอเติมหลายจุดดวยอิฐสอปูน และกลีบขนุนที่มีปูนฉาบเรียบๆก็ควรเปนงาน
สมัยหลังดวยเชนกัน  

 
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการกออิฐ 
ถึงแมจะไมสามารถใชการกออิฐมากําหนดอายุได แตการวิเคราะหการกออิฐที่ปราสาท

องคกลางของปรางคแขกก็ใหขอมูลสําคัญบางประการ โดยนักวิชาการที่มุงศึกษาประเด็นนี้ก็คือ 
อนุวิทย เจริญศุภกุล ดังไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 

จากการตรวจสอบพบวา ขอเสนอของ อนุวิทย เจริญศุภกุล มีความนาสนใจและอาจมี
ความเปนไปไดมาก แตขอเพิ่มเติมขอมูลไวในที่นี้ดวยวา เราไมสามารถนําขนาดของอิฐเดิมที่    
ปรางคแขก ซึ่งมีขนาด 20.5x30-36x7-9 เซนติเมตร ไปเปรียบเทียบกับอิฐที่ใชกอปราสาทขอมได 
เนื่องจากอิฐที่ใชกอสรางปราสาทขอมโดยทั่วไปแลวมีขนาดที่หลากหลาย แมกระทั่งในปราสาท
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หลังเดียวกัน คือ ตั้งแต 14x25x5.7 จนถึง 16x31x8.5 เซนติเมตร15 แตอาจนําเอาระเบียบการกอ
อิฐที่มีการขัดฝนและเรียงซอนกันอยางแนบสนิทมาเทียบเคียงกันได เพราะลักษณะดงักลาวปรากฏ
ทั้งในปราสาทขอม16 และปราสาทองคกลางของปรางคแขก แตไมใชระเบียบการกออิฐที่มีคุณภาพ
ไมดีนัก ซึ่งเปนปกติในงานสถาปตยกรรมแบบทวารวดี17 

ทวาอิฐเดิมที่ใชกอปราสาทองคกลางของปรางคแขก กลับมีคุณลักษณะทั้งขนาดและ
สวนผสมใกลเคียงกับอิฐที่ใชกอเจดียประธาน ซึ่งอยูในสภาพชํารุดมากแลวของวัดนครโกษา    
ที่ตั้งอยูหางออกมาประมาณ 350 เมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของปรางคแขก (แผนผังที่ 2)   
โดยที่เจดียองคนี้ไดมีการขุดแตงพบประติมากรรมและพระพิมพในศิลปะทวารวดีหลายชิ้น จึงเชื่อ
กันวาเปนเจดียสําคัญในสมัยที่วัฒนธรรมทวารวดีเจริญรุงเรืองอยูที่เมืองลพบุรี18 (ภาพที่ 26) อิฐที่
ใชกอเจดียองคนี้ก็มีแกลบขาวผสมอยูในปริมาณมาก และเปนอิฐขนาดคอนขางใหญคือมีสัดสวน 
20x40x9 เซนติเมตร ซึ่งก็เปนคุณสมบัติที่ใกลเคียงอยางมากกับอิฐแบบทวารวด1ี9  

จากขอมูลขางตนนี้สามารถสรุปไดวา แมจะมีการขัดฝนและเรียงกันแนบสนิทดี 
ตามแบบการกออิฐของขอม แตขนาดของอิฐที่ใชกอปราสาทองคกลางของปรางคแขก  
มาแตแรกสราง กลับมีความใกลเคียงกับอิฐใชกอเจดียแบบทวารวดีของวัดนครโกษา20  
ซ่ึงการผสมผสานกันของทั้ง 2 วัฒนธรรมดังกลาวมานี้จะไดทําการวิเคราะหตอไป  

 
                                                  
 15 Boisselier, Asie du Sud-Est : I. Le Cambodge, 46. 
 16 Ibid., 46-47. 

17 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ผูแปล, “ศิลปะทวารวดี ตอนที่ 1,” ศิลปากร 11,5 (มกราคม 2511) : 
53-54.  
 18 ดูใน ชอง บวสเซอลีเย, ชําแหละประวัติศาสตรและโบราณคดีของกรมศิลปากร, แปลโดย
ศาสตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ : มติชน, 2531), 44. ;  ประยูร อุลุชาฎะ [น ณ.ปากน้ํา],  
“การขุดแตงโบราณสถานที่วัดนครโกษา ลพบุรี,” เมืองโบราณ 13,1 (มกราคม-มีนาคม 2530) : 95-96. ;         
พรหมศักดิ์ เจิมสวัสดิ์, “พระพิมพดินเผาวัดนครโกษา ลพบุรี,” ศิลปากร 32,6 (มกราคม-กุมภาพันธ 2532) :  40-
55. การขุดแตงเจดียวัดนครโกษาไดกระทําใน พ.ศ.2529 ภายหลังงานของ อนุวิทย เจริญศุภกุล ที่เผยแพร     
เม่ือ พ.ศ.2524 งานวิจัยนั้นจึงไมไดมีการเปรียบเทียบขนาดของอิฐจากโบราณสถานทั้ง 2 แหงไวดวย 
 19 ชอง บวสเซอลีเย, เรื่องเดียวกัน, 44. ; หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ผูแปล, “ศิลปะทวารวดี ตอนที่ 
1,” ศิลปากร : 53. 
 20 วัดนครโกษาก็เปนเชนเดียวกับโบราณสถานสําคัญแหงอื่นๆของเมืองลพบุรี คือมีการกอสราง
หลายสมัย เห็นไดจากเจดียทรงปรางคที่อาจมีอายุอยูในสมัยอยุธยาตอนตนทางดานตะวันตกเฉียงใตของเจดีย
ประธาน หรือวิหารสมัยอยุธยาดานทิศตะวันตกของวัด  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

34

การกําหนดอายุ 
องคประกอบของปราสาทองคกลางที่เชื่อไดวามีมาแตแรกสราง ซึ่งอาจนํามาวิเคราะห

กําหนดอายุใหไดผลที่นาจะยอมรับได ประกอบดวย เสาประดับมุม จระนําซุมในหองครรภคฤหะ 
ชุดลวดบัวที่สวนฐาน และสัดสวนระหวางทับหลังกับลวดบัวรัดเกลาของเสาติดกับผนัง 

 
เสาประดับมุม 
ลักษณะเดนซึ่งปรากฏอยูที่ปราสาทองคกลางของปรางคแขก คือ การมีเสาติดกับ

ผนังเรือนธาตุประดับอยูที่มุมประธานทั้ง 4 หรือเรียกงายๆวา “เสาประดับมุม” เสานี้เกิดจากการ
สลักลงไปในอิฐมิใชการกอเพิ่มข้ึนมาจากผนัง โดยสลักเริ่มตนตั้งแตที่ลวดบัวรัดเกลาของเรือนธาตุ 
เร่ือยลงมาสิ้นสุดที่สวนฐานลาง (ภาพที่ 23)            
 อันที่จริงแลว เสาติดผนังหรือเสาประดับมุมเปนลักษณะหนึ่งทางสถาปตยกรรมที่มี
มาแลวในศิลปะอินเดีย21 กอนสงอิทธิพลใหกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ศิลปะจาม ศิลปะขอม และศิลปะทวารวดี แตเสาประดับมุมที่ปราสาทองคกลางของปรางคแขก    
ก็ไมไดมีลักษณะใกลเคียงกับศิลปะจามและศิลปะทวารวดี ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
 1.แมวาศิลปะจามจะใหความสําคัญอยางมากในการสลักเสาติดผนัง ทั้งที่สวนดานและ
ตามมุมปราสาท แตเสานั้นจะมีความพิเศษเปนเอกลักษณของจาม คือ การสลักรองอยูตรงกลาง 
เชน ปราสาทในศิลปะดงเดืองและมิเซิน A1 ในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 หรือปราสาทโพนคร ในชวง
พุทธศตวรรษที่ 16-1722 (ภาพที่ 27)  
 ลักษณะของศิลปะจามยังปรากฏอยูที่โบราณสถานวัดแกว จังหวัดสุราษฎรธานี           
ที่กําหนดวาเปนศิลปะศรีวิชัย และอาจมีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 1523 รวมทั้งที่พระธาตุพนม 

                                                  
 21 เชน ศาสนสถาน Bhîtargâon แควนอุตตรประเทศ ราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 เทวาลัยลักษมัณ 
เมืองสิรปุระ แควนมัธยประเทศ ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 และกลุมเทวาลัยที่เมืองมามัลปุรัม แควนทมิฬนาดู 
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-13 ดูรูปใน Susan L.Huntington, The Art of Ancient India, 3rd ed. (Hongkong : 
Weatherhill, 1999), fig.10.35-10.36,14.21-14.28,19.1. 
 22 ดูเพิ่มเติมใน Philippe Stern, L’art du Champa (ancient annam) et son evolution (Paris : 
Musée Guimet, 1942), 23-33. 
 23 ดูใน เพ็ญพรรษ ดํารงศิริ, ผูแปล, “การขุดแตงพระเจดียวัดแกว,” ใน นําชมพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ไชยา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525), 52-53. ; พิริยะ ไกรฤกษ, ศิลปะทักษิณกอนพุทธศตวรรษที่ 19 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523. จัดพิมพเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
5 ธันวาคม 2523), 64-66 และดูรูปที่ 9. 
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จังหวัดนครพนมอีกดวย24 แตทั้งหมดนี้ก็มีความแตกตางกันกับที่ปราสาทองคกลางของปรางคแขก 
ซึ่งมีเพียงเสาประดับมุมเรียบๆไมมีการสลักรองตรงกลางแตอยางใด25 
 2.สถาปตยกรรมในศิลปะทวารวดี ซึ่งสวนใหญเปนพุทธสถานคือเจดีย หรือเทวสถานที่มี
อยูเพียงเล็กนอย26 เกือบทั้งหมดไดเสื่อมสภาพหรือพังทลายเหลือแคสวนฐาน ทําใหศึกษาไดแต
ลักษณะแผนผังและพบวา เจดียบางแบบมีแผนผังยกเก็จหรือยกกระเปาะขึ้นมาที่มุมทั้ง 4           
เกิดเปนลักษณะคลายเสาประดับมุม ซึ่งนักวิชาการบางทานกลาววา ลักษณะเชนนีอ้าจเทยีบไดกบั
ปราสาทในศิลปะจาม หรือปราสาทขอมสมัยกอนเมืองพระนคร ตัวอยางเชน เจดียหมายเลข 1  
(ลายเสนที่ 2) และหมายเลข 40 เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี27  
 แมกระนั้น เจดียในศิลปะทวารวดีแบบดังกลาว ก็ไมไดมีลักษณะคลายกับปราสาท   
องคกลางของปรางคแขกเลย และแมวาที่เจดียจุลประโทน จังหวัดนครปฐม28 (ลายเสนที่ 1)         
หรือโบราณสถานหมายเลข 18 (วัดโขลง) เมืองคูบัว29 (ลายเสนที่ 3) จะมีเสาประดับมุม แตก็มี        
เสาติดผนังที่สวนดาน อันเกิดจากการยกเก็จออกมาเปนชวงๆ เพื่อทําจระนําประดิษฐาน

                                                  
 24 ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ : 
เมืองโบราณ, 2547), 120. อางจาก เชษฐ ติงสัญชลี, “พระธาตุพนม : การตรวจสอบความเกี่ยวของบางประการ
กับอิทธิพลศิลปะจาม” (รายงานประกอบรายวิชา 317 404 ศิลปะในประเทศไทยตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 14-18 
ภาคการศึกษาที่ 1/2543 ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร), 5-6. 
 25 การที่ตองกลาวถึงเสาประดับมุมในศิลปะจาม โดยไมไดเกี่ยวของกับการกําหนดอายุเลยนี้ 
เนื่องมาจากมีขอเขียนในเชิงทีเลนทีจริงของบางทานวา ลักษณะของปรางคแขกดูคลายกับปราสาทโพนาการ 
หรือโพนคร ดูใน บรรจบ เทียมทัด, “ศิลปจามในประเทศไทย,” ศิลปากร 31,6 (มกราคม-กุมภาพันธ 2531) : 43. 
ซึ่งในที่นี้เชื่อวาไมนาจะมีความสัมพันธกัน เพราะถึงแมจะมีเสาประดับมุมเชนกัน แตที่โพนครยังมีเสาติดกับผนัง 
และเสาซึ่งมีทั้งหมด 5 ตนในแตละผนังก็มีการสลักรองตรงกลาง อีกทั้งแผนผังของปราสาทโพนครยังอยูใน        
รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสยกเก็จ ไมไดเปนแผนผังส่ีเหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุมแบบปราสาทองคกลางของปรางคแขก 
 26 เทวาลัยในศาสนาพราหมณสมัยทวารวดี มีหลักฐานคอนขางแนชัดที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
คือโบราณสถานคอกชางดิน ดู หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ผูแปล, “ศิลปะทวารวดี ตอนที่ 1,” ศิลปากร : 54-55. 
; ภัทรพงษ เกาเงิน ,“พัฒนาการของเมืองอูทอง หลังพุทธศตวรรษที่ 12,” ใน โบราณคดีเมืองอูทอง (นนทบุรี :           
โรงพิมพ สหมิตรพริ้นติ้ง, 2545), 51-53. 
 27 ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, 112. 
 28 เร่ืองเดียวกัน, 123. อางจาก Pierre Dupont, L’archéologie mðne de Dvâravatî (Paris : 
Publications de l’École française d’Extrême-Orient, 1959), Pl.VII,VIII. 
 29 เร่ืองเดียวกัน, 128. ; สมศักดิ์ รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบัว (ม.ป.ท. กรมศิลปากรจัดพิมพเนื่องใน
งานพระราชทานเพลิงศพ วาที่ ร.ต.สมศักดิ์ รัตนกุล เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2535), 51-52. 
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ประติมากรรมดวย จึงทําใหลักษณะสถาปตยกรรมของเจดียจุลประโทนและวัดโขลงกับปราสาท
องคกลางของปรางคแขกไมมีความคลายคลึงกันแมแตนอย 
 ดวยเหตุผลที่กลาวมานี้ จึงจําเปนตองศึกษาเปรียบเทียบกับแบบอยางการทาํเสาประดบั
มุมในปราสาทขอมเปนหลัก เพราะไมเพียงแตมีรูปแบบใกลเคียงกันมากที่สุดเทานั้น แตยังสามารถ
ชวยในการกําหนดอายุปราสาทองคกลางของปรางคแขกใหไดผลเปนที่นาพอใจอีกดวย  
 ศาสตราจารยบัวเซอลิเยรไดใหขอมูลไววา ปราสาทขอมตั้งแตสมัยกอนเมืองพระนคร  
ไมวาจะอยูในแผนผังเชนไร ก็จะมีการสลักเสาติดผนังประดับทั้งที่สวนดานและตามมุมตางๆ30 
เฉพาะในสวนของเสาประดับมุมไดกลายเปนลักษณะที่พบทั่วไปในสมัยกอนเมืองพระนคร เห็นได
จากปราสาทรุนเกาที่สมโบรไพรกุก ในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-1331 (ภาพที่ 28) หรือปราสาทอันเดต 
ในราวพุทธศตวรรษที่ 1332 แมแตที่ปราสาทภูมิโปน จังหวัดสุรินทร ซึ่งเปนสถาปตยกรรมขอม
สมัยกอนเมืองพระนครที่เหลือสภาพใหศึกษาไดมากที่สุดแหงเดียวในประเทศไทย กําหนดอายุอยู
ในราวพุทธศตวรรษที่ 1333 ก็มีการสลักเสาประดับมุมเชนกัน (ภาพที่ 29) และควรกลาวไวดวยวา 
สถาปตยกรรมที่เชื่อกันวามีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมขอมในประเทศไทย และยังคงมี
สภาพใหศึกษาไดในปจจุบัน มีเพียงปราสาทภูมิโปนและปรางคแขกเมืองลพบุรีนี้เทานั้น 
ที่มีการสลักเสาประดับมุม     
 ถึงแมการมีเสาประดับมุมจะทําใหปราสาทองคกลางของปรางคแขก มีลักษณะคลาย
กับสถาปตยกรรมขอมสมัยกอนเมืองพระนคร แตปราสาทในสมัยกุเลน เชน ปราสาทดําไรกราบ34 
ปราสาทโอพอง (ภาพที่ 30) และปราสาทรุนแรกของสมัยเมืองพระนครคือศิลปะสมัยพระโคก็ยังคง

                                                  
 30 Boisselier, Asie du Sud-Est : I. Le Cambodge, 58-59. 
 31 ดูภาพลายเสนใน Henri Parmentier, L’art Khmèr primitif (Paris : Publications de l’École 
française d’Extrême-Orient, 1927), Tome second Planches : Pl.VI,,VII,IX,XII,XX,XXI,XXIV,XXVII,XXX. 
 32 ดูภาพลายเสนใน Ibid., Pl.LXIV-LXVII. ปราสาทยุคกอนเมืองพระนครของขอมแหงอื่นๆที่มี           
เสาประดับมุม  เชน ปราสาทไพรเจก,ปราสาทพนมบายัง,ปราสาทพระสรี,ปราสาทภูมิปราสาท ดูใน Ibid., 
Pl.XXXVIII-XL,LXXI,LXXIII,LXXIX-LXXX.  
 33 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี, 5. ดูความเห็นที่แตกตางเรื่องอายุสมัยของปราสาท
ภูมิโปนวาอาจเกาไปถึงพุทธศตวรรษที่ 12 ใน ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนา          
ยุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, 91-92. 
 34 ดูภาพลายเสนใน Parmentier, L’art Khmèr primitif, Pl.LX-LXI. 
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ทําเสาประดับมุมอยู แตจะเร่ิมหายไปในศิลปะสมัยบาแค็ง และไมปรากฏอีกนับตั้งแตศิลปะสมัย
เกาะแกร35  
 จากการสํารวจของผูวิจัยพบวา ปราสาทหลังสุดทายที่ยังคงมีการสลักเสาประดับมุมอยู          
อยางชัดเจน อาจจะไดแก ปราสาทโลเลย ศิลปะสมัยพระโค สรางในรัชกาลพระเจายโศวรมันที่ 1 
เมื่อ พ.ศ.143636 โดยศาสนสถานแหงนี้มีปราสาทอิฐทั้งหมด 4 หลัง แตละหลังมีการตกแตงผนัง
เรือนธาตุเปนเสาประดับมุม ซึ่งสามารถแบงตามเทคนิคออกไดเปน 2 แบบ คือ  
 1.การประดับบริเวณมุมปราสาทดวยแนวของลายปูนปน โดยที่ไมมีการสลักผนังอิฐเปน
ตัวเสาอยางเดนชัดแบบที่ปรางคแขก (ภาพที่ 31) ซึ่งลักษณะเชนนี้ก็มีอยูที่ปราสาทพระโค (พ.ศ.
1422)37 และปราสาทบากอง (พ.ศ.1424)38 ในศิลปะสมัยเดียวกัน และยังปรากฏตอมาที่ปราสาท
แปรรูป ศิลปะสมัยแปรรูป ในรัชกาลพระเจาราเชนทรวรมัน (พ.ศ.1504)39 ดวย  
 2.การสลักผนังอิฐเปนตัวเสาประดับมุมอยางชัดเจน (ภาพที่ 32) ในรูปแบบเดียวกับที่
ปราสาทองคกลางของปรางคแขก อันเปนแบบอยางที่มีมาแลวในศิลปะสมัยกอนเมืองพระนคร 
(ภาพที่ 28-29) และศิลปะสมัยกุเลน (ภาพที่ 30) 
 ดังนั้นการที่ปราสาทองคกลางของปรางคแขกมีเสาประดับมุม ซ่ึงเกิดจากการ
สลักผนังอิฐขึ้นเปนตัวเสาอยางแทจริง จึงสามารถเทียบไดกับรูปแบบในศิลปะขอมที่
กัมพูชา ซ่ึงมีมาแลวต้ังแตสมัยกอนเมืองพระนคร (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-14) แตหลักฐาน
ที่มีอายุหลังสุด และมีลักษณะคลายกับที่ปรางคแขกอยางมาก ปรากฏอยูที่ปราสาทโลเลย 
(พ.ศ.1436) ในศิลปะสมัยพระโค  
 

จระนําซุมภายในหองครรภคฤหะ 
ภายในผนังหองครรภคฤหะของปราสาทองคกลางของปรางคแขกมีการสลัก 

จระนําซุม ซึ่งมีความโดดเดนทั้งในสวนของรูปแบบซุมที่ประกอบขึ้นจากวงโคง 3 วง และในสวน

                                                  
35 Boisselier, Asie du Sud-Est : I. Le Cambodge, 62. ที่ปราสาทบันทายสรีและปราสาท          

ขนะแสนแกว ในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 16 กลับมีการทําเสาประดับมุมขึ้นอีก อันเกิดจากการยอนกลับ
ไปทําตามแบบแผนเกา แตเสาประดับมุมที่ทั้ง 2 ปราสาทนี้ไดกลายเปนเสาที่มีลวดลายเครื่องประดับอยาง
มากมาย และไมไดเกี่ยวของกับโครงสรางทางสถาปตยกรรมแบบที่พบในปราสาทรุนกอนหนาแตอยางใด 
 36 Jacques, Angkor : Cities and Temples, 76. 
 37 Ibid., 66. 
 38 Ibid., 69. 
 39 Ibid.,100. 
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ของจํานวนคือ ที่ผนังทุกดานยกเวนทางทิศตะวันออกซึ่งเปนทางเขา มีจระนําซุมดานละ 2 ชอง 
รวมทั้งหมดจึงมี 6 ชอง (ภาพที่ 6,33-34)  

แมไมอาจทราบไดอยางแนชัดวาจระนําซุมนี้มีไวในการใด แตจากสัดสวนหรือรูปทรง 
ตลอดจนจํานวนและตําแหนงที่มีความสําคัญก็ทําใหสันนิษฐานไดวา คงเปนที่ประดิษฐาน
ประติมากรรมในอิริยาบถยืนซึ่งสูญหายไปนานแลว มากกวาจะเปนเพียงเครื่องประดับผนังหรือ
องคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ไมมีความหมายใดๆ ดังนั้นการวิเคราะหจึงตองแบงออกเปน      
2 สวน คือ 1.รูปแบบและการกําหนดอายุ และ 2.ความหมายในเชิงคติการสราง 
 1.รูปแบบและการกําหนดอายุ  
 รูปแบบของจระนําซุมภายในหองครรภคฤหะของปราสาทองคกลาง ซึ่งสามารถสังเกต
ไดชัดเจนที่สุดจากผนังดานตะวันตก ประกอบดวย จระนําที่มีเสาสี่เหลี่ยม 2 เสา ซึ่งมีทั้งฐานและ
บัวหัวเสา จระนํานี้กวางประมาณ 80-90 เซนติเมตร บัวหัวเสาของจระนําเปนสวนที่รองรับหลังคา 
หรือซุม ซึ่งมีลักษณะสําคัญอยูที่กรอบในอันประกอบขึ้นจากวงโคง 3 วง สวนกรอบนอกนั้นอาจจะ
ยังสลักไมเสร็จดี เพราะเกือบทั้งหมดยังคงเหลือโกลนอิฐซ่ึงกอยื่นออกมาจากผนัง มีเพียงจระนํา 
ฝงทิศใต (ทางซายมือของผูชม) ของผนังดานตะวันตก ที่ยังสามารถสังเกตไดถึงรองรอยการสลัก
กรอบนอก โดยทําเปนแนวโคงรับกับกรอบในและไมมีลายประดับเหนือกรอบนั้น สวนปลายกรอบ
ซุมคงจะอยูในทรง 3 เหลี่ยม แตก็ไมมีรองรอยการสลักลวดลายเชนกัน สําหรับความสูงจากฐานถึง
ยอดซุมคือ 250 เซนติเมตรโดยประมาณ  
 ในเบื้องตนจะไดศึกษาแบบศิลปะควบคูไปกับระเบียบการทําชองเวาหรือจระนําซุม
ภายในอาคาร40 สําหรับปราสาทขอมโดยทั่วไปแลวหองครรภคฤหะก็มักทําเปนผนังเรียบๆ41              
แตปราสาทบางแหงซึ่งเปนตัวอยางที่มีอยูไมมากนักก็มีการตกแตงผนังหองนั้นดวย โดยเฉพาะ  
การทําชองเวาหรือจระนําซุม ซึ่งสามารถแบงตามรูปแบบไดดังนี้ 
 แบบแรก การสลักหรือกอผนังอิฐเปนชองเวาภายในหองครรภคฤหะ โดยมีรูปทรงงายๆ 
คือ ชอง 4 เหลี่ยมที่มียอดแหลม และคาดวาคงมีไวสําหรับต้ังตะเกียงหรือคบไฟใหแสงสวาง 
(niche luminaire) โดยปรากฏมาแลวตั้งแตสมัยกอนเมืองพระนคร เชน ปราสาทไพรเจก ปราสาท

