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 งานวิจัยฉบับน้ีมีจุดมุงหมายท่ีจะศึกษาเร่ืองราวในประเด็นตาง ๆ ของศิลปกรรมเนื่องใน
วัฒนธรรมเขมรท่ีเมืองศรีเทพ โดยมุงการศึกษาในประเด็นตาง ๆ ท่ีมีผูศึกษาไวแลวในอดีตและไดเพิ่มเติม
ประเด็น แนวคิด ขอมูลใหมเพื่อเสริมสรางความกระจางใหแกอดีตทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณศรีเทพ
ในแงมุมตาง ๆ มีความสมบูรณมากขึ้น อาจแบงออกเปน 3 ประเด็นหลัก ๆ  ดังตอไปน้ี 
 1. กลุมเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกเมืองศรีเทพกลุมน้ีอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 13 ถึงราว
ตนพุทธศตวรรษท่ี 14 โดยมีลักษณะเฉพาะตัวและแรงบันดาลใจทางดานรูปแบบจากศิลปะไพรกเมง-
กําพงพระในเขมรและศิลปะทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย เทวรูปพระกฤษณะโควรรธนะ ควร
สรางข้ึนในชวงราวพุทธศตวรรษท่ี 13  โดยมีลักษณะเฉพาะถ่ินและรับแรงบัลดาลใจมาจากวัฒนธรรม
ทวารวดีเทวรูปพระสุริยะท่ีเมืองศรีเทพ องคท่ี 3 มีอายุอยูในชวงปลายพุทธศตวรรษท่ี 14-ตนพุทธศตวรรษ
ท่ี15 ในขณะท่ีกลุมพระพุทธรูป พระโพธิสัตวจากเมืองศรีเทพและภาพสลักบนถํ้าถมอรัตนมีอายุอยู
ในชวงราวกลางพุธศตวรรษท่ี 13-ชวงตนพุทธศตวรรษท่ี 15 โดยไดรับอิทธิพลจากทวารวดีภาคกลาง และ
มีความสัมพันธกับพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงกลุมประติมากรรม
สําริดบริเวณท่ีราบสูงโคราชและศิลปะเขมรชวงกอนเมืองพระนคร  
 2. ปรางคศรีเทพ ปรางคสองพี่นอง รวมถึงทับหลังจากเมืองศรีเทพมีอายุอยูในชวงกลาง
พุทธศตวรรษท่ี 17-ปลายพุทธศตวรรษท่ี 17 ท้ังน้ีในสวนของปรางคฤๅษีน้ัน คงทําไดเพียงกําหนดอายุราว
กลางพุทธศตวรรษท่ี 16-กลางพุทธศตวรรษท่ี 17  
 3. จากหลักฐานทางดานศิลปกรรม จารึก และโบราณคดียอมแสดงใหเห็นวาในชวงเวลา
พุทธศตวรรษท่ี 12-ตนพุทธศตวรรษท่ี 16 น้ัน วัฒนธรรมเขมรสมัยกอนเมืองพระนครและวัฒนธรรมทวาร
วดีไดเจริญข้ึนอยางมากภายในเมืองศรีเทพ กอนท่ีวัฒนธรรมเขมรจะเร่ิมเจือจางลงโดยวัฒนธรรมแบบ
ทวารวดียังคงไดรับความนิยมอยางตอเน่ือง จนกระท่ังเร่ิมเส่ือมความนิยมและสลายหายไปในชวงปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 16 เปนตนมาโดยมีวัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครเขามาแทนท่ีอยางส้ินเชิง ท้ังน้ี
ศึกษาหลักฐานทางดานจารึกรวมกับศิลปกรรมบงชี้วาเมืองศรีเทพอาจไมเก่ียวของกับ “ศรีจนาศะ” อีกท้ัง
พอท่ีจะกลาวไดวาเมืองศรีเทพปรากฏรองรอยของการนับถือบูชาพระสุริยะหนาแนนท่ีสุดและเชื่อวา
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 The purpose of this thesis was to study Khmer Arts in Si Thep district, Petchabun 

province, Thailand. The research aimed not only to clarify the result of previous observations, 

but also proposed new information to complement the knowledge about the tradition in the 

ancient city of Si Thep. There are three additional concepts learned from present investigation. 

 First of all, cylindrical-shaped hat wearing Hindu sculptures dated from the 8th to 

early 9th century were observed in Si Thep. The works displayed unique styles related to both 

Prei Khmeng-Kompong Preah tradition of Khmer Arts and Dhavaravati tradition of Thai Arts 

which was frequently observed in central region of Thailand. Such findings as the statue of 

Krishna lifting the Govardhana hill might be established in the 8th century and inspired by the 

local Dhavaravati style. In addition, similar style on Surya image aged from end of 9th to early 

10th century was also observed (fig.3). Besides, a group of Bodhisattava images and the high 

reliefs found in Thamorat cave were produced during mid of the 8th and early of the 10th 

century. These Bodhisattava figures were speculated to be influenced by central Dhavaravati 

tradition and stylistically related to many artifacts found in Thailand including Buddha and 

Bodhisattava of the Northwestern tradition, the bronze figures in the Korat Plateau and also 

the pre-Ankhorian sculptures. 

 Secondly, Prang Si Thep, Prang Song Phi Nong and the lintel in Si Thep found to 

be dated from mid to end of the 12th century. However, Prang Rishi cannot be estimated 

earlier than between mid of 11th to mid of 12th century. 

 Finally, the archaeological and inscriptional evidences showed that Pre-Angkorian 

and Dhavaravati traditions flourished in the Ancient city of Si Thep during the 7th and early 11 

century.  Pre-Angkhorian tradition then declined while the Dharavati style continued to be 

influential to Si Thep before being less popular and disappeared in the end of 11th century 

under the emerging influence of Angkorian tradition. Presumption supported with these proofs 

can be made that there were no correlation between Si Thep and “the region of Sri Chanasa” 

Si Thep tradition. More than that, vast numbers of evidences indicated that Surya was widely 

worshipped in Si Thep as the secondary deity of Vaishanavism. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความชวยเหลือและการสนับสนุนของ
บุคคลหลายฝาย ซึง่ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงมา ณ ที่นี้ คือ  
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สมบูรณมากข้ึน  
 ศาสตราจารย ดร. ศักด์ิชัย สายสิงห ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม สําหรับ
สอนและคําแนะนําอันเปนประโยชนตอกระบวนการวิจัย 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เชษฐ ติงสัญชลี สําหรับคําแนะนําและใหแนวความคิดตาง ๆ 
ทั้งในเร่ืองของจารึกและศิลปะอินเดียหลายประการ และผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภัสสร ชูวิเชียร 
ที่ไดใหคําปรึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตรและกลุมบานเมืองโบราณบริเวณลุมน้ําปาสัก อีกทั้งคําแนะนาํ
อันเปนประโยชนอีกหลายประการ 
 อาจารยจุฑารัตน  รัชตามุขยนันต  ภาควิชาประวัติศาสตร  คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ ดร. นายแพทยประดิษฐ รัชตามุขยนันท ภาควิชาศัลยศาสตร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับการสละเวลาอันมีคายิ่งเพื่อแปลพรอมตรวจสอบ
แกไขบทคัดยอภาษาอังกฤษใหวิทยานิพนธฉบับนี้ลุลวงไปไดดวยดี 
 อีกทั้งขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผูวิจัยที่ใหการสนับสนุนในการเก็บขอมูลยัง
แหลงโบราณคดีตาง ๆ อีกทั้งยังรวมเดินทางเก็บขอมูลกลุมปราสาทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กับผูวิจัยดวย  
 ขอขอบคุณ คุณพรพรรณ ทองแถม สําหรับกําลังใจและการชวยเหลือเสมอมา        
คุณมณฑล ประภากรเกียติ คุณศิริวุฒิ บุญช่ืน  และเพื่อนรวมรุนปริญญาโททุกทานสําหรับความ
ชวยเหลือเล็ก ๆ นอย ๆ และคอยไถถามความคืบหนาพรอมกําลังใจและมิตรภาพที่มีใหกันตลอด
การศึกษา 
 สุดทายนี้ขอขอบคุณเจาหนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุทยานประวัติศาสตร แหลง
โบราณสถานและโบราณคดีหลาย ๆ แหงที่ชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล รวมไปถงึพี ่ๆ 
นอง ๆ เพื่อน ๆ ทุกทานที่ไมไดเอยนามมา ณ ที่นี้ ที่มอบมิตรภาพ คําแนะนํา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น พูดคุยและกําลังใจใหมีแกผูวิจัยมาโดยตลอดไว ณ ที่นี้  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and problematic of the problems) 
 เมืองศรีเทพหรือบางทานเรียกวาเมืองอภัยสาลี สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
และคณะไดทรงคนพบเมืองนี้เมื่อคร้ังออกสํารวจมณฑลเพชรบูรณในป พ.ศ.24481 จากการ
เดินทางสํารวจของพระองคในคร้ังนั้นทําใหภาพของเมืองศรีเทพ เมืองโบราณแหงลุมน้ําปาสักนั้น
ปรากฏออกสูความรับรูของผูคนในสังคมและนักวิชาการอยางแพรหลาย สงผลใหมีการดําเนินงาน
สํารวจและขุดคนทางโบราณคดีตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมา กอใหเกิดการคนพบงานศิลปกรรม
เนื่องในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณเปนอยางมาก ทั้งในวัฒนธรรมทวารวดี อาทิ เขาคลังนอก 
เขาคลังใน ชิ้นสวนธรรมจักรขนาดใหญ ตลอดจนกลุมศิลปกรรมที่มีความเก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรม
เขมร ทั้งประติมากรรมเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอก รูปเคารพเนื่องในศาสนาพราหมณ จารึก 
และสถาปตยกรรม อาทิ ปรางคสองพี่นอง ปรางคศรีเทพ 
  จากการคนพบดังกลาว ทําใหนักวิชาการทั้งชาวไทยและตางประเทศมีความต่ืนตัว
และสนใจคนควาประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับความเปนมาเมืองศรีเทพมากยิ่งข้ึนเพื่อสะทอนภาพลักษณ
ของเองศรีเทพ โดยเฉพาะศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมเขมร ทั้งในดานศิลปกรรม ประวัติศาสตร
และความสัมพันธกับบานเมืองแวนแควนตาง ๆ โดยเฉพาะบานเมืองในเขตที่ราบสูงโคราช รวมไป
ถึงความสัมพันธกับอาณาจักรเขมรโบราณทั้งชวงสมัยกอนเมืองพระนครและสมัยเมืองพระนคร
ตามลําดับ 
 อยางไรก็ ดีแมวาประติมากรรมสวนหนึ่ งที่ถูกคนพบไดนํามาเก็บรักษาไวใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร แตประติมากรรมอีกจํานวนหนึ่งไดถูกลักลอบนําออกจากเมือง
ศรีเทพโดยกระจายไปอยูในครอบครองสวนบุคคลและเก็บรักษาอยูในพิพิธภัณฑในตางประเทศ2  

                                                 

 1 กรมศิลปากร,  อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2550), 10. 
 2 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “โบราณวัตถุที่ถูกลักลอบจากเมืองศรีเทพ,” เมืองโบราณ 
6, 1 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2522): 42. 
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 ตลอดระยะเวลาที่ผานมานักวิชาการหลายทานไดทําการศึกษากําหนดอายุศิลปกรรม
ในวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพไวมากพอสมควร โดยเฉพาะประติมากรรมเทวรูปเนื่องในศาสนา
พราหมณ ซึ่งนักวิชาการสวนใหญศึกษากําหนดอายุโดยใหความสําคัญเนนไปทางความเกี่ยวเนื่อง
กับศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร อยางไรก็ดีผลการศึกษาดังกลาวของนักวิชาการแตละทาน
กลับกําหนดอายุไวในชวงเวลาที่แตกตางกัน กลาวคือ เทวรูปพระกฤษณะยกเขาโควรรธณะจาก
ผลการศึกษาท่ีผานมาเชื่อวามีอายุรวมสมัยศิลปะเขมรแบบพนมดาในชวงพุทธศตวรรษที่ 11-123 
ในขณะเดียวกันกลุมเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอก นักวิชาการหลายทานเห็นพองกันวาอยูในชวง
พุทธศตวรรษที่ 12-134 แตบางทานกําหนดอายุอยูในชวง พุทธศตวรรษที่ 12-145 และบางทาน
กําหนดอายุอยูในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 146 ตามลําดับ 
 จากการกําหนดอายุขางตน จะเห็นไดวาขอบเขตของการกําหนดอายุกลุมประติมากรรม
เนื่องในศาสนาพราหมณ ทั้งเทวรูปพระกฤษณะและกลุมเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกดังกลาวอยู
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-14 โดยมุงเนนการวิเคราะหรูปรางลักษณะโดยรวมของประติมากรรมซึ่ง
เชื่อมโยงเปรียบเทียบกับศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนครเปนหลัก  แตไมกลาวถึงรายละเอียด
ปลีกยอยอื่น ๆ เชนลักษณะเคร่ืองประดับ ลวดลาย เคร่ืองแตงกายตาง ๆ ที่อาจแสดงอิทธิพลของ
ศิลปะทวารวดีที่กําลังมีอิทธิพลในภาคกลางและอาจรวมไปถึงภาคอีสานเปนอยางมากในชวงเวลา
ดังกลาว วาเขามามีอิทธิพลรวมในประติมากรรมเหลานี้ดวยหรือไม ทั้งนี้อาจมีความเกี่ยวของบาง
ประการกับกลุมประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัยอีกทางหนึ่งดวย 

                                                 

 3 Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture (New York-Tokyo: Weatherhill, 
1975), 69. 
 4 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพคร้ังที่ 13 (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2550), 70.  
 5 วรลักษณ ผองสุขสวัสด์ิ, “คติเร่ืองพระสุริยะเทพในงานศิลปกรรมที่พบในประเทศ
ไทยชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 19” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 45. 
 6 Jean Boisselier, Le Cambodge (Paris: Manuel d’ Archéologie d’ Extrême- 
Orient, 1966), 230. 
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 ในสวนของปรางคแบบเขมรที่เมืองศรีเทพ ทั้งปรางคศรีเทพ และปรางคสองพี่นองแม
จะมีนักวิชาการในระยะแรกศึกษาและกําหนดอายุโดยพยายามกําหนดอายุใหถึงสมัยฟูนัน แต 
เลอเมย (Reginald le May) กลาววาปราสาททั้งสองหลังสรางในสมัยลพบุรี มีอายุไมเกินพุทธ
ศตวรรษที่ 10-117  
 ชอง บวสเซอริเย (Jean Boisselier) ใหความเห็นวาปราสาททั้งสองหลังไมไดเกาไปถึง
ชวงเขมรกอนเมืองพระนคร แตเห็นวาควรจะอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 16-178 ขอคิดเห็นดังกลาว
สอดคลองกับการศึกษาของ อนุวิทย เจริญศุภกุล ที่เสนอวาปราสาททั้งสองหลังอยูในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 17 และมีความเชื่อมโยงกับปราสาทเขมรบริเวณที่ราบสูงโคราช9  
 จากที่กลาวมาเห็นไดวาการกําหนดอายุปราสาทสองหลังที่เมืองศรีเทพถูกกําหนดอายุ
ไวอยางชัดเจนวาอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 17 และอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกับปราสาทขอม
บริเวณที่ราบสูงโคราช อยางไรก็ดีลักษณะบางประการที่ปรากฏอยูในปราสาท ณ เมืองศรีเทพนั้น 
อาจเปนลักษณะพื้นถิ่น และอาจสงผานอิทธิพลทางดานรูปแบบแกปราสาทที่เมืองลพบุรี ทั้งนี้อาจ
รวมไปถึงปราสาทที่วัดพระพายหลวงท่ี จ.สุโขทัย    
 อนึ่งนักวิชาการบางทานไดกลาวอางถึงความสัมพันธของศิลปกรรมที่เมืองศรีเทพวา
เปนสวนหนึ่งของศิลปกรรมของอาณาจักร “ศรีจนาศะ” อันเปนชื่ออาณาจักรที่ปรากฏอยูในจารึก
บางหลัก ซึ่งยังไมมีหลักฐานทราบถึงตําแหนงที่ชัดเจนวาอาณาจักรดังกลาวต้ังอยูที่ใด และกลาว
วาเมืองศรีเทพก็คือ อาณาจักรศรีจนาศะ10 แตนักวิชาการสวนใหญกลับมีความเห็นตรงกันวา
อาณาจักรดังกลาวอยูตรงบริเวณที่ราบสูงโคราช11 ซึ่งการศึกษาดานศิลปกรรมก็นาจะใหความ
กระจางในประเด็นดังกลาวเพิ่มมากข้ึน 

                                                 

 7 Reginald le May, The Culture of South-East Asia (George Allen and Unwin: 
London, 1956), 33. 
 8 Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture, 104. 
 9 อนุวิทย  เจริญศุภกุล,  “การกําหนดอายุปรางคที่เมืองศรีเทพ,” เมืองโบราณ  5, 4 
(เมษายน-พฤษภาคม 2522): 91-92.  
 10 ธิดา สาระยา,  “ศรีเทพคือศรีจนาศะ,” ศรีจนาศะ รัฐอิสระที่ราบสูง (กรุงเทพฯ: 
มติชน, 2545), 55-57. 
 11 Goerge  Coedes, Inscriptions du Cambodge, Vol. VI (Paris: Ecole Françoise 
d’ Extreme-Orient, 1954), 83. 
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 การศึกษาเกี่ยวกับศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพนี้จึงควร
ไดรับการศึกษาทบทวนตามแนวทางของประวัติศาสตรศิลปะอีกคร้ัง เพื่อที่จะไดแกไขในบางสวนที่
อาจผิดพลาด และเติมเต็มในบางสวนที่ขาดหายไปเทาที่จะปรากฏหลักฐานอยูในปจจุบัน โดย
ศึกษาเช่ือมโยงกับหลักฐานทางโบราณคดี จารึก และประวัติศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อความ
กระจางของภาพในอดีตเมืองศรีเทพใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and objective) 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของกลุมศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมเขมรที่พบที่
เมืองศรีเทพ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องบางประการกับวัฒนธรรมทวารวดี โดยศึกษาเทียบเคียงกับ
ศิลปกรรมที่พบในศิลปะเขมร และทวารวดี ตลอดจนศิลปกรรมบริเวณใกลเคียงและบริเวณที่ราบ
สูงโคราช 
 2. เพื่อศึกษาบริบททางสังคมของเมืองโบราณศรีเทพ การรับและสงตอวัฒนธรรม 
ตลอดจนดานการเมือง ศาสนา เทาที่จะปรากฏหลักฐาน 
 
สมมุติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 
 1. กลุมประติมากรรมสวมหมวกทรงกระบอกและเทวรูปพระกฤษณะท่ีเมืองศรีเทพ 
อาจจะมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 13-14 เมื่อเปรียบเทียบกับศิลปะเขมรแบบไพรกเมง และ
กําพงพระ อีกทั้งรูปแบบศิลปะทวารวดีเขามีอิทธิพลในกลุมประติมากรรมดังกลาวดวย 
 ทั้งนี้รูปแบบของประติมากรรมอาจจะมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมเขมร โดยผานมา
ทางที่ราบสูงโคราชในชวงเวลาดังกลาว 
 2. ปรางคศรีเทพ และปรางคสองพ่ีนอง อาจจะมีความเกี่ยวเนื่องทางดานรูปแบบ 
ลวดลาย ชิ้นสวนประดับ การวางผังกับปราสาทเขมรบริเวณที่ราบสูงโคราชในชวง พุทธศตวรรษที่ 
๑๖-๑๗ และมาประยุกตใชจนมีลักษณะเฉพาะตัวกอนที่จะสงตออิทธิพลทางดานรูปแบบไปยัง
ปราสาทแบบเขมรที่เมืองลพบุรี  
 3. การเขามาของวัฒนธรรมเขมรยังเมืองศรีเทพนั้นผานมาทางบริเวณที่ราบสูงโคราช 
ในระยะแรกชวงพุทธศตวรรษที่ 12-14 เมืองศรีเทพอาจมีความสัมพันธกับเจนละบก ซึ่งมีความ
เกี่ยวเนื่องทางดานศิลปกรรม วัฒนธรรม และจารึก ตอมาในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนมา จึง
ไดรับวัฒนธรรมจากอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนคร  
 ทั้งนี้วัฒนธรรมทวารวดีอาจเขามามีบทบาทในชวงเวลาดังกลาวอีกทางหนึ่งดวย  
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ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 
 ศึกษาเฉพาะรูปแบบงานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพทั้ง
ประติมากรรมและสถาปตยกรรม โดยนํามาเปรียบเทียบกับศิลปะทวารวดี กลุมศิลปกรรมบริเวณที่
ราบสูงโคราช ตลอดจนศิลปกรรมในประเทศกัมพูชา และศิลปกรรมบริเวณใกลเคียง เพื่อศึกษา
กําหนดอายุและวิเคราะหบริบททางสังคมในชวงเวลาดังกลาว โดยเนนทางดานการเมือง ศาสนา 
ในเมืองโบราณศรีเทพ 
 