                                                  
 40 ในกรณีนี้คงไมอาจเปรียบเทียบกับสถาปตยกรรมทวารวดีได เพราะไมมีตัวอยางชองเวาหรือ
จระนําในอาคาร ซึ่งสวนใหญเปนเจดียที่กอแบบทึบตัน หรือวิหารที่ปจจุบันก็เหลือเพียงสวนฐานเทานั้น 
 41 Boisselier, Asie du Sud-Est : I. Le Cambodge, 57. 
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พนมคะยัง (ลายเสนที่ 4) ปราสาทพระธาตุกวันปร42 และยังอาจมีที่ปราสาทภูมิโปน จังหวัดสุรินทร
ดวย (ภาพที่ 35) โดยที่ศาสตราจารยบัวเซอลิเยรไดใหขอมูลวา ยังมีการทําสืบมาในศิลปะสมัย       
กุเลน เชน ปราสาทดําไรกราบ43 และมีอยูที่ปราสาทกระฮอมดวย44  
 แมกระนั้น ผูวิจัยยังไดพบชองเวาแบบนี้ภายในหองครรภคฤหะของปราสาทอิฐแถวหลัง
ทั้ง 3 องคของปราสาทพระโค (พ.ศ.1422) (ภาพที่ 36) และที่นาสนใจคือ ยังปรากฏชองเวาเชนนี้
ในหองครรภคฤหะของปราสาท 2 องคภายในเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ คือปรางคศรีเทพและ
ปรางคสองพี่นอง ซึ่งอาจมีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 16 หรือ 1745 ดวย (ภาพที่ 37)  
 ดวยเหตุนี้ การสลักผนังหองครรภคฤหะเปนชองเวาที่มีรูปทรงเรียบงาย ซึ่งสันนิษฐานวา
มีไวสําหรับตั้งตะเกียงหรือคบไฟ จึงมีมาแลวตั้งแตสมัยกอนเมืองพระนคร และยังทําสืบมาจนถึง
ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 แตหลักฐานที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับปรางคแขกคือ รูปแบบที่ 2       
 แบบที่ 2 การทําจระนําทํานองซุมโคง 3 วงในผนังหองครรภคฤหะของปราสาท ซึ่งเปน
ตัวอยางที่มีไมมากนัก แหงแรกคือ ภาพเขียนเกี่ยวกับไวษณพนิกายในปราสาทเนียงเขมา ที่จังหวัด
ตาแกว ที่นาสนใจคือ มีรูปแบบของจระนําซุมคลายกับที่ปรางคแขก เพราะมีซุมที่ประกอบขึ้นจาก
สวนโคงคลายกับวงโคง 3 วง อยูที่ผนัง 2 ดาน คือดานทิศเหนือและทิศใต แตละดานมี 3 ชอง          
ในจระนํานั้นมีรูปเขียนซึ่งอาจเปนเทวสตรีปรากฏอยู (ภาพที่ 14) สวนอีกผนังหนึง่ทางดานตะวนัตก
เขียนรูปพระวิษณุ 4 กร โดยปราสาทเนียงเขมา ซึ่งมีปราสาทอิฐ 2 องค และองคหนึ่งมีจิตรกรรม 
รูปจระนําซุมโคง 3 วงนี้ กําหนดอายุอยูในรัชกาลของพระเจาชัยวรมันที่ 4 เพราะมีจารึกระบุถึง 
พ.ศ.147146  
 

                                                  
 42 Ibid., 57. ; Henri Parmentier, L’art Khmèr primitif (Paris : Publications de l’École française 
d’Extrême-Orient, 1927), Tome premier Texte : 99, 116, 208, Pl.XXXVIII, XLVI, XCVI. 
 43 ดู Ibid., 57. ; Parmentier, op.cit, Pl.LX. 
 44 ดูภาพลายเสนใน Parmentier, Ibid., 144, Pl.LVI. 
 45 H.G.Quaritch Wales, The Exploration of Sri Deva, reprinted (London : The Indian 
Society, 1937), Pl.II.3, fig.4-5. และดูสันนิษฐานกําหนดอายุไดใน ชอง บวสเซอลีเย, ชําแหละประวัติศาสตร
และโบราณคดีของกรมศิลปากร, 37-39. ; สมิทธิ ศิริภัทร, ผูแปล, “ศรีเทพและลักษณะเฉพาะ,” ใน ดินแดนไทย
จากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศวรรษที่ 15 : การประชุมวิชาการระดับชาติฝร่ังเศส-ไทย ครั้งที่ 1, 14-
15 และ 19. 
 46 Boisselier, Asie du Sud-Est : I. Le Cambodge, 379. ; หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม,  
163. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

40

 ผลการศึกษาขางตนจึงสอดคลองกับความเห็นของ ดร.วูดวารด ที่วา ลักษณะของ
จระนําซุมภายในหองครรภคฤหะของปราสาทองคกลางมีรูปแบบคลายกับจิตรกรรมที่ปราสาท          
เนียงเขมา (ภาพที่ 14) แตจระนําซุมทํานองนี้ยังมีอยูในภาพสลักรูปพระวิษณุ 8 กร ที่ผนังดาน        
ทิศตะวันตกภายในหองครรภคฤหะของปราสาทองคกลางของปราสาทกระวัน (พ.ศ.1464) (ภาพที่ 
38) ซึ่งนักวิชาการหลายทานไดเคยกลาวไวแลววา ภาพสลักบนผนังอิฐของปราสาทกระวันก็เปน
รูปแบบเดียวกันกับจิตรกรรมฝาผนังที่ปราสาทเนียงเขมานั่นเอง47 
 นอกจากนี้ ยังไดพบรูปแบบจระนําซุมดังกลาวที่ผนังดานในสุดของบรรณาลัย ที่กอจาก
หินทรายและมีอยู 2 หลังของปราสาทตาแกว ซึ่งเชื่อวาสรางขึ้นในรัชกาลพระเจาชัยวรมันที่ 5     
ตรงกับศิลปะสมัยคลัง48 (ภาพที่ 39) จากรูปทรงก็ทําใหสันนิษฐานไดวา จระนําซุมนี้คงเคยเปนที่
ประดิษฐานประติมากรรมรูปเคารพ49 ดังนั้นหลักฐานจากปราสาทกระวันและปราสาทตาแกว        
คงทําใหคํากลาวของ ดร.วูดวารด ที่วา ศิลปะขอมไมเคยทําจระนําทํานองซุมโคง 3 วงกับงาน
กอสรางดวยอิฐหรือหินเลยนั้น จําตองมีการทบทวนกันใหม  

ดังนั้นแบบแผนการทําจระนําซุมภายในอาคารของขอม โดยในจระนําซุมที่
ประกอบขึ้นจากสวนโคงทํานองวงโคง 3 วง และเปนที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปเคารพ 
คลายกับที่ปราสาทองคกลางของปรางคแขกนั้น มีหลักฐานปรากฏในชวงครึ่งหลังของ
พุทธศตวรรษที่ 15 ที่ปราสาทกระวันและปราสาทเนียงเขมา และยังมีอยูในราวครึ่งแรก
ของพุทธศตวรรษที่ 16 ที่บรรณาลัยของปราสาทตาแกวดวย50            

                                                  
 47 Ibid. ; หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 163. ; Jacques, Angkor : Cities and Temples, 
87. 
 48 Jacques, Ibid., 116-120. 
 49 การกําหนดเรียกอาคารแบบนี้วา บรรณาลัย หรือหองสมุด เพราะไดพบจารึกที่ปราสาทขณะ    
ระบุวาอาคารนี้เปนที่เก็บคัมภีร ดูใน George Cœdès, “Des édicules appelés ‹‹Bibliothèques››,” en 
Articles sur le pays Khmer (Paris : École française d’Extrême-Orient, 1989),  Vol. I : 15-16. แตไมได
หมายรวมทั้งหมดวา อาคารแบบนี้ทุกหลังตองมีไวเก็บคัมภีรเทานั้น เพราะอาจเปนที่ประดิษฐานรูปเคารพก็ได 
เห็นไดจากบรรณาลัยบางหลังยังมีฐานรูปเคารพหรือทอโสมสูตรอยูในนั้น เชน บรรณาลัยของปราสาทโนนกู 
จังหวัดนครราชสีมา หรือที่กุฏิฤาษีบานโคกเมือง จงัหวัดบุรีรัมย เปนตน 

50 การที่นักวิชาการบางทานกลาวอยางคอนขางมั่นใจวา การประดับดานในของอาคารดวยอิฐสลัก
เปนรูปซุม 3 หยัก เปนอีกลักษณะหนึ่งที่นิยมกันในพุทธศตวรรษที่ 15 ในประเทศกัมพูชา แตไมเปนที่นิยมกันใน
สมัยตอมา จึงเปนขอเสนอที่ไมอาจยอมรับได เพราะลักษณะนั้นมีอยูเฉพาะที่ปราสาทกระวัน ซึ่งไมอาจแสดงให
เห็นถึงความนิยมได ดูใน พิริยะ ไกรฤกษ, ประวัติศาสตรศิลปในประเทศไทย ฉบับคูมือนักศึกษา, 91. 
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ประเด็นสําคัญตอมาที่ควรพิจารณาคือ ขอเสนอของ ดร.วูดวารด ที่วา ลักษณะของ
จระนําซุมที่ปรางคแขก ซึ่งเขากลาววาศิลปะขอมไมเคยทําจระนําซุมแบบนี้กับงานกอสรางดวยอิฐ
หรือหินเลย อาจไดแรงบันดาลใจมาจากศิลปะปาละของอินเดีย โดยอาจเปนที่รูจักกันผานทาง
ภาพเขียนในคัมภีรหรือพระพิมพ  

ขอเสนอขางตนมีความนาสนใจ เพราะลักษณะของจระนําซุมโคง 3 วงที่อาจถือกําเนิด
ข้ึนในศิลปะคันธาระ51 (ราวพุทธศตวรรษที่ 6-9) และมีอยูในศิลปะมถุรา (ราวพุทธศตวรรษที่ 6-9)52 
ไดกลายเปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมอยางมากมายในศิลปะปาละ (ราวพุทธศตวรรษที่ 14-17) 
เห็นไดจากพระพิมพ (ภาพที่ 40) พระพุทธรูป53 พระโพธิสัตว54 หรือเทวรูปตางๆในงาน
ประติมากรรมนูนสูง55 (ภาพที่ 41) และสถูปจําลองที่มีอยูเปนจํานวนมาก56 (ภาพที่ 42)  

แมจะไมสามารถปฏิเสธไดถึงความนิยมจระนําซุมแบบนี้ในศิลปะปาละ ซึ่งจากตัวอยาง
ที่ผูวิจัยคัดเลือกมาก็มีลักษณะใกลเคียงกับที่ปรางคแขกอยางมาก แตผูวิจัยก็ไมเห็นดวยกับการที่ 
ดร.วูดวารด ใชภาพประกอบเปนพระพิมพแบบพุทธคยาในศิลปะพมาสมัยเมืองพุกาม (ภาพที่ 15-
16) เพราะอาจทําใหเขาใจไปไดวา จระนําซุมที่ปรางคแขกอาจไดรับรูปแบบมาจากศิลปะพุกาม  
ซึ่งเจริญขึ้นระหวางพุทธศตวรรษที่ 16-19 ทั้งๆที่พระพิมพแบบนี้ก็ไดพบหลายชิ้นในประเทศไทย57 
รวมถึงในเขตพื้นที่ของวัฒนธรรมทวารวดี (ภาพที่ 43) จระนําซุมเชนนี้จึงเปนรูปแบบที่รูจักกันดีอยู
แลวในดินแดนแถบนี้ ดังนั้นถึงแมจะมีความเปนไปไดที่การสลักจระนําซุมโคง 3 วง ภายในคูหา

                                                  
 51 Alfred Foucher, L’art Gréco-bouddhique du Gandhâra, 3 Vols, (Paris : Imprimerie 
Nationale, 1905-1918-1922), 29, fig.47-48, quoted in Mireille Bénisti, Stylistics of Buddhist Art in India, 
translation by K. Thanikaimony (New Delhi : Aryan Books International, 2003), 213, fig.102. 
 52 ดูรูปใน Bénisti, Ibid., 213, fig.102. 
 53 ดูรูปใน Ibid., fig.77-80, 94, 96. 
 54 ดูรูปใน Odette Monod-Bruhl, “Une Peinture népalaise du Musée Guimet,” Arts Asiatiques 
Tome 6 (1959) : fig.11. 
 55 ดูรูปใน Enamul Haque, Bengal Sculptures Hindu Iconography upto C.1250 A.D. (Dhaka : 
Bangladesh National Museum, 1992), Pl.35,48,73,181. 
 56 ดูรูปใน Bénisti, Stylistics of Buddhist Art in India, fig.10.11, 17-20, 27, 34-36, 38-40. 
 57 ดูตัวอยางไดใน หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ :    
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 8, รูปที่ 22. ; กรมศิลปากร, พระพุทธรูปและพระพิมพในกร ุ                
พระปรางควัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระนคร : ศิวพร, 2502), รูปที่ 55-57. 
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ปราสาทองคกลางของปรางคแขก อาจไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะปาละของอินเดีย แตก็ไมควร
มองขามลักษณะพื้นเมืองดังที่ศาสตราจารยบัวเซอลิเยรไดเคยตั้งขอสังเกตไว (ดูบทที่ 2 หนา 17) 

อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวาศิลปะทวารวดีก็อาจไมเคยตกแตงอาคารดวยจระนําซุมโคง   
3 วง เห็นไดจากตัวอยางที่หลงเหลืออยูเพียงเล็กนอย คือที่เจดียจุลประโทน (ลายเสนที่ 1)        
และโบราณสถานวัดโขลง (ลายเสนที่ 3) ที่สําคัญคือ การคนพบสถูปจําลองตามแบบศิลปะปาละ
อยางแทจริงในเขตวัฒนธรรมขอมโบราณ ซึ่งปจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ          
และกําหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 14-1558 (ภาพที่ 44) ก็ทําใหตองคนหาตัวอยางจระนํา
ทํานองซุมโคง 3 วง ที่ปรากฏตามตําแหนงอื่นๆของสถาปตยกรรมขอมดวย เพราะสถูปที่วาก็มีการ
ตกแตงดวยจระนําซุมโคง  3 วง และถึงแมสถูปองคนี้จะถูกนําเขามายังภูมิภาคนี้เมื่อใดก็ได            
แตอิทธิพลศิลปะปาละก็มีความสําคัญตองานชางขอมดวย (อาจรับมาจากอินเดียโดยตรงหรือผาน
มาทางประเทศอินโดนีเซียก็ได) เห็นไดจากภาพจระนําทํานองซุมโคง 3 วง บนชั้นซอนที่ปราสาท
พระโค (พ.ศ.1422) (ภาพที่ 45) หรือที่ปราสาทโลเลย (พ.ศ.1436) (ภาพที่ 46) เปนตน 

อาจจะสังเกตไดวา จระนําซุมในภาพสลักโดยเฉพาะอยางยิ่งบนช้ันซอนของปราสาท
โลเลย ซึ่งแมจะอยูในสภาพชํารุดบางเล็กนอย แตก็ยังมีรูปแบบคลายคลึงกับที่ปรางคแขก และมี
ลักษณะใกลเคียงมากยิ่งกวาจระนําซุมที่ปราสาทเนียงเขมา ปราสาทกระวัน และปราสาทตาแกว
เสียอีก แตเหนือส่ิงอื่นใดคือ หลักฐานทั้งหมดนี้ไดแสดงใหเห็นวา จระนําซุมโคง 3 วงที่นิยมกันใน
ศิลปะปาละ ก็เปนรูปแบบที่มีอยูในศิลปะขอมชวงพุทธศตวรรษที่ 15 ดวย  

จากที่กลาวมานี้สามารถสรุปไดวา แมจระนําซุมโคง 3 วง จะเปนรูปแบบที่ไดรับ
ความนิยมอยางมากมายในศิลปะปาละของอินเดีย แตลักษณะนั้นก็ไดสงอิทธิพลใหกับ
ศิลปะขอมดวย ดังตัวอยางภาพสลักบนชั้นซอนของปราสาทโลเลย (พ.ศ.1436) ซ่ึงมี
รูปแบบใกลเคียงกับที่ปรางคแขกอยางมาก ทั้งยังสอดรับกันดีกับแบบอยางการทําจระนํา
ทํานองซุมโคง 3 วง ภายในหองครรภคฤหะของปราสาทกระวันและปราสาทเนียงเขมา  
ในครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 15 ดังนั้นการมีจระนําซุมโคง 3 วงอยูภายในคูหาปราสาท
องคกลางของปรางคแขก จึงสามารถเทียบไดกับรูปแบบซ่ึงปรากฏในศิลปะขอมที่กัมพูชา
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 

 
 
 

                                                  
 58 ดูรายละเอียดใน Mireille Bénisti, “Le stûpa monolithe du Musée National de Phnom ฺ     
Penh ฺ,” Arts Asiatiques, Tome 8, Fascicule 1 (1961) : 57-66. 
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2.ความหมายในเชิงคติการสราง 
ดังไดกลาวมาแลววา จระนําซุมในปราสาทองคกลางของปรางคแขก ซึ่งมีรูปทรง จาํนวน 

และตําแหนงที่มีความสําคัญ ยอมทําใหสันนิษฐานไดวา นาจะเคยมีประติมากรรมในอิริยาบถยืน
ซึ่งสูญหายไปแลวประดิษฐานอยู  

อยางไรก็ดี จากขอมูลขางตนก็แสดงใหเห็นแลววา ไมมีแบบอยางเชนนี้ที่ปราสาทขอม
แหงอื่นๆเลย ดังนั้นการสลักจระนําซุมภายในหองครรภคฤหะของปราสาทองคกลาง จึงมี
ความสําคัญและเปนลักษณะพิเศษอยางแทจริงของปรางคแขก59 แตนาสังเกตวาไมเคยมี
นักวิชาการทานใดไดเสนอแนะถึงความหมายที่อาจเปนไปไดแกประติมากรรม ซึ่งคงจะเคย
ประดิษฐานอยูในจระนําซุมเหลานี้เลย 

ในเบื้องตนคงตองหันกลับมาพิจารณาถึงคติการสรางปราสาทองคนี้ ซึ่งก็เหลือหลักฐาน
ใหศึกษาอยูส่ิงเดียวคือ ฐานประติมากรรมหรือสนานโทรณีภายในหองครรภคฤหะ (ภาพที่ 2)         
ฐานนี้คงเปนที่มาของการเรียกขานชื่อวา “เทวสถานปรางคแขก” เพราะมักเขาใจกันโดยทั่วไปวา
เปนฐานที่ใชตั้งรูปเคารพในศาสนาพราหมณ ดังจะเห็นไดจากองครัชกาลที่ 5 ก็ยังทรงเชื่อวาเปน
ฐานของศิวลึงค ทั้งๆที่ไมไดทอดพระเนตรเห็นศิวลึงคซึ่งเปนรูปเคารพสูงสุดในศาสนาพราหมณ
ลัทธิไศวนิกายนั้นเลย (ดูบทที่ 2 หนา 14) แตสนานโทรณีแบบเดียวกันนี้ก็มีใชอยูในศาสนา
พราหมณลัทธิไวษณพนิกายดวย เชนที่ปราสาทกระวัน (พ.ศ.1464) ซึ่งสรางอุทิศแดพระวิษณุ60 
แมกระทั่งพุทธสถานในสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 โดยเฉพาะศาสนสถานประจําโรงพยาบาล
ตางๆ ก็ใชฐานแบบนี้กับรูปเคารพทางพุทธศาสนาดวยเชนเดียวกัน61 

หลักฐานที่มีอยูเพียงชิ้นเดียวนี้จึงไมสามารถนํามาตัดสินไดเลยวา ปราสาทองคนี้     
เมื่อแรกสรางเปนของลัทธิใดลัทธิหนึ่งโดยเฉพาะ ไมวาจะเปนทั้งในพุทธศาสนาหรือศาสนา
พราหมณ (ซึ่งอาจมีความเปนไปไดมากกวา) ที่กลาวมานี้ดูจะกอใหเกิดปญหาในการตีความ     
มากยิ่งขึ้น แตก็จําเปนตองคนควาเพราะอยางนอยที่สุดก็อาจเปนแนวทางในการศึกษาตอไปได  

                                                  
 59 นาเสียดายเปนอยางยิ่งที่ในปจจุบัน หองครรภคฤหะนี้มีสภาพไมนามอง เนื่องจากมีส่ิงปฏิกูล     
สงกลิ่นเหม็นคละคลุง อันเกิดจากการเขามาใชพื้นที่หลับนอนของคนไรบาน ซึ่งเปนเรื่องที่ควรมีการแกไขตอไป 

 60 มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, แปลโดย ศาสตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, 
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2543), 22. และดูรูปใน David L.Snellgrove, Angkor-Before and After :           
A Cultural History of the Khmers (Bangkok : Orchid Press, 2004), Pl.68. 
 61 ตัวอยางเชนที่กูสันตรัตน จังหวัดมหาสารคาม ปรางคกูและกูโพนระฆัง จังหวัดรอยเอ็ด เปนตน 
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โดยทั่วไปแลวเทวาลัยของอินเดีย ภายในหองครรภคฤหะอันเปนที่ประดิษฐานรูปเคารพ
สูงสุดจะมีลักษณะแคบและมืด และเหมือนจะมีกฎอยูวาตองทําเปนผนังเรียบๆไมมีการตกแตง 
บริเวณประตูกอนเขาไปยังหองครรภคฤหะจึงเปนจุดสุดทายที่จะมีภาพสลักหรือประติมากรรม
ประกอบอื่นๆ62 ลักษณะนี้ก็เปนตนแบบใหกับศิลปะขอมดวย เพราะหองครรภคฤหะของปราสาท
ขอมสวนใหญก็ไมมีเครื่องประดับตกแตง เวนแตหลักฐานที่ปราสาทกระวัน และโดยเฉพาะที่
ปราสาทเนียงเขมา เพราะมีรูปเทวสตรีอยูภายในจระนําซุมโคง 3 วง จํานวน 6 ชอง คลายกับที่
ปรางคแขก ตางกันก็แตที่ปราสาทเนียงเขมามีจระนําซุมนั้นอยูที่ผนัง 2 ดาน ดานละ 3 ซุม  