ขั้นตอนการศึกษา (Process of the Study)  
 1. เก็บขอมูลทางเอกสาร โดยรวบรวมขอมูลทางดานเอกสารจากเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของและมีประโยชนตองานวิจัย เชน ผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และคัมภีรทางศาสนา  
เปนตน 
 2. เก็บขอมูลภาคสนาม และดําเนินการถายภาพจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตาง ๆ 
และแหลงโบราณคดีที่เกี่ยวของ ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
และจังหวัดใกลเคียง รวมไปถึงประเทศกัมพูชา 
 3. ดําเนินการวิจัย โดยการศึกษาและวิเคราะหทางดานรูปแบบศิลปะ และประติมาน
วิทยา เพื่อหาความสัมพันธระหวางกลุมศิลปกรรมและแหลงโบราณสถานที่เกี่ยวของ 
 4. วิเคราะหผลที่ไดจากการวิจัย เพื่อศึกษาถึงบริบททางดานสังคม การเมือง ศาสนา 
วัฒนธรรม ตลอดจนอิทธิพลภายนอกในชวงเวลาดังกลาว โดยพิจารณาหลักฐานทางดาน
ประวัติศาสตร และโบราณคดีประเภทอ่ืน ๆ รวมในการวิเคราะห 
 5. สรุปและเสนอผลงานศึกษา 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เขาใจถึงลักษณะเฉพาะของศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพ 
ตลอดจนเขาใจถึงความแตกตางกับศิลปะเขมรซึ่งเปนแมแบบ 
 2. เขาใจถึงการรับสงอิทธิพลทางดานรูปแบบระหวางเมืองโบราณศรีเทพกับบานเมือง
บริเวณที่ราบสูงโคราช  
 3. เขาใจถึงบริบททางสังคมโดยรอบในชวงเวลาในการสรางศิลปกรรมกลุมดังกลาว  
 4. เปนแนวทางในการศึกษาสําหรับผูที่สนใจศึกษาคนควาในประเด็นวิจัยที่เกี่ยวของ
ตอไปในอนาคต  
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บทที่ 2 
 

การศึกษาท่ีผานมาเกี่ยวกบัศิลปกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมรท่ีเมืองศรีเทพ 
 

ประวัติความเปนมาของเมืองศรีเทพ 
 เมืองศรีเทพ ปจจุบันต้ังอยูในเขตอําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ตัวเมืองต้ังอยู
ระหวางบานบึงนาจานทางทิศจะวันตกกับบานศรีเทพนอยทางทิศตะวันออกและบานสระปรือทาง
ทิศเหนือ สภาพพื้นที่ปจจุบันเปนพื้นที่ ๆ ใชในการเกษตรกรรม1 ผังเมืองโบราณศรีเทพ มีลักษณะ
ผังเมืองขนาดใหญ เปนรูปสี่เหลี่ยมมุมมนและมีระบบคูน้ําคันดินซอนเปนรูปวงกลมอยูภายใน 
จึงทําใหผังเมืองโบราณแหงนี้มีลักษณะเปนเมืองแฝด แบงออกเปน 2 สวน คือ คูน้ําคันดินที่
ลอมรอบทางดานตะวันตกซึ่งมีแผนผังเกือบวงกลมเรียกวาเมืองใน สวนคูน้ําคันดินที่ตอขยาย
ออกมาทางดานตะวันออกเรียกวาเมืองนอก (ภาพที่ 1) 
 

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะผังเมืองศรีเทพ 
ที่มา: กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2550), 16. 

                                                            

 1 กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรเีทพ (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2550), 17.  

6 
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 หลักฐานการขุดคนทางโบราณคดีชี้ใหเห็นวา ต้ังแตชวงพุทธศตวรรษที่ 5-7 เปนตนมา
ไดพบรองรอยผูคนสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายต้ังถิ่นฐานอยูในบริเวณนี้ ในระยะตอมาเมื่อ
เขาสูชวงสมัยประวัติศาสตรหรือชวงทวารวดีไดมีการสรางคูน้ําคันดินของเมืองใน หลังจากนั้น
เมื่อประชากรมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งบางทานสันนิษฐานวาอยูในชวงที่ไดรับวัฒนธรรมเขมร
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนมา จึงมีการสรางขยายเมืองออกไปทางทิศตะวันออก2 
 อยางไรก็ดีการที่เมืองโบราณศรีเทพปรากฏและเปนที่รูจักนั้นเกิดข้ึนหลังจากท่ีสมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพเสด็จออกสํารวจเมืองเพชรบูรณ และทรงไดคนพบเมืองศรีเทพใน  
พ.ศ. 24483 ซึ่งพระองคทรงเลาถึงการเดินทางไปยังเมืองโบราณศรีเทพ โดยอางถึงทําเนียบเกา
บอกรายชื่อหัวเมือง วา 

 ปรากฏชื่อเมืองศรีเทพเมืองหน่ึง แตตัวเมืองหามีไมและสมุดดําอีกเลมหน่ึงเปนตนราง
ใหคนเชิญตราไปบอกขาวส้ินรัชกาลท่ี 2 ตามหัวเมืองตาง ๆ ซึ่งปรากฏชื่อเมืองสระบุรี เมือง
ไชยบาดาล เมืองศรีเทพ เมืองเพชรบูรณ ก็ไดเคาวาเมืองศรีเทพเห็นจะอยูทางลํานํ้าปาสัก 
แตอยูตรงไหนไมรู4  

 
 จนพระองคไดทราบวามีเมืองโบราณขนาดใหญแหงหนึ่ง ชื่อวาเมืองอภัยสาลี อยูใกล
กับเมืองวิเชียรบุรีและอยูในปาแดง ซึ่งเปนเมืองที่พระธุดงคและชาวบานเรียกขานกันตามตํานาน
หรือนิทานพื้นบาน 
 คร้ันพระองคเสด็จเขาไปสํารวจเมืองอภัยสาลี ทรงพบวามีโบราณสถานวัตถุอยูมากมาย 
และทรงสันนิษฐานวาเมืองโบราณแหงนี้คงจะเปนเมืองศรีเทพที่ปรากฏอยูในเอกสารดังกลาว5 ซึ่ง

                                                            

 2 เร่ืองเดียวกนั, 37-47. 
 3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 
นิทานโบราณคดี, พิมพคร้ังที่ 15 (กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, 2543), 123-147. 
 4 เร่ืองเดียวกนั, 142-143.  
 5 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงประทานความเห็นเกี่ยวกับเมืองศรีเทพเปน 
2 นัย คือ ประการแรก เมืองโบราณนั้นจะขนานช่ือวากระไรก็ตาม เปนมูลของช่ือเกาเมืองวิเชียรที่
เรียกวา “เมืองศรีเทพ” เพราะยังเรียกเปนช่ือตําบลมาถึงปจจุบัน ประการสอง เมืองศรีเทพคงเปน
เมืองใหญมากอน แตเกิดแหงแลงดวยเหตุใดอยางหนึ่ง จึงเปนเมืองเล็กลง แลวถูกเปลี่ยนชื่อเมือง
เปน “เมืองวิเชียรบุรี” สมัยรัชกาลที่ 3  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี, 145. 
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ก็อาจกลาวไดวา สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเรียกช่ือเมืองโบราณแหงนี้วาเมืองศรี
เทพเปนพระองคแรก สงผลใหมีการเรียกเมืองโบราณดังกลาววาเมือง “ศรีเทพ” ตลอดมาจนถึง
ปจจุบัน ในคร้ังนั้นพระองคไดพบศาสนสถานวัตถุและพบจารึก 1 หลัก โดยปจจุบันทั้งหมดถูกเก็บ
รักษาอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 

                                        

 ในป พ.ศ. 2478-2480 นายตรี อมาตยกุล และ ดร.ควอริช เวลส (Dr. H. G. Quaritch 
Wales) ชาวอังกฤษ ไดเดินทางมายังเมืองศรีเทพ เพื่อทําการศึกษาและสํารวจโดยใหรายละเอียด
เกี่ยวกับเมืองศรีเทพวาเปนเมืองแฝด คือมีเมืองเล็กและเมืองใหญติดกันอยู และกลาวอีกวาจากการ
สํารวจเมืองใหญไมปรากฏวามีซากโบราณสถานแตอยางใด มีแตสระน้ําขนาดใหญอยูกลางเมือง6  
 อยางไรก็ดี ดร. ควอริช เวลส (Dr. H. G. Quaritch Wales) ไดทําการศึกษาและพิมพ
บทความเกี่ยวกับเมืองโบราณศรีเทพ และเสนอความคิดวาเมืองศรีเทพเปนเมืองของชาวอินเดียที่
อยูภายใตอิทธิพลของอาณาจักรฟูนัน 7ประกอบกับผังของเมืองก็เปนแบบอินเดียมาแตเดิม 
นอกจากนั้นยังกลาวถึงเร่ืองเสนทางการคาซ่ึงเปนเสนทางการคาขายกับอาณาจักรฟูนัน กลาวคือ
ระหวางลุมน้ําเจาพระยาและแมน้ําโขง โดยผานศรีเทพและลุมน้ํามูล8  นอกจากนี้เวลสยังเสนอวา 
เมื่ออาณาจักรฟูนันเส่ือมลงศรีเทพก็รางมาเปนเวลา 500 ป จนกระทั่ง พุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งตรง
กับรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 เขมรจึงมีอํานาจเขายึดดินแดนแถบลุมน้ําปาสัก ก็ไดทําการ
บูรณะศรีเทพข้ึนใหมอีกคร้ัง9 

                                                                                                                                  

  อยางไรก็ตามแมชื่อเมืองวิเชียรบุรีมีชื่อเดิมวาเมืองศรีเทพ ก็มิไดหมายความวาเปน
เมืองเดียวกับเมืองโบราณที่ถูกขนานนามวาเมืองโบราณศรีเทพ แตที่เรียกขานกันนั้น อาจเพื่อส่ือ
ความเขาใจในการศึกษาคนควา ยังไมอาจสรุปลงความเห็นเปนขอยุติไดวาเมืองโบราณดังกลาว
นั้นคือ “เมืองศรีเทพ” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน  ธิดา สาระยา. “การศึกษาประวัติศาสตรศรีเทพ” 
ใน  เอกสารการศึกษาสํารวจและวิจัย เลม 1: จารึกที่พบที่ศรีเทพ ประวัติศาสตรศรีเทพ 
ศิลปะประติมากรรมศรีเทพ ผังเมืองศรีเทพ สถาปตยกรรมศรีเทพ การสํารวจโบราณสถาน
ศรีเทพ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนแมบท โครงการอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ 
กรมศิลปากร, 2529), 5. 
 6 ตรี อมาตยกุล, นิทานโบราณคดีและประวัติศาสตร (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2504), 27. 
 7 H. G. Quaritch Wales. The Exploration of Sri Deva, An ancient Indian city in 
Indochina (London: The india society, 1937), 26. 
 8 Ibid., 29. 
 9 Ibid., 39. 
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  ในป พ.ศ. 2510 ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ไดนํานักศึกษาโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปทําการขุดคนที่ตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งอยูไม
หางจากเมืองศรีเทพเทาไรนัก และมีบางสวนไดเดินทางไปดําเนินการขุดคนทางโบราณคดียังเมือง
ศรีเทพ จากการขุดคนไดพบเศียรเทวรูปพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอกสลักจากศิลาทราย สูง
ประมาณ 30 เซนติเมตร แตมิไดพบองคดวยแตอยางใด10 อยางไรก็ดีเมื่อนํากลับมาจึงพบวา
สามารถเขากันไดดีกับองคที่นํามาเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครที่ไดจากเมืองศรี
เทพในชวงแรก นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปศิลปะแบบทวารวดีที่ปรากฏจารึกคาถ “เย ธมฺมา” 
เปนภาษาบาลี ทําใหพระองคต้ังขอสันนิษฐานวาเมืองศรีเทพคงอยูใตอํานาจและถูกปกครองโดย
อาณาจักรเจนละ (Chen-la) และทวารวดี ที่ผลัดกันมีอํานาจในเมืองศรีเทพ เนื่องจากพบหลักฐาน
ศิลปกรรมทั้งในศิลปะเขมรและทวารวดีอยูรวมกัน11 
 ในระยะตอมากรมศิลปากรไดทําการขุดคนทางโบราณคดีอีกหลายคร้ัง ประกอบกับใน
ป พ.ศ.2527-2549 ไดมีการจัดต้ังเมืองโบราณแหงนี้เปนอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ ดังนั้นจึงมี
การจัดทําแผนแมบทโดยมีหนวยงานตาง ๆ เขามารวมกันสํารวจ ศึกษาในประเด็นตาง ๆ อยาง
มากข้ึน ทําใหขอมูลในดานตาง ๆ ของเมืองศรีเทพเพิ่มมากข้ึนดวย โดยเฉพาะการศึกษารูปแบบ
ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมเขมร แตอยางไรก็ดีการศึกษาดังกลาวก็ยังคงไมสามารถหา
ขอสรุปหรือยุติทางวิชาการไดในหลาย ๆ ประเด็น ดังจะกลาวตอไปขางหนา 
 
แนวความคิดเกี่ยวกับงานศิลปกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพ 
 กลุมประติมากรรม 
 เมืองโบราณศรีเทพ เปนแหลงที่คนพบประติมากรรมเทวรูปศิลาเนื่องในศาสนา
พราหมณเปนจํานวนมาก ซึ่งเทวรูปตาง ๆ ที่พบในเมืองโบราณแหงนี้มีลักษณะบางประการที่เปน
เอกลักษณเฉพาะตน แตกตางไปจากเทวรูปที่พบในแหลงอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศไทยและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต จึงเรียกรูปแบบที่พบในลักษณะนี้วา “สกุลชางศรีเทพ”  

                                                            

 10 อางถึงใน ตรี  อมาตยกุล, นทิานโบราณคดีและประวติัศาสตร, 378. 
 11 หมอมเจาสุภัทรดิส  ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพคร้ังที่ 13 (กรุงเทพฯ:  
มติชน, 2550), 69-70. 
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 นอกจากนี้ยังพบประติมากรรมเนื่องในพุทธศาสนา ทั้งพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวอีก
จํานวนหนึ่ง ซึ่งปจจุบันประติมากรรมเทวรูปที่พบที่เมืองศรีเทพ พระพุทธรูปและพระโพธิสัตวสวน
หนึ่งถูกเก็บรักษาและจัดแสดงอยูที่ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร อีกสวนหนึ่งอยูในการ
ครอบครองสวนบุคคลและพิพิธภัณฑในตางประเทศ 
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมานักวิชาการหลายทานไดทําการศึกษาและกําหนดอายุ
ประติมากรรมสกุลชางศรีเทพไวคอนขางมาก โดยในสวนนี้เพื่อความเขาใจในภาพรวมของ
การศึกษาประติมากรรมเทวรูปที่เมืองศรีเทพ ผูเขียนจึงขอแบงการศึกษาที่ผานมาของเทวรูปที่
เมืองศรีเทพออกเปน 4 กลุม คือ  กลุมพระวิษณุ-พระกฤษณะ กลุมประติมากรรมเทวรูปพระสุริยะ 
กลุมพระพุทธรูป และกลุมพระโพธิสัตวตามลําดับ โดยจะขอเรียกชื่อประติมากรรมองคตางๆ ตาม
ดวยหมายเลข ตามที่ไดไลเรียงไว ดังตอไปนี้ 
 1. การศึกษาประติมากรรมเทวรูปกลุมพระวิษณุ-พระกฤษณะ 
  ประติมากรรมพระวิษณุ-พระกฤษณะ ที่พบที่เมืองศรีเทพ ปจจุบันถูกเก็บรักษาและ
จัดแสดงอยูในหองเทวรูปรุนเกา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จํานวน 4 องค ดังนี้  
  1.1 เทวรูปประทับยืนเอียงกายแบบตริภังค มี 4 กร สวมหมวกทรงกระบอก นุง
สมพตส้ันบางแนบเนื้อ โดยพระกรทั้ง 4 ที่แยกออกจากลําตัวหักหายไป จึงไมสามารถกลาวไดวา
ของที่ถืออยูในพระหัตถทั้ง 4 มีส่ิงใดบาง (ภาพที่ 2) กระนั้นลักษณะของภาพพระวิษณุบนแผนทอง
ดุนนูน ซึ่งปจจุบันถูกเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑนอรตัน ไซมอน ประเทศสหรัฐอเมริกา (ภาพที่ 3) ก็
ชวยกําหนดไดวาเทวรูปองคนี้นาจะเปนพระวิษณุ เนื่องจากภาพในแผนทองปรากฏเปนเทวรูป 4 
กร สวมหมวกทรงกระบอก พระหัตถทั้ง 4 ถือ จักร สังข คฑาและดอกบัว (ธรณี?) อีกทั้งยังแสดง
อาการยืนตริภังค (เอียงสะโพก) ลักษณะเดียวกับเทวรูปองคที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
เวนแตลักษณะของผานุง เคร่ืองประดับและผาที่คาดพระโสณีที่คาดเฉียงผูกเปนปมมีชายหอยที่
ปรากฏทางดานซาย ที่ไมปรากฏบนเทวรูปองคนี้ อยางไรก็ดีจากลักษณะโดยรวมจึงกลาวไดวาเทว
รูปองคนี้เปนเทวรูปพระวิษณุ 
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ภาพที ่2 พระวิษณุ 4 กรที่เมืองศรีเทพ  พพิิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพพระวิษณุบนแผนทองคําดุนนูน จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑนอรตัน ไซมอน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ที่มา: Norton Simon Museum, Asian Art, accessed September 14, 2013, available form  
www.nortonsimon.org/asian-art. 
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  1.2 เทวรูปประทับถืนตริภังค มี 4 กร กรทั้ง 4 หักหายไป สวมหมวกทรงกระบอก
กลม เทวรูปองคนี้ชํารุดมาก โดยลําตัวฝงซายหักหายไปทั้งสวน แตจากลักษณะโดยรวมใกลเคียงกับ
เทวรูปพระวิษณุองคที่ 1 (ดูภาพที่ 2) ฉะนั้นเทวรูปองคนี้คงจะเปนพระวิษณุเชนเดียวกัน (ภาพ
ที่ 4) 
 

 

      
 

 
ภาพที ่4 ประติมากรรมพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอกที่เมืองศรีเทพ พพิิธภัณฑสถาน

แหงชาติพระนคร 
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  1.3 เทวรูปประทับยืนตริภังค มี 2 กร ทั้งสองกรหักหายไป นุงสมพตสั้นบางแนบ
เนื้อ ไมสวมหมวกทรงกระบอก โดยพระเกศาหยักศกเปนลอนลงมาถึงตนคอ สวนของพระบาทหัก
หาย (ภาพที่ 5) อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากลักษณะไหลซายที่ยกข้ึนชิดกับพระเศียร ทําใหคาดวา
พระกรซายที่หักไปก็คงจะยกข้ึนดวยลักษณะเชนนี้ใกลเคียงกับพระกฤษณะโควรรธนท่ีวัดเกาะ 
ประเทศกัมพูชา ในศิลปะแบบพนมดา ดังนั้นเทวรูปองคนี้จึงเปนพระกฤษณะ   
 

 

 
 

 
ภาพที่ 5  ประติมากรรมพระกฤษณะโควรรธนะเมืองศรีเทพ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
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  1.4 เทวรูปประทับยืนแบบตริภังค สวมหมวกทรงกระบอกแปดเหล่ียม นุงผาสมพต
ส้ันบางแนบเนื้อ มี 2 กร พระกรทั้ง 2 หักหาย (ภาพที่ 6) แตการที่ลักษณะไหลซายยกข้ึนเกือบชิด
พระเศียรเทียบไดกับเทวรูปพระกฤษณะโควรรธนจากวัดเกาะ ศิลปะแบบพนมดา ยกเวนการสวม
หมวกทรงกระบอกที่ไมปรากฏในพระกฤษณะที่วัดเกาะ ประเทศกัมพูชา 
 

 
 