ดังนั้นรูปเทวสตรีแบบที่ปราสาทเนียงเขมา  (หรือไมก็ เปนรูปเทวดา) ซึ่งไมไดมี
ความหมายดานลักษณะรูปภาพอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ นาจะมีความเหมาะสมที่สุดหากจะ
สันนิษฐานวา เปนประติมากรรมที่เคยประดิษฐานอยูในจระนําซุมทั้ง 6 ชองในปราสาทองคกลาง
ของปรางคแขก เพราะจระนําซุมทั้ง 6 ชองมีลักษณะเหมือนกัน และในขณะนี้ผูวิจัยก็ยังคนไม
พบวา จํานวน 6 นั้นมีความหมายพิเศษคือเปนของรูปเคารพกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะหรือไม     
ตางจากจํานวนอื่นๆ เชน จํานวน 8 อันหมายถึงรูปทั้ง 8 ของพระศิวะ63 หรืออวตารสําคัญจํานวน 
10 ปางของพระวิษณุ64 หรือเทพรักษาทิศทั้ง 8 หรือ 10 องค เปนตน ซึ่งตัวอยางที่กลาวมานี้ก็เปนที่
รูจักกันดีในอาณาจักรขอมดวย65  

เหตุนี้จึงเปนการยากหากจะสันนิษฐานถึงกลุมประติมากรรม ซ่ึงนาจะเคย
ประดิษฐานอยูในจระนําซุมทั้ง 6 ชอง ภายในหองครรภคฤหะของปราสาทองคกลาง       
ที่ปรางคแขก เพราะยังไมเคยพบแบบอยางเชนนี้ในศาสนสถานแหงอ่ืนๆ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในปราสาทแบบขอม จึงเปนประเด็นที่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไป แตรูปแบบที่
ปรากฏและไดวิเคราะหถึงแลวนี้ อยางนอยก็แสดงใหเห็นถึงความสําคัญและลักษณะ
พิเศษอีกประการหนึ่งของโบราณสถานปรางคแขกไดอยางไมตองสงสัย 

 
 

 
                                                  
 62 Stella Kramrisch, The Hindu Temple, reprinted (India : Motilal Banarsidass, 1976), Vol.II 
: 299. 
 63 สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศาสนาพราหมณในอาณาจักรขอม, ทรงเรียบเรียงจากบทความของ              
นายกมเลศวร ภัฏฏาจารย, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2547), 27. 
 64 เร่ืองเดียวกัน, 47-57. 
 65 เร่ืองเดียวกัน, 68-70. 
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ชุดลวดบัวที่สวนฐาน 
นักวิชาการในอดีตตางชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของชุดลวดบัวที่ฐานปราสาท      

องคกลางของปรางคแขก ซึ่งอาจแบงออกไดเปน 2 ประเด็น คือ 1.ความสูงของชุดลวดบัว และ      
2.การปรากฏมีลวดบัวลูกแกวขนาดใหญ66 
 ศาสตราจารยบัวเซอลิเยรเปนทานแรกที่ตั้งขอสังเกตถึงความสูงของชุดลวดบัวที่ฐานนี้ 
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับของประตูหลอก (ภาพที่ 7) และจะไดรับการศึกษาเพิ่มเติมโดย             
ดร.วูดวารด ซึ่งมีความเห็นวา มีลักษณะบางประการคลายกันอยูที่ปราสาทปกษีจํากรง ที่สรางขึ้น
ในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 15 (ภาพที่ 13)  
 สวนการมีลวดบัวลูกแกวขนาดใหญนั้น (ภาพที่ 47,ลายเสนที่ 5) เปนขอสังเกตของ
อาจารยประยูร อุลุชาฏะ ซึ่งกลาววา ยังไมพบในปราสาทขอมทุกแบบ แตมีในศิลปะทวารวดีคือที่
เจดียจุลประโทน (ภาพที่ 11,ลายเสนที่ 1) หรือเจดียหมายเลข 2 ของเมืองอูทอง (ภาพที่ 12)            
ซึ่งความเห็นนี้จะไดรับการเนนย้ําอีกครั้งในงานวิจัยของอนุวิทย เจริญศุภกุล 

1.ความสูงของชุดลวดบัว 
 ในชั้นตนนี้จะไดวิเคราะหเร่ืองความสูงของชุดลวดบัวที่สวนฐาน หรือถาหากกลาวให
ถูกตองแลวหมายถึง ชุดลวดบัวที่ประดับสวนลางของผนังเรือนธาตุปราสาท เพราะโดยทั่วไป
ปราสาทขอมจะมีฐานจริงๆรองรับอยูอีกชั้นหนึ่ง และในกรณีที่ปราสาทองคกลางของปรางคแขก       
ก็เปนไปในลักษณะของชุดลวดบัวของสวนฐานที่ประดับผนังเรือนธาตุดวย 
 ศาสตราจารยบัวเซอลิเยรไดใหขอสังเกตไววา องคประกอบของชุดลวดบัวที่ฐานนี้        
ยังไมมีระเบียบแนชัดในศิลปะพระโค แตโดยทั่วไปแลวชุดลวดบัวที่สวนฐานในสมัยพระโคก็มี 
ความสูงมาก แมวาจะมีความแตกตางกันไปในแตละปราสาทซึ่งไมเกี่ยวของกับวิวัฒนาการ      
ดานรูปแบบก็ตาม แตตั้งแตศิลปะสมัยบาแค็งชุดลวดบัวที่ฐานปราสาทก็จะมีความสูงลดลง67 
 ขอสังเกตขางตนเปนขอมูลที่ไมอาจปฏิเสธได เนื่องจากปราสาทในศิลปะสมัยพระโค
ไดแก ปราสาทพระโค (พ.ศ.1422) ปราสาทบากอง (พ.ศ.1424) และปราสาทโลเลย (พ.ศ.1436)  
มีชุดลวดบัวที่ฐานสูงขึ้นไปคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ปราสาทโลเลยซึ่งมีปราสาทอิฐ         
4 หลัง ทุกหลังมีลักษณะเดียวกันคือ มีสัดสวนของชุดลวดบัวที่ฐานสูงขึ้นไปมากจนถึงกึ่งกลาง

                                                  
 66 “ลวดบัวลูกแกว” หรือ “บัวลูกแกว” เปนชื่อเรียกเฉพาะ หมายถึง คิ้วหรือแถบนูนรูปครึ่งวงกลม  
หรือมีสวนโคงคลายเสนหวายผาซีกที่ประดับสวนฐานของอาคาร ดูคําอธิบายไดใน สันติ เล็กสุขุม, เจดีย :    
ความเปนมาและคําศัพทเรียกองคประกอบเจดียในประเทศไทย, 41,44-45. 
 67 Boisselier, Asie du Sud-Est : I. Le Cambodge, 142. 
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ประตูหลอก (ภาพที่ 31-32) ขณะที่ปราสาทในศิลปะสมัยบาแค็ง เชน ปราสาทพนมบาแค็ง (ภาพที่ 
48) หรือปราสาทกระวัน ก็มีความสูงของชุดลวดบัวนี้ไมมาก (ภาพที่ 49) และปราสาทสมัย            
เกาะแกร (ภาพที่ 50) รวมทั้งในสมัยแปรรูป (ภาพที่ 51) ชุดลวดบัวนี้ก็ไมไดมีสัดสวนสูงมากแบบ
สมัยพระโคอีกตอไป  
 อยางไรก็ดี ลักษณะของชุดลวดบัวที่มีความสูงคอนขางมากในศิลปะพระโค ดูเหมือนจะ
ยังมีอยูที่ปราสาทปกษีจํากรง (ภาพที่ 52) แตอาจจะมีความเปนไปไดวา เหตุที่ ดร.วูดวารด              
นําปราสาทปกษีจํากรงมาเปนตัวอยางเปรียบเทียบเพียงแหงเดียว เพราะปราสาทแหงนี้มีประวตัวิา
สรางขึ้นในรัชกาลพระเจาหรรษวรมันที่ 1 แตจะไดรับการซอมแซมในสมัยพระเจาราเชนทรวรมัน68 
ที่เขาเชื่อวาขยายอํานาจเขามายังดินแดนไทยในปจจุบัน (ดูบทที่ 2 หนา 20-21)  

รูปแบบที่ปราสาทปกษีจํากรงนี้ดูเหมือนเปนขอยกเวนที่มีแหงเดียวในชวงเวลานั้น           
คือไมไดเปนลักษณะที่พบอยูเสมอๆดังในสมัยพระโค ทั้งนี้นอกจากทรงโปรดฯใหประดิษฐาน       
รูปเคารพองคใหมแลว พระเจาราเชนทรวรมันคงจะโปรดฯใหซอมแซมปราสาทแหงนี้โดยประดับ
ลวดลายปูนปนใหมเทานั้น69 โครงสรางปราสาททั้งหมดรวมถึงชุดลวดบัวที่สลักจากอิฐ จึงควรเปน
งานที่มีมาแลวตั้งแตสมัยพระเจาหรรษวรมันที่ 1 ทั้งยังนาสังเกตอีกวา ศาสนสถานที่สรางในรชักาล
พระเจาราเชนทรวรมัน คือ ปราสาทแมบุญตะวันออก (พ.ศ.1495) (ภาพที่ 51) ปราสาทบัทชุม 
(พ.ศ.1496) ปราสาทแปรรูป (พ.ศ.1504) และปราสาทบันทายสรี (พ.ศ.1510) ก็ไมมีชุดลวดบัวที่
ฐานสูงมากเมื่อเทียบกับศิลปะสมัยพระโค ดังนั้นการที่ดร.วูดวารดนําเอาปราสาทปกษีจํากรงมา      
เปนตัวอยางเพียงแหงเดียว จึงอาจดูเหมือนเปนการเลือกขอมูลมาเปรียบเทียบใหสอดรับกับ            
ขอสันนิษฐานมากเกินไป 

ดังนั้นการตกแตงสวนฐานปราสาทองคกลางของปรางคแขก ดวยการสลัก     
ชุดลวดบัวที่มีสัดสวนสูงขึ้นไปมาก จึงเปนลักษณะที่อาจเทียบไดกับรูปแบบทีป่รากฏเสมอ
ในปราสาทขอมสมัยพระโค ในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 15 และรูปแบบเชนนี้      
ก็ยังมีอยูที่ปราสาทปกษีจํากรง ในชวงกลางหรือครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 15 ดวย      
แตทั้งหมดนี้ก็แสดงใหเห็นไดวา การสลักชุดลวดบัวที่ฐานซึ่งมีความสูงคอนขางมาก    
เปนลักษณะหนึ่งของสถาปตยกรรมขอมในชวงพุทธศตวรรษที่ 15  

 
 

                                                  
68 Jacques, Angkor : Cities and Temples, 85-87. 

 69 Ibid., 87 and 94. 
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 2.การปรากฏมีลวดบัวลูกแกวขนาดใหญ 
 เราคงไมสามารถปฏิเสธไดวา บัวลูกแกวขนาดใหญที่ประดับฐานอาคารนี้ เปนรูปแบบที่
พบไดทั่วไปในงานสถาปตยกรรมทวารวดี70 ไมวาอาคารเหลานั้นจะมีลักษณะแผนผังแตกตางกัน
ไปก็ตาม เชน เจดียจุลประโทน (ภาพที่ 11,ลายเสนที่ 1) โบราณสถานที่เมืองอูทอง71 (ภาพที่ 12) 
วัดโขลง (ลายเสนที่ 3) เปนตน  
 อยางไรก็ดี ชุดฐานที่มีลวดบัวลูกแกวเปนองคประกอบ คือระเบียบที่มีมากอนแลว      
ในสถาปตยกรรมอินเดีย โดยในอินเดียจะเรียกชุดฐานที่มีลวดบัววา อธิษฐาน (Adisthana) ซึ่งมี  
บัวลูกแกวขนาดใหญเปนลวดบัวที่มีความสําคัญที่สุด เรียกวา กุมุท (Kumuda)72 (ลายเสนที่ 6) 
และมีอยูทั้งในศิลปะอินเดียภาคเหนือและอินเดียภาคใต73 โดยศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตางก็ไดรับรูปแบบเชนนี้มา ทั้งศิลปะชวา74 ศิลปะพมา75 ศิลปะทวารวดี และศิลปะขอม           

                                                  
 70 ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, 111.          
ในหนังสือเลมนี้ไดเรียกลวดบัวแบบนี้ ซึ่งมีลักษณะคลายกลีบบัวและลูกแกวผสมกัน จนเกิดเปนลักษณะโคงมน
วา “ฐานบัววลัย” โดยอางที่มาจากหนังสือของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ เรื่อง “ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีใน
ประเทศไทย” หนา 27 แตหนังสือดังกลาวไมมีคําอธิบายถึงเรื่องนี้ ดู พิริยะ ไกรฤกษ, ประวัติศาสตรศิลปะและ
โบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทร พริ้นติ้ง กรุพ, 2533), 27. หากแตมีอยูในหนังสือเร่ือง 
“ประวัติศาสตรศิลปในประเทศไทย ฉบับคูมือนักศึกษา” หนา 371 ซึ่งอธิบายวา  “บัววลัย” คือ บัวที่มีลักษณะ
เปนรูปส่ีเหล่ียม วิวัฒนาการมาจากคานที่รองรับพื้นอาคาร ซึ่งไมตรงกับรูปแบบของลวดบัวลูกแกวแตอยางใด    
ดูใน พิริยะ ไกรฤกษ, ประวัติศาสตรศิลปในประเทศไทย ฉบับคูมือนักศึกษา, 371. 
 71 ดูภาพลายเสนใน Boisselier, “Recherches archéologiques en Thaïlande. II : Rapport 
sommaire de la Mission 1965 (26 juillet – 28 novembre),” Arts Asiatiques : fig.2,3.  
 72 “กุมุท” มี 2 แบบ คือ 1.Vritta Kumuda ซึ่งมีลักษณะโคงมน 2.Tripatta Kumuda มีลักษณะเปน
สันเหลี่ยม ดู K.V.Soundara, The Art of South India Tamil Nadu & Kerala (Delhi : Sundeep Drakashan, 
1978), 178. ; Michael W.Meister, Encyclopaedia of Indian Temple Architecture. South India Lower 
Drâvidadêsa 200 B.C.-A.D.1329 (Delhi : Oxford University Press, 1983), 154 and 162. 
 73 ดูภาพลายเสนใน Percy Brown, Indian Architecture (Buddhist and Hindu Periods) 5th ed. 
(Bombay : D.B.Taraporevala Sons & Co.Privated Ltd., 1965), Pl.CXXXIV-CXXXV. ; Douglas Barrett, 
Early Cola Architecture & Sculpture (London : Faber & Faber Limited, 1974), 27-32, fig.1-2. 
 74 ดูรูปใน A.J.Bernet Kempers, Ancient Indonesian Art (Netherlands : C.P.J.Van Der Peet, 
1959), Pl.66, 139-142. 
 75 ดูรูปใน Gordon H. Luce, Old Burma-early Pagan (Germany : J.J.Augustin, 1970), Vol.III 
Plates : Pl.133, 163, 172, 213. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

48

 ปราสาทขอมสมัยกอนเมืองพระนครมีชุดฐานที่ยังใกลเคียงกับศิลปะอินเดีย จึงปรากฏ
ลวดบัวลูกแกวขนาดใหญอยูอยางชัดเจน เชน ปราสาทสมโบรไพรกุก กลุมเหนือ หลังที่ 1 (ลายเสน
ที่ 7) ปราสาทสมโบรไพรกุก กลุมใต หลังที่ 176 ซึ่งทั้ง 2 แหงนี้มีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 12 
และยังทําสืบตอมาในศิลปะสมัยกุเลน เชนที่ปราสาทโอพอง (ลายเสนที่ 8) ทั้งนี้ชุดลวดบัวที่ฐาน
ของปราสาทและวิหารอิฐทางทิศเหนือของปราสาทภูมิโปน จังหวัดสุรินทร ที่มีอายุอยูในสมัยกอน
เมืองพระนครนั้น แมวาจะอยูในสภาพชํารุดคอนขางมากแลว แตก็หลงเหลือเคาใหสังเกตไดวามี
ลวดบัวลูกแกวขนาดใหญประกอบอยูดวยเชนกัน (ภาพที่ 53) 
 สําหรับศิลปะสมัยพระโคคือที่ปราสาทโลเลย ลวดบัวที่สําคัญที่สุดก็คลายกับบัวลูกแกว 
แตมีการแกะสลักเปนลายกลีบบัวประดับอยูดวย ซึ่งก็อาจเทียบไดกับรูปแบบที่มีมาแลวในศิลปะ
อินเดีย (ภาพที่ 54,ลายเสนที่ 9) ลักษณะนี้ยังมีอยูในศิลปะสมัยบาแค็ง (ภาพที่ 48,ลายเสนที่ 10) 
และอาจมีอยูที่ปราสาทปกษีจํากรงดวย (ภาพที่ 55) ถึงแมวาชุดลวดบัวที่ฐานปราสาทปกษีจํากรง
จะอยูในสภาพไมสมบูรณนัก แตก็อาจสังเกตไดจากชุดฐานปราสาทประธานของปราสาท             
พนมบาแค็งวา ยังมีลวดบัวที่มีลักษณะโคงมนแบบบัวลูกแกวปรากฏอยูอยางชัดเจน ทั้งนี้ปราสาท
ในสมัยเกาะแกรที่เมืองเกาะแกร เชน ปราสาทจรัป ปราสาทดําไร และปราสาทบันทายปรจัน  
(ภาพที่ 56,ลายเสนที่ 11) ตางก็มีลวดบัวลูกแกวคลายกับที่ปราสาทพนมบาแค็งดวย 
  เหตุนี้ลวดบัวลูกแกวขนาดใหญจึงเปนลักษณะที่มีมาแลวในศิลปะอินเดีย       
กอนจะเปนตนแบบใหกับทั้งศิลปะทวารวดีและศิลปะขอม ซ่ึงในที่นี้เชื่อวารูปแบบของ       
ชุดลวดบัวที่สวนฐานปราสาทองคกลางของปรางคแขก มีลักษณะใกลเคียงกับศิลปะขอม
มากกวาศิลปะทวารวดี แตสาเหตุที่ทําใหชุดลวดบัวที่ฐานของปราสาทองคกลางนี้มี
รายละเอียดผิดแปลกไปจากศิลปะขอมในประเทศกัมพูชา อาจเพราะเปนฝมือของ     
ชางพื้นเมือง รวมถึงผลที่เกิดจากการบูรณะอยางมากมายในสมัยหลังดวย 

 
สัดสวนระหวางทับหลังกับลวดบัวรัดเกลาของเสาติดกับผนัง 
จากการวิเคราะหรูปแบบของปราสาทองคกลางขางตน ลวนแสดงใหเห็นถึง    

ความคลายคลึงกับสถาปตยกรรมขอมในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 แตยังมีอีกลักษณะหนึ่งของ
ปราสาทองคนี้ที่อาจนํามาตรวจสอบเพิ่มเติมไดวา สามารถกําหนดอายุใหอยูในชวงพุทธศตวรรษ
นั้นไดหรือไม ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

                                                  
 76 ดูภาพลายเสนใน Parmentier, L’art Khmèr primitif, Tome premier Texte : fig.10. 
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นอกจากจะกําหนดอายุศิลปะขอมจากการศึกษาวิวัฒนาการของลวดลายที่สลักบน      
ทับหลังแลว เรายังอาจใชสัดสวนระหวางทับหลังกับขนาดของลวดบัวรัดเกลาที่เสาติดกับผนัง     
ซึ่งรองรับหนาบัน มาชวยวิเคราะหอายุสมัยอยางคราวๆไดอีกดวย ดังปรากฏคําอธิบายในหนังสือ 
“ศิลปะขอม“ ของศาสตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล ดังนี้77 

ตลอดระยะเวลาตั้งแตราวกลางพุทธศตวรรษที่ 14 จนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 15 
สัดสวนระหวางทับหลัง เสาประดับกรอบประตู หนาบันและเสาติดกับผนังซึ่งรองรับหนาบันอยูนั้น 
ไมไดอยูในระดับเดียวกับยอดของทับหลัง และบางครั้งลวดลายเสนนูนที่ประดับยอดเสาติดกับผนัง
นี้ก็ใหญมาก จนทําใหมีพื้นที่วางเหลืออยูระหวางยอดของทับหลังและสวนลางของหนาบัน     
ความจําเปนที่จะตองตกแตงพื้นที่วางนี้ทําใหชางขอมจําตองเพิ่มภาพสลักขึ้นอีกแนวหนึ่ง          
บนสวนยอดของทับหลัง ซึ่งโดยปกติก็สลักอยูบนศิลาชิ้นเดียวกับทับหลังนั้นเอง หรือบางครั้งก็เปน            
อีกชิ้นหนึ่ง เปนภาพบุคคลประนมมือเล็กๆหรือภาพลายดอกไม  

แมในกลางพุทธศตวรรษที่ 15 เมื่อยอดเสาติดกับผนังอยูในระดับเดียวกับยอดของ     
ทับหลังแลว แตดวยความเคยชินภาพสลักแนวแคบๆก็ยังคงมีอยูบนสวนยอดของทับหลัง           
เชนแตกอน แตที่ปราสาทบันทายสรี (พ.ศ.1510) ภาพสลักเปนแนวนี้ก็มักหายไป และตั้งแตสมัย
นั้นเปนตนมาก็ไมปรากฏขึ้นอีกเลย  

จากแนววิวัฒนาการอยางคราวๆขางตนนี้ สามารถนํามาประยุกตใชในการพิจารณาที่
ปราสาทองคกลางของปรางคแขกได ดังนี้ 

ปราสาทพระโค (พ.ศ.1422) – ทับหลังมีสวนสูงมาก ขอบบนของลวดบัวรัดเกลาที่           
เสาติดกับผนังซึ่งรองรับหนาบันอยูต่ํากวาสวนยอดของแนวภาพสลักที่เพิ่มเขามาเหนือทับหลัง
เล็กนอย สวนยอดของทับหลังอยูตรงกึ่งกลางของลวดบัวรัดเกลา และขอบลางของลวดบัวก็มา
ส้ินสุดอยูที่ตอนกลางทับหลังเทานั้น (ภาพที่ 57,ลายเสนที่ 12.1)   

ปราสาทบากอง (พ.ศ.1424) – ทับหลังของปราสาทอิฐทั้งหมดมีความสูงมาก ขอบลาง
ของลวดบัวรัดเกลาที่เสาติดกับผนังยังอยูสูงขึ้นไปจนเกือบถึงกึ่งกลางของทับหลัง ยอดบนสุดของ
ลวดบัวยังอยูเหนือขอบบนของแนวภาพสลักเหนือทับหลังเล็กนอย แตบางครั้งยอดนี้ก็ลดระดับมา
อยูเทากับขอบบนของแนวภาพสลักนั้นแลว (ภาพที่ 58,ลายเสนที่ 12.2)   

ปราสาทโลเลย (พ.ศ.1436) – ทับหลังยังคงมีสวนสูงมาก ขอบบนของลวดบัวรัดเกลา
เทากับยอดบนของทับหลัง (แนวภาพสลักตอนบนที่คงมีอยูและสลักบนหินแผนเดียวกับทับหลังได
ชํารุดเลือนไป) สวนขอบลางของลวดบัวนั้นไดเคลื่อนต่ําลงมาอยูในระดับเดียวกับขอบลางของ   
                                                  

77 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 68-70. 
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ทับหลังแลว ทําใหลวดบัวรัดเกลาของเสาติดกับผนังซึ่งรองรับหนาบันที่ปราสาทโลเลยมีความสูง
คอนขางมาก (ภาพที่ 59,ลายเสนที่ 12.3)   

ปราสาทพนมบาแค็ง (ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15) – ทับหลังที่ปราสาทประธานไดลด
ความสูงลงมาจากทับหลังในสมัยพระโค แนวภาพสลักเหนือทับหลังก็ยังคงมีอยูแมจะชํารุดหายไป
แลว ขอบลางของลวดบัวรัดเกลาที่เสาติดผนังเทากับขอบลางของทับหลัง และยอดบนของลวดบัว
นั้นก็อยูในระดับเดียวกับขอบบนของภาพสลักเหนือทับหลัง (ภาพที่ 60,ลายเสนที่ 12.4)   

ปราสาทปกษีจํากรง (ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 15) - ยังคงมีลักษณะเดียวกันกับ
ที่ปราสาทพนมบาแค็ง (ภาพที่ 61,ลายเสนที่ 13.1)   

ปราสาทเนียงเขมาที่เกาะแกร (ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 15) - ลวดบัวรัดเกลาที่
เสาติดกับผนังมีความสูงคอนขางมาก โดยมีขอบลางเทากับสวนลางสุดของทับหลัง แตยอดบนของ
ทับหลังไมไดอยูในแนวเดียวกันกับขอบบนของลวดบัวรัดเกลา เพราะเหนือสวนของทับหลังมี    
ลายสลักเปนเสนตรงที่ตอนลางของหนาบันเกิดเปนพื้นที่วางขึ้น และแนวของเสนตรงนี้ก็จะอยูใน
ระดับเดียวกับขอบบนของลวดบัวรัดเกลาดวย (ภาพที่ 62,ลายเสนที่ 13.2)   

ปราสาทแมบุญตะวันออก (พ.ศ.1495) – ยังคงใกลเคียงกับที่ปราสาทพนมบาแค็งและ
ปกษีจํากรง (ภาพที่ 63,ลายเสนที่ 13.3)   

ปราสาทบันทายสร ี(พ.ศ.1510) – สวนสูงของทับหลังลดลงจากชวงกอนหนานี้ ถึงแมวา
สัดสวนระหวางลวดบัวรัดเกลาที่เสาติดผนังกับทับหลังจะไมเปลี่ยนแปลงมากนักมาต้ังแตศิลปะ 
บาแค็ง แตแนวภาพสลักตอนบนของทับหลังก็เร่ิมหายไปแลว (ภาพที่ 64,ลายเสนที่ 13.4)  

ปราสาทเขาพระวิหาร (ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 16) – ยังมีความคลายคลึงกับที่
ปราสาทบันทายสรี แตภาพสลักตอนบนไดหายไปอยางสิ้นเชิง และสวนลางของลวดบัวก็อยูต่ํากวา
ระดับขอบลางของทับหลังแลว (ภาพที่ 65,ลายเสนที่ 14.1)   

ปราสาทองคกลางของปรางคแขก78 – แมจะไมอาจทราบไดวาเคยมีทับหลังประดับที่
ปราสาทองคนี้หรือไม แตจากตําแหนงเหนือประตูหลอกนั้นก็แสดงใหเห็นถึงสวนสูงของทับหลังวา
มีมาก แนวสลักอิฐคลายลูกกรงสี่เหลี่ยมเหนือทับหลังซึ่งมีความกวางพอสมควร ก็อาจเทียบไดกับ
แนวภาพสลักที่เพิ่มข้ึนมาอีกตอนหนึ่งเหนือทับหลังในสมัยพุทธศตวรรษที่ 15 ขอบบนของลวดบัว        
รัดเกลาอยูในระดับเดียวกันกับยอดของแนวสลักอิฐคลายลูกกรงสี่เหลี่ยม ขณะที่สวนลางสุดของ
ลวดบัวรัดเกลาก็เทากับขอบลางของทับหลัง ลวดบัวรัดเกลานี้จึงมีความสูงคอนขางมาก (ภาพที่ 
66,ลายเสนที่ 14.2)   
                                                  

78 ศึกษาจากดานตะวันตก ซึ่งเชื่อวารักษาลักษณะดั้งเดิมไวได เพราะไมมีรองรอยการบูรณะมากนัก 
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อาจจะสังเกตไดวา สัดสวนระหวางทับหลังกับลวดบัวรัดเกลาของเสาติดกับผนัง          
ซ่ึงรองรับหนาบันที่ปราสาทองคกลางของปรางคแขก มีลักษณะอันสามารถเทียบเคียงได
กับรูปแบบที่ปรากฏเสมอในศิลปะขอมชวงพุทธศตวรรษที่ 15 จึงเปนองคประกอบ          
อีกอยางหนึ่งที่อาจนํามาชวยสนับสนุนผลการวิเคราะหขางตนไดวา ปราสาทองคกลาง
ของปรางคแขกมีรูปแบบโดยรวมคลายกับปราสาทขอมที่ประเทศกัมพูชาซ่ึงสรางขึ้น
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 
 
รูปแบบและอายุสมัยของปราสาทองคใต 
 รูปแบบของปราสาท 
 ปราสาทองคใตของปรางคแขก มีรองรอยการบูรณะอยางมากมายเชนเดียวกับปราสาท        
องคกลาง ดังจะสังเกตไดวามีการกออิฐสอปูนเพิ่มเติมเขาไปหลายจุด เชน บริเวณมุขทางเขา          
ซุมหนาบันเกือบทุกดาน ที่เห็นไดชัดเจนคือ เรือนธาตุมุมทิศตะวันตกเฉียงใต เพราะมีรอยแยกของ
ชั้นอิฐ 2 แบบที่ตางกันภายใตปูนที่ฉาบเปนชั้นเดียวกัน และสวนยอดก็ผานการตอเติมอยางมาก
แลวเชนกัน (ภาพที่ 67)   

ลักษณะดั้งเดิมของปราสาทองคใตคือ การกออิฐไมสอปูน ขนาด,เนื้อ และสีของอิฐเดิม      
มีลักษณะเหมือนกับที่ปราสาทองคกลาง การทําประตูหลอกทั้ง 3 ดานมีแกนกลางเปนหินทราย       
แตบานประตูกอจากอิฐก็เปนเทคนิคเดียวกัน แตปราสาทองคใตนี้ไมมีการสลักชุดลวดบัวที่      
สวนฐานแบบปราสาทองคกลาง ลวดบัวรัดเกลาทั้งที่เสาติดกับผนังซึ่งรองรับหนาบันและเรือนธาตุ
ก็มีความเรียบงายกวามาก ที่นาสังเกตเปนอยางยิ่งคือ ไมมีเสาประดับมุมแบบปราสาทองคกลาง79  

ถึงแมวามุขทิศตะวันออกไดถูกกอเสริมข้ึนในชั้นหลัง แตกรอบประตูของมุขทิศนี้ก็ยังอยู
ในสภาพดี ทับหลังซึ่งพันตรีลาฌองกีแยรบันทึกวามีอยูไดสูญหายไปแลว (ภาพที่ 68) สวนคูหา
ภายในหรือหองครรภคฤหะก็เปนผนังกออิฐไมสอปูน แตไมมีการสลักเปนจระนําซุมหรือลวดลาย
ใดๆ 

 
การกําหนดอายุ 
การวิเคราะหอายุสมัยของปราสาทองคใตกระทําไดยากยิ่งกวาปราสาทองคกลาง แมจะ

มีขอมูลกลาวถึงทับหลังที่ประดับอยู แตทับหลังชิ้นนั้นก็ถูกเคลื่อนยายไปนานแลว และการไมมี

                                                  
79 ตําแหนงที่ใชในการพิจารณาวา ปราสาทองคใตไมมีเสาประดับมุมคือ บริเวณมุมทิศตะวันตก 

เฉียงเหนือ ซึ่งเปนเพียงแหงเดียวเทานั้นที่ไมมีรองรอยการกอพอกอิฐในสมัยหลัง 
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ลักษณะดั้งเดิมอ่ืนๆมากพอที่จะใชพิจารณาประกอบไดดังเชนปราสาทองคกลาง จึงทําไดเพียง    
ตั้งเปนขอสังเกตไวเทานั้น  

 
ทับหลังตามบันทึกของพันตรี ลูเนต เดอ ลาฌองกีแยร 
พันตรีลาฌองกีแยร  บันทึกไววา  มีทับหลังแผนหนึ่ งประดับอยูที่ทางเขา                        

ทิศตะวันออกของปราสาทองคใตนี้ อันที่จริงแลว ทานไดบรรยายอยางละเอียดวา เปนทับหลัง  
แบบที่ 3 ตรงกลางสลักรูปพระอินทรคุกเขาเหนือเศียรหลายเศียรของชาง 1 เชือก ซึ่งชางเชือกนี้    
จะมีสวนหนา 3 สวน และเปนงานที่อยูในสภาพไมสมบูรณมากดวย80 

สําหรับทับหลังแบบที่ 3 นั้นเปนการแบงระยะแรกๆของการศึกษาที่กําหนดขึ้นงายๆ   
จากลวดลาย มิไดหมายรวมไปถึงการกําหนดอายุอยางละเอียดเชนการแบงในปจจุบัน โดยทับหลัง
แบบที่ 3 ของพันตรีลาฌองกีแยรคือ แบบที่พบทั่วไปในศิลปะขอม ตรงกลางมีบุคคลประทับเหนือ
พาหนะหรือหนากาล มีทอนพวงมาลัยที่มีจุดกําเนิดจากกึ่งกลางออกมาทั้ง 2 ขางของทับหลัง81   
นาเสียดายอยางมากที่หนังสือของทานไมไดลงภาพถายไวดวย และทับหลังชิ้นนี้ก็ถูกเคลื่อนยาย
จากตําแหนงเดิมไปนานแลว  

ขณะนี้ยังคนไมพบภาพถายเกาของทับหลังชิ้นนี้82 ทวาก็มีทับหลังที่นาสนใจจํานวน        
2 แผน ปจจุบันจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ซึ่งมี
ลักษณะที่อาจเปนทับหลังชิ้นที่พันตรีลาฌองกีแยรบันทึกไว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

                                                  
80 “un linteau decoratif du type III, dans lequel le motif central est formé par une figurine 

d’Indra à genoux sur les têtes d’un elephant à trois avant-corps ; le travail en est très imparfait.”         
ดูใน Lajonquière, Inventaire descriptif des monuments du Cambodge, 323. 

81 Lunet de Lajonquière, Inventaire descriptif des monuments du Cambodge (Paris : 
Publications de l’École française d’Extrême-Orient, Ernest Leroux, 1902), Tome I : LXXXI-LXXXIII.   
การแบงรูปแบบของทับหลังระยะแรกเปรียบเทียบกับการแบงในปจจุบัน มีรายละเอียดคราวๆดังนี้ ทับหลังแบบ
แรกตรงกับทับหลังแบบสมโบรไพรกุก แบบที่ 2 ตรงกับศิลปะไพรกเมง แบบที่ 4 เปนทับหลังสลักภาพเลาเรื่อง 
และแบบที่ 5 ตรงกับทับหลังศิลปะกําพงพระ ดูไดใน Ibid., LXXIX-LXXXV. 

82 ในหนังสือของ ลูเซียง ฟูเนอโร ที่เขามาสํารวจแหลงโบราณสถานในประเทศไทยกอนหนาพันตรี
ลาฌองกีแยร ซึ่งมีแผนผังของพระปรางคสามยอดและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุดวย แตก็ไมมีขอมูลและภาพถาย
ของปรางคแขกเลย ดู Lucien Fournereau, Le Siam ancien : archéologie – épigraphie – géographie,      
2 Vols. (Paris : Annales du musée Guimet, 1895&1908). 
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ทับหลังแผนแรกยังสลักไมเสร็จดี (ภาพที่ 69) ตรงกลางทําเปนรูปพระอินทรคุกเขา           
เหนือเศียรชางเอราวัณ และมีขนาดที่อาจนําไปติดตั้งเหนือกรอบประตูทางเขาของปราสาท        
องคใตไดคือ มีความสูง 72 เซนติเมตร ยาว 178 เซนติเมตร สวนบริเวณซึ่งเคยประดับทับหลังของ
มุขทิศตะวันออกที่มีรองรอยการบูรณะคอนขางมากมีความสูง 65 เซนติเมตร ยาว 170 เซนติเมตร            
ที่สําคัญคือ จากลวดลายก็สามารถกําหนดอายุใหอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 ได เชน สวนบนของ
ทับหลังมีแถวของรูปบุคคลซึ่งอาจเปนฤาษีนั่งพนมมืออยูภายในซุมที่คั่นดวยลายดอกบัวขาบ        
อันเปนลายที่นิยมกันในศิลปะสมัยพระโค83 หรือการมีรูปบุคคลขนาดเล็กปะปนอยูในลายใบไม
เหนือทอนพวงมาลัย ซึ่งเปนรูปแบบที่พบเสมอในทับหลังสมัยพุทธศตวรรษที่ 15 ทั้งนี้ยังเขากันดี
กับอายุของปราสาทองคกลางที่ไดสันนิษฐานไปขางตนดวย  

ถึงแมวาปายจัดแสดงของทางพิพิธภัณฑฯไดระบุวา ทับหลังชิ้นดังกลาวอาจเปนของ
โบราณสถานปรางคแขก ดวยมีความเชื่อวาปราสาทอิฐทุกหลังของปรางคแขกคงสรางขึ้นในชวง
พุทธศตวรรษที่ 15 แตรายละเอียดของลวดลายบางประการกลับไมตรงกับบันทึกนั้น ดังจะสังเกต
ไดวาพระอินทรคุกเขาอยูเหนือชางที่มีเพียงเศียรเดียว และในทะเบียนประวัติโบราณวัตถุกลับ
บันทึกไววา พระยาโบราณราชธานินทรรวบรวมมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี และนําไปไว
ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนกระทั่งพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ สมเด็จพระนารายณ ไดขอคืนมาจัดแสดงเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.254284 จากขอมูล
เทาที่มีอยูในขณะนี้จึงไมสามารถยึดถือไดอยางแนนอนวา ทับหลังซึ่งมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษ
ที่ 15 นี้ (ภาพที่ 69) เคยประดับอยูเหนือทางเขาปราสาทองคใตของปรางคแขกตามที่พันตรี      
ลาฌองคีแยรบันทึกไว85 

ทับหลังแผนที่ 2 (ภาพที่ 70) สลักรูปพระอินทรคุกเขาเหนือเศียรชางเอราวัณ
เชนเดียวกับแผนแรก แตพระอินทรนั้นคุกเขาอยูเหนือเศียร 3 เศียรของชางที่มีสวนหนายื่นออกมา 

                                                  
 83 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 89, 136, 140. ; สมิทธิ ศิริภัทร และมยุรี วีระประเสริฐ,  
ทับหลัง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533), 78, 81. 

84 โบราณวัตถุเลขที่ 9017 เลขหมวดคือ 51/2542 เลขเดิมคือ 232 วจ/2519/1 
 85 ดร.วูดวารด กลาววา ทับหลังแผนนี้ซึ่งขณะนั้นอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม นาจะ
นํามาจากเมืองลพบุรี ทั้งๆที่เวลานั้นเขายังคนไมพบบันทึกใดๆเลยก็ตาม และยังไดตีความเพิ่มเติมอีกดวยวา       
ทับหลังแผนนี้อาจแสดงใหเห็นถึงอํานาจบางสวนของอาณาจักรเขมรที่เมืองลพบุรีในชวงเวลานั้น แตเขาก็ไมได
กลาวไวอยางแนชัดวา นาจะเปนทับหลังที่มาจากปรางคแขกหรือไม ดูใน Woodward, “Studies in the Art of 
Central Siam 950-1350 A.D.”, 27. 
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3 สวน ซึ่งใกลเคียงกับบันทึกของพันตรีลาฌองกีแยร จากรูปแบบศิลปะสามารถกําหนดใหอยูใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 คือศิลปะขอมสมัยบาปวนหรือนครวัด และถาหากเปนทับหลังของ
ปราสาทองคใตแลวก็อาจนํามากําหนดไดวา ปราสาทองคนี้นาจะมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 
16-17 คือระยะเวลาที่เชื่อวาพระเจาสุริยวรมันที่ 1 และพระเจาสุริยวรมันที่ 2 ไดมีอํานาจเหนือ
ดินแดนแถบนี้             

อยางไรก็ดี ปายจัดแสดงและทะเบียนประวัติโบราณวัตถุก็บันทึกไวตรงกันวา ไดทับหลัง
แผนนี้มาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี86 อีกทั้งทับหลังแผนนี้ยังอยูในสภาพสมบูรณ
คอนขางมาก โดยมีความสูง 62.2 เซนติเมตร และที่สําคัญคือ มีความยาวนอยเกินกวาจะติดตั้ง
เหนือมุขทางเขาปราสาทองคใตได เนื่องจากยาวเพียง 146 เซนติเมตรเทานั้น จึงเชื่อไดวาไมใช         
ทับหลังที่มาจากปราสาทองคใตของปรางคแขกอยางแนนอน 

แมวาทับหลังทั้ง 2 แผนนี้จะมีประวัติวาไดมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี แตเหตุ
ที่ผูวิจัยตองวิเคราะหถึงคอนขางมากนี้ก็เพราะเขาใจวา เมื่อคร้ังที่พระยาโบราณราชธานินทร              
ไดรวบรวมโบราณวัตถุที่เมืองลพบุรี และนําไปเก็บรักษาไวที่พระราชวังจันทรเกษมเมื่อเกือบ 100 ป
ที่ผานมาแลวนั้น อาจไมไดจดบันทึกที่มาของโบราณวัตถุทุกชิ้นอยางละเอียดถี่ถวน และอาจนําไป
รวมกันไวกอนที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ดังจะเห็นไดจากโบราณวัตถุหลายชิ้น (แมกระทั่งศิลปะ 
ทวารวดี) ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ ตางมีประวัติวาไดมาจากวัด             
พระศรีรัตนมหาธาตุ  ทับหลังในภาพที่ 69 ซึ่งมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 นั้น ก็ไมนาจะเปน
ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เพราะรองรอยโบราณสถานในวัดนี้ไมอาจมีอายุเกาไปถึงพุทธศตวรรษ
นั้นได ส่ิงกอสรางที่ เกาที่ สุดในวัดคงไดแกฐานปราสาทหินทรายทางดานทิศตะวันตกของ          
ปรางคประธาน ซากฐานนี้มีผูกลาววาจากลักษณะแผนผังอาจมีอายุอยูในสมัยบาปวน87 ซึ่งก็เขา
กันดีกับรูปแบบศิลปะของทับหลังแผนที่ 2 ที่ไดวิเคราะหถึงขางตนดวย (ภาพที่ 70) 

จากที่กลาวมานี้อาจสรุปไดวา ทับหลังชิ้นที่พันตรีลาฌองกีแยรบันทึกไววาเคย
ประดับอยูเหนือทางเขาดานตะวันออกที่ปราสาทองคใตของปรางคแขก ยังเปนปญหาที่
ไมสามารถนํามาชวยกําหนดอายุไดในขณะนี้ แตการปรากฏขึ้นของทับหลังที่มีอายุอยู
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 (ภาพที่ 69) และทับหลังแผนดังกลาวยังสลักไมเสรจ็ดยีอมแสดง

                                                  
86 โบราณวัตถุเลขที่ 232 วจ / 2519 ไดรับมอบจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม ตามบันทึก

ที่ ศธ 0717.07/9 ลวท. 3 พ.ย. 31 
 87 ดูใน สมิทธิ ศิริภัทร และมยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง, 152. 
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ใหเห็นวา คงเปนงานที่สรางขึ้นในแถบเมืองลพบุรีเอง จึงเปนหลักฐานสําคัญของ
ศิลปกรรมขอมซึ่งนาจะสรางขึ้นในเขตเมืองลพบุรีในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 ไดชิ้นหนึ่ง 

 
ลักษณะการเขากรอบประตูทางเขาดานทิศตะวันออก  
ประเด็นเกี่ยวกับการเขากรอบประตูศิลาเลียนแบบเครื่องไมนี้ ศาสตราจารย        

หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเปนองคแรกที่นํามากําหนดอายุปรางคแขกวา อาจมีอายุอยูใน     
ตนพุทธศตวรรษที่ 15 ได (ดูในบทที่ 2 หนา 18) เขาใจวาการที่ปรางคแขกมีหลักฐานใหวิเคราะหได
ไมมากนัก จึงอาจเปนเหตุใหทรงนํารูปแบบของการเขากรอบประตู ซึ่งเปนลักษณะดั้งเดิมที่
เหลืออยูอีกประการหนึ่งมาชวยในกําหนดอายุอยางกวางๆเทานั้น  

อนึ่ง กรอบประตูดังกลาวซึ่งเกิดจากการนําแผนหินหรือกรอบประตูแนวนอน 2 ชิ้น       
และกรอบประตูแนวตั้งที่กอจากหินหลายกอน มาประกบเขาดวยกันโดยบากเปนมุมเฉียง 45 องศา 
พรอมทั้งมีการสลักลวดบัวที่งามพอใชอยูดวยนั้น มีอยูเฉพาะที่ทางเขาทิศตะวันออกของปราสาท
องคใต (ภาพที่ 68) แตทวานักวิชาการชั้นหลังที่อาจไมไดตรวจสอบโดยละเอียด ก็มักนํามากลาว
ปะปนกันเปนกําหนดอายุของปราสาทองคกลางดวย88 ทั้งที่ในความเปนจริงแลวตองทํา             
การวิเคราะหแยกสวนกัน เพื่อใหไดขอสันนิษฐานที่มีความรัดกุมที่สุดเทาที่จะทําได 

สําหรับกรอบประตูของปราสาทขอม ซึ่งมักทําจากหินทราย และประกอบขึ้นจาก    
แผนหิน 4 ชิ้น89 คือ กรอบประตูแนวตั้ง 2 ชิ้น และกรอบประตูแนวนอนอีก 2 ชิ้น โดยกรอบแนวนอน
ตอนบนก็คือสวนของ “ทับหลังจริง” ซึ่งทําหนาที่ถายน้ําหนักโครงสรางของปราสาทลงมายัง   
กรอบประตูดานขาง โดยมีวิธีการประกอบหรือเขากรอบประตู 2 แบบหลักๆ คือ 