ภาพที ่6  ประติมากรรมพระกฤษณะโควรรธนะเมืองศรีเทพ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
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   ศาสตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล มีความเห็นวาประติมากรรมองคนี้นาจะ
หมายถึงพระวิษณุ เนื่องจากลักษณะทาทางในการยืนและหมวกทรงกระบอกท่ีสวมมีลักษณะ
เดียวกันกับเทวรูปพระวิษณุที่พบในแหลงเดียวกัน12 
  อยางไรก็ดี ศาสตราจารย ดร. พิริยะ ไกรฤกษ กําหนดเทวรูปองคนี้ใหเปนเทวรูป
พระกฤษณะโควรรธน โดยเทียบเคียงเร่ืองการวางทาทาง กับเทวรูปพระกฤษณะ จากวัดเกาะ 
ประเทศกัมพูชา ในศิลปะแบบพนมดา ซึ่งประเด็นในการสวมหมวกทรงกระบอกนั้นทานไดต้ัง
ขอคิดเห็นวา อาจเปนการแสดงใหเห็นถึงวาเปนอวตารหนึ่งของพระวิษณุ13         
   การกําหนดอายุของประติมากรรมกลุมพระวิษณุ-พระกฤษณะที่ผานมานั้นมีนัก
วิชาหลายทานไดทําการศึกษากําหนดอายุไวในชวงเวลาตาง ๆ  ดังนี้ 
  ยอรช เซเดส (George Coedes) ในระยะแรกพยายามจัดประติมากรรมกลุมนี้ให
อยูในประติมากรรมแบบฟูนัน ชวงพุทธศตวรรษที่ 1114 ซึ่งแนวความคิดดังกลาวนั้น นาย ควอริซ 
เวลส (H. G. Quaritch Wales) มีความเห็นคลอยตามเปนอยางยิ่ง15 จึงทําใหประเด็นดังกลาวมี
ความเดนชัดข้ึนมาในระยะแรก 
  ตอมา นายลอเรนท พัลเมอร บริกก (Lawrence Palmer Briggs) เปนคนแรกท่ี
โตแยงทฤษฏีของยอรซ เซเดส วาเปนไปไมไดและยังชี ้ใหเห็นถึงปญหาของความสัมพันธ
ระหวางศรีเทพ กับบริเวณใกลเคียง โดยเฉพาะบริเวณแถบลุมน้ํามูลและยังเชื่อมโยงกับเจนละ
ไมใชฟูนัน16  
 

                                                            

 12 อางถงึใน จติรปรีดี อุณหะสุวรรณ, “เทวรูปจากเมืองศรีเทพ” (สารนพินธปริญญา
บัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 11. 
 13 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Piriya Krairiksh, The scared image sculptures from 

Thailand (Koln: Museum der Stadt Koln, 1979-1980), 118. 
 14 George Coedes, Inscriptions du Cambodge, Vol. VII (Paris: Ecole Françoise 
d’ Extreme-Orient, 1964), Insc, K.978 et 979.   
 15 H. G. Quaritch Wales. The Exploration of Sri Deva, An ancient Indian city 

in Indochina, 23. 
 16 Lawrence Palmer Briggs, The Ancient Khmer Empire (Philadephia: The 
American Philosophical Society, 1951), 30. 
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  นอกจากนี้ยังแสดงความคิดเห็นวาประติมากรรมพระวิษณุที่เมืองศรีเทพเทียบเคียง
ไดกับประติมากรรมพระหริหระจากปราสาทอันเดต พระพุทธรูปที่อังกอร โบเรย (Angkor Borei) 
ในศิลปะแบบไพรกเมง ชวงพุทธศตวรรษที่ 1317 
  ศาสตราจารย ซอง บวสเซลิเยร (Jean Boisselier) กลาววาประติมากรรมที่ศรีเทพ
ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก ศิลปะทวารวดี ศิลปะศรีวิชัย และศิลปะลพบุรี และพัฒนาและสงรูปแบบ
ไปยังศิลปะลพบุรีในชวงหลังอีกดวย18 อยางไรก็ดีซอง บวสเซลิเยร ไดสรุปโดยเทียบกับขอมูลจาก
ประติมากรรมในประเทศขางเคียง จึงใหความเห็นวาประติมากรรมสกุลชางศรีเทพนั้นอาจเปนศิลปะ
แบบหนึ่งที่เกิดข้ึนในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 12 และส้ินสุดราวตนพุทธศตวรรษที่ 1419 
  ศาสตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล ใหความเห็นวาประติมากรรมพระกฤษณะ
และพระวิษณุนั้นมีความใกลเคียงกับศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนครอยางมาก คือ นุงโจง
กระเบนส้ัน แตก็ยังมีลักษณะที่ตางออกไป เชนไมมีเศษหินยึดมือบนเขากับหมวกทรงกระบอก 
และการที่บางองคสวมหมวกทรงกระบอกแปดเหล่ียมอันเปนลักษณะเฉพาะ โดยทรงกําหนดอายุ
อยูในชวง พุทธศตวรรษที่ 12-13 หรือกอนหนานั้นเล็กนอย20  
  จิตรปรีดี อุณหะสุวรรณ ไดทําการศึกษากําหนดอายุกลุมเทวรูปเนื่องในศาสนา
พราหมณที่เมืองศรีเทพทั้งหมด โดยแบงกลุมเทวรูปออกเปนชวงอายุตาง ๆ ออกเปน 4 กลุม คือ ก-
ง โดยจัดเทวรูปพระกฤษณะโควรรธนะ องคที่ 3 (ดูภาพที่ 5) อยูในกลุม ก. ซึ่งมีอายุเกาแกที่สุด 
ในชวง พุทธศตวรรษที่ 11-12 โดยใหเหตุผลวาเทวรูปองคดังกลาวมีความใกลเคียงกับประติมากรรม
อินเดียสมัยคุปตะและประติมากรรมเขมร สมัยพนมดาอยางเห็นไดชัด21 

                                                            

 17 Ibid, 36. 
 18 Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture, Trans. by James Emmon 
(New York: Weatherhill, 1975), 69. 
 19 ดูรายละเอียดไดใน  Jean Boisselier, “ Si Thep el son originalite,” ใน การ
ประชุมทางวชิาการระดับชาติฝร่ังเศส-ไทย ครั้งที ่1 “ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตร
ตอนตนถึงคริสศตวรรษที ่15” (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2531), 1-17.   
 20 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “โบราณวัตถทุีถู่กลักลอบจากเมอืงศรีเทพ,” เมืองโบราณ  
6, 1 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2522), 41. 
 21 จิตรปรีดี อุณหะสุวรรณ, “เทวรูปจากเมืองศรีเทพ”, 23-24. 
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  สวนประติมากรรมพระวิษณุทั้ง 2 องค จิตรปรีดี อุณหะสุวรรณ จัดใหอยูในกลุมที่ 
ข. ในชวงพุทธศตวรรษที่ 11-12 เชนกัน แตใหความเห็นวา เทวรูปกลุมนี้แสดงใหเห็นวิวัฒนาการ
ของหมวกทรงกระบอกที่สวมจากทรงกระบอกแบนมาเปนทรงกระบอกกลมอยางแทจริง22  
  นาสนใจวาประติมากรรมพระกฤษณะสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมนั้น   
จิตรปรีดี อุณหะสุวรรณจัดใหอยูในกลุม ค. กลาวคือ เปนกลุมที่อยูในชวง พุทธศตวรรษที่ 12 โดย
กลาววาเทวรูปองคดังกลาวเปนสวนผสมทางดานรูปแบบระหวาง กลุม ก. และ กลุม ข.23 ซึ่งเปน
แนวความคิดที่นาสนใจอยางยิ่ง 
 2. การศึกษาประติมากรรมเทวรูปพระสุริยะ 
  ที่เมืองโบราณศรีเทพมีการพบพระสุริยะเปนจํานวนมาก อีกทั้งลักษณะบาง
ประการยังมีความแตกตางกับพระสุริยะที่พบในแหลงอ่ืน ๆ ปจจุบันเทวรูปพระสุริยะสกุลชางศรี
เทพเทาที่มีการเก็บรักษาและจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 
ตลอดจนอยูในครอบครองสวนบุคคล และเก็บรักษาอยูที่อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ นับได 8 องค  
  ปจจุบันพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร จัดแสดงประติมากรรมพระสุริยะสกุล
ชางศรีเทพจํานวน 3 องค ดังตอไปนี้ 

                                                            

 22 เร่ืองเดียวกนั. 
 23 เร่ืองเดียวกนั. 
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  2.1 ประติมากรรมพระสุริยะศิลา หมายเลขทะเบียน กข9 ขนาดความสูงประมาณ 
93 เซนติเมตร พระสุริยะองคนี้ทรงสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียม ประดับลวดลายใบไมบน
หมวกทรงกระบอก ทรงกุณฑลเรียบ กรองศอมีการประดับลวดลายดอกไม หลังพระเศียรมี
ประภามณฑลขนาดใหญ พระองคประทับยืนแบบสมภังค (ยืนตรง) พระกรท้ังสองหักหายไปส้ิน
แลว อยางไรก็ดีลักษณะการงอขอศอกก็นาจะแสดงใหเห็นวากําลังทรงดอกบัวในพระหัตถทั้ง
สองขาง  นอกจากนี้ยังทรงฉลองพระองคแบบชาวซิเถียน (Scythian)24 กลาวคือมีการนุงภูษายาว
จรดพระชานุ (เขา) อันเปนลักษณะสําคัญของพระสุริยะ (ภาพที่ 7) 
 

 
 
ภาพที่ 7 ประติมากรรมพระสุริยะสมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมเมืองศรีเทพ หมายเลข

ทะเบียน กข9  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 

                                                            

 24 ชาวซิเถียน (Scythian) เปนชนเผาเรรอน ซึ่งชาวเปอรเซีย เรียกคนกลุมนี้วา “ศกะ”
(Saka) และเช่ือวาคนกลุมนี้นําความเชื่อของการบูชาเทพแหงแสงอาทิตย (มิตรา สูรยะ) ที่สืบตอมา
จากศาสนาโซโรอาสเตอรของเปอรเซียเขามายังอินเดีย ดูเพิ่มเติมใน N. K. Singh, Encyclopedia 
of Hinduism (New Delhi: Anmol Publications, 2000), 1597.  ดังนั้น รูปเคารพพระสุริยะใน
ระยะแรกจึงไดรับรูปแบบการแตงการแบบชาวซิเถียนอยางเดนชัด ดูเพิ่มเติมใน B. C. Sinha, 
Hinduism and Symbol Worship (Delhi: Agam Kala Prakashan, 1983), 85.  



 19 

  2.2 ประติมากรรมพระสุริยะศิลา หมายเลขทะเบียน กข21 พระสุริยะองคนี้มี
ลักษณะชํารุดเสียหายมาก เหลืออยูเพียงสวนพระเศียรและลําพระองค เพียงแตพอสันนิษฐานได
วาเปนประติมากรรมยืนแบบสมภังค ทรงกีรีฏมงกุฎที่มีลายใบไมประดับอยูทั้ง 3 ดาน เบ้ืองหลัง
พระเศียรปรากฏรองรอยประภามณฑลเรียบ และทรงกุณฑล (ภาพที่ 8) 
 
 

 
 

 
 
 

 

ภาพที ่8 ประติมากรรมพระสุริยะสมหมวกทรงกระบอกเมืองศรีเทพ หมายเลขทะเบียน กข21 
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 

  2.3 ประติมากรรมพระสุริยะศิลา ลักษณะพระเศียรกลาวคือ พระขนง (ค้ิว) ตอกัน
เปนรูปปกกา พระเนตรเบิกโพง มีพระมัสสุ(หนวด) และพระทาฒิกะ (เครา) ยาวและหนาตลอด
พระปรางค (แกม) ทั้งสองขาง ทรงกีรีฏมงกุฎทรงกลมที่มีลวดลายตาบคลายทรงสามเหล่ียม
ประดับอยูทั้ง 3 ดาน เบ้ืองหลังปรากฏประภามณฑลขนากใหญ และทรงกุณฑล (ตางหู) ประดับ
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25ลวดลาย  กรองศอมีการประดับลวดลายมีลักษณะคลายกับลายดอกไมในกรอบสี่เหล่ียมวงโคง 
พระวรกายประทับยืมสมภังค พระกรหักทั้งสองขาง อยางไรก็ดีการที่ปรากฏการงอขอศอกนั้น
ยอมแสดงใหเห็นวาแตเดิมคงมีลักษณะทรงดอกบัวในพระหัตถทั้งสอง พระองคทรงนุงภูษาแบบ
ชาวอินโดซิเถียน ยาวจรดพระชานุ และปรากฏคลายเสนเชือก?หอยตกลงมากึ่งกลางพระอุทร 
(ทอง) (ภาพที่ 9) อยางไรก็ดีลักษณะเสนเชือก?ที่หอยลงมาดังกลาวไมพบในเทวรูปพระสุริยะที่
เมืองศรีเทพองคอ่ืน  
 

 

 
 

 

ภาพที ่9 ประติมากรรมพระสุริยะสวมหมวกทรงกระบอกเมืองศรีเทพ พพิิธภัณฑสถานแหงชาติ 
 พระนคร 

                                                            

 25 ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห สันนิษฐานวาลักษณะกุณฑลดังกลาว เทียบได
กับตางหูในวัฒนธรรมทวารวดี  ดูเพิ่มเติมใน ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี: วัฒนธรรมพุทธ
ศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 168-169. อยางไรก็ดี 
ศรัณย มะกรูดอินทร เสนอวานาจะเปนตางหูรูปมกร หรือ มกรกุณฑล  ดูเพิ่มเติมใน ศรัณย มะกรูด
อินทร, “การนับถือพระสุริยะในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอนพุทธศตวรรษที่ 19” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ภาควิชาโบราณคดี 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 387. 



 21 

  เทวรูปพระสุริยะกลุมนี้ ไดมีการกําหนดอายุโดยกลุมนักวิชาการหลายทานไวใน
ชวงเวลาที่แตกตางกันออกไป ดังนี้  
  ศาสตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงกําหนดอายุอยูในกลุมเทวรูปรุนเกา 
ราว พุทธศตวรรษที่ 12-1326 
  จิตรปรีดี อุณหะสุวรรณ กําหนดอายุอยูในกลุม ง. คือกลุมที่มีอายุออนที่สุด ในชวง
พุทธศตวรรษที่ 1327 
  ศาสตราจารย ดร. หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ จัดอยูในรูปแบบศิลปะรวมแบบ
ไพรกเมง กําหนดอายุชวงราวพุทธศตวรรษที่ 12- คร่ึงแรกของพุทธศตวรรษที่ 1328 
  ศาสตราจารย ดร. ศักด์ิชัย สายสิงห สันนิษฐานวาสรางโดยชางพื้นถิ่น ในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 13-1429 
  วรลักษณ ผองสุขสวัสด์ิ กําหนดอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-14 โดยกลาววา
พระสุริยะที่เมืองศรีเทพไดรับแรงบันดาลใจทางดานรูปแบบจากวัฒนธรรมอินเดีย วัฒนธรรม
ใกลเคียง และปรับใหสอดคลองกับลักษณะเฉพาะถิ่นของศรีเทพ30  
  ดังนั้นจากการกําหนดอายุทั้งหมดจะเห็นไดวาเทวรูปพระสุริยะถูกกําหนดอายุอยาง
กวาง ๆ อยูในชวง ต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 12-14 
 นอกจากประติมากรรมทั้งสามองคนี้แลว ที่อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพยังคงมีชิ้นสวน
ประติมากรรมที่คาดวาจะเปนเทวรูปพระสุริยะสกุลชางศรีเทพอีก 2 ชิ้น ดังนี้ 

                                                            

 26 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 76. 
 27 จิตรปรีดี อุณหะสุวรรณ, “เทวรูปจากเมืองศรีเทพ”, 24. 
 28 หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย: ภูมิหลัง
ทางปญญา-รูปแบบทางศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2537), 60-61. 
 29 ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเร่ิมใน
ดินแดนไทย, 169. 
 30 ดูรายละเอียดใน วรลักษณ ผองสุขสวัสด์ิ,  “คติเร่ืองพระสุริยะในงานศิลปกรรมที่พบ
ในประเทศไทยชวงกอนพทุธศตวรรษที่ 19” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 45. 
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 1. ชิ้นสวนประติมากรรมพระสุริยะศิลา? หมายเลขทะเบียน ศท.170/2547 เก็บรักษา
อยูในหองคลังของอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ31 ในสวนของพระเศียรชํารุดหักหายแตเบ้ืองหลัง
ของพระเศียรยังคงปรากฏประภามณฑลเรียบและดานหลังมีรองรอยพระเกศาออกมาจากแผน
ประภามณฑลเปนลอน (ภาพที่ 10) ลักษณะดังกลาวคลายคลึงกับเทวรูปพระสุริยะ หมายเลข
ทะเบียน กข9 อีกทั้งเทวรูปพระกฤษณะและพระวิษณุที่เมืองศรีเทพทุกองคก็ไมเคยปรากฏ
ประภามณฑลเลย (ดูภาพที่ 7) 
 

 
 
ภาพที ่10 เทวรูปพระสุริยะ หมายเลขทะเบียน ศท.170-2547 อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ 
ที่มา: ศรัณย มะกรูดอินทร, “การนับถือพระสุริยะในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอนพุทธ
ศตวรรษที่ 19” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ภาพที่ 267. 

                                                            

 31 อางถึงใน ศรัณย มะกรูดอินทร, “การนับถือพระสุริยะในดินแดนเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต กอนพุทธศตวรรษที่ 19” 389-390. 
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  ลักษณะลําตัวของประติมากรรมองคนี้ปรากฏวารางกายทอนบนเปลือยเปลา คือ 
ไมมีการฉลองพระองค ลักษณะดังกลาวคลายกับประติมากรรมพระสุริยะที่พิพิธภัณฑนอรตัน ไซ
มอน ประเทศสหรัฐอเมริกา (ดูภาพที่ 13) อยางไรก็ดีปรากฏรองรอยเล็ก ๆ ที่พระพาหาท้ัง 2 ขาง 
จึงเชื่อวาเทวรูปองคนี้ก็นาจะมี 4 กร ตามลักษณะของพระสุริยะที่ปรากฏในคัมภีร มัตสยปุราณะ 
คัมภีรวิษณุธรรมโมตตรัม32 
  เทวรูปพระสุริยะองคนี้ถูกกําหนดอายุอยูในชวง พุทธศตวรรษที่ 12-1433 
 2. ชิ้นสวนพระเศียรพระสุริยะศิลา? (ไมมีหมายเลขทะเบียน) ขนาดความสูงประมาณ 
15 เซนติเมตร กวาง 7 เซนติเมตร ปจจุบันเก็บอยูในหองนิรภัย อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ34   
พระเศียรชิ้นนี้มีการทรงศิราภรณเปนกีรีฏมงกุฎทรงกระบอก มีการประดับลวดลายลักษณะคลาย
ลายใบไมสามเหล่ียมอยูที่ดานทั้งสาม พระเนตรเหลือบมองต่ํา พระกรรณยาว ส่ิงที่นาสนใจที่สุด
คือเบื้องหลังพระเศียรปรากฏรองรอยเศษหินยื่นออกมาเปนวงโคงซึ่งคลายคลังกับวงโคงของ
ประติมากรรมเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร ซึ่งไมพบมากอนที่เมืองศรีเทพ  (ภาพที่ 11) 
  นาสนใจอีกวาเทวรูปองคนี้ไมปรากฏรองรอยของการทําประภามณฑลแตอยางใด 
ซึ่งแตกตางไปจากเทวรูปกลุมพระสุริยะองคอ่ืน ๆ อยางไรก็ดี ศรัณย มะกรูดอินทร ไดต้ังขอสังเกต
วา ลักษณะของการประดับลวดลายบนหมวกทรงกระบอกทั้ง 3 ดานนั้น จัดเปนรูปแบบที่นิยมของ
กลุมพระสุริยะที่เมืองศรีเทพ เนื่องจากไมพบในกลุมพระวิษณุและพระกฤษณะ หรือรูปพระเทวอีงค
อ่ืนในสมัยกอนเมืองพระนครเลย จึงมีความเห็นวา เศียรเทวรูปชิ้นนี้อาจเปนรูปแบบของพระสุริยะ
ที่เมืองศรีเทพ35 ซึ่งแนวคิดนี้นาสนใจเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้อาจเปนเพียงเศียรเทวดาในวัฒนธรรมทวาร
วดีไดหรือไม?  

 

                                                            

 32 ลักษณะของพระสุริยะส่ีกรแมจะปรากฏในคัมภีรดังกลาว แตก็ไมเปนที่นิยมนักใน
อินเดีย ดูเพิ่มเติมใน  Shanti Lal Nagar, Surya and Sun Cult (In Indian Art, Culture, 

Literature and Thought) (New Delhi: Aryan Books International, 1995), 130. 
 33 ดูรายละเอียดใน ศรัณย มะกรูดอินทร, “การนับถือพระสุริยะในดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต กอนพทุธศตวรรษที่ 19” 390. 
 34 เร่ืองเดียวกนั, 391. 
 35 เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพที ่11 เศียรพระสุริยะหรือเทวดา?   อุทยานประวติัศาสตรศรีเทพ 
ที่มา: ศรัณย มะกรูดอินทร, “การนับถือพระสุริยะในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอนพุทธ
ศตวรรษที่ 19” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ภาควิชา
โบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ภาพที่ 268. 
 
 นอกจากนี้แลวยังประติมากรรมพระสุริยะสกุลชางศรีเทพอีกจํานวนหนึ่งซ่ึงอยูในการ
ครอบครองสวนบุคคลและจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑตางประเทศ ดังนี้ 
 1. ประติมากรรมพระสุริยะศิลาทราย สมบัติสวนบุคคลเอกชน มีความสูง 65 เซนติเมตร 
สวมกีรีฏมงกุฏทรงกระบอกแปดเหล่ียม มีลวดลายเคร่ืองประดับ โดยมีประภามณฑลขนาดใหญ
อยูดานหลังศรีษะ สวนพระวรกายของเทวรูปประทับยืนในอาการสมภังค มีพระอังสาใหญ บั้น
พระองคเล็ก ปราศจากพระหัตถทั้งสองขาง ทรงพระภูษาสมพตส้ันเรียบไมมีร้ิวบางแนบเนื้อ โดย
ลักษณะการทรงภูษาดังกลาวแตกตางจากพระสุริยะในอินเดียทั่วไป อยางไรก็ดีการปรากฏ
ประภามณฑลขนาดใหญเบ้ืองหลังพระเศียร ก็ยอมสามารถตีความไดวาเปนพระสุริยะ และกีรีฏ
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36มงกุฏทรงกระบอกแปดเหล่ียมก็คงเปนลักษณะสําคัญของสกุลชางศรีเทพ  (ภาพที่ 12)          
ศาสตราจารย ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ ไดกําหนดอายุโดยเสนอวาเปนศิลปะรวมแบบเขมร สกุล
ชางศรีเทพ พุทธศตวรรษที่ 12-13    
 

 
 
ภาพที ่12 เทวรูปพระสุริยะเมืองศรีเทพในการครอบครองสวนบุคคล 
ที่มา: หมอมราชวงศสุริยวฒุิ สุขสวัสด์ิ, จิตต (กรุงเทพฯ: Rian Boon Press (1988), 2546), 47. 
 
 2. ประติมากรรมพระสุริยะศิลาทราย สกุลชางศรีเทพ ขนาดความสูง 113.67 
เซนติเมตร พระพักตร?มีลักษณะออนชอย ทรงกีรีฏมงกุฎแปดเหลี่ยมมีลวดลายดอกไมประดับทั้ง 
3 ดาน ปรากฏประภามณฑลเรียบขนาดใหญดานหลังพระเศียร ดานขางของพระปรางค (แกม) 
นั้นมีลายเหมือนจะเปนพระเกศายาวออกมาจากกีรีฏมงกุฎ  พระเนตรมีรองรอยของการประดับ
อัญมณี ซึ่งนายประตาปทิตย ปล (Pratapaditya Pal) ภัณฑารักษใหญประจําแผนกศิลปะอินเดีย

                                                            

 36 หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, จิตต (กรุงเทพฯ: Rian Boon Press (1988), 
2546), 48. 
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และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประจําพิพิธภัณฑศิลปะประจํานครลอสแองเจอริส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สันนิษฐานวาอาจมีการใชทับทิมเปนดวงพระเนตร เนื่องจากทับทิมมีความ
เกี่ยวเนื่องกับดวงอาทิตย37 พระองคทรงนุงสมพตส้ัน ปรากฏการขมวดชายพกบริเวณใตพระนาภี 
ดานหลังบริเวณกึ่งกลางสะโพกมีการชักชายผาเล็ก ๆ เปนรูปหางปลา ปจจุบันพระสุริยะองคนี้
จัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑนอรตัน ไซมอน เมืองปาซาดีนา รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(ภาพที่ 13) 
 

 
 
ภาพที ่13 ประติมากรรมพระสุริยะหรือพระวิษณุจากเมืองศรีเทพ พพิิธภัณฑนอรตัน ไซมอน  
 เมืองปาซาดีนา รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่มา: Norton Simon Museum, Asian Art, accessed September 14, 2013, available form  
www.nortonsimon.org/asian-art. 
 
                                                            

 37 หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล,  “โบราณวัตถทุี่ถูกลักลอบออกนอกประเทศไทย,” 
ศิลปวัฒนธรรม  9, 9 (กรกฎาคม 2531): 37.  
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  นายเชอรมัน ลี (Sherman E. Lee) ภัณฑารักษพิพิธภัณฑศิลปะแหงเมืองครีฟ
แลนด (Cleveland) ประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดอายุประติมากรรมองคนี้อยูในชวงพุทธศตวรรษ
ที่ 11-12 และยังกลาวดวยวาถูกนํามาจากเมืองศรีเทพ ภายในประเทศไทย38 
 3. เศียรพระสุริยะศิลา สกุลชางศรีเทพ ปจจุบันจัดแสดงอยูทีพิพิธภัณฑลินเดน 
(Linden-museum) เมืองสตุดการด (Stuttgart) ประเทศเยอรมัน ลักษณะพระเศียรทรงสวมกีรีฏ
มงกุฎแปดเหลี่ยม มีลวดลายดอกไมใบไมสามเหลี่ยมประดับอยูที่ดานทั้งสาม ยอดบนของกีรีฏ
มงกุฎปรากฏลักษณะสามเหล่ียมเล็ก ๆ มุมมนคลายดอกบัวตูม (ภาพที่ 14)  
 

 
 
ภาพที ่14 เศียรพระสุริยะศิลา ที่อางวามาจากเมืองศรีเทพ 
ที่มา: Virginia S, Dofflemyer, “The Ancient City of Si Thep : Study of the Extant Brahmanical 
Sculptures (5-10 Centuries),” (Doctor of Philosophy in Art History the Graduate School 
University of Southern California, 1982), 39. 

                                                            

 38 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน  Sherman E. Lee, Ancient Cambodian Sculpture 
(London: The Curwen Press, 1969), 101.  แนวความคิดดังกลาวไดรับการยอมรับจาก 
ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล วาประติมากรรมพระสุริยะองคดังกลาวมีอายุอยูในชวง 
พุทธศตวรรษที่ 12-13 ตามที่นายลี กําหนด ทั้งยังใหขอสังเกตดวยวานายลี คงนําพระสุริยะองคนี้
ไปเปรียบเทียบกับเทวรูปพระสุริยะเมืองศรีเทพ ที่จัดแสดงอยูพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
ประเทศไทย ดูเพิ่มเติมใน  หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “โบราณวัตถุที่ถูกลักลอบออกจากเมือง
ศรีเทพ”, 43. 
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 กลุมสถาปตยกรรม 
 ภายในเมืองศรีเทพ พบสถาปตยกรรมเน่ืองในวัฒนธรรมเขมรหรือที่เรียกวาปราสาท
เขมรหลายแหงและพบช้ินสวนประดับงานสถาปตยกรรมอีกจํานวนหนึ่ง แตอยางไรก็ดีปราสาท
เขมรที่นักวิชาการสวนใหญนํามาศึกษากําหนดอายุไดนั้นปรากฏเพียง 4 หลัง โดยเปนปราสาทท่ี
ต้ังอยูในเขตของเมืองในและต้ังอยูนอกเมืองทางทิศเหนือของเมืองนอกอีก 1 หลัง กลุมปราสาท
ดังกลาวมีนักวิชาการศึกษากําหนดอายุไวหลายทาน โดยจะขอกลาวถึงลักษณะของปราสาทแตละ
หลังและการกําหนดอายุคราว ๆ ดังนี้ 
 1. ปรางคศรีเทพ 
  ปรางคศรีเทพเปนศาสนสถานที่สําคัญที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรมเปนรูปแบบ
ปราสาทเขมร องคปราสาทกอดวยอิฐลักษณะสูงใหญอยูในผังกากบาท กลาวคือมีมุขทั้ง 4 ดาน 
หันไปทางทิศตะวันตก ต้ังอยูบนฐานศิลาแลงซ่ึงต้ังอยูบนฐานที่ยกสูงมาจากระดับผิวดิน โดยการ
กอศิลาแลงเปนกรอบส่ีเหล่ียมสูงประมาณ 1 เมตร แลวถมอัดดินลงไปในกรอบแลวจึงปรับพื้นให
เรียบเสมอกันเพื่อเปนลานกวางใชรองรับปราสาท สวนฐานประกอบดวยฐานบัวลูกฟก 2 ฐานทํา
จากศิลาแลง สวนเรือนธาตุและเคร่ืองบนกอดวยอิฐที่ฝนขัดจนเรียบสนิท ไมสอปูน สวนยอดแสดง
เปนเรือนธาตุจําลองซอนชั้นลดหล่ันข้ึนไปตามแบบปราสาทเขมร (ภาพที่ 15) 
 

 
 
ภาพที ่15 ปรางคศรีเทพ 
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  อนึ่งปรางคศรีเทพนั้นสวนของเรือนธาตุไมพบการกอมุขยื่นออกมาดานหนาปราสาท 
พบเพียงรอยหลุมเสากลมขนาดใหญจํานวน 5 หลุมเรียงอยูที่ฐานศิลาแลงช้ันลางสุดบริเวณดานหนา
ทางข้ึนและพบช้ินสวนไมยื่นออกมาจากองคปราสาทดานหนา อีกทั้งพบกระเบ้ืองกาบกลวยหรือกาบู
จํานวนมาก ซึ่งอาจจะแสดงใหเห็นรอยรอยของหลังคาเคร่ืองไมมุงกระเบื้องก็เปนได39  
 2. ปรางคสองพี่นอง 
 

 
 
ภาพที ่16 ปรางคสองพี่นอง 
 

40  ปรางคสองพี่นอง  เปนศาสนสถานขนาดใหญกลางเมือง เปนปราสาทขนาดอิฐ
ใหญและขนาดเล็กสองหลังต้ังอยูติดกัน โดยหันหนาไปทางทิศตะวันตก ในสวนของปราสาทองค
ใหญนั้นกอดวยอิฐไมสอปูน ปรากฏรองรอยการฉาบปูนอยูภายนอก ต้ังอยูบนฐานศิลาแลงที่ทํา
เปนชุดฐานปทมส่ีเหล่ียมเพิ่มมุมขนาดใหญซอนกัน 3 ชั้น มีทางเขาดานหนาทางเดียว สวนเรือน
ธาตุมีมุขยื่นออกมาทั้ง 4 ทิศ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต เปนมุขส้ัน ๆ ติดกับตัวปราสาททํา
เปนชองประตูหลอก สวนทางทิศตะวันตกปรากฏเปนมุขยาวยื่นออกมาเช่ือมตอกับมณฑป
ดานหนา ซึ่งเปนชองทางเขาสูองคปราสาท สวนยอดปจจุบันพังทลายส้ินแลว แตอยางไรก็ดีก็
นาจะเปนเรือนธาตุจําลองซอนชั้นหล่ันกันข้ึนไป 4-5 ชั้น ตามลักษณะปราสาทแบบเขมร  

                                                            

 39 ดูเพิ่มเติมใน กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรเีทพ, 106. 
 40 ปรางคสองพี่นองเปนช่ือที่ชาวบานในบริเวณนั้นใชเรียกปราสาทหลังดังกลาว 
เนื่องจากพบวาต้ังอยูเคียงกัน 2 องค องคหนึ่งใหญองคหนึ่งเล็ก จึงเรียกวาปรางคสองพี่นอง 
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  ดานทิศใตขางปราสาทหลังใหญ มีปราสาทหลังเล็ก 1 องค แตเดิมเหลือแตเพียง
สวนของเรือนาตุชวงลาง ตอมาไดทําการบูรณะตอเติมอีกเล็กนอยเพื่อทําการติดต้ังช้ินสวนทับหลัง
ที่ติดอยูเบ้ืองลาง41 สวนฐานลางสุดกอดวยศิลาแลงเชื่อมตอกับฐานของปราสาทหลังใหญ ลักษณะ
ของปรางคโดยรวมเหมือนกับปราสาทองคใหญ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน (ภาพที่ 16) 
 3. ปรางคฤษี 
  ต้ังอยูที่วัดปาสระแกว ทางทิศเหนือของกําแพงเมืองนอก หางออกไปราว 3 
กิโลเมตร ลักษณะทางสถาปตยกรรมเปนปราสาทแบบเขมร กออิฐไมสอปูน ปจจุบันองคปรางคฤษี
สวนบนถูกดัดแปลงแกไขไปเสียมาก อยางไรก็ดีสันนิษฐานวาลักษณะโดยรวมคงจะมีรูปแบบ
ดังเชน ปรางคศรีเทพ และปรางคสองพี่นองที่ไดกลาวมาแลวขางตน (ภาพที่ 17) 
 

 

  
 

 
ภาพที ่17 ปรางคฤษ ี 
ที่มา: กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2550), 122. 
 
 จากการศึกษาที่ผานมานักวิชาการหลายทานไดเสนอไดทําการศึกษากําหนดอายุกลุม
ปราสาทเขมรที่เมืองศรีเทพ ดังตอไปนี้ 

                                                            

 41 กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรเีทพ, 100.  
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 ดร. ควอริซ เวลส (H. G. Quaritch Wales) ทําการศึกษากําหนดอายุปราสาทที่เมือง
ศรีเทพตีพิมพเปนบทความเร่ือง “The Exploration of Sri Deva An Ancient Indian City in 
Indochina” โดยมีความเห็นวาเปนงานสถาปตยกรรมของพวกอินเดียที่เขามาต้ังถิ่นฐานในศรีเทพ
ระยะแรก ๆ จึงเรียกปราสาทเหลานี้วา “The Indian Building” และกําหนดอายุวาควรจะเปน
อาคารในศาสนาพราหมณที่เกาแกที่สุดในอินโดจีน ชวงพุทธศตวรรษที่ 1142 ตอมาจึงกลาววาเมื่อ
พิจารณารวมกับหลักฐานทางดานประติมากรรมและจารึกโบราณก็อาจจะกําหนดไดวาเปน
สถาปตยกรรมสกุลชางเขมรเกามีอายุราว พุทธศตวรรษที่ 12-1343 
 ดร.ควอริซ เวลส ยังอางตอไปอีกวาไดนําภาพปราสาทที่เมืองศรีเทพให ดร. สเตลา 
กามริด พิจารณา ซึ่งเธอใหความเห็นวาปรางคที่เมืองศรีเทพมีลักษณะคลายกับอาคารอิฐที่ 
Bhitangaon ในจังหวัด Cawnpore ที่มีอายุอยูในชวง พุทธศตวรรษที่ 10-1144 
 ขอเสนอของ ดร.ควอริซ เวลส ไดมีนักวิชาการหลายทานคัดคานการกําหนดอายุ
ดังกลาว โดยนายลอเรนท พัลเมอร บริกก (Lawrence Palmer Briggs) ออกมาโตแยงทฤษฎีของ
ดร.ควอริซ เวลส โดยใหความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดอายุปราสาทที่เมืองศรีเทพวาไมควรจะเกาถงึ
สมัยฟูนัน เพราะไมเคยปรากฏหลักฐานที่เกี่ยวของกับอาณาจักรฟูนันวาเคยครองมีมีอิทธิพลใน
ดินแดนบริเวณนี้มากอน แตหลักฐานที่พบสวนใหญกลับแสดงความสัมพันธกับเจนละ ดังนั้นเมือง
ศรีเทพจึงไมไดมีความสัมพันธกับฟูนันอยางที่ ดร. ควอริซ เวลส กําหนด45   
 ตอมา นาย เลอ เมย (Reginald le May) ไดทําการศึกษาและกําหนดอายุปราสาทที่
เมืองศรีเทพโดยความเห็นวา ปราสาทดังกลาวเปนอาคารที่สรางในสมัยลพบุรี (ศิลปะแบบเขมรที่
พบในประเทศไทย) มีอายุไมเกินพุทธศตวรรษที่ 10-1146 

                                                            

 42 ดูรายละเอียดการกําหนดอายุไดใน  H. G. Quaritch Wales, The Exploration of 

Sri Deva, An ancient Indian city in Indochina, 17-19.  
 43 Ibid., 35-36. 
 44 Ibid., 15. 
 45 Lawrence Palmer Briggs, The Ancient Khmer Empire, 30. 
 46 Reginald le May, The Culture of South-East Asia (London: George Allen 
and Unwin, 1956), 33.  
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 ศาสตราจารย ซอง บวสเซริเยร (Jean Boisserlier) ใหขอสังเกตวาปราสาทท่ีเมืองศรี
เทพควรจะมีอายุอยูราว พุทธศตวรรษท่ี 16-17 โดยพิจารณาจากลักษณะสถาปตยกรรมที่มีการ
เพิ่มมุมภายนอกอยางมากทั้งส่ีดาน47 ตอมาจึงเปลี่ยนความคิดและมีความเห็นวาปราสาทที่เมือง
ศรีเทพไมใชปราสาทแบบเขมร แตเปนปรางคแบบที่ทําตามแบบศิลปะเขมร โดยชางพื้นเมืองที่ไม
ชํานาญนัก โดยกลาวตอไปอีกวาสังเกตไดจากเทคนิคที่ใชในการกอสราง ตลอดจนองคประกอบ
ของศาสนสถานวาชางไมรูจักศิลปะเขมรทีเดียวนัก48  
 นอกจากนี้ยังกลาวตอไปอีกวาช้ินสวนประดับปราสาทที่เมืองศรีเทพน้ัน เชน เสา
ประดับประตูและทับหลังเปนฝมือของชางเขมร หรือชางพื้นเมืองที่ทําภายใตการอํานวยการของ
ชางเขมร โดยกําหนดอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 16-1749 ประเด็นดังกลาวผูเขียนเห็นดวยที่วา
ลักษณะปราสาทเขมรที่ศรีเทพเปนงานพื้นเมืองที่อาจสรางโดยชางพื้นถิ่นแตอยางไรก็ดีในสวนของ
ชิ้นสวนประดับปราสาท เชน ทับหลัง เสาประดับกรอบประตูนั้น ผูเขียนมีความเห็นวาศรีเทพ
นาจะมีความสัมพันธกับสกุลชางพิมายในเขตที่ราบสูงโคราชมากกวา ดังจะกลาวตอไป 
 แนวความคิดดังกลาวสอดคลองกับความคิดเห็นของ ศาสตราจารยแบรนารด ฟลลิปป 
โกรลิเยร (Bernard Phillip Groslier) ที่กลาววา ปราสาทที่เมืองศรีเทพมีลักษณะเปนปรางคแบบ
ขอมสมัยพระเจาสุริยะวรมันที่ 2 ทับหลัง ศิวลึงค ก็เปนแบบอยางในสมัยดังกลาว แตลักษณะฝมือ
ในการกอสรางและแกะสลักนั้นเปนของชางทองถิ่น50 
 ผูชวยศาสตราจารย อนุวิทย เจริญศุภกุล  ไดทําการศึกษากําหนดอายุปราสาทที่เมือง
ศรีเทพ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับปราสาทที่ลพบุรีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ซึ่งศึกษาแยกระหวางกลุมปราสาทที่สรางดวยอิฐและสรางดวยหิน จึงมีความเห็นวา ปราสาทที่
เมืองศรีเทพเปนสถาปตยกรรมแบบนครวัด มีสายวิวัฒนาการมากจากแบบแผนรูปทรงและการ
กอสรางจากสกุลชางปราสาทอิฐภาคอีสาน ลุมแมน้ํามูล แตลักษณะพิเศษบางประการ เชน    

                                                            

 47 Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture, 104. 
 48 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน  Jean Boisselier, “ Si Thep el son originalite,” การ
ประชุมทางวชิาการระดับชาติฝร่ังเศส-ไทย ครั้งที ่1 “ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตร
ตอนตนถึงคริสศตวรรษที ่15”, 15. 
 49 เร่ืองเดียวกนั, 15. 
 50 อางถึงใน ศรีศักร วัลลิโภดม, “อีสานสมยัลพบุรี,” เมืองโบราณ  3, 2 (มกราคม-
มีนาคม 2520), 49. 
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ซุมซอนที่หนาบันประตูกลับใชแบบศิลปะของสกุลชางปราสาทหิน  จึงกลาวไดวาปราสาทที่เมือง
ศรีเทพรับเอาสายวิวัฒนาการของปราสาทเขมรทั้งสองกลุม จึงเห็นพรองกับการศึกษาของ 
ศาสตราจารย โกรลิเยรและศาสตราจารย ชอง บวสเซริเยร ที่กําหนดอายุปราสาทที่เมืองศรีเทพอยู
ในพุทธศตวรรษที่ 1751 
 