แบบแรก การวางแผนหินตอนบนหรือทับหลังจริงพาดบนกรอบประตูแนวตั้ง โดยที่
กรอบประตูแนวตั้งจะสลักเดือยเพื่อเสียบยึดเขากับทับหลังจริงนั้น  

เทคนิคนี้พบไดทั่วไปในสมัยกอนเมืองพระนครและสมัยกุเลน90 เชน ปราสาทสมโบร 
ไพรกุก กลุมเหนือ หลังที่ 22 (ภาพที่ 71) หรือปราสาทภูมิโปน จังหวัดสุรินทร (ภาพที่ 72) และได

                                                  
 88 พิริยะ ไกรฤกษ, ประวัติศาสตรศิลปในประเทศไทย ฉบับคูมือนักศึกษา, 91. ; นิธี สีแพร,                
“เทวสถานปรางคแขก จ.ลพบุรี”, 34. 
 89 ปราสาทบางแหง เชน ปราสาทบากอง (พ.ศ.1424) และปราสาทโลเลย (พ.ศ.1436) สลัก          
กรอบประตูจากหินทรายเพียงชิ้นเดียว 
 90 Boisselier, Asie du Sud-Est : I. Le Cambodge, 129. 
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เส่ือมไปเม่ือเขาสูสมัยเมืองพระนครคือต้ังแตสมัยพระโคจนถึงสมัยนครวัด แตจะหันกลับมาทํากัน
อีกในชวงพุทธศตวรรษที่ 18 คือต้ังแตตอนปลายของสมัยนครวัดและในสมัยบายน91  

แบบที่ 2 การเขากรอบประตูหินทรายโดยเลียนแบบวิธีการของชางไม คือการบากเปน
มุมเฉียง 45 องศา โดยการประกบกรอบประตูแนวนอนและแนวตั้งเขาดวยกันนั้น จะมีการเขาเดอืย
ซึ่งมีอยูหลายวิธีแตกตางกันไป (ลายเสนที่ 15)  

เทคนิคนี้ปรากฏมาแลวตั้งแตในสมัยกอนเมืองพระนคร แตก็มีเพียงตัวอยางเดียวคือที่
ปราสาทหลัง A ที่หันชัย92 โดยจะมีความนิยมมากขึ้นในสมัยกุเลน และพบไดทั่วไปในสมัย             
เมืองพระนคร คือต้ังแตสมัยพระโคจนถึงสมัยนครวัด93 (ภาพที่ 73-74) 

ดังนั้นการที่ปราสาทองคใตของปรางคแขกมีการเขากรอบประตูหินทราย    
โดยบากเปนมุมเฉียง 45 องศา ในลักษณะเดียวกับวิธีการของชางไมนั้น ก็เปนรูปแบบที่
พบไดทั่วไปในงานสถาปตยกรรมขอม แตไมสามารถนํามากําหนดอายุใหกระชับวา      
อยูในชวงพุทธศตวรรษใดได เพราะชางขอมโบราณนิยมใชเทคนิคนี้เปนระยะเวลา 
ยาวนาน คืออยางนอยก็ต้ังแตประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 17    
หรือตนพุทธศตวรรษที่ 18 เหตุนี้พระวินิจฉัยที่ริเริ่มขึ้นโดยศาสตราจารย หมอมเจา        
สุภัทรดิศ ดิศกุล และมักไดรับการกลาวเนนจากนักวิชาการทานอื่นๆอยูเสมอ จึงเปนสิ่งที่
ตองมีการทบทวนกันใหม  

 
เทคนิคการกอสราง  
จากการที่ปราสาทองคใตไมมีการสลักเสาประดับมุม ทําใหมีลักษณะตางจาก

ปราสาทองคกลางอยางชัดเจนที่สุด ดังไดกลาวมาแลววา ศิลปะขอมในกัมพูชาเริ่มหมดความนิยม
ในการทําเสาประดับมุมไปในศิลปะบาแค็งเมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15 และหายไปอยางสิ้นเชิง
ในศิลปะเกาะแกรเมื่อคร่ึงหลังของพุทธศตวรรษนั้น  เพราะเหตุนี้ โดยทั่วไปแลวการไมทํา                   
เสาประดับมุม จึงแสดงใหเห็นถึงรูปแบบที่นาจะมีอายุหลังกวาการทําเสาประดับมุม หากอาศัย       

                                                  
 91 Ibid., 130. 
 92 Ibid., 129.   

93 Ibid., 129-130. ในประเทศไทยพบเทคนิคนี้อยางนอยตั้งแตสมัยเกาะแกร เชนที่ปราสาทโนนกู 
และปราสาทเมืองแขก จังหวัดนครราชสีมา ในสมัยบาปวนมีที่ปราสาทโดนตวล จังหวัดศรีษะเกษ ปราสาท       
สดกกอกธม จังหวัดสระแกว ปราสาทเมืองต่ํา จังหวัดบุรีรัมย ฯลฯ ในสมัยนครวัดมีที่ปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร และปราสาทประธานของปราสาทพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย เปนตน 
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แนววิวัฒนาการนี้แลวก็อาจกลาวไดวา ปราสาทองคใตอาจจะสรางขึ้นภายหลังจากปราสาท        
องคกลางที่ยังคงทําเสาประดับมุมอยู  

อยางไรก็ดี หากเชื่อวาปราสาทองคกลางและองคใตควรสรางขึ้นพรอมกัน ดวยเหตุที่มี
การกออิฐไมสอปูน ลักษณะของอิฐ และการทําประตูหลอกทั้ง 3 ดาน เปนเทคนิคเดียวกันแลว       
ก็มีทางพิจารณาตางไปจากแนวคิดขางตนได เพราะแมแตที่ปราสาทแหงเดียวกัน คือปราสาท
โลเลย ในศิลปะสมัยพระโค (พ.ศ.1436) ปราสาทบางองคมีการสลักผนังอิฐเปนเสาประดับมุม
อยางชัดเจน (ภาพที่ 32) ขณะที่ปราสาทขางเคียงกันบางองคกลับไมมีการสลัก โดยทําเปน
ลวดลายปูนปนในลักษณะของเสาประดับมุมแทน (ภาพที่ 31) ดังนั้นบริเวณมุมประธานของ
ปราสาทองคใตของโบราณสถานปรางคแขก ก็อาจจะเคยมีการตกแตงดวยลวดลายปูนปนใน
ลักษณะของเสาประดับมุมก็เปนได แตที่กลาวมาทั้งหมดนี้ก็เปนเพียงขอสันนิษฐานเทานั้น 

 
รูปแบบและอายุสมัยของปราสาทองคเหนือ 

รูปแบบของปราสาท 
จากการสังเกตอยางละเอียดทําใหสามารถกลาวไดวา นอกจากกลีบขนุนทีก่รมศลิปากร

กอข้ึนใหมเกือบทั้งหมดแลว ปราสาทองคเหนือไมมีรองรอยการกอเสริมอิฐในสมัยหลังแบบที่
ปรากฏกับปราสาทองคกลางและองคใตเลย แทบทุกสวนกอจากอิฐที่มีการสอปูน ไมวาสวนฐาน 
เรือนธาตุ สวนยอด รวมถึงคูหาภายในที่กอเปนผนังเรียบๆดวย  

ลักษณะอิฐแบบเกาที่พบในปราสาทอีก 2 องค ก็ไมพบวาใชกอที่ปราสาทองคเหนือ         
ซึ่งขนาดของอิฐที่ใชกอคือ 18x36x6 เซนติเมตร นอกจากนี้ ประตูหลอกทั้ง 3 ดานก็ยังใชเทคนิคที่
แตกตางออกไปคือ บานประตูยังกอจากอิฐ แตไมมีแกนกลางที่เปนหินทรายเลย (ภาพที่ 75) 

 
การกําหนดอายุ 
จากการที่ปราสาทองคเหนือไมมีลักษณะดั้งเดิมใดๆเลยที่แสดงวา เปนงานที่สรางขึ้น

พรอมกับปราสาทอีก 2 องค แมกระทั่งรองรอยการบูรณะตอเติมในสมัยหลังที่มีอยางมากมายที่
ปราสาทองคอ่ืนก็ไมปรากฏใหเห็นเลย จึงมีขอสันนิษฐานในเบื้องตนวา ปราสาทองคเหนืออาจจะ
สรางขึ้นภายหลังปราสาทอีก 2 องคก็ได แมจะคลายกับความเห็นของพันตรีลาฌองกีแยร 
ศาสตราจารยบัวเซอลิเยร และอาจารยสมิทธิ ศิริภัทร แตก็มีขอสังเกตเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 

1.จากการทําแผนผังอยางละเอียดพบวา ปราสาทองคเหนือมีขนาดเล็กกวาปราสาท
องคใต และปราสาทองคใตยังตั้งอยูใกลกับปราสาทองคกลางมากกวาปราสาทองคเหนือ 
เนื่องจากปราสาทองคใตอยูหางจากองคกลาง 70 เซนติเมตร แตปราสาทองคเหนืออยูหางจาก 
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องคกลาง 130 เซนติเมตร94 ดังนั้นปราสาทบริวารทั้ง 2 องค จึงไมไดมีขนาดเทากันและไมได       
ตั้งสมมาตรกันอยางแทจริงแบบที่ควรจะเปน (แผนผังที่ 4) 

2.ถึงแมจะเปนการคาดคะเนจากระดับสายตาเทานั้น แตฐานของปราสาทองคเหนือที่
เห็นในปจจุบันก็อยูในระดับที่สูงกวาฐานปราสาทองคใตอยางชัดเจน เพราะมีฐานบัว 1 ฐานรองรับ
ปราสาทองคเหนืออยู (ภาพที่ 76) ขณะที่ฐานของปราสาทองคใตกลับมีเพียงบัวหงายเทานั้นที่     
โผลพนดินขึ้นมา สวนของทองไมและบัวคว่ําซึ่งควรมีอยูดวยคงจะจมอยูใตดินเปนแน (ภาพที่ 22) 

3.นอกจากเทคนิคการทําประตูหลอกที่แตกตางไปอยางชัดเจนแลว ปราสาทองคเหนือ         
ทั้งหลังยังกอสรางจากอิฐที่ใชปูนสอ ซึ่งไมใชลักษณะดั้งเดิมของปราสาทอีก 2 องค แมกระทั่ง           
ผนังคูหาภายในก็ยังเปนการกออิฐสอปูนทั้งหมด ที่นาสังเกตคือ อิฐที่ใชยังมีขนาดเทากับอิฐที่ใชกอ
อาคาร 2 หลังในสมัยอยุธยาตอนปลายดวย95 (ภาพที่ 3-4) 

จากขอมูลขางตนโดยเฉพาะประเด็นที่ 3 ไดนํามาสูขอสันนิษฐานที่วา ปราสาท         
องคเหนือตามที่เห็นในปจจุบันนาจะเปนงานในสมัยอยุธยาตอนปลาย รวมสมัยกับอาคาร   
กออิฐถือปูนอีก 2 หลัง โดยปราสาทองคปจจุบันอาจกอทับอยูบนฐานของปราสาทเดิม  
ซ่ึงควรสรางขึ้นพรอมกับปราสาทองคใต แตพังทลายไปแลวกอนหนาสมัยอยุธยา            
ตอนปลายก็เปนได  

 
สรุปผลการวิเคราะห 

ปราสาทองคกลาง 
นอกจากจะสรุปผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบศิลปะแลว ในที่นี้จะไดพยายามเชื่อมโยง

เขากับหลักฐานตางๆ ทั้งศิลปกรรมประเภทอื่นๆและโดยเฉพาะขอมูลจากศิลาจารึก ซึ่งนาจะชวย
ใหเกิดความเขาใจตอประวัติความเปนมาของเมืองลพบุรี และอิทธิพลของอารยธรรมขอมที่ปรากฏ
เหนือดินแดนแถบนี้ไดมากยิ่งขึ้น 

 
 

                                                  
94 ขนาดขางตนนี้วัดจากตําแหนงฐานเสาของมุขปราสาทแตละองคที่อยูประชิดกัน หากวัดจาก

กึ่งกลางของประตูหลอกแลว ปราสาทองคใตอยูหางจากองคกลาง 180 เซนติเมตร ขณะที่ปราสาทองคเหนือ    
จะอยูหางจากองคกลาง 240 เซนติเมตร 

95 อาคารทั้ง 2 หลังที่เชื่อวาสรางขึ้นในสมัยอยุธยาก็มีรองรอยการบูรณะของกรมศิลปากร เพียงแตมี
ไมมากเมื่อเทียบกับปราสาทอิฐ การซอมแซมสวนใหญกระทําที่โบสถพราหมณมากกวาอาคาร 2 ชั้น สําหรับอิฐที่
เลือกวัดขนาดนั้นมาจากตําแหนงที่เชื่อวา ไมมีการตอเติมเพื่อเสริมความมั่นคงของอาคารโดยกรมศิลปากร 
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ปรางคแขกกับศิลปะขอมสมัยพระเจายโศวรมันที่ 1 ?  
การวิเคราะหขางตนไดชี้ใหเห็นถึงลักษณะดั้งเดิมของปราสาทองคกลางของ 

ปรางคแขก ซึ่งสามารถเทียบไดกับสถาปตยกรรมขอมในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความคลายคลึงกันเปนพิเศษระหวางปราสาทองคนี้กับปราสาทโลเลย ที่เมืองพระนคร ประเทศ
กัมพูชา ซึ่งสรางขึ้นในรัชกาลของพระเจายโศวรมันที่ 1 (พ.ศ.1436) และจัดอยูในศิลปะสมัย           
พระโค96   

ที่นาสนใจคือ ที่เมืองลพบุรีหรือภายในเขตจังหวัดลพบุรียังมีหลักฐานศิลปกรรมขอม
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 อีกอยางนอย 2 ชิ้น ซึ่งชิ้นแรกก็คือทับหลังที่ไดนําเสนอไปขางตน (ภาพที่ 
69) และอีกชิ้นคือทับหลังซึ่งชํารุดหักไปเหลือเพียงครึ่งแผน ตรงกลางสลักรูปหนากาลคาย       
ทอนพวงมาลัยออกมาที่ปลายทับหลัง97 (ภาพที่  77) อาจารย  สมิทธิ  ศิ ริภัทร  และผูชวย
ศาสตราจารย มยุรี วีระประเสริฐ ไดศึกษาและมีความเห็นวา ทับหลังนี้มีองคประกอบภาพแบบ
เดียวกับศิลปะพระโค แตก็คงสลักขึ้นโดยชางพื้นเมือง จึงอาจมีอายุอยูในราวครึ่งแรกหรือกลาง
พุทธศตวรรษที่ 15 คือตรงกับศิลปะสมัยพระโคและสมัยบาแค็ง98 ซึ่งก็ตกอยูภายใตรัชกาลของ 
พระเจายโศวรมันที่ 1 อีกเชนเดียวกัน  

ถึงแมจะมีขอความในจารึกบนกรอบประตูของปราสาทปกษีจํากรง (K.286) ไดกลาวถึง
พระเจายโศวรมันที่ 1 วามีพระราชอํานาจจดแควนสูกษมะ-กามราต (บนฝงทะเลของประเทศพมา) 
ทะเล (อาวไทย) ประเทศจีน และประเทศจัมปา99 ซึ่งอาจครอบคลุมเขตภาคกลางของไทยดวย          
ก็เปนได แตนอกเหนือจากการที่จารึกหลักนี้สลักขึ้นภายหลังในรัชกาลของพระเจาราเชนทรวรมัน 
(พ.ศ.1491)100 รวมถึงการบรรยายพระราชอํานาจเพื่อเฉลิมพระเกียรตินี้ซึ่งอาจจะมีสวนที่เกินจริง

                                                  
 96 กรมศิลปากรไดกําหนดวา ปรางคแขกเปนศิลปะลพบุรี (ศิลปะขอมในประเทศไทย) อิทธิพลศิลปะ
พระโคของเขมร อายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 15 ดูใน หนวยศิลปากรที่ 1 ลพบุรี, ทะเบียนโบราณสถานจังหวัด
ลพบุรี เลม 1, 16.  
 97 โบราณวัตถุเลขที่ ล.2942 เลขเดิมคือ ลบ.300   
 98 สมิทธิ ศิริภัทร และมยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง, 78. 
 99 George Cœdès, Inscriptions du Cambodge (Paris : École française d’Extrême-Orient, 
1952), Vol.IV : 98. ; หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงเรียบเรียง, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนย ถึง พ.ศ.2000, 
175. 
 100 Ibid., 101. 
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ไปบางแลว101 เราก็ยังไมเคยไดพบจารึกของพระเจายโศวรมันที่ 1 หรือมีอายุอยูในรัชกาลของ
พระองคแถบเมืองลพบุรีหรือในภาคกลางของไทยเลย102 เหตุนี้จึงเปนการไมถูกตองหากกําหนด  
ลงไปอยางเฉพาะเจาะจงวา ปรางคแขกนาจะมีอายุเมื่อแรกสรางตรงกับศิลปะในรัชสมัยของ           
พระเจายโศวรมันที่ 1 แหงอาณาจักรขอม  

 
ศิลาจารึกของพระเจาชัยวรมันที่ 4 พบที่จังหวัดลพบุรี ? 
หลักฐานศิลาจารึกของขอมที่มีประวัติวาพบในเขตจังหวัดลพบุรี และกําหนดอายุ

อยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 มีอยูเพียงหลักเดียว ซึ่งไดรับการอานและแปลโดยนายอําไพ คําโท          
เมื่อเกือบ 20 ปที่ผานมานี้ นั่นคือจารึกที่กรมศิลปากรกําหนดเรียกวา “จารึกอัญชัยวรมัน” (ลบ.24) 
สลักจากหินทราย ขนาดสูง 128 เซนติเมตร กวาง 50.5 เซนติเมตร หนา 12.5 เซนติเมตร จารดวย
อักษรขอม ภาษาสันสกฤตและเขมร มี 1 ดาน 48 บรรทัด เนื้อหาสวนใหญกลาวถึงการถวายสิง่ของ
และขาทาสบริวารจํานวนมาก ทั้งยังกลาววาหากผูใดหลุดพนจากสังสารวัฏแลว ก็มีฐานะเปน
เสมือนองคพระนารายณดวย103 

ถาหากการอานและแปลจารึกนี้ถูกตองแลว เนื้อความในจารึกก็จะใหขอมูลที่
นาสนใจอยางมาก เพราะไดเอยถึง “...วฺระอาชฺญา ธุลี เชง วฺระกํมฺรเตง อญ ศฺรีชย(วรฺฺมมฺ เทว)…”104           
                                                  
 101 การสรรเสริญอํานาจของกษัตริยเกินจริงนี้มักพบเสมอในจารึกของขอม เชน การสรรเสริญพระเจา
อินทรวรมันที่ 1 ในจารึกของพระมหาราชครูศิวโสมวา “ราชอํานาจของพระองคเปรียบเสมือนศิราภรณที่        
รอยกรองดอกมะลิเหนือพระเศียรอันหยิ่งยะโสของพระราชาแหงประเทศจีน จัมปา และชวา” ดูใน หมอมเจา        
สุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงเรียบเรียง, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนย ถึง พ.ศ.2000, 172. 
 102 ศิลาจารึกในรัชกาลของพระเจายโศวรมันที่ 1 ที่พบในเขตประเทศไทย ประกอบดวย จารึก 
เพนียด จังหวัดจันทบุรี (K.414,K.479) จารึกปราสาทหินพนมวัน 1 จังหวัดนครราชสีมา (K.1065) และจารึก        
อีกบางหลักในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูใน Fournereau, Le Siam ancien : archéologie – épigraphie – 
géographie, Vol.I : 137-140. ; จารึกในประเทศไทย เลม 3 อักษรขอมพุทธศตวรรษที่ 15-16 (กรุงเทพฯ : 
หอสมุดแหงชาติ  กรมศิลปากร, 2529), 60-67. ; สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ, “จารึก
ปราสาทหินพนมวัน,” ใน ขอคิดเห็นเกี่ยวกับแบบศิลปในประเทศไทย คัดเลือกจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
สาขาสวนภูมิภาค (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2520. พิมพในโอกาสเปดนิทรรศการพิเศษ 2 สิงหาคม 2520), 
ภาคผนวก. ; อุไรศรี วรศะริน, ผูแปล, “เขมรในประเทศไทย : ขอมูลที่ปรากฏในจารึก,” ใน ดินแดนไทยจากยุค
ประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ 15 : การประชุมวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ 1, 46. 
 103 ดู จารึกในประเทศไทย เลม 3 อักษรขอมพุทธศตวรรษที่ 15-16, 74-81. 
 104 เรื่องเดียวกัน, 78. แมวาอักษรในวงเล็บจะไดมาจากการสันนิษฐาน แตความในอีกบรรทัดหนึ่ง          
ก็ไดเอยนามนี้อยางชัดเจน 
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คลายกับพระนามของพระเจาชัยวรมันที่ 4 ซึ่งมีอยูในจารึกหลายหลักที่เกาะแกร ประเทศกัมพูชา 
แตจุดที่ตางกันอยางชัดเจนคือ จารึกที่เกาะแกรซึ่งเปนเมืองหลวงที่ประทับของพระองคนั้น จะมี           
คําวา “ธูลี วฺระบาท” อันเปนศัพทใชเรียกเฉพาะพระมหากษัตริยเทานั้นนําหนาอยูดวย105  

จารึกอัญชัยวรมันมีมหาศักราชระบุ แตก็มีปญหาเกี่ยวกับลายเสนจารึกศักราชนั้น         
โดยที่ผูอานและแปลจารึกนี้เชื่อวาตรงกับมหาศักราช 845 หรือ พ.ศ.1466 แตก็กลาวไวดวยวา  
เลข 4 ในจารึกนั้นสลักคลายกับเลข 1 มาก จึงอาจอานไดเปนมหาศักราช 815 หรือ พ.ศ.1436         
ซึง่ตรงกับรัชกาลพระเจายโศวรมันที่ 1 และยังตรงกับปสรางปราสาทโลเลยดวย แตความที่จารึกได
เอยชื่อที่คลายกับพระนามของพระเจาชัยวรมันที่ 4 จึงเชื่อวาควรเปนมหาศักราช 845 คือ พ.ศ.
1466 มากกวา สอดคลองกับระยะเวลาการครองราชยของพระองคที่ทางกรมศิลปากรไดใหไว
ระหวาง พ.ศ.1464-1485106  

นาสังเกตวา ระยะเวลาการครองราชยขางตนไมตรงกับขอมูลของทั้งศาสตราจารย         
เซเดส และศาสตราจารย โคลด ฌาคส  ซึ่งระบุวา พระเจาชัยวรมันที่ 4 ครองราชยระหวาง พ.ศ.
1471-1485 (ดูในบทที่ 1 หนา 8) โดยที่ศาสตราจารยเซเดสไดอางขอมูลจากจารึกปราสาท             
เนียงเขมา จังหวัดตาแกว (K.35) ที่วา พระองคเสด็จข้ึนครองราชยใน พ.ศ.1471107 สอดรับกับ
จารึกตวลตาเปค (K.834) ที่ใหศักราชการขึ้นครองราชยไวตรงกัน108 

อยางไรก็ตาม จารึกสดกกอกธม (ปราสาทสดกกอกธม จังหวัดสระแกว) ซึ่งสลักข้ึนใน 
พ.ศ.1595 ก็ไดกลาววา ใน พ.ศ.1464 พระเจาชัยวรมันที่ 4 ไดเสด็จออกจากเมืองยโศธรปุระ  
(เมืองพระนคร) เพื่อไปครองราชยที่เมืองโฉกครรคยาร (เกาะแกร) และทรงนําเอาเทวราชไปดวย  
โดยศาสตราจารยเซเดสสันนิษฐานวา พระเจาชัยวรมันที่ 4 ไดกอการกบฏและเสด็จข้ึนครองราชย
ที่เมืองเกาะแกร109 สอดรับกับจารึกที่โคปุระปราสาทธม (K.184) อันเปนศาสนสถานบนฐานเปนชัน้
ที่มีความสําคัญที่สุดของเมืองเกาะแกรซึ่งระบุวา ใน พ.ศ.1464 ไดมีการสถาปนา “ตรีภูวเนศวร” 
                                                  
 105 ไดแก จารึกปราสาทธม (K.824) ศักราชไมชัดเจน,จารึกปราสาทกระจัป (K.183) พ.ศ.1471 จารึก
ปราสาทบันทายปรจัน (K.680) พ.ศ.1480 ดูใน George Cœdès, Inscriptions du Cambodge (Paris : École 
française d’Extrême-Orient, 1937), Vol.I : 52,55. 
 106 จารึกในประเทศไทย เลม 3 อักษรขอมพุทธศตวรรษที่ 15-16, 75-76. 
 107 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงเรียบเรียง, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนย ถึง พ.ศ.2000, 176. 
 108 Claude Jacques, “Étude d’epigraphie Cambodgienne : VI. Sur les données 
chronologiques de la stèle de Tûol Ta Pec (K.834),” Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient,  
Tome 58 (1971) : 169. 
 109 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงเรียบเรียง, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนย ถึง พ.ศ.2000, 176. 
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ข้ึนเปนเทพเจาซึ่งนาจะตรงกับเทวราช110 และจารึกจาก Co’n An  (K.99) ยังไดกลาวถึงประกาศ
ของพระองคใน พ.ศ.1465 อีกดวย111 

เหตุนี้ในชวงเวลานั้นจึงมีกษัตริยขอมครองราชยอยูตางเมืองกัน คือพระเจาหรรษวรมัน
ที่ 1 และพระเจาอีศานวรมันที่ 2 ครองราชยอยูที่เมืองพระนคร สวนพระเจาชัยวรมันที่ 4 ครองราชย
อยูที่เมืองเกาะแกร ซึ่งขณะนั้นคงจะยังมีความสําคัญดอยกวาเมืองพระนคร จนกระทั่งพระเจา
อีศานวรมันที่ 2 สิ้นพระชนมใน พ.ศ.1471 พระเจาชัยวรมันที่ 4 จึงทรงเปนกษัตริยแหงอาณาจักร
ขอมเพียงพระองคเดียว แตก็อาจถือวาพระองคเองไดครองราชยมาตั้งแต พ.ศ.1464 แลว คือเปน
กษัตริยแหงเมืองโฉกครรคยาร (เกาะแกร)112  

ดังนั้นจารึกอัญชัยวรมันซึ่งระบุมหาศักราชตรงกับ พ.ศ.1466 และเอยคําที่เชื่อไดวาคือ
พระนามของพระเจาชัยวรมันที่ 4 จึงอาจเกี่ยวของกับพระองค โดยผูจารึกไดหลีกเลี่ยงที่จะใช     
คําวา “ธูลี วฺระบาท” เพราะในปดังกลาวพระเจาชัยวรมันที่ 4 ยังไมไดถือเปนกษัตริยแหงอาณาจักร
ขอมอยางแทจริง แตประเด็นนี้ก็ไมไดเปนสิ่งพิเศษที่ไมเคยมีมากอน เพราะจารึกบางหลักก็ไดเอย
พระนามกษัตริยขอมที่ครองราชยอยูในขณะนั้นโดยไมใชคํานําหนาวา “ธูลี วฺระบาท” ดวย เชน
จารึกปราสาทหินพนมวัน 1 (K.1065) ระบุมหาศักราชตรงกับ พ.ศ.1434 กลาวถึงพระราชโองการ
ของพระเจาอินทรวรมันที่ 1 และพระเจายโศวรมันที่ 1 โดยมีความวา “...วฺระอาชฺญาธูลีเชง            
วฺระกมฺมฺรเตงอญศฺรีนทฺรวฺรมฺมเทวนุวฺระอาชฺญาธูลีเชงวฺระกมฺมฺรเตงอญศฺรียโศวฺรมฺมเทว...”113 ซึ่งก็
เหมือนกับคําในจารึกอัญชัยวรมันที่กลาวมาแลวนั่นเอง 

ถึงแมการคนพบศิลาจารึกขางตนอาจจะแสดงใหเห็นวา อิทธิพลขอมหรืออยางนอย     
ก็หลักฐานจารึกของขอมไดเร่ิมปรากฏที่เมืองลพบุรีแลวตั้งแตชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 15         
แตจารึกอัญชัยวรมันนี้ก็อาจจะถูกเคลื่อนยายมาจากที่อ่ืนก็ได สังเกตไดจากการที่กรมศิลปากรให
                                                  
 110 Cœdès, Inscriptions du Cambodge, Vol.I : 48. “เทวราช” นาจะหมายถึง รูปเคารพเทพเจา
สูงสุดที่กษัตริยขอมทุกพระองคตองสถาปนาขึ้น เพื่อเฝารักษาคุมครองราชยบัลลังก ดูรายละเอียดใน อุไรศรี 
วรศะริน, “ลัทธิเทวราช” ใน ประชุมอรรถบทเขมร (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิซซ่ิง จํากัด 
(มหาชน), 2545. พิมพเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน วันอังคาร
ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2545), 41-45. 
 111 Jacques, “Étude d’epigraphie Cambodgienne : VI. Sur les données chronologiques de 
la stèle de Tûol Ta Pec (K.834),” Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient : 169. 
 112 Ibid. ; Jacques, Angkor : Cities and Temples, 91. 
 113 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ, “จารึกปราสาทหินพนมวัน,”  ใน ขอคิดเห็น
เกี่ยวกับแบบศิลปในประเทศไทย คัดเลือกจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สาขาสวนภูมิภาค, VII. 
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ขอมูลไววา เดิมเขาใจกันวาเปนจารึกที่ไดมาจากจังหวัดปราจีนบุรี แตภายหลังไดตรวจพบประวัติ
ปรากฏวาไดมาจากจังหวัดลพบุรี แตก็ไมระบุวาพบตรงจุดใด โดยใคร และเมื่อใด114 ทั้งนี้ก็ยังไมมี
นักวิชาการผูเชี่ยวชาญการอานจารึกของขอมอยางแทจริงไดอานและแปลใหมเพื่อสอบทานดวย 
ทั้ งหมดนี้ ย อมกอให เกิดความสงสัยในความนา เชื่ อถือของหลักฐานชิ้ นนี้ ได โดยง าย                     
เพราะแมกระทั่งจารึกศาลสูง ภาษาเขมร หลักที่ 1 ของพระเจาสุริยวรมันที่ 1 ซึ่งนักวิชาการ             
สวนใหญเชื่อวาแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงพระราชอํานาจของพระองคที่มีเหนือเมืองลพบุรี และมี
ความสูงถึง 130 เซนติเมตร กวาง 30 เซนติเมตร หนา 17 เซนติเมตร แตศาสตราจารยโคลด ฌาคส 
ก็ไดตั้งขอสงสัยไวอยางนาสนใจวา จารึกหลักนี้อาจเคลื่อนยายมาจากที่อ่ืนก็เปนได115  

เหตุนี้จึงไมสามารถระบุชี้ชัดไปไดวา ปราสาทองคกลางของปรางคแขกที่อาจมีอายุเมื่อ
แรกสรางอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 จะสรางขึ้นโดยไดรับอิทธิพลขอมสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 4 
และในความเปนจริงแลวเราก็ไมสามารถนําโบราณสถานที่ไมไดพบจารึกและเหลือหลักฐานให
วิเคราะหไดเพียงเล็กนอยนี้ไปเชื่อมโยงเขากับกษัตริยขอมพระองคใดพระองคหนึ่งไดอยางแนนอน  

 
อายุสมัยของปราสาทองคกลางและความเกี่ยวของกับศิลปะทวารวดี 
การวิเคราะหที่ผานมาแสดงใหเห็นวา ปราสาทองคกลางนี้ไมมีรูปแบบศิลปะใดๆ        

ที่สามารถเทียบเคียงไดกับสถาปตยกรรมขอมสมัยบาปวนและนครวัด คือไมอาจสรางขึ้นในรัชกาล
ของพระเจาสุริยวรมันที่ 1 และไมนาจะมีอายุต่ําลงมาจนถึงสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ 2 ได            
แตลักษณะที่นํามาพิจารณาทั้งหมดอาจเทียบไดกับสถาปตยกรรมขอมในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 
จึงเปนการเหมาะสมที่สุดหากจะกลาวในทํานองเดียวกับศาสตราจารยบัวเซอลิเยรวา ปรางคแขก
โดยเฉพาะปราสาทองคกลางนั้นมีลักษณะโดยรวมคลายกับสถาปตยกรรมขอมในชวง             
พุทธศตวรรษที่ 15 และอาจมีอายุเมื่อแรกสรางอยูในชวงพุทธศตวรรษนั้นได116  

                                                  
 114 จารึกในประเทศไทย เลม 3 อักษรขอมพุทธศตวรรษที่ 15-16, 74. 
 115 อุไรศรี วรศะริน, ผูแปล, “เขมรในประเทศไทย : ขอมูลที่ปรากฏในจารึก,” ใน ดินแดนไทยจาก     
ยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษที่ 15 : การประชุมวิชาการระดับชาติฝร่ังเศส-ไทย ครั้งที่ 1, 47-48.  
; Jacques, Angkor : Cities and Temples, 132. 
 116 การที่ไมสามารถเทียบเคียงรูปแบบของปราสาทองคกลางนี้กับแบบศิลปะขอมที่มีอายุต่ําลงไป
กวาพุทธศตวรรษที่ 15 ได จึงทําใหไมสามารถกลาวไดวา ปราสาทองคกลางของปรางคแขกสรางขึ้นในชั้นหลัง 
โดยยอนกลับไปทําตามแบบศิลปะที่เกากวาในชวงพุทธศตวรรษที่ 15  
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ถาหากปรางคแขกสรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 แลว ก็จะทําใหเปนสถาปตยกรรม
ที่เกี่ยวของกับขอมที่เกาที่สุดในภาคกลางของประเทศไทย ที่กลาววาเปน “สถาปตยกรรมที่
เกี่ยวของกับขอม” เพราะปราสาทองคกลางนี้มีเทคนิคการกอสรางบางประการคือ ลักษณะของอิฐ
ที่ใชกอเปนแบบทวารวดี จึงทําใหไมสามารถกลาวไดเลยวา ปราสาทองคกลางของปรางคแขกนี้
เปนสถาปตยกรรมขอมอยางแทจริง  

การปรากฏขึ้นของปรางคแขกในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 ดูจะกอใหเกิดประเด็นปญหา
ตามมา เพราะลพบุรีเปนเมืองที่มีรองรอยการอยูอาศัยของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
และเจริญสืบมาในสมัยทวารวดี ดังจะเห็นไดจากผังเมืองที่มีรูปรางไมสม่ําเสมอแบบทวารวด1ี17 
หลักฐานที่ขุดคนพบที่เจดียประธานวัดนครโกษา หรือประติมากรรมที่พบจากการกอสรางที่ทําการ
ไปรษณีย118 และพระพุทธรูปแบบทวารวดีหลายองคที่ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ สมเด็จพระนารายณ ทั้งหมดนี้บงชี้วาลพบุรีเปนเมืองสําคัญเมืองหนึ่งในวัฒนธรรม          
ทวารวดี ซึ่งนักวิชาการสวนใหญตางลงความเห็นวา เปนวัฒนธรรมที่มีศูนยกลางอยูในภาคกลาง
ของประเทศไทย และเจริญขึ้นครอบคลุมระยะเวลาตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-16119  

ดังนั้นการปรากฏขึ้นของปรางคแขกที่มีความเกี่ยวของกับขอมและอาจมีอายุอยูใน           
ชวงพุทธศตวรรษที่ 15 ที่เมืองลพบุรี จึงมีชวงเวลาทับซอนกับวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งจะสิ้นสุดลงใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 16 ส่ิงนี้เองคงนํามาซ่ึงการผสมผสานกันระหวางศิลปะทวารวดีที่เจริญอยูเดิม           
ในพื้นที่กับศิลปะขอมที่แพรเขามาใหม กอใหเกิดสถาปตยกรรมซึ่งมีลักษณะพิเศษอยางแทจริง        

                                                  
 117 ดู ผองศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา, เมืองโบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลาง
ประเทศไทย : การศึกษาตําแหนงที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพัทธ (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิจัย ฝายวิจัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524), 82 (ภาคผนวก 2 ลําดับที่ 11.1). และดูภาพลายเสนของผังเมืองโบราณ     
สมัยทวารวดีในภาคกลางจํานวนมากในหนังสือเลมดังกลาวนี้ 
 118 ดูรูปใน Dupont, L’archéologie mðne de Dvâravatî, Pl.307-315. ศาสตราจารยดูปองตระบุวา
เปนประติมากรรมจากคายทหารเมืองลพบุรี แตอันที่จริงแลวพบจากการกอสรางถนนบริเวณที่ทําการไปรษณีย   
ดู มานิต วัลลิโภดม, “สุวรรณภูมิอยูที่ไหน,” เมืองโบราณ 2,1 (มกราคม-มีนาคม 2518) : 61-65. 
 119 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงเรียบเรียง, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนย ถึง พ.ศ.2000, 26. ;  
ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, 285.ศาสตราจารย          
บัวเซอลิเยรมีความเห็นวา ศิลปะทวารวดีอยางแทจริงที่เจริญอยูในภาคกลางของไทย อาจส้ินสุดลงในราว     
พุทธศตวรรษที่ 16-17 โดยเปนผลมาจากการขยายตัวของขอมเขามาในแถบนี้ แตรูปแบบของศิลปะทวารวดี     
ยังอาจคงอยูสืบมาเปนเวลานานจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 คือ ศิลปะที่เมืองลําพูน (หริภุญชัย) และศิลปะ 
อูทอง ดูใน หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ผูแปล, “ศิลปะทวารวดี ตอนที่ 1,” ศิลปากร : 38-39. 
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ทั้งในดานของรูปแบบศิลปะและโดยเฉพาะเรื่องเทคนิคการกอสราง แตก็ไมสามารถจะกลาว          
เกินเลยไปไดวา เปนงานกอสรางของชางทวารวดีภายใตการควบคุมดูแลของขอม หรือเปนงานที่
เกิดจากการรวมมือกันของชางจาก 2 วัฒนธรรม เพราะถึงแมจะมีความเปนไปไดแตก็ไมมีหลักฐาน
ใดๆมาสนับสนุนอยางชัดเจน 

 
ปราสาทองคใต 
แมวาจะไดทําการวิเคราะหองคประกอบดั้งเดิมของปราสาทองคใตที่ เหลืออยู        

เพียงเล็กนอยแลว แตก็ไมสามารถกําหนดอายุไดแนชัดนัก เพราะถึงแมจะมีลักษณะบางประการ   
คลายกับปราสาทองคกลาง ซึ่งอาจมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 แตก็มีรูปแบบบางอยางคือ
การไมมีเสาประดับมุมที่แสดงใหเห็นวา อาจมีอายุไมเกาไปถึงพุทธศตวรรษนั้น และทับหลังที่เคย
ประดับอยูก็ยังไมสามารถทราบไดวาเปนชิ้นใดและมีอายุเทาไร  

ดังนั้นแนวทางหาคําตอบตอปญหากําหนดอายุขางตนนี้นาจะไดแก การขุดหลุม
ตรวจสอบทางโบราณคดีเปนแนวยาว บริเวณฐานปราสาทองคใตดานทิศเหนือตอเนื่องมายังฐาน
ปราสาทองคกลาง (แผนผังที่ 5) เพื่อตรวจสอบวาปราสาท 2 องคนี้ตั้งอยูบนฐานไพทีรวมกัน หรือมี
ฐานลางสุดอยูในระดับเดียวกันหรือไม ซึ่งผลการขุดตรวจนาจะใหคําอธิบายที่มีความกระจางชัดได  

 
ปราสาทองคเหนือ 
การวิเคราะหปราสาทองคเหนือบงชี้วา รูปแบบที่เห็นในปจจุบันคงสรางขึ้นในสมัย

อยุธยาตอนปลาย โดยนาจะกอทับอยูบนฐานของปราสาทเดิม ซึ่งควรสรางขึ้นพรอมกับปราสาท
องคใตที่ตั้งอยูอยางสมมาตรกัน แตพังทลายไปแลวกอนหนาสมัยอยุธยาตอนปลาย  

อยางไรก็ตาม แนวทางการตรวจสอบอายุสมัยสรางของปราสาทองคนี้ที่ดีที่สุดก็คือ  
การขุดหลุมตรวจสอบทางโบราณคดีเปนแนวยาว บริเวณฐานปราสาทองคเหนือดานทิศใตตอเนื่อง
มายังฐานปราสาทองคกลาง (แผนผังที่ 5) เพื่อพิจารณาวามีรองรอยหรือรากฐานของปราสาท  
องคเดิมหลงเหลืออยูใตปราสาทซึ่งนาจะสรางขึ้นใหมที่เห็นในปจจุบันหรือไม หรือมีรองรอยของ
ฐานไพทีรองรับปราสาทองคเหนือนี้ดวยหรือไม  
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บทที่ 4  
งานขุดตรวจทางโบราณคดี 

 
 งานดานประวัติศาสตรศิลปะเปนวิธีการศึกษาที่สําคัญอยางหนึ่งในงานคนควาทาง
โบราณคดี ขอมูลดานประวัติศาสตรศิลปะมีสวนชวยในการวิเคราะหตีความดานประวัติ        
ความเปนมาของสังคมและวัฒนธรรมมนุษยในอดีตในหลากหลายประเด็น อยางไรก็ดี การศึกษา
รูปแบบศิลปะเพื่อกําหนดอายุสมัยโบราณสถานเชนกรณีของปรางคแขกในครั้งนี้ ก็จําเปนตองนํา
เทคนิควิธีการขุดตรวจหรือขุดคนทางโบราณคดีมาชวยในการตรวจสอบดวย          
 
ประวัติการดําเนินงานทางโบราณคดี 
 ขอมูลเทาที่ผูวิจัยมีอยูในขณะนี้ระบุถึงประวัติการดําเนินงานทางโบราณคดีที่ปรางคแขก
เพียงวา  ในป พ .ศ.2521-2522 นายภิรมย จีนะเจริญ รักษาการแทนในตําแหนงหัวหนา                
หนวยศิลปากรที่ 1 ไดดําเนินการบูรณะ โดยขุดแตงรอบๆฐานทั้งหมด และเสริมความมั่นคง
ของรากฐานปราสาทโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กไว บริเวณฐานและเรือนธาตุไดมีการรื้ออิฐที่
ชํารุดออกแลวกอเสริมเขาไปใหมโดยใชปูนสอ บริเวณเสาติดผนังไดเสริมแกนเหล็กไวภายใน 
สําหรับสวนบน เชน หนาบันและยอด ไดทําการซอมแซมโดยใชปูนสอ และกอกลีบขนุนที่หกัหายไป
ข้ึนใหม 
 นาเสียดายเปนอยางยิ่งที่ผูวิจัยไมสามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับการขุดแตงครั้งนั้นได 
จึงไมอาจทราบไดวา การขุดแตงไดกระทําขึ้นเพื่อตอบประเด็นปญหาอะไรบางหรือไม หรือเปน
เพียงการขุดแตงบูรณะเพื่อเสริมความมั่นคง และการขุดแตงไดดําเนินการไปตรงสวนใดบาง อีกทั้ง
คอนกรีตที่เทไวนั้นมีอยูตรงจุดใดบาง แตส่ิงสําคัญคือ ไมมีขอมูลวาไดพบรองรอยของฐานไพที     
ที่รองรับปราสาททั้ง 3 องคอยู ดังจะเห็นไดจากในสารนิพนธของ นิธี สีแพร เมื่อ พ.ศ.2531 ที่ได
กลาวอางถึงการบูรณะครั้งนี้ไวมากที่สุด ก็ไดเสนอขอมูลย้ําไวในหลายแหงวา ปราสาทอิฐทั้ง 3 
องคนี้ไมไดตั้งอยูบนฐานเดียวกัน1  
 
  

                                                  
 1  นิธี สีแพร, “เทวสถานปรางคแขก จ.ลพบุรี”, 21, 28, 32, 33, 38. 
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วัตถุประสงคในการขุดตรวจ 
จากประวัติการดําเนินงานทางโบราณคดีที่ผานมา และจากการวิเคราะหรูปแบบศิลปะ

เพื่อกําหนดอายุสมัยปราสาทอิฐทั้ง 3 องคของโบราณสถานปรางคแขกเปนเบื้องตนของการศึกษา
ในครั้งนี้ ทําใหไดมาซึ่งขอสันนิษฐาน 2 ประการคือ  

1.ปราสาทองคใตอาจจะสรางขึ้นพรอมกับปราสาทองคกลาง หรืออาจกอข้ึนภายหลัง
ปราสาทองคกลางเล็กนอย แนวทางหาคําตอบคือ ขุดหลุมตรวจสอบทางโบราณคดีเปนแนวยาว 
บริเวณฐานปราสาทองคใตดานทิศเหนือตอเนื่องมายังฐานปราสาทองคกลาง (แผนผังที่ 5)       
เพื่อตรวจสอบวาปราสาท 2 องคนี้ตั้งอยูบนฐานไพทีรวมกัน หรือมีฐานลางสุดอยูในระดับเดียวกัน
หรือไม  

 2.ปราสาทองคเหนือที่เห็นในปจจุบันนาจะเปนงานสรางในสมัยอยุธยา โดยกอทับอยูบน
ฐานของปราสาทเดิมที่พังทลายไปแลว ซึ่งปราสาทองคเดิมนี้ควรจะสรางขึ้นพรอมกับปราสาท   
องคใตที่ตั้งอยูอยางสมมาตรกัน แนวทางการตรวจสอบก็คือ ขุดหลุมตรวจสอบทางโบราณคดีเปน
แนวยาว บริเวณฐานปราสาทองคเหนือดานทิศใตตอเนื่องมายังฐานปราสาทองคกลาง (แผนผังที่ 
5) เพื่อพิจารณาวามีรองรอยหรือรากฐานของปราสาทองคเดิมหลงเหลืออยูใตปราสาทซึ่งนาจะ
สรางขึ้นใหมตามที่เห็นในปจจุบันหรือไม อยางไร  
 
การดําเนินงานขุดตรวจทางโบราณคดี 
 การวางผัง 
 การขุดตรวจครั้งนี้ไดกําหนดจุดตายตัว (Fixed Point)2 อยูที่มุมบนของฐานเขียง           
ตรงมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารที่เรียกวา “ถังน้ํา” ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของปราสาท
ทั้ง 3 องค (ภาพที่ 78) โดยมีระดับตํ่ากวาหมุดหลักแผนที่ของกรมที่ดินซึ่งอยูที่พระปรางคสามยอด
เทากับ 66 เซนติเมตร หลังจากนั้นไดวางผังหลุมขุดตรวจในเบื้องตนจํานวน 2 หลุม (แผนผังที่ 5) 
คือ  
 