แนวความคิดเกี่ยวกับการแปลความหมายทางดานวัฒนธรรมที่เมืองศรีเทพ 
 แนวความคิดทางดานการเมือง 
 ดร.ควอริซ เวลส เปนนักวิชาการทานแรกที่ทําการศึกษาเมืองโบราณศรีเทพอยาง
ครอบคลุมทุก ๆ ดาน โดยทางดานการเมืองไดใหขอสันนิษฐานวาเมืองศรีเทพเปนเมืองของชาว
อินเดียที่อยูภายใตอิทธิพลของอาณาจักรฟูนัน52 ประกอบกับผังของเมืองก็เปนแบบอินเดียมาแต
เดิม นอกจากนั้นยังกลาวถึงเร่ืองเสนทางการคาซึ่งเปนเสนทางการคาขายกับอาณาจักรฟูนัน 
กลาวคือระหวางลุมน้ําเจาพระยาและแมน้ําโขง โดยผานศรีเทพและลุมน้ํามูล53 
 แมวาประเด็นเร่ืองผังเมืองและโบราณวัตถุสถานของ ดร.ควอริซ เวลส นั้นจะถูกโตแยง
จากนักวิชาการหลาย ๆ ทานวาเปนเร่ืองของวัฒนธรรมแบบทวารวดีและแบบเขมรทั้งกอนและหลัง
เมืองพระนครตามที่ผูเขียนไดกลาวไปแลวขางตน แตอยางไรก็ดีจากหลักฐานการขุดคนทาง
โบราณคดีพบวาบริเวณเมืองศรีเทพปรากฏรองรอยการอยูอาศัยมาต้ังแตชวงกอนประวัติศาสตร
หรือกึ่งกอนประวัติศาสตร ราว ๆ 2,000 ปมาแลว ดังจะเห็นไดจากการขุดพบโครงกระดูกมนุษยใน
ชั้นดินลางสุดที่หลุมขุดคนแหลง  0971 บริเวณเมืองศรีเทพ54  

                                                            

 51 ดูรายละเอียดใน  อนุวทิย เจริญศุภกุล, “การกําหนดอายปุรางคที่เมืองศรีเทพ,”  
เมืองโบราณ 5, 4 (เมษายน-พฤษภาคม 2522), 85-101. 
 52 H. G. Quaritch Wales, The Exploration of Sri Deva, An ancient Indian city 

in Indochina, 26. 
 53 Ibid., 29. 
 54 กรมศิลปากร,  “ขอมูลใหมจากเมืองศรีเทพ,” ใน เอกสารประกอบการแถลง
ผลงานของกองโบราณคดี เรื่อง “ความกาวหนาของงานโบราณคดีและการอนุรักษ
โบราณสถาน ป 2533”, (12-14 กันยายน 2533), 13-14. 
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 ประเด็นสําคัญประการหนึ่ง คือ ส่ิงของที่ฝงรวมกับโครงกระดูกบางชนิด เชน เคร่ืองมือ
เหล็ก เคร่ืองมือเคร่ืองใชสําริด และลูกปดหินคารนีเลียนก็เปนส่ิงที่แสดงใหเห็นวาชุมชนบริเวณ
เมืองศรีเทพนี้มีการติดตอกับชุมชนภายนอกแลว55 ดังนั้นจึงไมสามารถปฏิเสธไดวาเมืองศรีเทพใน
ชวงแรกน้ันคงจะมีความเกี่ยวของกับกระแสอารยธรรมจากอินเดียที่เร่ิมปรากฏข้ึนในอุษาคเนย
แลวไมทางตรงก็ทางออม 
 ในระยะตอมาในชวง พุทธศตวรรษที่ 11-15 ดูเหมือนวาเมืองศรีเทพจะไดรับกระแส
วัฒนธรรมจากอาณาจักรทวารวดีและเจนละควบคูกันไป ซึ่งจากหลักฐานทางโบราณวัตถุสถานดู
เหมือนวาอารยธรรมทวารวดีจะคงอยูไดนานกวาเจนละ กอนที่อารยธรรมเขมรจะกลับมาเจริญอีก
คร้ังในชวง พุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนมา 
 แนวความคิดทางดานประวัติศาสตรการเมืองที่สําคัญของเมืองศรีเทพประการหนึ่งที่
จําเปนจะตองกลาวไว คือ ขอสันนิษฐานของ รองศาสตราจารย ดร. ธิดา สาระยา ที่เสนอวา “ศรี
เทพ คือ ศรีจนาศะ”56 และแนวคิดดังกลาวเหมือนจะเปนแนวคิดเดียวที่พยายามคนหาและ
นําเสนอชื่อในอดีตของเมืองโบราณศรีเทพ 
 “ศรีจนาศะ” เปนคําที่ปรากฏอยูในจารึก 2 หลักที่คนพบในประเทศไทย คือ ศิลาจารึก
บออีกา ซึ่งพบในเขตเมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา 57 และจารึกที่โบสถพราหมณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา58 โดยจารึกทั้งสองหลักไดกลาวถึงช่ืออาณาจักร จนาศะปุระ รวมทั้งลําดับพระ
นามของกษัตริยผูปกครองอาณาจักรแหงนี้59 

                                                            

 55 กรมศิลปากร, ขอมูลใหมจากเมืองศรีเทพ, 13. 
 56 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ธิดา สาระยา, “ศรีเทพคือศรีจนาศะ,” ใน ประวัติศาสตร
สยามประเทศที่ถูกลืม ศรจีนาศะ รฐัอิสระที่ราบสงู (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 49-60.  
 57 สํานักนายกรัฐมนตรี, ประชุมศลิาจารึกภาคที่ 4 (พระนคร : โรงพิมพสํานัก
ทําเนียบรัฐมนตรี, 2513), 221-224. 
 58 เร่ืองเดียวกนั, 216-220. 
 59 นอกจากนี้ ศาสตราจารย ยอรช เซเดส ยังไดอางถึงจารึกหินขอน 2 หลัก ซึ่งพบที่
บานหินขอน อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา วานาจะเปนจารึกของอาณาจักศรีจนาศะเชนกัน แตจารึก
ทั้งสองหลักดังกลาวไมปรากฏชื่ออาณาจักรแหงนี้ อยางไรก็ดีลักษณะตัวอักษรและภาษาใกลเคียง
กับจารึกบออีกามาก ดูใน Goerge Coedes, Inscriptions du Cambodge, vol. VI (Paris: Ecole 
Francaise d’Extreme-Orient, 1954), 73-79. 
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 จารึกทั้งสองหลักเปนจารึกภาษาสันสกฤตปนกับภาษาเขมร60 โดยเฉพาะในจารึกบอ
อีกา ซึ่งมีขอความปรากฏอยูทั้งสองดาน ดานแรกเปนภาษาสันสฤต กลาวถึงการถวายส่ิงของใหแก
วัดในพระพุทธศาสนา โดยพระเจาแผนดินของศรีจนาศะ โดยเม่ือพิจารณาจากรูปแบบตัวอักษร  
ศาสตราจารย ยอรช เซเดส (Goerge Coedes) ใหความเห็นวานาจะกําหนดอายุอยูในชวง
พุทธศตวรรษที่ 1361 สวนขอความอีกดานหนึ่งแสดงเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณแบบไศว
นิกาย เขียนดวยภาษาสันสกฤตและเขมร ระบุมหาศักราช 790 ตรงกับพุทธศักราช 141162 
 อนึ่งการที่จารึกทั้งสองหลักนี้ปรากฏรายพระนามของกษัตริยในจนาศะปุระ แตราย
พระนามดังกลาวนั้นไมสามารถลําดับไดกับรายพระนามของกษัตริยที่ปรากฏอยูในประเทศ
กัมพูชา63 ดังนั้นอาณาจักรศรีจนาศะจึงควรที่จะเปนอาณาจักรที่มีการปกครองตนเอง แตไม
สามารถยืนยันไดวาอาณาจักรดังกลาวเปนอิสระหรือมีลักษณะเปนหัวเมืองประเทศราชของ
อาณาจักรอ่ืนหรือไม อยางไรก็ตาม ดวยหลักฐานขอมูลและสถานภาพทางความรูในปจจุบันยังไม
สามารถทราบถึงตําแหนงที่ชัดเจนของอาณาจักรวาต้ังอยูที่ใด จึงทําใหเกิดขอสันนิษฐานมากมาย
ถึงตําแหนงที่ต้ังของอาณาจักรดังกลาว  
 เนื่องดวยประเด็นเร่ืองศรีเทพคือศรีจนาศะของ รองศาสตราจารย ดร. ธิดา สาระยา 
เปนประเด็นสําคัญในการศึกษาประวัติศาสตรการเมืองของเมืองโบราณศรีเทพจึงเห็นวาควรจะ
กลาวถึง ภาพรวมของแนวความคิดเร่ืองศูนยกลางของอาณาจักรศรีจนาศะไว ณ ที่นี้ดวย 

                                                            

 60 อุไรศรี  วรศะริน, “ประติมากรรมสําริดชิ้นเอกพบใหม (จากบานฝาย) ของพิพิธ-
ภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร,” ใน ประชุมอรรถบทเขมร รวมบทความทางวิชาการของ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน (กรุงเทพฯ: อัมรินทรแอนดพับลิชช่ิง, 2545), 5  
(พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน  8 ตุลาคม 2545).  
 61 Goerge Coedes, Inscriptions du Cambodge, 38. 
 62 Ibid., 83. 
 63 Goerge Coedes, “Une Nouvelle Inscription d’Ayudhaya,” Journal of Siam 

Society 35, 1 (February 1944), 74. 
 



 36 

 ปญหาเกี่ยวกับศูนยกลางของศรีจนาศะ 
 ศาสตราจารย ยอรช เซเดส ไดสันนิษฐานไวต้ังแตแรกวา จนาศะปุระนั้นนาจะต้ังอยูที่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือที่จังหวัดลพบุรี64 แตหลังจากที่ทานไดอานจารึกบออีกาแลว ทานได
ลงมติวาอาณาจักรดังกลาวควรที่จะต้ังอยูบนที่ราบสูงโคราชมากกวา65 
 ขอสันนิษฐานดังกลาวมีความเปนไปไดมาก เนื่องจากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
อันเปนบริเวณที่พบจารึกโบสถพราหมณไมปรากฏรอยรอยอารยธรรมที่มีอยูในชวงรวมสมัยกับ
ศักราชที่ระบุอยูในจารึก ยอมแสดงใหเห็นวาจารึกหลักดังกลาวคงถูกเคลื่อนยายมาในสมัยหนึ่ง ใน
ขณะเดียวกันรูปแบบของตัวอักษรที่ปรากฏอยูในจารึกทั้งสองหลักนั้น ก็เปนรูปแบบที่นิยมยูใน
ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตท่ีราบสูงโคราชในชวงเวลา
ดังกลาว66 
 ขอเสนอดังกลาวของ ศาสตราจารย ยอรช เซเดส เปนที่ยอมรับจากนักวิชาการ
โดยทั่วไป จนกระทั่ง รองศาสตราจารย ศรีศักร วัลลิโภดม ไดเสนอขอคิดเห็นตอไปวา เมืองศรีจ
นาศะควรจะต้ังอยูบริเวณแองที่ราบสูงโคราชบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนตน ซึ่งอยูในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ต้ังแตอําเภอเมือง อําเภอปกธงชัย อําเภอสูงเนิน ข้ึนไปจรดเทือกเขาพนมดงรักและดง
พญาเย็นทางทิศตะวันตก แตก็ปฏิเสธวาพื้นที่ของอาณาจักรศรีจนาศะคงไปไมถึงบริเวณจังหวัด
บุรีรัมย ซึ่งอยูในพื้นที่ที่ราบสูงโคราช บริเวณลุมแมน้ํามูลตอนกลาง ดังนั้นพื้นที่ดังกลาวจึงไมได
ต้ังอยูในอาณาบริเวณของจนาศะปุระ67  

                                                            

 64 อางถึงใน  อุไรศรี วรศะริน, “ประติมากรรมสําริดชิ้นเอกพบใหม (จากบานฝาย) ของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร,” 5.  
 65 Goerge Coedes, Inscriptions du Cambodge, 83. 
 66 ดูใน ศิริพจน  เหลามานะเจริญ, “ประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัย: หลักฐาน
ศิลปกรรมเร่ิมแรกของสมัยประวัติศาสตรในที่ราบสูงโคราช” (วทิยานพินธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2546), 11-12. 
 67 ศรีศักร วัลลิโภดม, “อีสานระหวางพทุธศตวรรษที่ 12-16,” ใน ประวติัศาสตรและ
โบราณคดีภาคอีสาน (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2521), 42, 45, 49. 
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 ระยะตอมา รองศาสตราจารย ดร. ธิดา สาระยา ไดขยายผลการศึกษาดังกลาวตอไป
อีกวา อาณาเขตของศรีจนาศะนาจะครองคลุมพื้นที่ทั้งลุมแมน้ําปาสัก และลุมแมน้ํามูล โดยมีจุด
ศูนยกลางอยูที่บริเวณเมืองศรีเทพ ในเขตลุมน้ําปาสัก จังหวัดเพชรบูรณ68 ซึ่งทานไดใหเหตุผลไว
ดังตอไปนี้69 
 1. ศรีเทพเปนชุมชนขนาดใหญที่พบหลักฐานกําหนดอายุไดเกาที่สุดในบริเวณเขต
พื้นที่ลุมน้ําปาสัก โดยมีรองรอยหลักฐานโบราณวัตถุสถานทั้งที่สรางข้ึนเนื่องในศาสนาพุทธ และ
ศาสนาพราหมณ ในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-15 จึงนาจะมีความเกี่ยวเนื่องกับขอความในจารึกกลุม
ศรีจนาศะ 
 2. รูปแบบศิลปะของกลุมศิลปวัตถุจากเมืองศรีเทพ มีความคลายคลึงกับกลุม
ประติมากรรมที่เชื่อวาเกี่ยวของกับศรีจนาศะ 
 3. จารึกที่พบที่เมืองศรีเทพมีเนื้อหาที่สอดคลองกันกับขอความที่ปรากฏอยูในจารึก
ศรีจนาศะ 
 แมวาขอเสนอดังกลาวของ รองศาสตราจารย ดร. ธิดา สาระยา จะไดรับการสนับสนุน
และเห็นดวยจาก รองศาสตราจารย ศรีศักร วัลลิโภดม70 แตดูเหมือนวาขอคิดเห็นดังกลาวยังไม
เปนที่ยอมรับของนักวิชาการมากนัก71 ดังจะเห็นไดวามีนักวิชาการหลายทานไดเสนอความคิดเห็น
ที่โตแยงกับแนวความคิดดังกลาว 
 ทะนงศักด์ิ หาญวงศ นักโบราณคดีผูทําการขุดแตงรอบองคพระนอนขนาดใหญบริเวณ
วัดธรรมจักรเสมาราม ที่เมืองโบราณเสมา อําเภอเสมา จังหวัดนครราชสีมา อันเปนที่พบจารึกบอ
อีกา ไดเสนอความคิดเห็นที่คัดคานแนวความคิดของ ศาสตราจารย ดร. ธิดา สาระยา โดยใช
หลักฐานจากการขุดคนที่เมืองโบราณดังกลาวไววา 

                                                            

 68 ธิดา สาระยา, “การศึกษาประวัติศาสตรเมืองศรีเทพ” ใน เอกสารการศึกษาสํารวจ
และวิจยั เลม 1: จารึกท่ีพบที่ศรเีทพ ประวัติศาสตรศรีเทพ ศลิปะประติมากรรมศรีเทพ 
ผังเมืองศรีเทพ สถาปตยกรรมศรีเทพ การสํารวจโบราณสถานศรีเทพ, 5. 
 69 ธิดา สาระยา, “ศรีเทพคือศรีจนาศะ,” 52-59. 
 70 กรมศิลปากร, เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2531), 35.  
 71 มยุรี  วีระประเสริฐ, “ศรีจนาศะ หรือ จนาศะปุระ : ขอสันนษิฐานเกา-ใหม,” ใน 
ประวัติศาสตรสยามประเทศที่ถูกลืม ศรีจนาศะ รฐัอิสระทีร่าบสูง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 
88. 
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 รองรอยหลักฐานโบราณคดีที่พบแสดงวาเมืองเสมานับเปนที่ตั้งของบานเมืองศรีจ
นาศะได และคงไมใชเปนเพียงเมืองชายขอบของเมืองศรีเทพแตอยางไร แตในทางกลับกันศรีเทพ
คือเมืองชายขอบของกษัตริยที่ลงทายดวยคําวา “วรมัน” ภายใตกลุมชนที่ใชภาษาเขมร รวมสมัย
กับรัฐทวารวดีจนถึงกลุมชนที่ใชภาษาเขมร ไมมีภาษามอญปนที่รูจักกันในนามวา “ลวปุระ”72 
 ตอมา ผูชวยศาสตราจารยมยุรี วีระประเสริฐ ไดแสดงการยอมรับวา เมืองศรีเทพ
นาจะเปนเมืองสําคัญในฐานะที่เปนศูนยกลางของเมืองโบราณแถบลุมน้ําลพบุรี-ปาสัก โดยมี
หลักฐานการนับถือทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณปะปนกันอยู ตามที่ ศาสตราจารย ดร. 
ธิดา สาระยา ไดเสนอไว73 
 อยางไรก็ตาม ผูชวยศาสตราจารย มยุรี วีระประเสริฐ ไดเสนอขอคิดเห็นโตแยงวา 
รองรอยการนับถือศาสนาพราหมณที่เมืองโบราณศรีเทพตามที่มีหลักฐานเหลืออยูในปจจุบัน มี
การกําหนดอายุเวลาไมสัมพันธกันกับชวงเวลาของการนับถือศาสนาพราหมณที่ปรากฏในจารึก
กลุมศรีจนาศะเลย74 ดังนั้นจึงไดสนับสนุนแนวคิดดั่งเดิมที่วา ศรีจนาศะควรจะเปนอาณาจักรที่
ตั ้งอยู ในเขตที ่ราบสูงราช โดยหลักฐานใหมที ่คนพบในระยะหลัง ทําใหนาเชื ่อวาอาณาจักร
ดังกลาวมีศูนยกลางอยูที่เมืองเสมา75 
 ผูชวยศาสตราจารยชลิต ชัยครรชิต เปนนักวิชาการอีกทานหนึ่งที่สนับสนุนวา จนาศะ
ปุระ ควรจะมีศูนยกลางอยูที่เมืองเสมา โดยใหเหตุผลวา เมืองเสมาเปนเมืองที่มีพัฒนาการของ
ชุมชนอยางตอเนื่อง จึงนาจะเปนเมืองศูนยกลางของบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนบนที่สัมพันธกับ
ขอความที่ปรากฏในจารึกกลุมศรีจนาศะ76 

                                                            

 72 ทะนงศักด์ิ  หาญวงศ, “พระนอน วัดธรรมจักรเสมาราม,” ศลิปากร  34, 6 
(พฤษภาคม 2534), 73. 
 73 มยุรี  วีระประเสริฐ, “ศรีจนาศะ หรือ จนาศะปุระ : ขอสันนษิฐานเกา-ใหม,” ใน 
ประวัติศาสตรสยามประเทศที่ถูกลืม ศรีจนาศะ รฐัอิสระทึร่าบสูง, 102. 
 74 เร่ืองเดียวกนั, 103-106. 
 75 เร่ืองเดียวกนั, 112. 
 76 ชลิต ชัยครรชติ, “เมืองเสมาคือศูนยกลางศรีจนาศะ,” ใน ประวัติศาสตรสยาม
ประเทศที่ถูกลืม ศรีจนาศะ รัฐอิสระท่ึราบสูง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 150. 
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 ดังนั้น ผูชวยศาสตราจารยชลิต จึงไดลงความเห็นวา เมืองเสมาควรจะเปนศูนยกลาง
ศูนยกลางของจนาศะปุระ โดยมีการรับวัฒนธรรมแบบทวารวดีต้ังแตราวพุทธศตวรรษท่ี 12 
จนกระทั่งชวงตนพุทธศตวรรษที่ 15 วัฒนธรรมเขมรที่นับถือศาสนาพราหมณที่นับถือไศวนิกายจึง
เขาแทนที่ สวนพุทธศาสนาเถรวาทที่เขาพรอมกับวัฒนธรรมทวารวดีไดถูกปรับเปลี่ยนเปนพุทธ
ศาสนาแบบมหายานแทน ทั้งนี้ยังแสดงวาเห็นวากลุมประติมากรรมสําริดจากอําเภอประโคนชัย 
และบานโตนด ควรจะเรียกวาประติมากรรมแบบศรีจนาศะมากกวาประติมากรรมที่เมืองศรีเทพ77 
 จากท่ีกลาวมาจึงเห็นไดวาแนวโนมสวนใหญเชื่อวาอาณาจักรศรีจนาศะ ต้ังอยูบริเวณ
เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา บริเวณที่ราบสูงโคราช อยางไรก็ดีในปจจุบันยังไมมีหลักฐานแนชัด
เพียงพอที่จะระบุลงไปไดวาอาณาจักรศรีจนาศะต้ังอยูบริเวณใด และมีความเก่ียวของกับเมืองศรี
เทพหรือไม จึงควรตรวจสอบแนวความคิดดังกลาวรวมกับหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เมืองศรีเทพเพื่อความ
ชัดเจนตอไป   
 แนวความคิดทางดานศาสนา 
 การศึกษาทางดานความเช่ือและการนับถือศาสนาของเมืองโบราณศรีเทพที่ผานมาใน
ปจจุบันนั้นสวนใหญอิงอยูกับหลักฐานทางดานโบราณวัตถุสถานที่พบและกําหนดอายุอยูใน
ชวงเวลานั้น ๆ เปนหลัก โดยหลักฐานทางดานโบราณวัตถุสถานเผยใหเห็นวา ระยะแรกชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 11-15 มีทั้งการนับถือศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธควบคูกันไปและดูเหมือนพุทธ
ศาสนาจะคงอยูไดนานกวา ตอมาศาสนาพราหมณคงเจริญข้ึนอีกคร้ังในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 
เนื่องจากอํานาจทางการเมืองของกัมพูชา และชวงพุทธศตวรรษที่ 18 ศาสนาพุทธ มหายานจาก
กัมพูชาสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 คงจะเจริญข้ึนตอมาตามลําดับ78 