                                                  
 2 จุดกําหนดตายตัวเปนจุดสําคัญในการอางอิงกับแผนที่ตางๆ และใชเปนจุดอางอิงในการวัดระดับ
ความสูงเมื่อมีการขุดตรวจหรือขุดคน ทั้งยังเปนหลักฐานที่บอกใหผูศึกษากลุมตอๆไปทราบวาหลุมขุดตรวจหรือ
ขุดคนครั้งกอนตั้งอยูที่ตําแหนงใด และหลักฐานทางโบราณคดีที่พบนั้นอยูที่ระดับความสูงเทาใดบางเมื่อเทียบ
กับจุดกําหนดตายตัวนี้ ดังนั้นจุดกําหนดตายตัวจึงตองเปนสิ่งที่คงทนถาวร ไมถูกเคลื่อนยายทําลายไดงาย 
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 - พื้นที่ระหวางฐานปราสาทองคกลางตรงมุมทิศตะวันออกเฉียงใต ตอเนื่องมายัง          
ฐานปราสาทองคใตตรงมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความกวาง 1 เมตร ยาวประมาณ 2 เมตร               
กําหนดใหเปน หลุมขุดตรวจที่ 1 (T.1)3 (ภาพที่ 79)  
 - พื้นที่ระหวางฐานปราสาทองคเหนือตรงมุมทิศตะวันออกเฉียงใต ตอเนื่องมายัง           
ฐานปราสาทองคกลางตรงมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความกวาง 1 เมตร ยาวราว 3 เมตร 
กําหนดใหเปน หลุมขุดตรวจที่ 2 (T.2) (ภาพที่ 80) 

จากนั้นทําการถายระดับจากจุดตายตัว (Fixed Point) มายังตัวปราสาทต่ําลงมา 13 
เซนติเมตร กําหนดระดับที่ถายลงมานี้เปนเสนระดับสมมติมาตรฐาน (Datum Line) มีคาเทากับ 0 
Cm.Dt. เพื่อใชเปนคามาตรฐานในการวัดระดับความลึกของการขุดตรวจครั้งนี้ 
 อยางไรก็ดี เนื่องจากการขุดตรวจที่หลุมทั้ง 2 หลุมขางตนไดพบแนวคอนกรีตอยูใตระดบั
พื้นดินปจจุบันประมาณ 30-50 เซนติเมตร และยังไมอาจใหขอมูลที่ชวยตอบปญหาในการศกึษาได 
จึงมีการวางผังหลุมเพิ่มเติม (แผนผังที่ 5) ไดแก              
 - หลุมขุดตรวจที่ 3 (T.3) ขุดขยายจากหลุมขุดตรวจที่ 1 บริเวณที่ติดกับฐานปราสาท
องคกลาง ตอเนื่องมายังทิศตะวันออก เพื่อตรวจสอบวาคอนกรีตนั้นมีขอบเขตสิ้นสุดอยูที่จุดใด 
โดยหลุมนี้มีความกวาง 1 เมตร (ภาพที่ 81) 
 - หลังจากพบขอบเขตสิ้นสุดของแนวคอนกรีต ซึ่งอยูหางจากหลุมขุดตรวจที่ 1 มาทาง
ทิศตะวันออก 180 เซนติเมตรแลว จึงทําการวางผังหลุมเพื่อขุดขยายพื้นที่มายังทิศตะวันออกให
จรดกับฐานวิหาร เพื่อตรวจสอบการทับถมของหลักฐานและชั้นดินทางโบราณคดี และในหลุมนี้         
ซึ่งกําหนดเปน หลุมขุดตรวจที่ 4 (T.4) ก็ไดพบรองรอยของฐานไพที และหลักฐานที่แสดงถึง             
การสรางวิหารซอนทับอยูบนฐานไพทีเดิมดวย 
 - หลุมขุดตรวจที่ 5 (T.5) เปนหลุมที่ขุดขยายจากหลุมขุดตรวจที่ 2 บริเวณที่ติด        
กับฐานปราสาทองคเหนือตอเนื่องมายังทิศตะวันออก มีความกวาง 1 เมตร และยาว 3 เมตร          
เพื่อตรวจสอบวาคอนกรีตนั้นมีขอบเขตสิ้นสุดอยูที่จุดใด และเพื่อตรวจสอบวามีรองรอยของ     
ฐานไพทีเชนเดียวกับที่พบในหลุมขุดตรวจที่ 4 หรือไม (ภาพที่ 82) 
 
 
 
 
                                                  
 3 อักษร “T” ในที่นี้ยอมาจากคําวา “Test Pit” ซึ่งหมายถึง หลุมขุดตรวจสอบทางโบราณคดี  
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 วิธีการขุดตรวจ 
 ในชั้นตนไดเตรียมการไววาจะทําการขุดตรวจอยางละเอียดคือ ขุดตามระดับชั้นดิน
สมมติชั้นละ 10 เซนติเมตร แตจากการขุดตรวจแลวไดพบวามีการเทคอนกรีตเสริมความมั่นคง        
อยูจริง และมีหลักฐานทางโบราณคดีประเภทแกว เศษพลาสติก เศษผา ฯลฯ ซึ่งเปนสิ่งของ              
สมัยปจจุบันนี้ จึงสรุปไดวา พื้นที่บริเวณนี้ไดถูกรบกวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพดั้งเดิมมา
หลายตอหลายครั้งแลว  
 เหตุนี้วิธีการขุดตรวจจึงเปลี่ยนเปนการขุดลอกตามแนวของคอนกรีตและรองรอย        
ชั้นทับถมของอิฐที่เชื่อวาเปนฐานไพทีของปราสาท ซึ่งทําใหการทํางานมีความสะดวกและรวดเร็ว  
มากยิ่งขึ้น สวนหลักฐานทางโบราณคดีที่พบก็ไดทําการเก็บและบันทึกแยกตามแตละหลุมขุดตรวจ 
มิไดแยกตามระดับช้ันดินแตอยางใด 
 
 ผลการขุดตรวจ 
      หลุมขุดตรวจที่ 1  
      พื้นที่บริเวณหลุมขุดตรวจที่ 1 มีระดับผิวดินปจจุบันอยูต่ํากวาเสนระดับสมมติ
มาตรฐานประมาณ 60 เซนติเมตร การขุดตรวจตรงจุดที่ชิดกับฐานปราสาทองคกลางไดขุดลึกลง
ไปจนถึง 95 Cm.Dt.4 จึงไดพบกับแนวคอนกรีต สวนบริเวณกลางหลุมไดพบคอนกรีตที่ระดับ              
116 Cm.Dt. และพื้นที่ที่ติดกับฐานปราสาทองคใตไดพบคอนกรีตที่ระดับ 99  และ 112 Cm.Dt.           
จากการที่มีคอนกรีตปดทับทั่วทั้งหลุมนี้จึงทําใหไมสามารถขุดตรวจลึกลงไปไดอีก (แผนผังที่ 6) 
 การขุดตรวจตรงสวนฐานของปราสาทองคใตไดพบฐานบัวอีก 1 ฐาน จมอยูใต
ระดับพื้นผิวดินปจจุบัน อันประกอบดวย บัวหงาย ทองไม บัวคว่ํา และหนากระดานลาง 
ซ่ึงบางบริเวณก็ยังมีปูนฉาบติดอยูดวย สวนฐานที่จมอยูนี้มีความสูงประมาณ 45 
เซนติเมตร แตจากเทคนิคการกออิฐก็แสดงใหเห็นวาสวนฐานนี้ไดผานการบูรณะมาแลว 
(ภาพที่ 83,84 และลายเสนที่ 16) ขณะที่การขุดตรวจตรงสวนฐานปราสาทองคกลางไมไดให
ขอมูลที่ชวยตอบปญหาการคนความากนัก เพราะการบูรณะไดเทคอนกรีตปดทับแนวของ
อิฐชั้นลางๆซ่ึงนาจะเปนฐานใหญที่รองรับปราสาทอีกชั้นหนึ่งไปเสียแลว (ภาพที่ 85) 
 
           
                                                  
 4 Cm.Dt. หมายถึง หนวยวัดความลึกที่ระบุเปนคาเซนติเมตร (Centimeter) โดยวัดจากเสนระดับ
สมมติมาตรฐาน (Datum Line) ที่กําหนดใหมีคาเทากับ 0 Cm.Dt. ดังนั้น 95 Cm.Dt. จึงหมายถึง ตําแหนงที่ทํา
การวัดนั้นอยูต่ํากวาเสนระดับสมมติมาตรฐาน 95 เซนติเมตร 
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                       หลุมขุดตรวจที่ 2 
       พื้นที่บริเวณหลุมขุดตรวจที่ 2 มีระดับผิวดินปจจุบันต่ํากวาเสนระดับสมมติ
มาตรฐานประมาณ 80 เซนติเมตร ดังนั้นพื้นผิวดินบริเวณหลุมขุดตรวจนี้ซึ่งรวมถึงปราสาท      
องคเหนือดวยนั้น จึงอยูต่ํากวาพื้นผิวดินบริเวณหลุมขุดตรวจที่ 1 ถึง 20 เซนติเมตร  
 บริเวณที่ติดกับฐานปราสาทองคกลางไดทําการขุดตรวจจนลึกลงไปกวาระดับเสนสมมติ
มาตรฐาน 120 เซนติเมตร จึงพบกับชั้นดินปนทรายที่ผสมดวยอิฐหัก ซึ่งอาจเกิดจากการสลายตัว
ของคอนกรีตก็เปนได สวนอิฐแผนสุดทายของฐานปราสาทองคกลางไดส้ินสุดอยูที่ระดับ 94 
Cm.Dt. แตก็คงมีการรบกวนเปลี่ยนแปลงสภาพดั้งเดิมไปมากแลว จึงไมอาจกลาวไดวาหลักฐานที่
พบนี้คือระดับลางสุดของฐานรากปราสาทองคกลาง (ภาพที่ 86 และลายเสนที่ 17) 
 สวนบริเวณท่ีติดกับฐานปราสาทองคเหนือไดขุดลึกลงไปจนถึงระดับ 110 
Cm.Dt. มาสิ้นสุดอยูที่แนวอิฐซ่ึงกอเปนฐานปราสาท แนวฐานอิฐที่พบตรงจุดนี้กอดวยอิฐ
ในสมัยอยุธยาเหมือนกับอิฐที่ใชกอปราสาทองคเหนือนี้ทั้งหลัง แตมีชั้นคอนกรีตปดทับ
อยูตอนบนเหนือแนวฐานอิฐนั้นจนไมอาจขุดตรวจลึกลงไปไดอีก นับเปนเรื่องนาเสียดาย
ที่การบูรณะเสริมความมั่นคงไดทําใหการขุดตรวจครั้งนี้ไมอาจใหคําตอบที่กระจางชัด   
ตอปญหาการกอสรางซอนทับกันของปราสาทองคเหนือได (ภาพที่ 87,แผนผังที่ 7 และ            
ลายเสนที่ 18) 
 
                 หลุมขดุตรวจที่ 3  
        ผลการขุดตรวจในหลุมขุดตรวจที่ 3 ซึ่งขุดขึ้นเพื่อตรวจสอบวาคอนกรีตที่เทเสริม
ความมั่นคงไวจะมีขอบเขตสิ้นสุดตรงจุดใดนั้น พบวาแนวคอนกรีตไดมาสิ้นสุดอยูที่แนวอิฐใหม         
ซึ่งเรียงไวเปนขอบเขต หางจากมุขหนาของปราสาทองคกลาง 50 เซนติเมตร สวนหลักฐานที่พบใน
หลุมที่ 3 นี้ก็เปนแนวคอนกรีตที่มี 2 ระดับ คือ คอนกรีตชั้นบนอยูทางดานเหนือของหลุมพบตั้งแต
ระดับ 81-95 Cm.Dt. สวนบริเวณที่ติดกับดานใตของหลุมมีคอนกรีตอีกชั้นหนึ่งที่ระดับ 116 
Cm.Dt. แตบริเวณมุมตะวันออกเฉียงใตของหลุมก็ไดพบแนวอิฐที่คาดวาเปนองคประกอบของฐาน
ปราสาทแลว (ภาพที่ 88 และแผนผังที่ 6) 
 
                 หลุมขดุตรวจที่ 4  
              หลุมขุดตรวจที่ 4 ไดขุดผานขอบเขตสิ้นสุดของแนวคอนกรีตที่พบในหลุมขุดตรวจที่ 
3 ออกไปทางทิศตะวันออกมาจรดกับสวนทายวิหารสมัยอยุธยา เพื่อตรวจสอบชั้นดินและ          
ชั้นหลักฐานทางโบราณคดีวามีการกอสรางซอนทับกันหรือไม พรอมกันนั้นก็ไดขุดขยายพื้นที่
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ออกมาทางทิศใตเปนหลุมขนาด 1x1 เมตร เพื่อตรวจสอบแนวของฐานไพทีวาจะมีตอเนื่องมายัง
อาณาบริเวณของปราสาทองคใตดวยหรือไม 
 จากการขุดตรวจนอกเขตสิ้นสุดของคอนกรีตออกมาทางตะวันออกประมาณ 1 เมตร          
ไดพบวามีฐานอาคารที่กอเรียงจากอิฐขนาดใหญดวยเทคนิคไมสอปูนแบบเดียวกับลักษณะ             
การกอสรางดั้งเดิมของปราสาทองคกลาง โดยพบตั้งแตระดับ 128 Cm.Dt. หลังจากไดขุดขยาย 
พื้นที่มาทางทิศใตเปนหลุมขนาด 1x1 เมตรแลวก็ไดพบวา ฐานนั้นยังมีตอเนื่องมายังทิศใตลํ้า          
เขามาในพื้นที่ของปราสาทองคใต ซึ่งถาหากขุดขยายออกไปอีกก็เชื่อวายอมไดพบฐานนั้น         
ยาวตอเนื่องออกไปอีกเปนแน (ภาพที่ 89,90 และแผนผังที่ 6) 
 หลังจากนั้นไดทําการขุดขยายพื้นที่ออกไปทางทิศตะวันออกเพื่อใหจรดกับสวนทายของ
วิหาร ซึ่งก็ไดพบวายังมีแนวของฐานอิฐนั้นตอเนื่องออกมาทางตะวันออกอีก จนกระทั่งไดพบขอบ
ของฐานซึ่งมีลักษณะเปนฐานบัวอยางชัดเจน โดยขอบของฐานนี้อยูหางจากมุขหนาของปราสาท
องคกลาง 2 เมตร หรือหางจากมุขหนาของปราสาทองคใต 3 เมตร ฐานนี้มีระดับลางสุดที่ 235 
Cm.Dt. แตการขุดตรวจก็ไดพบเพียงสวนลางของฐานอันประกอบดวย ฐานหนากระดานลาง            
บัวคว่ํา และทองไม สวนเหนือจากนั้นขึ้นไปที่ควรจะมีบัวหงายและหนากระดานบนไดถูกขุดตัด
ออกไปในอดีตซึ่งไมอาจทราบไดวาเมื่อใด โดยสรุปแลวจึงไดพบวารองรอยของสวนฐานนี้มี          
ความสูง 107 เซนติเมตร (ภาพที่ 91,แผนผังที่ 6 และดูลายเสนที่ 19)  
 ในสวนของพื้นที่ขุดตรวจตรงที่ติดกับสวนทายวิหารนั้นไดพบหลักฐานสําคัญ เนื่องจาก           
ไดพบวาขอบของฐานอิฐที่กลาวถึงขางตนนั้นไดหักมุม 90 องศา ตอออกไปทางตะวันออกขนานกับ
แนววิหารดานบนในลักษณะเปนมุขของฐานไพทีที่อยูดานหนาปราสาทองคกลาง ระดบัลางสดุของ
สวนนี้คือที่ 235 Cm.Dt. เปนศิลาแลงกอข้ึนเพื่อทําเปนฐานแผ ถัดขึ้นมาเปนหนากระดานลางที่ใช
ศิลาแลงเชนเดียวกัน ตอเนื่องขึ้นไปเปนสวนของบัวคว่ําที่โกลนจากศิลาแลง 1 ชั้น และอิฐ 2 ชั้น 
เหนือจากนั้นขึ้นไปเปนทองไมที่กอจากอิฐซ่ึงมีการถากอิฐนั้นเปนคิ้วหรือลวดบัวเล็กๆดวย ถัดจากนี้
ข้ึนไปที่ระดับ 142 Cm.Dt. ไดพบวามีการนําดินมาอัด เพื่อจะกอเปนฐานรากวิหาร ชั้นดินอัดนี้มี
ความหนา 8 เซนติเมตร หลักฐานที่พบเหนือระดับนี้มีการนําอิฐที่มีทั้งอิฐเกาและใหมผสมกันมาทํา
เปนฐานราก จนกระทั่งที่ระดับ 113 Cm.Dt. จึงเปนสวนของฐานวิหารที่กอดวยอิฐขนาดเล็กและใช
กรรมวิธีสอปูนตามแบบอยุธยาอยางแทจริง (ภาพที่ 92-94 และลายเสนที่ 20) 
 จากหลักฐานที่พบนี้แสดงใหเห็นวา มีการกอสรางวิหารสมัยอยุธยาทับอยูบน         
ฐานไพทีของปราสาทที่มีมาแตเดิม พื้นที่บริเวณนี้จึงมีการกอสรางในอดีตอยางนอย 2 
ชวงสมัยสําคัญ คือ 1.ชวงเวลาที่มีการกอสรางฐานไพทีซ่ึงรวมสมัยกับปราสาทอิฐ 2.ชวงที่
มีการกอสรางวิหาร ซ่ึงทราบคอนขางแนวาตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยกอนที่จะกอ
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วิหารนั้นก็ไดมีการปรับพื้นที่คือขุดเอาอิฐชั้นบนๆของฐานไพทีออก แลวจึงนําดินมาอัด 
กอนที่จะนําอิฐทั้งเกาและใหมมาทําเปนฐานราก แลวจึงสรางวิหารนั้นทับอยูตามแนวของ           
ฐานไพทีเดิม 
 
                 หลุมขดุตรวจที่ 5  
        จากการขุดตรวจไดพบวา คอนกรีตซึ่งอยูใตระดับผิวดินปจจุบัน 30 เซนติเมตรนั้น  
มีขอบเขตสิ้นสุดอยูในแนวเดียวกันกับหลักฐานที่พบในหลุมขุดตรวจที่ 3 คือมาสิ้นสุดอยูที่แนวอิฐ
ใหมซึ่งเรียงไวเปนขอบเขต หางจากมุขหนาของปราสาทองคกลาง 50 เซนติเมตร หรือหางจาก         
มุขหนาของปราสาทองคเหนือ 1 เมตร  
 เมื่อพนแนวคอนกรีตนั้นออกมาทางตะวันออกแลว จึงไดขุดพบชั้นทับถมของอิฐที่
คาดวาเปนฐานไพทีของปราสาทแบบเดียวกับที่พบในหลุมขุดตรวจที่ 4 เพราะไดพบ        
การเรียงอิฐขนาดใหญดวยเทคนิคไมสอปูน ตําแหนงสูงสุดที่พบคือ 124 Cm.Dt. แตคงมีการ
ขุดตัดอิฐบางสวนออกไปเชนเดียวกับที่พบในหลุมขุดตรวจที่ 4 เพราะไมไดพบอยูในลักษณะของ
ฐานเรียบๆแบบที่ควรจะเปน สวนชั้นลางสุดที่พบในหลุมนี้คือระดับ 188 Cm.Dt. ซึ่งไมไดเปน
จุดสิ้นสุดเนื่องจากแนวอิฐช้ันนี้ปรากฏอยูทั่วทั้งหลุมจนไมอาจทําการขุดตรวจไดอีกตอไป (ภาพที่ 
95-96, แผนผังที่ 7 และดูลายเสนที่ 21) และเราก็มีขอมูลจากหลุมขุดตรวจที่ 4 อยูแลววา ระดับ
ลางสุดของฐานไพทีนี้คือ 235 Cm.Dt.  
 ลักษณะที่พบทั้งหมดนี้บงชี้วา แนวของฐานนี้ยังมีตอเนื่องออกไปอีกทั้ง 4 ดานของหลุม 
กลาวคือ หากขุดออกมาทางตะวันออกอีกราว 30 เซนติเมตร ก็คงจะพบกับขอบฐานไพทีทาง
ตะวันออกแบบที่พบในหลุมขุดตรวจที่ 4 ซึ่งก็จะอยูหางออกมาจากมุขหนาของปราสาทองคเหนือ
ประมาณ 3 เมตร และหากขุดมาทางทิศใตก็คงจะมาเชื่อมตอเปนแนวเดียวกันกับรองรอยของฐาน
ที่พบในหลุมขุดตรวจที่ 4 ที่สําคัญคือ ฐานนี้ควรมีตอออกไปอีกทางทิศเหนือ ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาจากตําแหนงและระยะทางแลว ฐานนี้ยอมจะตองรองรับปราสาทองคเหนือ     
ไวดวย จึงทําใหสามารถกลาวไดวา ชั้นทับถมของอิฐที่พบทั้งในหลุมขุดตรวจที่ 4 และ 5 
คือฐานไพทีของปราสาทอิฐทั้ง 3 องค 
 
 โบราณวัตถุที่พบ 
      กระเบื้องมุงหลังคา 
      โบราณวัตถุที่พบมากที่สุดในการขุดตรวจครั้งนี้คือ กระเบื้องมุงหลังคาที่ทํามาจาก
ดินเผา ซึ่งนาจะเปนของวิหารทางดานหนาปราสาทองคกลางนั่นเอง โดยเกือบทั้งหมดเปน
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กระเบื้องกาบกลวย (ภาพที่ 97-98) แตก็มีกระเบื้องดินขอปะปนอยูบางเล็กนอย (ภาพที่ 99) 
หากแตนาเสียดายที่ไมพบชิ้นสวนของกระเบื้องเชิงชายที่มีไวสําหรับอุดหนาของกระเบื้อง               
กาบกลวย  เพราะสามารถจะนํามาบงบอกถึงอายุสมัยได กลาวคือ โดยทั่วไปแลวถาหากเปน
กระเบื้องเชิงชายรูปกลีบบัวก็นาจะเปนงานในวัฒนธรรมขอม แตหากเปนรูปเทพพนมแบบไทยแลว
ก็ควรเปนงานในสมัยอยุธยานั่นเอง 
 
       เศษภาชนะดินเผา 
      การขุดตรวจครั้งนี้ก็ไดพบเศษภาชนะดินเผาเปนจํานวนมากพอใช ซึ่งแบงไดเปน 3 
ประเภท คือ 1.ภาชนะเนื้อดินธรรมดา 2.ภาชนะเนื้อแกรงไมเคลือบ และ 3.เครื่องเคลือบ โดยพบ
ภาชนะเนื้อดินธรรมดามากที่สุด (ภาพที่ 100) รองลงมาคือ เครื่องเคลือบ ซึ่งมีทั้งที่เปนของไทยและ
เครื่องถวยจีนซึ่งพบมากกวา (ภาพที่ 101) และที่พบในปริมาณนอยก็คือ ภาชนะเนื้อแกรงประเภท 
ไมเคลือบ (ภาพที่ 102) 
 อยางไรก็ดี การศึกษาครั้งนี้มิไดเนนที่การวิเคราะหเศษภาชนะดินเผา จึงยังไมไดทําการ
จัดจําแนกอยางละเอียด ซึ่งเปนสิ่งที่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในโอกาสตอไป และเชื่อวาจะใหขอมูล
ที่นาสนใจเกี่ยวกับการใชพื้นที่บริเวณศาสนสถานปรางคแขกเพื่อประกอบกิจกรรมในสมัยโบราณ
ไดอยางแนนอน 
 
 ชิ้นสวนประติมากรรมปูนปน 

ชิ้นสวนประติมากรรมปูนปนชิ้นนี้พบในหลุมขุดตรวจที่ 1 มีความสูง 11 เซนติเมตร 
จากเคาโครงที่พอสังเกตไดสันนิษฐานวา อาจเปนสวนปากของสิงหในศิลปะทวารวดี อยางไรก็ตาม 
โบราณวัตถุชิ้นนี้ก็พบอยูในชั้นดินที่มีการรบกวนจากการเทคอนกรีตในสมัยหลังแลว จึงไมสามารถ
นํามากําหนดอายุสมัยไดแตอยางใด (ภาพที่ 103-104) 
 

เศียรพระพุทธรูป 
เศียรพระพุทธรูปที่พบนี้ทําจากสําริด ขุดพบในหลุมขุดตรวจที่ 4 ที่ระดับ 96 Cm.Dt. 

และหางจากสวนทายฐานวิหารสมัยอยุธยาไปทางทิศใต 26 เซนติเมตร โบราณวัตถุชิ้นนี้อยูใน
สภาพชํารุดเหลือเฉพาะสวนของพระเศียร มีความสูง 5.2 เซนติเมตร (ภาพที่ 105) 
 จากการวิเคราะหรูปแบบศิลปะแลวคาดวา เศียรพระพุทธรูปนี้มีอายุอยูในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 นั่นคือตรงกับชวงที่มีการปฏิสังขรณศาสนสถานแหงนี้     
คร้ังสําคัญในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช  
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ชิ้นสวนพระพิมพ 
พระพิมพดินเผาชิ้นนี้พบในหลุมขุดตรวจที่ 1 อยูในสภาพชํารุดแตกหัก สวนที่พบคือ

พระเศียร มีความสูงเพียง 2.6 เซนติเมตร (ภาพที่ 106) คาดวาเปนพระพิมพสมัยอยุธยา รวมสมัย
กับเศียรพระพุทธสําริดขางตนนั่นเอง  
 

ชิ้นสวนประดับสถาปตยกรรม 
ชิ้นสวนที่พบนี้ทํามาจากดินเผาและไดมาจากหลุมขุดตรวจที่ 4  มี 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งมี

ขนาดกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 9.5 เซนติเมตร อีกชิ้นมีขนาดเล็กกวา กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 5 
เซนติเมตร ทั้ง 2 ชิ้นมีลักษณะคลายกันคือ ดานหนาแกะสลักลวดลาย ทํานองลายพุมขาวบิณฑ 
เชื่อวาชิ้นสวนที่พบนี้คงมีไวสําหรับประดับอาคาร คืออาจทําขึ้นเพื่อตกแตงผนังวิหารสมัยอยุธยา
ตอนปลายทางดานหนาของปราสาทก็เปนได (ภาพที่ 107) 
 
สรุปผลการขุดตรวจทางโบราณคดี 
 ขอมูลจากการขุดตรวจทางโบราณคดีในคร้ังนี้ไดแสดงใหเห็นวา แตเดิมปราสาทอิฐ 
ทั้ง 3 องคของโบราณสถานปรางคแขก ต้ังอยูบนฐานไพทีขนาดใหญฐานเดียวกัน           
ซ่ึงเปนขอมูลใหมที่ยังไมเคยมีการคนพบหรือเผยแพรมากอน5  
 ฐานนี้มีสวนลางสุดจมอยูใตระดับพื้นผิวดินในปจจุบันกวา 175 เซนติเมตร            
และมีขอบเขตสิ้นสุดหรือขอบของฐานทางดานตะวันออกหางจากมุขหนาของปราสาทองคกลาง          
2 เมตร หรือหางจากมุขหนาของปราสาทองคใตและองคเหนือ 3 เมตร (แผนผังที่ 8) ฐานไพทีนี้         
มีลักษณะเปนฐานบัว 1 ฐาน ซึ่งใชทั้งศิลาแลงและอิฐขนาดใหญในการกอ (ลายเสนที่ 20) ทั้งยัง
เปนเทคนิคการกออิฐไมสอปูนตามแบบวิธีการกอสรางดั้งเดิมของปราสาทองคกลางและปราสาท          
องคใต คาดวาฐานไพทีนี้อาจมีความสูงทั้งหมดราว 150 เซนติเมตร อยางไรก็ตาม คงไดมีการขุด
ตัดหรือปรับเปลี่ยนสภาพของฐานนี้ไปมากแลว ซึ่งอาจเกิดจากการปรับพื้นที่ในสมัยอยุธยาหรือใน
คราวที่มีการบูรณะเสริมความมั่นคงโดยกรมศิลปากรเมื่อไมนานมานี้ก็เปนได 

                                                  
5 การคนพบครั้งนี้ชวยสนับสนุนขอสันนิษฐานของ ศาสตราจารยบัวเซอลิเยร ที่เคยกลาวไววา           

“เราอาจจะถือโอกาสจากการดําเนินงานครั้งนี้ คนหาฐานไพทีของปราสาททั้ง 3 องค ซึ่งคอนขางเชื่อไดวา             
ยังจมอยูใตพื้นดิน” ดูใน Boisselier, “Recherches archéologiques en Thaïlande. II : Rapport sommaire 
de la Mission 1965 (26 juillet – 28 novembre),” Arts Asiatiques : 54.  
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 นอกจากนี้ยังไดพบวาฐานไพทีดังกลาวมีมุขตอยื่นออกไปทางทิศตะวันออกของปราสาท
องคกลางดวย ซึ่งมุขนี้ยังไมอาจทราบไดวาเปนสวนที่รองรับอาคารหรือเปนบันไดทางขึ้นตามแบบ
ที่พบในศาสนสถานของขอมแหงอ่ืนๆ (แผนผังที่ 9-11) แตสวนของมุขนี้ก็ไดถูกปรับเปลี่ยนโดยมี
การกอวิหารสมัยอยุธยาตอนปลายซอนทับอยูอยางชัดเจน อันแสดงใหเห็นวา ศาสนสถาน 
ปรางคแขกนี้มีการกอสรางใน 2 ชวงสมัยสําคัญ คือ 1.สมัยที่มีการกอสรางปราสาท 
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 และ 2.สมัยอยุธยาตอนปลายในรัชกาลของสมเดจ็พระนารายณ
มหาราช 
 หลักฐานทั้งหมดไดแสดงใหเห็นวา ปราสาทอิฐทั้ง 3 องคสรางขึ้นพรอมกันบน         
ฐานไพทีนั้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 สําหรับปราสาทองคใตที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรม
บางประการแตกตางไปจากปราสาทองคกลางคือไมมีเสาประดับมุม ก็อาจจะตั้งเปนขอสังเกต          
ไดวา อาจเกิดจากการใหความสําคัญมากเปนพิเศษในการประดับตกแตงปราสาทองคกลางที่เปน
ประธานของศาสนสถาน เพราะแมแตที่ปราสาทโลเลย ประเทศกัมพูชา (พ.ศ.1436) ปราสาทบาง
องคก็ยังสลักผนังอิฐเปนเสาประดับมุมอยางชัดเจน (ภาพที่ 32) ขณะที่ปราสาทขางเคียงกัน         
บางองคกลับไมมีการสลัก แตทําเปนลวดลายปูนปนในลักษณะของเสาประดับมุมแทน (ภาพที่ 31)  
 สืบเนื่องจากที่กลาวมานี้ เสาประดับมุมจึงไมอาจเปนตัวกําหนดอายุสมัยวา
ปราสาทองคใตสรางขึ้นภายหลังปราสาทองคกลางได เพราะเทคนิคการกอสรางอ่ืนๆของ
ปราสาทองคใต ทั้งการกออิฐ และการทําประตูหลอก ก็เปนแบบเดียวกันกับปราสาท         
องคกลาง ยิ่งเมื่อไดขุดตรวจทางโบราณคดีและพบวามีฐานไพทีที่รองรับปราสาท               
ทั้ง 3 องคแลว จึงไมตองสงสัยเลยวา ปราสาทองคใตยอมสรางขึ้นพรอมกับปราสาท   
องคกลางนั่นเอง 
 สําหรับปราสาทองคเหนือนั้นก็ตองเคยมีปราสาทหลังเดิมที่สรางขึ้นพรอมกับ
ปราสาทองคกลางและองคใตอยูกอน แลวอาจพังทลายลงไปทั้งหมดในคราวใดคราวหนึ่ง 
หรืออยูในสภาพชํารุดทรุดโทรมอยางมาก จนกระทั่งในสมัยอยุธยาตอนปลายเมื่อมี     
การปฏิสังขรณศาสนสถานแหงนี้ครั้งใหญ จึงไดมีการกอสรางปราสาทหลังใหมขึ้นทั้งหมด          
บนตําแหนงของปราสาทองคเดิม ซ่ึงถาหากไมไดมีการเทคอนกรีตเพื่อเสริมความมั่นคง 
ไวแลวก็เชื่อวา ในการขุดตรวจคงจะไดคนพบหลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นวามีการ
กอสรางซอนทับกันเปนแน 
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บทที่ 5  
สรุปและเสนอแนะ 

 
 การศึกษารูปแบบศิลปะเพื่อกําหนดอายุสมัยปราสาทอิฐทั้ง 3 องคของโบราณสถาน
ปรางคแขกแหงเมืองลพบุรีในครั้งนี้ นอกจากจะไดทําการตรวจสอบขอเสนอของนักวิชาการใน          
อดีตแลว ยังไดเสนอแนะประเด็นเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งไดดําเนินการขุดตรวจทางโบราณคดี 
เพื่อตรวจสอบขอสันนิษฐานที่ไดจากการวิเคราะหรูปแบบศิลปะดวย  
 ในสวนของการวิเคราะหรูปแบบศิลปะไดนํามาสูขอสันนิษฐานที่วา ปราสาทองคกลาง
อาจสรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 เพราะมีลักษณะดั้งเดิมหลายประการที่สามารถเทียบไดกับ
สถาปตยกรรมขอมที่มีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 สวนปราสาทองคใตนั้นแมจะมีลักษณะ
ดั้งเดิมบางอยางเหมือนกับปราสาทองคกลาง แตก็มีรูปแบบบางประการที่บงชี้วามีพัฒนาการไป
ระดับหนึ่งแลว ดังนั้นจึงอาจจะสรางขึ้นพรอมกับปราสาทองคกลางหรือสรางขึ้นภายหลังเล็กนอย 
ก็ได ขณะที่ปราสาทองคเหนือตามที่เห็นในปจจุบันควรเปนงานที่สรางขึ้นใหมทั้งหมดในสมัย
อยุธยาตอนปลาย  
 สําหรับการขุดตรวจทางโบราณคดีซึ่งทําขึ้นเพื่อตรวจสอบขอสันนิษฐานที่วา ปราสาท 
องคใตและองคเหนือสรางขึ้นครั้งแรกพรอมกับปราสาทองคกลางหรือไม ก็ทําใหไดพบขอมูลใหม
คือ ใตระดับพื้นผิวดินในปจจุบันยังมีฐานไพทีที่รองรับปราสาทอิฐทั้ง 3 องคอยู ดังนั้นปราสาททั้ง      
3 องคจึงสรางขึ้นพรอมกันบนฐานไพทีนั้น ซึ่งอาจเปนงานในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 โดยที่ปราสาท
องคเหนือตองเคยมีปราสาทหลังเดิมอยูกอน แลวอาจพังทลายลงไปในคราวใดคราวหนึ่งหรืออยูใน
สภาพชํารุดอยางมาก จนกระทั่งในสมัยอยุธยาตอนปลายจึงไดมีการกอสรางปราสาทหลังใหมข้ึน
บนตําแหนงของปราสาทองคเดิม 
 ขอมูลที่ไดทั้งจากการวิเคราะหรูปแบบศิลปะและจากการขุดตรวจทางโบราณคดี
สามารถอธิบายไดวา ศาสนสถานปรางคแขกมีการกอสรางใน 2 ชวงสมัยสําคัญ คือ 1) สมัยแรก
สรางปราสาททั้ง 3 องค ซึ่งอาจมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 และ 2) การบูรณะปฏิสังขรณ         
คร้ังใหญในสมัยอยุธยาตอนปลาย ภายใตรัชกาลของสมเด็จพระนารายณมหาราช (ครองราชย        
พ.ศ.2199-2231) ทั้งนี้ยังไมรวมไปถึงการบูรณะอีกหลายตอหลายครั้งโดยกรมศิลปากรเมื่อไมนาน
มานี้ ซึ่งการดําเนินงานในแตละครั้งของกรมศิลปากรก็ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลักฐานไป            
อยางมากมายดวย 
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 อยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ยังไมสามารถใหคําอธิบายถึงรูปแบบของฐานไพทีที่
คนพบจากการขุดตรวจทางโบราณคดีไดอยางชัดเจน เนื่องจากเปนการขุดตรวจอยางจํากัดพื้นที่ 
ทั้งนี้ยังมีคําถามที่นาสนใจตามมาอีกหลายประเด็น เชน สวนฐานไพทีที่ยื่นออกมาทางดานหนา
ปราสาทองคกลางซึ่งมีการสรางวิหารสมัยอยุธยาซอนทับอยูนั้น เปนสวนของมุขที่ตอยาวออกมา
มากหรือเปนบันไดทางขึ้นศาสนสถาน หรือที่ปราสาทองคใตและองคเหนือนั้นจะมีมุขหรือบันได
แบบที่พบทางดานหนาของปราสาทองคกลางหรือไม หรือขอบของฐานไพทีทางดานทิศเหนือและ
ทิศใตนั้นจะสิ้นสุดตรงจุดใด ฯลฯ ซึ่งการดําเนินงานขุดตรวจทางโบราณคดีเพิ่มเติมในโอกาสตอไป      
เทานั้นที่นาจะใหคําตอบตอปญหาขางตนได  
 อนึ่ง ยังควรที่จะไดมีการขุดคนทางโบราณคดี เพื่อศึกษาชั้นดินและชั้นทับถมของ
หลักฐานทางโบราณคดีอยางละเอียด อันจะเปนการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการขุดตรวจ          
อีกทางหนึ่ง แมกระทั่งการวิเคราะหรูปแบบศิลปะของปราสาททั้ง 3 องค ก็ควรที่จะไดมีการ
พิจารณาปรับเปลี่ยน หากพบหลักฐานที่มีความนาเชื่อถือมากกวาที่ไดนําเสนอไปแลว  
 ทั้งหมดนี้คือความทาทายและความนาสนใจที่พบเสมอในการศึกษาวิชาประวัติศาสตร
ศิลปะและโบราณคดี  
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แผนผังที่ 1 ตําแหนงเมืองตางๆในดนิแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
ดัดแปลงจาก : Robert L.Brown, ed., Art from Thailand (India :  
Marg Publications, 1999), n.pag. 
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แผนผังที่ 2 ตําแหนงของโบราณสถานในตัวเมืองลพบุรี 
ที่มา : นิธี สีแพร, “เทวสถานปรางคแขก จ.ลพบุรี” (สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), แผนผังที่ 1. 
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แผนผังที่ 3 ผังบริเวณของโบราณสถานปรางคแขก 
ที่มา : หนวยศลิปากรที ่1 ลพบุรี, ทะเบยีนโบราณสถานจังหวัดลพบุรี เลม 1 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมาพันธ, 2531), 19. 
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แผนผังที่ 4 ปราสาทอิฐทัง้ 3 องคของโบราณสถานปรางคแขก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
200

 
 

 
 
 
    

  

 
 

แผนผังที่ 9 ปราสาทหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย อายุราวพทุธศตวรรษที ่16 
ที่มา : กรมศิลปากร, รายงานการสาํรวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2502, พิมพคร้ังที ่2 (กรงุเทพฯ : กรมศิลปากร, 2522), 35. 
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แผนผังที่ 10 ปราสาทกูกาสงิห จังหวัดรอยเอ็ด อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 
ที่มา : กรมศิลปากร, รายงานการสาํรวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค 2 พ.ศ.2503-2504 (พระนคร : กรมศิลปากร, 2510), 40. 
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แผนผังที่ 11 ปราสาทปรางคกู จังหวัดศรษีะเกษ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 
ที่มา : กรมศิลปากร, รายงานการสาํรวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค 2 พ.ศ.2503-2504 (พระนคร : กรมศิลปากร, 2510), 35. 
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ลายเสนที ่1 เจดียจุลประโทน จงัหวัดนครปฐม การกอสรางระยะที ่1  
       จากการสนันษิฐานของ ศาสตราจารย ปแอร ดูปองต                                          

                    ศลิปะทวารวดี ราวพทุธศตวรรษที่ 12-13 
ที่มา : Pierre Dupont, L’archéologie mðne de Dvâravatî (Paris :  
École française d’Extrême-Orient, 1959), Pl.VII. 
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ลายเสนที ่2 เจดียหมายเลข 1 เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 
ที่มา : สมศักดิ์ รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบัว (ม.ป.ท. กรมศิลปากรจัดพิมพเนื่องในงาน
พระราชทานเพลิงศพ วาที่ ร.ต.สมศักดิ์ รัตนกุล เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2535), 77. 
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ลายเสนที ่3 โบราณสถานหมายเลข 18 (วดัโขลง) เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี 
       ศิลปะทวารวดี ราวพทุธศตวรรษที่ 13-15 
ที่มา : Jean Boisselier, “Travaux de la mission archéologique Française en    
Thaïlande (juillet – novembre 1966),” Arts Asiatiques, Tome 25 (1972) : fig.32. 
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ลายเสนที ่4 ชองเวาภายในหองครรภคฤหะ ปราสาทพนมคะยงั ประเทศกัมพูชา  
           ศิลปะขอมสมัยกอนเมืองพระนคร ราวพทุธศตวรรษที่ 12-13 

ที่มา : Henri Parmentier, L’art Khmèr primitif (Paris : Publications de 
École française d’Extrême-Orient, 1927), Planches : Pl.XLVI. 
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ลายเสนที ่5 (จากรูปที ่47) ชุดลวดบัวที่ฐานปราสาทองคกลาง โบราณสถานปรางคแขก 
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ลายเสนที ่6 ชุดฐาน “Adisthana” ในสถาปตยกรรมอินเดีย ซึ่งมีบัวลูกแกว “Kumuda”  
     เปนลวดบัวที่มีความสําคญัที่สุด 
ที่มา : Michael W.Meister, Encyclopaedia of Indian Temple Architecture. South 
India Lower Drâvidadêsa 200 B.C.-A.D.1329 (Delhi : Oxford University Press, 
1983), 130, 154, 162. 
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ลายเสนที ่7 ชุดลวดบัวที่ฐานปราสาทสมโบรไพรกุก กลุมเหนือ หลังที่ 1 
                  ศลิปะขอมสมัยกอนเมืองพระนคร ราวพุทธศตวรรษที่ 12 
ที่มา : Henri Parmentier, L’art Khmèr primitif (Paris : Publications de 
École française d’Extrême-Orient, 1927), Planches : Pl.XX. 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
210

 
 
 
 
 
 

 
 

ลายเสนที ่8 ชุดลวดบัวที่ฐานปราสาทโอพอง ศิลปะขอมสมัยกุเลน 
                   ราวครึ่งหลังของพทุธศตวรรษที่ 14-ตนพทุธศตวรรษที่ 15 
ที่มา : Henri Parmentier, L’art Khmèr primitif (Paris : Publications de 
École française d’Extrême-Orient, 1927), Planches : Pl.LIX. 
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ลายเสนที ่9 (จากรูปที ่54) ชุดลวดบัวที่ฐานปราสาทโลเลย ศิลปะขอมสมัยพระโค  
                  รัชกาลพระเจายโศวรมันที ่1 (พ.ศ.1436) 
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ลายเสนที ่10 ชุดลวดบัวที่ฐานปราสาทประธาน ปราสาทพนมบาแค็ง ศิลปะขอมสมัยบาแค็ง 

    รัชกาลพระเจายโศวรมนัที ่1 (ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15) 
ที่มา : Jacques Dumarçay, Phnom Bakheng. Étude architecturale du temple  
(Paris : Mém. archéologiques de l’EFEO, 1972), Pl.XIII. 
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ลายเสนที ่11 (จากรูปที ่56) ชุดลวดบัวที่ฐานปราสาทบนัทายปรจนั ทีเ่มืองเกาะแกร  
          ศิลปะขอมสมัยเกาะแกร รัชกาลพระเจาชยัวรมนัที่ 4 
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      1.ปราสาทพระโค (จากรูปที่ 57)                   2.ปราสาทบากอง (จากรูปที่ 58) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      3.ปราสาทโลเลย (จากรูปที่ 59)               4.ปราสาทพนมบาแค็ง (จากรูปที่ 60) 
 

ลายเสนที ่12 สัดสวนระหวางทับหลังกับลวดบัวรัดเกลาของเสาติดกับผนัง 
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    1.ปราสาทปกษีจํากรง (จากรูปที่ 61)              2.ปราสาทเนียงเขมา (จากรูปที่ 62) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ปราสาทแมบุญตะวันออก (จากรูปที่ 63)          4.ปราสาทบันทายสรี (จากรูปที่ 64) 
 

 
ลายเสนที ่13 สัดสวนระหวางทับหลังกับลวดบัวรัดเกลาของเสาติดกับผนัง 
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        1.ปราสาทเขาพระวิหาร (จากรูปที่ 65) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
          2.ปราสาทองคกลางของปรางคแขก 
                (จากรูปที่ 66) 

 
 

ลายเสนที ่14 สัดสวนระหวางทับหลังกับลวดบัวรัดเกลาของเสาติดกับผนัง 
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ลายเสนที ่15 เทคนิคการเขากรอบประตูแบบบากมมุ 45 องศา 
                    a.ปราสาทตระเปยงคะยัง  b.ปราสาทเสกตาตุย c.ปราสาทแมบุญตะวันออก 
ที่มา : Jean Boisselier, Asie du Sud-Est : I. Le Cambodge (Paris : Picard, 
Manuel d’archéologie d’Extrême-Orient, 1966), fig.26. 
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ลายเสนที ่16 ฐานบวัของปราสาทองคใตทีขุ่ดพบในหลมุขุดตรวจที่ 1 
                    จากการกออิฐแสดงวาชุดฐานของปราสาทนี้ผานการบูรณะมาแลว 
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ลายเสนที ่17 หลักฐานที่พบบริเวณฐานปราสาทองคกลางในหลุมขุดตรวจที ่2 
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ลายเสนที ่18 หลักฐานที่พบบริเวณฐานปราสาทองคเหนอืในหลุมขุดตรวจที่ 2 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
222

 
ลายเสนที ่20 ฐานไพทีและวหิารซึ่งสรางทบัซอนกนัทีพ่บในหลุมขุดตรวจที่ 4 
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