                                                            

 77 ผูเขียนเห็นพองกับขอเสนอที่วาประติมากรรมที่เมืองศรีเทพมิใชแบบศรีจนาศะแต
อยางไรก็ดีแนวความคิดที่กลาววาประติมากรรมกลุมประโคนชัย บานโตนด นั้นเปนแบบศรีจนาศะ
ยังคงขัดแยงกันเองอยู กลาวคือ การที่กลาววาประติมากรรมกลุมประโดนชัย บานโตนด ซึ่งปรากฏ
เปนรูปพระโพธิสัตวในคติของพุทธศาสนามหายานรวมอยูดวยนั้น วาเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงการ
เจริญข้ึนของบานเมืองในชวง พุทธศตวรรษที่ 14 แตกลับเชื่อวาประติมากรรมกลุมนี้สรางข้ึนใน
อาณาจักรศรีจนาศะ ทั้งที่ไดเสนอวาอาณาจักรแหงนี้เร่ิมมีการนับถือพุทธศาสนามหายานหลังจาก
นั้น คือ ชวงพุทธศตวรรษที่ 15  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เร่ืองเดียวกัน, 147. 
 78 ดูรายละเอียดใน กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ, 53-57.  
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 การเขามาของศาสนาพราหมณในระยะแรกนั้น ศาสตราจารย ดร. ผาสุข อินทราวุธ 
เสนอวาจารึกหลักที่ 499 กําหนดอายุในชวงพุทธศตวรรษที่ 11 พบที่ภายในเมืองศรีเทพ มีเนื้อหา
ในจารึกกลาวถึง ฤษี และธิดาฤษี79 เปนหลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นวามีพวกฤษีชาวอินเดียเขา
มาอยูอาศัยในเมืองโบราณแหงนี้แลวต้ังแตกอนพุทธศตวรรษที่ 1280 จึงอาจสันนิษฐานไดวาการ
นับถือศาสนาพราหมณที่เมืองศรีเทพในชวงแรกสวนหนึ่งคงเปนผลจากการตั้งถิ่นฐานของชาว
อินเดีย81 
 กนกวลี สุริยะธรรม เช่ือวาการเขามาของศาสนาพราหมณลัทธิไวษณพนิกายนั้นคง
ไมไดรับมาจากอินเดียโดยตรง แตคงรับผานมาทางภาคใตของประเทศไทย แถบตะกั่วปา สุราษฎร
ธานี นครศรีธรรมราชและสงขลา หรืออาจรับเขามาจากทางเขมร ผานมาทางภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย บริเวณเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากพบเทวรูปพระวิษณุสวมหมวก
ทรงกระบอกในบริเวณดังกลาว ซึ่งมีอายุรวมสมัยกับเทวรูปพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอกที่
เมืองศรีเทพ ในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-1382 
 ขอเสนอดังกลาวคอนขางมีความเปนไปได อยางไรก็ดีประเด็นที่อางถึงรูปแบบของ
เทวรูปสวม หมวกทรงกระบอกที่เมืองศรีมโหสถนั้น นาสังเกตวารูปแบบของเทวรูปองคดังกลาว
เหมือนคลายกับกลุมเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกที่พบทางภาคใตของประเทศไทย ซึ่งแตกตาง
จากเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกที่เมืองศรีเทพอันมีลักษณะเฉพาะถิ่นและแสดงความเก่ียวเนื่อง
บางประการกับกลุมประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย บริเวณที่ราบสูงโคราช 
ดังนั้นขอเสนอดังกลาวจึงควรพิจารณาใหมอีกคร้ัง ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดในบทที่ 3 ตอไป 

                                                            

 79 ชะเอม แกวคลาย, “จารึกเมอืงศรีเทพ,” ใน จารึกในประเทศไทย เลม 1: อักษร

ปลลวะ หลังปลลวะ พทุธศตวรรษที่ 12-14 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 2529), 
135-138. 
 80 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลกัฐานทางโบราณคดี 

(กรุงเทพฯ: อักษรสมัย, 2542), 114. 
 81 วรลักษณ ผองสุขสวัสด์ิ, “คติเร่ืองพระสุริยะในงานศิลปกรรมที่พบในประเทศไทย
ชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 19”, 82. 
 82 กนกวลี สุริยะธรรม, “รองรอยการนับถือศาสนาพราหมณชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 16 
ที่พบในบริเวณชุมชนโบราณเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ” (สารนพินธศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2541), 42-43. 
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 จากการที่พบเทวรูปพระสุริยะจํานวนหนึ่งที่เมืองศรีเทพทําใหเกิดขอสันนิษฐานวามี
การนับถือบูชาลัทธิเสาระหรือการบูชาพระสุริยะข้ึน โดย กนกวลี สุริยะธรรม เช่ือวาคงมีการนับถือ
พระสุริยะที่เมืองศรีเทพ และอิทธิพลการรับลัทธิบูชาพระสุริยะนั้นคงรับมาจากเขมรผานมาทาง
ภาคตะวันออกของประเทศไทย เชนเดียวกับการลัทธิไวษณพนิกายและการนับถือพระกฤษณะ83  
 พิกุล สมัครไทย เสนอวาชวงพุทธศตวรรษที่ 11-13 พระสุริยะเปนเทพอีกองคที่ไดรับ
การบูชาเปนเทพสําคัญของเมืองศรีเทพ โดยกลาวเพิ่มเติมวา ลัทธิดังกลาวเกิดจากการรับ
วัฒนธรรมจากภายนอกที่หล่ังไหลเขามาจาก 2 วัฒนธรรม คือ ประการแรก เชื่อวารับอิทธิพลมา
จากอินเดียโดยตรงโดยใหเหตุผลวา ประติมากรรมพระสุริยะที่เมืองศรีเทพมีลักษณะหลายประการ
ที่คลายคลึงกับพระสุริยะที่ปรากฏในศิลปะอินเดีย สมัยคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9-11) และประการ
ที่สองเช่ือวาอาจรับอิทธิพลมาจากอินเดียผานทางอาณาจักรเขมร โดยพิจารณาจากหลักฐานจาก
ลักษณะพระสุริยะที่พบจากแหลมโคชินไชนา (ปากแมน้ําโขง) (ปลายพุทธศตวรรษที่ 12-13)84   
 อยางไรก็ดีในตอนทาย พิกุล สมัครไทย ลงความเห็นวา คติการนับถือพระสุริยะที่เอง
ศรีเทพนั้นนาจะเกิดจากการรับอิทธิพลมาจากอินเดียสมัยคุปตะโดยตรงมากกวารับอิทธิพลมาจาก
อาณาจักรเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร85 
 วรลักษณ ผองสุขสวัสด์ิ ใหความเห็นวา เมืองศรีเทพมีรองรอยของการนับถือพระสุริยะ
คอนขางหนาแนน อีกทั้งยังคงเปนเทพที่มีความสําคัญรองลงมาจากพระวิษณุ ซึ่งไวษณพนิกาย
นาจะเปนนิกายสําคัญที่ไดรับการนับถือภายในเมืองศรีเทพ อยางไรก็ดียังเช่ือวายังไมสามารถช้ีวัด
ไดถึงความเกี่ยวของของเทวรูปพระสุริยะกับการนับถือหรือการมีอยูของลัทธิเสาระในเมืองศรีเทพ 
โดยใหความเหตุผลวาควรจะตองอาศัยหลักฐานและบริบทแวดลอมในการศึกษามากกวาที่มีอยู 
กลาวไดเพียงแควา ปจจุบันเมืองศรีเทพเปนแหลงเดียวที่พบรองรอยการนับถือพระสุริยะมากที่สุด
ในประเทศไทย86  

                                                            

 83 เร่ืองเดียวกนั, 44. 
 84 พิกุล สมัครไทย, “คติความเช่ือเร่ืองพระสุริยะทีพ่บจากประติมากรรมที่เมืองโบราณ
ศรีเทพ” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2543), 49-
50. 
 85 เร่ืองเดียวกนั, 51. 
 86 วรลักษณ ผองสุขสวัสด์ิ, “คติเร่ืองพระสุริยะในงานศิลปกรรมที่พบในประเทศไทย
ชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 19”, 83. 
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 แนวความคิดของ วรลักษณ มีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการศึกษาเร่ืองราว
ของการนับถือพระสุริยะหรือลัทธิเสาระสวนใหญ อางอิงอยูกับการศึกษาทางดานรูปแบบ
ศิลปกรรมและความสัมพันธกับแหลงที่พบประติมากรรมพระสุริยะเปนหลัก โดยยังขาดการศึกษา
ทางดานอ่ืน ๆ ที่สําคัญยิ่ง อาทิ การศึกษาทางดานจารึก ทั้งนี้จึงไมสามารถบงชี้ไดวามีการนับถือ
พระสุริยะอยางเปนเอกเทศหรือมีลัทธิ  เสาระหรือไมอยางไร หรือประติมากรรมพระสุริยะดังกลาว
จะเปนแครูปเคารพหน่ึงในลัทธิไวษณพนิกายเทานั้น   
 จากที่กลาวมาทั้งหมดนั้นจะเห็นไดวาเมืองโบราณศรีเทพมีผูศึกษาและสันนิษฐานใน
ประเด็นตาง ๆ ไวมากพอสมควร แตอยางไรก็ดีขอมูลขอสันนิษฐานตาง ๆ ก็ยังมีความคลุมเครือ 
อีกทั้งแนวความคิดในบางประเด็นก็ยังไมชัดเจน ทั้งในสวนของประติมากรรม สถาปตยกรรม 
การเมืองและศาสนาดังที่ไดกลาวผานมาแลวขางตน อีกทั้งการศึกษาในประเด็นตาง ๆ สวนใหญ
ศึกษาเฉพาะดานเทานั้น ยังไมมีการนําหลักฐานดานตาง ๆ มาวิเคราะหรวมกันอยางเปนระบบ 
 ดังนั้น ผูเขียนจึงทําการดําเนินการศึกษาตรวจสอบขอมูล ขอเสนอและประเด็น
ตาง ๆ   ที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปกรรมในวัฒนธรรมเขมรท่ีเมืองศรีเทพ ในแงมุมตาง ๆ ทั้งใน
สวนของประติมากรรมและสถาปตยกรรมใหมอีกครั้ง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
รวมกับหลักฐานในดานอ่ืน ๆ อาทิ ขอมูลทางดานโบราณคดี จารึก และหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร เทาที่จะปรากฏหลักฐานในปจจุบัน เพื่อเติมเต็มในสวนท่ีขาดหายและ
แกไขในสวนที่ผิดพลาด เพื่อความกระจางของภาพในอดีตเมืองโบราณศรีเทพใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น ดังจะแสดงการวิเคราะหในบทตอไปขางหนา 



 
 

บทที่ 3 
 

ศิลปกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมเขมรท่ีเมืองศรเีทพ ชวงพุทธศตวรรษที ่12-14 
 
 ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมเขมรในชวงพุทธศตวรรษท่ี 12-14 ที่เมืองศรีเทพ
จากการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมาไมปรากฏหลักฐานทางดาน
สถาปตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมร หากแตพบสถาปตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมแบบทวารวดี 
อาทิ เขาคลังนอก เขาคลังใน เปนตน งานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมเขมรในชวงเวลานี้
นั้นพบในรูปแบบของกลุมประติมากรรมเทวรูปเนื่องในศาสนาพราหมณ ที่พบบริเวณเมืองศรีเทพ
และบริเวณใกลเคียง รวมไปถึงกลุมพระพุทธรูปและพระโพธ์ิสัตวภายในถํ้าบนเขาถมอรัตนอีกดวย   
สืบเนื่องจากการที่กลุมประติมากรรมสกุลชางศรีเทพไดมีนักวิชาการหลายทานไดทําการศึกษา
กําหนดอายุไวอยางชัดเจนนั้น ทําใหการศึกษาคนควาเกี่ยวกับประติมากรรมกลุมดังกลาวดูเหมอืน
จะเงียบหายไปจากแวดวงวิชาการ เนื่องจากผูศึกษาเกี่ยวกับประติมากรรมสกุลชางศรีเทพในชวง
หลัง ๆ มักจะกลาวอางอิงถึงผลการศึกษาของนักวิชาการรุนกอน ๆ ซึ่งใหความสําคัญกับการ
เทียบเคียงรูปแบบและอางถึงความสัมพันธกับกลุมประติมากรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมรสมัยกอน
เมืองพระนครเปนหลักการในการกําหนดอายุ 
 แมวาจะมีนักวิชาการบางทานพยายามที่จะเสนอวากลุมประติมากรรมเนื่องในศาสนา
พราหมณที่เมืองศรีเทพเปนกลุมประติมากรรมที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย สมัยราชวงศคุปตะ
โดยตรง1 แตแนวความคิดดังกลาวก็ไมไดรับการยอมรับมากนักในแวดวงวิชาการ 
 ประเด็นสําคัญที่นาสนใจเปนอยางยิ่งของกลุมประติมากรรมสกุลชางศรีเทพ คือ 
รายละเอียดสวนตาง ๆ ของประติมากรรมกลุมดังกลาว ซึ่งดูเหมือนวาไมไดรับการศึกษาและ
ตรวจสอบอยางละเอียดเทาที่ควร ซึ่งลักษณะบางประการเปนลักษณะที่แตกตางออกไปจาก

                                                            

 1 ควอริช เวลส ไดเสนอความคิดเห็นวากลุมประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณที่
เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ เปนกลุมประติมากรรมกลุมแรก ๆ ในลุมน้ําโขงที่นาจะไดรับอิทธิพล
มาจากศิลปะอินเดีย สมัยราชวงศคุปตะ  โดยการเปรียบเทียบกับกลุมประติมากรรมพระสุริยะที่
บริเวณพนมบาเถ (Bathe) ประเทศเวียดนาม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน H. G. Quarich Wales, 
The Making of Greater India (London: Bernard Quaritch, 1961), 37-40.  
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วัฒนธรรมเขมรหรือที่เราเรียกกันจนคุนเคยวา “ลักษณะเฉพาะถ่ิน” นอกจากน้ันแลวนาสนใจวา
กระแสทางดานรูปแบบศิลปกรรมของวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งเปนวัฒนธรรมรวมในเมืองศรีเทพ และ
มีอิทธิพลอยูในพื้นที่ใกลเคียง อาทิ บริเวณลุมน้ํามูล น้ําชี หรือบริเวณลุมน้ําเจาพระยา ณ ชวงเวลา
นี้ เขามามีอิทธิพลกับรูปแบบของประติมากรรมสกุลชางศรีเทพดวยหรือไม 
 เหตุผลดังกลาว การศึกษากลุมประติมากรรมสกุลชางศรีเทพจึงควรใชวิธีการ
เปรียบเทียบรูปแบบศิลปะกับกลุมประติมากรรมในพื้นที่ตาง ๆ อาทิ กลุมประติมากรรมสําริดที่พบ
ที่บานฝายและประโคนชัย รวมถึงกลุมประติมากรรมในวัฒนธรรมขางเคียง เชน เขมร ทวารวดี 
และอินเดีย เปนตน เพื่อใหการศึกษากลุมประติมากรรมสกุลชางศรีเทพนั้นมีความกระจางชัดมาก
ยิ่งข้ึน 
 ทั้งนี้ อาจจะสามารถจําแนกกลุมประติมากรรมสกุลชางศรีเทพออกไดเปนสองประเภท 
คือ กลุมประติมากรรมเทวรูปเนื่องในศาสนาพราหมณ และกลุมพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวเนื่อง
ในพุทธศาสนา  
 
ประติมากรรมเทวรูปเน่ืองในศาสนาพราหมณ 
 กลุมประติมากรรมเทวรูปเนื่องในศาสนาพราหมณที่เมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ สามารถ
จําแนกไดเปนสองประเภท คือ 
 1. ประติมากรรมยืนตริภังค ยกพระกรขางหนึ่งชูข้ึนเหนือพระเศียร ลักษณะดังกลาว 
หมายถึง พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ และประติมากรรมเทวรูปสวมกีรีฏมงกุฏทรงกระบอกมี 4 
กร ลักษณะดังกลาว หมายถึงพระวิษณุ 
 2. ประติมากรรมเทวรูปสวมกีรีฏมงกุฎทรงกระบอก ทรงฉลองพระองคแบบชาวซิเถียน
(Scythian)2 อันหมายถึง พระสุริยะ 
 อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากลักษณะรูปลักษณที่สรางข้ึนตามกฎเกณฑทางประติมาน
วิทยาแลวนั้น ลักษณะอ่ืน ๆ ที่ปรากฏอยูในกลุมประติมากรรมเหลานี้ก็มีลักษณะรวมที่คลายคลึง
กัน ดังนั้น การศึกษารูปแบบศิลปะของกลุมประติมากรรมเทวรูปในศาสนาพราหมณสกุลชางศรี
เทพเหลานี้จึงอาจจะศึกษาไดโดยการแยกองคประกอบออกเปนสวน ดังตอไปนี้ 
 
 

                                                            

 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Piriya Krairiksh, The scared image sculptures from 

Thailand (Koln: Museum der Stadt Koln, 1979-1980), 118. 
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ศิราภรณ   
3 (หมวกทรงกระบอก)  1. กีรีฏมงกุฏ

  กลุมเทวรูปเนื่องในศาสนาพราหมณสกุลชางศรีเทพ มีการสวมหมวกทรงกระบอก
แตกตางกันเปนสองลักษณะ คือ หมวกทรงกระบอกกลม และ หมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียม 
  หมวกทรงกระบอกกลม 
  หมวกทรงกระบอกกลมของประติมากรรมเทวรูปที่เมืองศรีเทพ มีลักษณะเปนหมวก
ทรงกระบอกกลมโดยที่สวนบนผายออกเล็กนอย แตบางองคสวมหมวกทรงกระบอกที่มีขนาดกวาง
เสมอกัน (ภาพที่ 18) แตกตางไปจากกลุมเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกที่พบบริเวณภาคใตและ
ภาคตะวันออกของประเทศไทยที่สวนบนของหมวกทรงกระบอกนั้นมักจะผายออกเล็กนอย 
(ภาพที่ 19)  

 

  

 

   
 

ภาพที่ 18 เทวรูปพระวิษณุที่เมืองศรีเทพ
 จากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

ภาพที่ 19 เทวรูปพระวิษณุ จากราชบุรี  
  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

 พระนคร    พระนคร  
 

                                                            

 3 กีรีฏมงกุฎ เปนหมวกที่นิยมสวมโดยพระวิษณุ และในหมูเทพท่ีอยูในฐานะกษัตริย 
ทั้งนี้ในกลุมของมนุษยนั้นอาจจะมีการสวมใสโดย “สรรวเภามะ จักรวาติน” (Sarvabhauma 
Cahkravartins) หรือจักรพรรดิ รวมไปถึง อภิราชา (Adhirajas) และผูปกครองที่ยิ่งใหญดวย         
ดูเพิ่มเติมใน T. A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu Iconography, Vol. I, Part I (Delhi: 
Motilal Banarsidass Indological Publishers, 1968), 29. 
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  อนึ่งรูปแบบของหมวกทรงกระบอกของประติมากรรมที่เมืองศรีเทพนั้น เม่ือลอง
เปรียบเทียบกับรูปแบบของหมวกทรงกระบอกในศิลปะอินเดียภาคใต สมัยราชวงศปลลวะซ่ึงสลัก
ข้ึนอยางเรียบงายไมมีการประดับลวดลายมากนัก กระนั้นแมวารูปแบบหมวกทรงกระบอกของ
ประติมากรรมอินเดีย สมัยราชวงศปลลวะชวงแรก จะมีลักษณะที่สลักอยางเรียบงายดังที่ไดกลาว
มาแลว ดังเชน ประติมากรรมรูปพระเจานรสิงหวรมันที่ 1 ธรรมราชารถะ มามัลลปุรัม ประเทศ
อินเดีย (ภาพที่ 20) หรือพระวิษณุอนันตศายิน ถ้ํามหิษาสูรมรรทนี มามัลลปุรัม ประเทศอินเดีย 
(ภาพที่ 21) แตลักษณะหมวกทรงกระบอกที่ยืดสูงและสวนปลายของหมวกสอบเขานั้นก็แตกตาง
จากรูปแบบของหมวกทรงกระบอกของเทวรูปที่เมืองศรีเทพอยางส้ินเชิง 
 

 
 
ภาพที่ 20 รูปพระเจานรสิงหวรมันที่ 1 ศิลปะปลลวะตอนตน  ธรรมราชารถะ เมืองมามัลปุรัม 

ประเทศอินเดีย 
 

 
 
ภาพที่ 21 พระวิษณุอนันตศายิน ศิลปะปลลวะตอนตนถ้ํามหิษาสูรมรรทนี เมืองมามัลปุรัม 

ประเทศอินเดีย 
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  เมื่อลองยอนไปเปรียบเทียบกับศิลปะอินเดีย สมัยคุปตะชวงแรก (พุทธศตวรรษที่ 
9) พบวา  รูปแบบของหมวกทรงกระบอกเหมือนคลายกับหมวกทรงกระบอกของเทวรูปที่เมืองศรีเทพ 
รวมไปถึงกลุมเทวรูปที่พบในภาคใตและภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยลักษณะหมวก
ทรงกระบอกสมัยคุปตะชวงแรกแมจะมีการประดับลวดลายที่มาจากลักษณะของผาโพกหัวที่
สืบเนื่องมากจากศิลปะมถุรา แตลักษณะรูปทรงของหมวกทรงกระบอกก็ไมไดยืดสูงนักอีกทั้งสวน
บนของหมวกผายออกเล็กนอย อาทิ ประติมากรรมพระวิษณุที่ Besnagar4 (ภาพที่ 22)  
  ดังนั้น จึงเปนไปไดวาตนเคาของหมวกทรงกระบอกของกลุมเทวรูปท่ีเมือง
ศรีเทพรวมไปถึงเทวรูปที่พบในภาคใตและภาคตะวันออกรวมไปถึงศิลปะเขมรสมัยกอน
เมืองพระนครก็นาจะมีความสัมพันธกับเทวรูปในสมัยคุปตะชวงแรกอยูบาง สอดคลอง
กับขอเสนอของ ดร. ควอริช เวลส ที่เสนอวากลุมเทวรูปที่เมืองศรีเทพไดรับอิทธิพลจาก
ศิลปะอินเดีย สมัยคุปตะ 
 

 
 
ภาพที่ 22 เทวรูปพระวิษณุ ศิลปะคุปตะ สกุลชางมถุรา  Besnagar ประเทศอินเดีย 
ที่มา: Joanna Gottfride Williams, The Art of Gupta India: Empire and Province (New 
Delhi: Heritage Publishers, 1983), Pl. 44. 

                                                            

 4 ดูรายละเอียดของเทวรูปองคดังกลาวใน Joanna Gottfride Williams, The Art of 

Gupta India: Empire and Province (New Delhi: Heritage Publishers, 1983), 49-50; ดู
การกําหนดอายุใน  Karl Khandalavala, The Golden Age: Gupta art-Empire, Provence and 

Influence (Bombay: Marg Publications, 1991), 59. 
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  หากแตการที่หมวกทรงกระบอกของเทวรูปที่เมืองศรีเทพนั้นไมมีการประดับ
ลวดลายนั้น ยอมแสดงใหเห็นถึงความแตกตางทางดานรายละเอียดบางประการอยูบาง ทั้งนี้
ลักษณะดังกลาวอาจสันนิษฐานไดเปน 2 ประการ คือ ประการแรก ลักษณะดังกลาวเปน
ลักษณะเฉพาะและมีความนิยมรวมของกลุมเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกท่ีเมืองศรีเทพ และกลุม
เทวรูปที่พบทางภาคใตและภาคตะวันออกของประเทศไทย รวมไปถึงในประเทศกัมพูชา และ
บริเวณลุมแมน้ําโขงดวย หรือ ประการที่สอง ลักษณะดังกลาวอาจเปนลักษณะที่ไดรับอิทธิพลมา
จากศิลปะอินเดีย สมัยปลลวะชวงแรก (ราวพุทธศตวรรษที่ 12) ที่นิยมสลักหมวกทรงกระบอกเรยีบ
ไมมีลวดลายก็ไดเชนกัน   
  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากลักษณะภาพรวมของกลุมเทวรูปสวม หมวกทรงกระบอกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต พบวาเหตุผลประการที่สองคอนขางเปนไปไดมากกวา เนื่องจากกลุม
เทวรูปภาคใตรวมไปถึงกลุมเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกในวัฒนธรรมเขมรชวงศิลปะแบบพนม
ดาก็ยังแสดงลักษณะการนุงผาและสรีระคลายกับประติมากรรมในศิลปะอินเดียสมัยปลลวะอยู
มาก เหตุนั้น ลักษณะของการสวมหมวกทรงกระบอกเรียบนั้นก็นาจะมีความเก่ียวของกับศิลปะ
อินเดียแบบปลลวะทางใดทางหนึ่ง 
 

 
 
ภาพที่ 23 เทวรูปพระวิษณุ  ศิลปะเขมรกอนเมืองพระนคร  
ที่มา: Emma C. Bunker and Douglas Latchford,  Adoration and Glory The Golden Age of 

Khmer Art (Chicago: Art Media Resources, 2004). 
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  อยางไรก็ดี ลักษณะของหมวกทรงกระบอกของเทวรูปบางองคที่เมืองศรีเทพสวม
หมวกทรงกระบอกที่มีขนาดกวางเสมอกัน (ดูภาพที่ 18) ซึ่งลักษณะดังกลาวสอดคลองกับลักษณะ
ของหมวกทรงกระบอกในประติมากรรมศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร5 (ภาพที่ 23) และ
แตกตางจากเทวรูปในศิลปะคุปตะชวงแรก และเทวรูปองคอ่ืน ๆ ที่ดานบนของหมวกมักจะผาย
ออกเล็กนอยตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน 
  ดังนั้นหมวกทรงกระบอกกลมท่ีเมืองศรีเทพจึงนาจะมีความสัมพันธกับกลุม
ประติมากรรมเขมรสมัยกอนเมืองพระนครมากกวากลุมเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอก
จากภาคใตและภาคตะวันออกหรือกลุมเทวรูปในศิลปะอินเดีย 
  หมวกทรงกระบอกหลายเหลี่ยม 
  รูปแบบหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมของประติมากรรมที่เมืองศรีเทพมีความ
แตกตางจากหมวกทรงกระบอกในเทวรูปทั่วไป กลาวคือมีลักษณะเปนหมวกทรงกระบอกที่ถากมมุ
ออกเปนเหล่ียม (ภาพที่ 24) ลักษณะดังกลาวไมปรากฏในเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกในกลุม
เทวรูปภาคใต มีนักวิชาการกลาววารูปแบบหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมปรากฏข้ึนคร้ังแรกใน
ศิลปะแบบกําพงพระ (คร่ึงหลังของพุทธศตวรรษที่ 13)6 แต ปแอร ดูปองต(Pierre Dupont) ให
ความเห็นวาลักษณะดังกลาวเปนวิวัฒนาการที่เกิดข้ึนในศิลปะแบบไพรกเมง 7 (ปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 12-13) โดยยกตัวอยางหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมที่ปรากฏในเทวรูปพระสุริยะที่
พนมบาเถ (Phnom Bathe) ซึ่งพบบริเวณปากแมน้ําโขง (ภาพที่ 25) จากหลักฐานขางตนจึงเชื่อ
ไดวารูปแบบหมวกทรงกระบอกหลายเหลี่ยมนั้นเกิดขึ้นในศิลปะเขมรชวงไพรกเมงแลว
กอนที่จะสงตอมายังประติมากรรมที่ศรีเทพ 

                                                           

 

 

 5 Sherman E. Lee, Ancient Cambodian Sculpture (London: An Asian House 
Gallery Publication, 1969), 102. 
 6 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2515), 19.  
 7 Pierre Dupont, La Statuaire Preangkorienne (Ascona Suisse: Artibus Asiae, 
1995), 135. 
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ภาพที่ 24 พระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมที่เมืองศรีเทพ จากพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติพระนคร 
 

 
 
ภาพที่ 25 พระสุริยะ จากพนมบาเถ 
ที่มา: Pierre Dupont, La Statuaire Preangkorienne (Ascona Suisse: Artibus Asiae, 1995).  
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  อยางไรก็ดีเทวรูปพระกฤษณะและเทวรูปที่อาจเปนพระสุริยะ หมายเลขทะเบียน 
ศท.170-2547 จากเมืองศรีเทพนั้น กลับแสดงลักษณะที่แตกตางออกไป กลาวคือขอบหมวก
ดานหลังเปนเสนตรงและปรากฏผมสลักเปนเกลียวมวนยาวลงมาซอนกัน 2 ชั้น (ภาพที่ 26 และ ดู
ภาพที่ 10) ตางจากองคอ่ืน ๆ ที่ขอบหมวกดานหลังมักยอยลงมาถึงบริเวณทายทอย โดยรูปแบบ
ดังกลาวชวนใหนึกถึงทรงผมและการสวมหมวกทรงกระบอกในสมัยพนมดา แตอยางไรกดี็ลักษณะ
ของหมวกทรงกระบอกที่มีหลายเหล่ียมยอมแสดงใหเห็นถึงรูปแบบที่ปรากฏในศิลปะไพรกเมงดังที่
กลาวไวขางตน ประกอบกับการไมปรากฏไรพระศกที่ขอบหมวก ซึ่งจัดเปนพัฒนาการสมัยหลัง
พนมดา 8 ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นถึงความพยายามกลับไปเลียนแบบศิลปกรรมรุนเกา และ
ประติมากรรมพระกฤษณะองคนี้คงจะเปนงานรวมสมัยกับศิลปะไพรกเมงแลว 
 

 
 

 

ภาพที่ 26 พระเกศาพระกฤษณะโควรรธนะ ภาพที่ 27 ลายตาบบนหมวกทรงกระบอก 
 ศรีเทพ   พระสุริยะเมืองศรีเทพ 
  
 
 

 

                                                            

 8 ดูใน Helen Jessup and Thierry Zephir, editor, Sculpture of Angkor and 

Ancient Cambodia (Washington D.C.: National Gallery of Art, Washington, 1997), 160.  
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  ลักษณะหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมที่เมืองศรีเทพไดปรากฏการประดับตาบ
สามเหลี่ยมที่บริเวณกึ่งกลางและดานขางของหมวก โดยลวดลายมีลักษณะเปนลายดอกไมแทรก
ดวยใบไม ลอมดวยลายกระหนกหัวขมวด มีลักษณะคลายกนกผักกูด สวนบนเปนลายกนกซอน
กันลักษณะเรียวข้ึนไป  (ภาพท่ี 27) เชน เทวรูปพระสุริยะที่พบที่เมืองศรีเทพ (ดูภาพที่ 7) และ  
เทวรูปพระสุริยะที่พบที่เมืองศรีเทพจากพิพิธภัณฑนอรตันไซมอน (ดูภาพที่ 13) ลักษณะลาย
ดังกลาวชวนใหนึกถึงลวดลายที่ประดับตาบสามเหล่ียมในประติมากรรมดินเผาศิลปะแบบทวารวดี 
(ภาพที่ 28) รูปแบบลายดังกลาวปรากฏแมลายเปนส่ีเหล่ียมลอมกรอบดวยกนกผักกูดซอนกันข้ึน
ไป โดยลวดลายดังกลาวเปนรูปแบบที่ปรากฏมากในศิลปะทวารวดีที่พัฒนามาจากศิลปะอินเดีย
สมัยวกาฏกะ9  
 

 
 
ภาพที่ 28 เศียรประติมากรรมดินเผา ศิลปะทวารวดี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี  
 

                                                            

 9 ดูใน เชษฐ  ติงสัญชลี, “ลวดลายในศิลปะทวารวดี: การตรวจสอบ “ที่มา” ระหวาง
ศิลปะคุปตะกับศิลปะวกาฏกะ” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาศูนยการศึกษาศิลปกรรม
โบราณในเอเซียตะวันออกเฉียงใต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ: 
โครงการนําเสนองานคนควาดานประวัติศาสตรศิลปะไทยและเอเชียอาคเนย, 2553), 33. 
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  อนึ่งการประดับตาบสามเหล่ียมที่ศิลาภรณนั้นพบแลวในอินเดียแลวต้ังแตชวง
ปลาย  สมัยคุปตะเปนตนมา อาทิ เทวรูปพระวิษณุ จาก Deogarh10 (ภาพที่ 29) และเทวรูปพระ
วิษณุภายในถํ้าพาทามิ (Badami) หมายเลข 3 (ภาพที่ 30) ศิลปะแบบจาลุกยะตะวันตก11 กระนั้น
ลักษณะของการออกลายประดับบนตาบสามเหล่ียมในศิลปะอินเดียก็มีลักษณะที่แตกตางออกไป 
ทั้งนี้ในศิลปะเขมรกอนเมืองพระนคร เชน เทวรูปพระสุริยะจากไท-เฮียบ-ทัน (Thai-hiep-thanh)12     
(ภาพที่ 31) ก็มีการประดับตาบสามเหลี่ยมที่หมวกทรงกระบอกดวยเชนกัน หากแตลักษณะของ
ลวดลายที่ประดับตาบของพระสุริยะที่ไท-เฮียบ-ทัน นั้น เวอรจีเนีย ดอฟเฟลมเยอร ใหความเห็นวา
มีรูปแบบที่คลายคลึงกับลายเคร่ืองประดับของชนภูเขาทางตอนเหนือของไทย13  
  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจากลักษณะลวดลายที่ประดับบนตาบ
สามเหลี่ยมระหวางกลุมประติมากรรมท่ีเมืองศรีเทพกับกลุมประติมากรรมจากอินเดีย 
ทวารวดี และเขมรสมัยกอนเมืองพระนครแลวน้ัน พบวาลักษณะลวดลายประดับตาบ
สามเหลี่ยมของประติมากรรมกลุมศรีเทพนาจะมีความสัมพันธกับศิลปะทวารวดีมากกวา
ศิลปะเขมรหรืออินเดีย 
 

                                                            

 10 Rustam J. Mehta, Masterpieces of Indian Sculpture (Bombay: D.B. 
Taraporevala Sons & Co. Private, 1968), 40.  
 11 George Michell, “Temples of Early Chaukyas : Aihole, Badami, Mahakuta 
and Pattadakal,” in Praise of Aihole, Badami, Mahakuta, and Pattadakal  (Bombay: 
Marg Publications, 1980), 91. 
 12 Virginirnia S.Dofflemyer, “The Ancient City of Si Thep : A Study of the Extant 
Bramanical Sculpture (5th-10th Centuries)” (Ph.D. Philosophy in Art History University of 
California, 1982), 278-279. 
 13 Ibid., 104. 
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ภาพที่ 29 พระวิษณุ ศิลปะคุปตะตอนปลาย จาก Deogarh ประเทศอินเดีย 
 (ภาพจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. เชษฐ ติงสัญชลี) 
 

 
 
ภาพที่ 30 พระวิษณุ ศิลปะจาลุกยะตะวันตกจากถ้ําพาทามิหมายเลข 3 ประเทศอินเดีย 
ที่มา: George Michell, “Temples of Early Chaukyas : Aihole, Badami, Mahakuta and 
Pattadakal,”  in Praise of Aihole, Badami, Mahakuta, and Pattadakal (Bombay: Marg 

ublications, 1980). P
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ภาพที่ 31 พระสุริยะ จาก ไท-เฮียบ-ทัน (Thai-hiep-thanh)  

ที่มา: Louis Malleret, L’Archeologie du Delta Mekong: Tome Quatrieme “Le Cisbassac” 
(Paris: Ecole française d'Extrême-Orient, 1963). 
  
  อนึ่งจํานวนการประดับตาบสามเหลี่ยมบนหมวกทรงกระบอกน้ัน เวอรจีเนีย ดอฟ
เฟลมเยอร (Virginirnia S. Dofflemyer) ไดตีความในเชิงคติวา อาจหมายถึงตําแหนงการโคจรของ
พระสุริยะ 3 เวลา คือ ยามย่ํารุง ยามเที่ยง ยามเย็น14  แต วรลักษณ ผองสุขสวัสด์ิ มีความคิดเห็น
ตางออกไปวา ลักษณะตาบดังกลาวนาจะเกี่ยวของกับความงามหรือตามความเหมาะสม

ของแตละชิ้นงานมากกวา15 แนวความคิดดังกลาวนั้นมีความเปนไปไดมากกวา เนื่องจากพบวา
การประดับตาบสามเหลี่ยมไมไดปรากฏเฉพาะประติมากรรมพระสุริยะเทานั้นแตปรากฏการ
ประดับในเทวรูปพระวิษณุ รวมไปถึงปรากฏในการประดับศิลาภรณของพระโพธิสัตวในศิลปะ
ทวารวดีดวยเชนกัน (ดูภาพที่ 28) ดังนั้นลักษณะดังกลาวจึงอาจไมไดหมายถึงตําแหนงการโคจร
                                                            

 14 Virginirnia S. Dofflemyer, “The Ancient City of Si Thep : A Study of the 
Extant Bramanical Sculpture (5th-10th Centuries),” 101. 

  15 วรลักษณ  ผองสุขสวัสด์ิ, “คติเร่ืองพระสุริยะเทพในงานศิลปกรรมที่พบในประเทศ
ไทยชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 19” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 35. 
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ของพระสุริยะอนึ่งเทวรูปพระสุริยะที่พิพิธภัณฑนอรตัน ไซมอน16 ลักษณะของหมวกทรงกระบอกมี
รูปแบบที่แตกตางจากเทวรูปองคอ่ืน ๆ กลาวคือ ยอดหมวกทรงกระบอกของเทวรูปองคดังกลาว
มิไดตัดตรงเหมือนองคอ่ืน ๆ แตเปนชั้นซอนลดหล่ันรองรับสวนยอดขนาดเล็ก โดยรูปแบบดังกลาว
พบในเทวรูปพระกฤษณะโควรรณธนะสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมเมืองศรีเทพ (ภาพที่ 
32) พระวิษณุบนทับหลังที่วัดโพวีล (Wat Po Veal) (ภาพที่ 33) ศิลปะขอมสมัยไพรกเมง 
  ลักษณะดังกลาวเปนลักษณะที่เกิดข้ึนมากอนแลวในศิลปะอินเดียที่ปรากฏใน
รูปแบบประติมากรรมศิลปะปลลวะชวงปลาย (ราวพุทธศตวรรษที่ 13)17 (ภาพที่ 34) นอกจากนี้
สวนยอดยังคงปรากฏรูปดอกบัว 5 กลีบ ดังตัวอยางพระวิษณุในแผนทองดุนนูนที่พบที่เมืองศรีเทพ 
(ภาพที่ 35) จากพิพิธภัณฑนอรตัน ไซมอน วรลักษณ ผองสุขสวัสด์ิ เสนอวานาจะเกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงระหวางพระวิษณุหรือพระสุริยะกับดอกบัว และการปรากฏแนวคิดดังกลาวอาจเปนการ
ตีความใหมของชางที่เมืองศรีเทพ18  
   

                                                            

 16  เทวรูปพระสุริยะ ที่พิพิธภัณฑนอรตันไซมอน อาจมิใชเทวรูปพระสุริยะ เนื่องจากพบ
รอยรอยของพระกรดานบนบริเวณอังสา เชื่อวาแตเดิมจึงอาจมี ๔ กร ดังนั้น จึงอาจเปนเทวรู
ปพระวิษณุก็เปนได ดูรายละเอียดใน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “ โบราณวัตถุที่ถูกลักลอบจาก
เมืองศรีเทพ, “ เมืองโบราณ, 44; แตอยางไรก็ดีนักวิชาสวนใหญยังคงเชื่อวาเทวรูปองคนี้เปน
พระสุริยะ ดังนั้นผูเขียนจึงอนุมานเรียกเปนเทวรูปพระสุริยะตามนักวิชาการสวนใหญ 
 17 R. Nagaswamy, Masterpieces of Early South Indian bronzes (New Delhi: 
National  Museum, 1983), 146-147. 
 18 ดูรายละเอียดใน วรลักษณ ผองสุขสวัสด์ิ, “คติเร่ืองพระสุริยะเทพในงานศิลปกรรมที่
พบในประเทศไทยชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 19,” 37. 
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ภาพที่ 32 พระวิษณุ พบที่เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 

 
 
ภาพที่ 33 พระวิษณุบนทับหลังที่วัดโพวีล (Wat Po Veal) ศิลปะไพรกเมง  
ที่มา: Madeleine Giteau, Khmer Sculpture and the Angkor Civilization (New York: 
Abrams, 1965), Pl 15, 54. 
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ภาพที่ 34 ประติมากรรมพระวิษณุ ศิลปะปลลวะตอนปลาย  
 

 
 
ภาพที่ 35 ดอกบัวบนหมวกทรงกระบอกพระวิษณุบนแผนทองดุนนูน  
ที่มา: Norton Simon Museum, Asian Art, accessed September 14, 2013, available form  
www.nortonsimon.org/asian-art. 
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  ประเด็นดังกลาวยังไมชัดเจนเทาไรนัก แตอยางไรก็ดี ลักษณะของดอกบัวที่ปรากฏ
บนหมวกทรงกระบอกน้ัน ปรากฏเฉพาะรูปพระวิษณุบนแผนทองดุนนูน ที่พิพิธภันฑนอรตัน ไซ
มอน เพียงเทานั้นในขณะที่ประติมากรรมช้ินอ่ืน ๆ ไมปรากฏลักษณะดังกลาวเลย จึงอาจไม
เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางพระวิษณุหรือพระสุริยะกับดอกบัว ดังเชน วรลักษณ ผองสุข
สวัสด์ิ เสนอ ทั้งนี้อาจเปนลักษณะเชิงชางที่ประดิษฐข้ึนเพื่อความสวยงาม ดังนั้นจึงเปดโอกาสให
คิดไปอีกทางหนึ่งวาสวนยอดดังกลาวของประติมากรรมที่เมืองศรีเทพอาจเปนลักษณะรวมที่
ปรากฏอยูคูกับหมวกทรงกระบอกที่สืบมาจากศิลปะอินเดียก็เปนได 
 2. พระเกศา (ทรงผม) พระมัสสุ (หนวด) และ พระทาฐิกะ (เครา)  
  เทวรูปพระกฤษณะโควรรธนะ (ดูภาพที่ 5) ที่พบที่เมืองศรีเทพแสดงรูปลักษณบาง
ประการแตกตางออกไปจากเทวรูปองคอ่ืน ๆ ที่พบในแหลงเดียวกัน กลาวคือ ไมสวมหมวก
ทรงกระบอกแตแสดงพระเกศาอยางชัดเจน ซึ่งรูปแบบพระเกศาดานหนามีลักษณะเปนแถวพระ
เกศาขมวดกนหอยเปนไลเรียงเปนชั้น ๆ ลงไปถึงบริเวณบา (ภาพที่ 36) แตลักษณะที่นาสนใจ คือ 
รูปแบบพระเกศาดานหลังซึ่งเปนขมวดกนหอยไลต้ังแตบริเวณกลางศีรษะโดยมีแนวร้ิวพระเกศา
เล็ก ๆ ปลอยยาวลงมาค่ัน แลวตอดวยพระเกศาขมวดกนหอยและร้ิวพระเกศาอีกช้ันหนึ่ง เปนชุด
รูปแบบนี้เร่ือยมาจนถึงบริเวณบาดานหลัง (ภาพที่ 37) 
 

 
 

 

ภาพที่ 36 พระเกศาดานหนาของพระกฤษณะ 
 โควรรธนะที่เมืองศรีเทพ 
 

  ภาพที่ 37 พระเกศาดานหลังของพระกฤษณะ 
 โควรรธนะที่เมืองศรีเทพ 
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  ลักษณะพระเกศาเชนนี้แตกตางจากพระเกศาในประติมากรรมเขมร ศิลปะพนมดา 
ที่นิยมทําเปนลอนขมวดยาวลงมาเปนชั้น ๆ ดังเชน เทวรูปพระกฤษณะ ศิลปะพนมดา (ภาพที่ 38) 
อยางไรก็ดีแมวาลักษณะของการทําพระเกศาขมวดเปนขมวดแบนแบบกนหอยจะปรากฏในเทวรูป
พระกฤษณะจากวัดเกาะ  ในศิลปะพนมดาดวยเชนกัน (ภาพที่ 39) แตมักจะปรากฏผมเปยอยู 1 
หรือ 3 แหง อันเปนลักษณะเฉพาะของพระเกศาพระกฤษณะ 19(ภาพท่ี 40) และลักษณะอีก
ประการหนึ่งที่ปรากฏเสมอในกลุมพระกฤษณะเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร ศิลปะพนมดา คือ การ
ปรากฏมวยผมหรือพระเมาฬี บริเวณกลางศีรษะ (ดูภาพที่ 38, 39, 40) ซึ่งลักษณะดังกลาวไม
ปรากฏในเทวรูปพระกฤษณะที่เมืองศรีเทพแตอยางใด 
 

 
 
ภาพที่ 38 พระกฤษณะ ศิลปะเขมรแบบพนมดา  
ที่มา: Emma C. Bunker and Douglas Latchford.  Adoration and Glory The Golden Age of 

Khmer Art (Chicago: Art Media Resources, 2004). 
 

                                                            

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 11.  19 
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ภาพที่ 39 พระกฤษณะ จากวัดเกาะ ศิลปะเขมรแบบพนมดา  
ที่มา: Madeleine Giteau, Khmer Sculpture and the Angkor Civilization (London: Thames 
and Hudson, 1965), Pl 3, 20. 
 

 
 
ภาพที่ 40 แสดงลักษณะผมเปยและมวยผมของพระกฤษณะ  ศิลปะเขมรแบบพนมดา 
ที่มา: หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ, 2515), 
ลายเสนที ่1(ค), 12. 
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  หากเม่ือเปรียบเทียบพระเกศาของพระกฤษณะ ที่เมืองศรีเทพกับประติมากรรม
บุคคล ในศิลปะทวารวดีนั้น พบวามีลักษณะที่เหมือนคลายกันเปนอยางยิ่ง ดังเชน ลักษณะพระ
เกศาของประติมากรรมบุคคลในภาพเลาเร่ืองปูนปน ประดับฐานเจดียจุลประโทน จังหวัดนครปฐม 
(ภาพที่ 41) และภาพบุคคลข่ีมาในภาพเลาเร่ืองปูนปนจากแหลงเดียวกัน (ภาพที่ 42) ที่แสดง
ลักษณะพระเกศาเปนขมวดกนหอยค้ันดวยร้ิวพระเกศายาวลงมาจนถึงบริเวณบา  
 

 
 
ภาพที่ 41 พระเกศาของประติมากรรมบุคคลปูนปนในภาพเลาเร่ืองประดับฐานเจดียจุลประโทน 

ศิลปะทวารวดี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 
 

 
 
ภาพที่ 42 พระเกศาของประติมากรรมบุคคลปูนปนในภาพเลาเร่ืองประดับฐานเจดียจุลประโทน 

ศิลปะทวารวดี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 
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 ดังนั้น ลักษณะพระเกศาของพระกฤษณะโวรรธนะที่เมืองศรีเทพนาจะมี
ความสัมพันธทางดานรูปแบบกับกลุมประติมากรรมบุคคลในศิลปะทวารวดี บริเวณลุม
น้ําเจาพระยามากกวาอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมรแบบพนมดา สมัยกอนเมืองพระนคร 
 อนึ่งเทวรูปพระสุริยะเมืองศรีเทพ (ดูภาพท่ี 9) ปรากฏการทําพระมัสสุ (หนวด) และ
พระทาฐิกะ (เครา) ซึ่งดูผิดแปลกไปจากพระสุริยะองคอ่ืน ๆ จากเมืองศรีเทพและในวัฒนธรรม
เขมรหรือทวารวดีจนกลายเปนขอถกเถียงกันทางวิชาการในระดับหนึ่งวาเปนของที่ปลอมแปลงข้ึน
หรือไม20 อยางไรก็ดีสิ่งที่นาสนใจอยูที่ลักษณะของการทําพระมัสสุ (หนวด) รูปปกนกที่ริมพระ
โอษฐ (ปาก) ทั้งสองดาน (ภาพที่ 43)แมวาการทําพระมัสสุจะเร่ิมนิยมทํามาแลวต้ังแตชวงศิลปะ
ไพรกเมง-กําพงพระ (พุทธศตวรรษที่ 13-14) โดยเฉพาะกลุมประติมากรรมที่ปราสาทอันเดต21 
กระน้ันลักษณะของการทําพระมัสสุในศิลปะเขมรชวงเวลาดังกลาวก็มีรูปแบบที่แตกตางออกไป 
กลาวคือ ทําเปนเสนโคงลอไปกับริมฝปากโดยปลายทั้งสองขางกระดกข้ึนเล็กนอย (ภาพที่ 44) ซึ่ง
รูปแบบดังกลาวปรากฏในประติมากรรมสําริดกลุมประโคนชัยและกลุมบานฝาย จังหวัดบุรีรัมย 
เชนเดียวกัน 
 

 
 
ภาพที่ 43 พระมัสสุและพระทาฐิกะ ของพระสุริยะที่เมืองศรีเทพ 
 

                                                            

 20 เทวรูปองคนี้ไดรับการยืนยันจากนักโบราณคดีของกรมศิลปากรที่ทําการขุดคน วา
ขุดพบจากการขุดแตงบริเวณทางเขาปราคสองพี่นอง และพบอยูในชั้นดินที่ลึกลงไปจากผิวดิน 
จึงไมนาจะเปนโบราณวัตถุที่ปลอมแปลงข้ึน  อางถึงใน  เอกสุดา สิงหลําพอง, เทวปฏิมาสยาม 
(กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2553), เชิงอรรถที่ 107, 138.  
 21 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 17-18. 
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ภาพที่ 44 พระมัสสุเทวรูปพระหริหระ จากปราสาทอันเดต ศิลปะไพรกเมง-กําพงพระ  
ที่มา: Emma C. Bunker and Douglas Latchford,  Adoration and Glory The Golden Age of 

Khmer Art (Chicago: Art Media Resources, 2004). 
 

 
 
ภาพที่ 45 พระมัสสุประติมากรรมพระวิษณุ ศิลปะกุเลน 
ที่มา: Emma C. Bunker and Douglas Latchford, Adoration and Glory The Golden Age of 

Khmer Art (Chicago: Art Media Resources, 2004). 
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ภาพที่ 46 พระทาฐิกะ (เครา) พระอิศวรจากปราสาทพะโค ศิลปะพะโค  พิพิธภัณฑสถาน 
 กรุงไซงอน ประเทศเวียดนาม    
ที่มา: หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2539), 
ภาพที่ 180, 279. 
 
  หากแตรูปแบบของพระมัสสุของพระสุริยะที่เมืองศรีเทพที่ทําคลายปกนกบริเวณริม
พระโอษฐทั้งสองขางนั้น ละมายกับลักษณะพระมัสสุในประติมากรรมพระวิษณุเขมร ศิลปะแบบกุ
เลน (ปลายพุทธศตวรรษที่14-ตนพุทธศตวรรษที่ 15) (ภาพที่ 45)  ซึ่งปรากฏการทําพระมัสสุคลาย
ปกนกบริเวณริมพระโอษฐเชนเดียวกัน 
  ขณะที่รูปแบบของพระทาฐิกะ (เครา) ของพระสุริยะที่เมืองศรีเทพอันมีลักษณะนูน
หนาและลอไปกับพระพักตร (หนา) นั้น ลักษณะดังกลาวยังพอชวนใหนึกถึงรูปแบบของการทํา
เคราที่เร่ิมประดิษฐข้ึนและมีความนิยมในประติมากรรมเขมร ต้ังแตศิลปะพะโค (ราวตนพุทธ
ศตวรรษที่ 15) เปนตนมา22 เชน เศียรพระอิศวรจากปราสาทพะโค ที่จัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถาน
กรุงไซงอน ประเทศเวียดนาม (ภาพที่ 46)  
  อยางไรก็ดีการที่เคราของพระสุริยะที่ทํานูนหนากวา และความสูงของเคราข้ึนมาถึง
บริเวณปลายของพระโอษฐนั้น  ยอมแสดงความแตกตางกับลักษณะของการทําเคราใน
ประติมากรรมเขมรที่คอนขางบางและมีความสูงอยูบริเวณดานลางของพระหนุ (คาง) เทานั้น 
ความแตกตางอีกประการหนึ่งคือลักษณะของการสลักลวดลายของเคราพระสุริยะที่เมืองศรีเทพ
นั้น ตัวลายมีลักษณะเปนขมวดขนาดเล็กคลายเลขหนึ่งไทยกลับหัว (ดูภาพที่ 43) ก็ยอมตางจาก
เคราในศิลปะเขมรที่มักสลักเปนลายขีดบาง ๆ เปนเสนตรงหรือบางคร้ังก็ไมสลักลวดลายใด ๆ เลย 

                                                            

 22 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 22. 
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กระนั้นลักษณะของลายที่ปรากฏอยูบนพระทาฐิกะของพระสุริยะที่เมืองศรีเทพ ยังอาจเทียบไดกับ
ลายที่ประดับบนแผงคอภาพสลักรูปสิงหบนฐานธรรมจักร (ภาพที่ 47) และ ลายบนแผงคอสิงหบน
ภาพปูนปนเลาเร่ืองประดับฐานเจดียจุลประโทน (ภาพท่ี 48) ศิลปะทวารวดี จัดแสดงอยูที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม โดยลายบนแผงคอของสิงหทั้งสองตัวนั้น 
มีลักษณะตัวลายคลายกับเลขหนึ่งไทยกลับหัวเชนกัน แตดูเหมือนวาตัวลายบนแผงคอสิงหใน
ศิลปะทวารวดีนั้นจะดูใหญกวาเล็กนอย 
 

 
 
ภาพที่ 47 สิงหประดับฐานธรรมจักร ศิลปะทวารวดี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 
 

 
 
ภาพที่ 48 สิงหปูนปนในภาพเลาเร่ืองประดับฐานเจดียจุลประโทน ศิลปะทวารวดี  
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 
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 อยางไรก็ดีก็ยังมีปญหาอีกเล็กนอยคือ ประติมากรรมทั้งสองนั้นเปนประติมากรรมตาง
ชนิดกัน แตทั้งน้ีดวยลักษณะของตัวลายและระเบียบของการวางลายที่คลายคลึงกันก็อาจ
แสดงความเกี่ยวเนื่องกัน 
 ดังนั้นการทําเคราของพระสุริยะที่เมืองศรีเทพเมื่อพิจารณาจากความหนาและลวดลาย
บนเคราแลวนั้นชวนใหเชื่อวานาจะมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมแบบทวารวดี หากแตก็ไมสามารถ
ปฏิเสธแรงบันดาลใจบางประการจากศิลปะเขมร อาทิ รูปแบบพระมัสสุ ที่คลายคลึงกับ
ประติมากรรมในศิลปะกุเลน หรือรูปแบบของเคราจากวัฒนธรรมเขมรสมัยพะโคมาปรับใชรวม
ดวยเชนเดียวกัน  
 อนึ่ง นักวิชาการบางทานเชื่อวาชางสลักนาจะทราบดีวาพระสุริยะมีความเกี่ยวของกับ
ชาวเปอรเซีย ฉะนั้นรูปเคารพของเทพองคนี้จึงตองมีหนวดเคราแบบชาวเปอรเซีย23 แนวคิด
ดังกลาวยังคงไมมีหลักฐานที่ชัดเจนเทาไรนัก เนื่องจากยังไมพบพระสุริยะองคใดเลยที่มีการทํา
หนวดเคราเชนนี้มากอน หากแตเม่ือยอนไปมองรูปแบบการทําเคราในศิลปะเขมรที่นิยมมากต้ังแต
ชวงสมัยศิลปะพะโคเปนตนมา พบวาการทําเครานั้นปรากฏในประติมากรรมทุกองค ไมวาจะเปน
พระวิษณุ  พระอิศวร หรือเทพองคอ่ืน ๆ ดังนั้นลักษณะของการทําเคราดังกลาวคงจะไมเกี่ยวของ
กับเชื้อชาติ ความเชื่อหรือรูปลักษณทางประติมานวิทยาแตอยางไร แตลักษณะดังกลาวคงจะเปน
รูปแบบที่นิยมอยูในชวงเวลานั้น กลุมชางที่เมืองศรีเทพจึงนําเอารูปแบบดังกลาวมาผสมผสานจน
เกิดเปนลักษณะเฉพาะถ่ินข้ึน        
 ฉลองพระองค 
 แบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก เส้ือคลุมยาว และ ผานุงโจงกระเบนสั้น 
 1. เสื้อคลุมยาว 
  รูปแบบการแตงกายของพระสุริยะสวมหมวกทรงกระบอกที่เมืองศรีเทพมีลักษณะ
เปนเส้ือคลุมยาวแตมีความยาวไมมากนัก โดยอยูในระดับตํ่ากวาพระชงคเล็กนอย แสดงใหเห็นถึง
แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียชวงราชวงศกุษาณะที่เรียกวา “อุทิฉยาเวศ”24 (Udicyavesa) แต
เนื้อผามีความบางเบาไมหนาแบบอินเดีย รูปแบบความบางเบาดังกลาวทําใหแลเห็นลักษณะ
กลามเนื้ออยางชัดเจน อีกทั้งยังพบรองรอยของสายรัดเอวซึ่งอาจหมายถึง “อวยังคะ” 25 

                                                            

 23 เอกสุดา สิงหลําพอง, เทวปฏิมาสยาม, 84. 
 24 ดูรายละเอียดใน Shanti Lal Nagar, Surya and Sun cult (New Delhi: Aryan 
Books International, 1995), 134. 
 25 Ibid. 
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(Avyanga)  นสวนของกางเกงและรองเทาบูทนั้นไมสามารถกลาวถึงได เนื่องจากสวนลางของ
ประติมากรรมเมืองศรีเทพมักชํารุดหักหาย อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากลักษณะโดยรวมโดย
เปรียบเทียบกับประติมากรรมพระสุริยะในสมัยราชวงศกุษาณะ ศิลปะอินเดีย สมัยมถุรานั้น 
อาจจะสันนิษฐานไดวาสวนลางของพระสุริยะที่เมืองศรีเทพก็คงจะมีลักษณะอยางเดียวกัน 
  ลักษณะของการแตงกายของพระสุริยะที่เมืองศรีเทพ มักแสดงการสวมชุดคลุมที่
บางแนบเนื้อแสดงใหเห็นถึงสัดสวนกลามเนื้อนั้น อยางที่กลาวไวแลวขางตนวาเปนลักษณะที่
แตกตางจากศิลปะอินเดีย แตอยางไรก็ดีลักษณะดังกลาวพบวาเปนรูปแบบฉลองพระองคของพระ
สุริยะจากเตียน-ถวน (ภาพที่ 49) แมวาเนื้อผาจะไมแสดงความบางแนบเนื้อเทากับพระสุริยะที่
เมืองศรีเทพ แตก็ยังแสดงใหเห็นความพยายามแสดงใหเห็นการทิ้งตัวของผาแนบพระวรกาย
เชนกัน 
 

 
 
ภาพที่ 49 พระสุริยะจากเตียน-ถวน (Tien-thuan) 
ที่มา: Pierre Dupont,  La Statuaire Preangkorienne (Ascona Suisse: Artibus Asiae, 1995).  
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  นาสนใจวาเทวรูปพระสุริยะที่เมืองศรีเทพบางองคมีรองรอยแนวเสนโคงคลายเสน
เชือกวางทับอยูบนแถบสี่เหล่ียมที่วางแนวยาวลอไปกับเสนเชือก ซึ่งอาจจะเปนแถบผาอยูบริเวณ
พระนาภี (ภาพที่ 50) ลักษณะดังกลาวอาจหมายถึง “วนมาลา” (vanamala) หรือ “พวงมาลัยแหง
ปา” ซึ่งพบในเทวรูปพระวิษณุ26 27  ต้ังแตชวงสมัยคุปตะเปนตนมา  จนกลายเปนลักษณะทางประติ
มานวิทยาประการหนึ่งของพระวิษณุ อยางไรก็ดี เอกสุดา สิงหลําพอง เสนอวาการที่เสนเชือก
ดังกลาวมาปรากฏในเทวรูปพระสุริยะ เสนดังกลาวจึงอาจจะเปนเศษเส้ียวของบังเหียนรถมาของ
พระสุริยะก็เปนได28 
 

 
 
ภาพที่ 50  ลักษณะของรองรอยของแนวผาเสนเชือกบริเวณพระนาภีของพระสุริยะที่เมืองศรีเทพ 
 
  หากแตเมื่อพิจารณาจากแนวของเสนเชือกนั้นพบวาปลายสวนของเสนเชือกที่หัก
หายไปบริเวณดานลางของพระอุระ (หนาอก) โดยสวนที่หักหายแบะออกดานขางเล็กนอย แสดง
ใหเห็นวาสวนที่หักหายไปทั้งสองดานนั้นอาจทอดผานพระกรทั้งสองขางของประติมากรรมที่หัก
หายไปก็เปนได ประกอบกับแถบผาที่ปรากฏอยูรวมดวยนั้น ชวนใหคิดไปไดวาแนวเสนดังกลาวเปน
สวนหนึ่งของ “วนมาลา” ไดหรือไม  

                                                            

 26 Margaret Stutley, The Illustrated Dictionary of Hindu Iconography (London: 
Routledge &  Kegan Paul, 1985), 153. 
 27 Susan L. Huntington, The Art of Ancient India: Buddhist, Hindu, Jain (New 
York: Weatherhill, 1985), 191-192 
 28 เอกสุดา สิงหลําพอง, เทวปฏิมาสยาม, 83. 
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  อนึ่ง เม่ือตรวจสอบกลุมประติมากรรมพระสุริยะในศิลปะอินเดีย พบวาประติมากรรม
พระสุริยะต้ังแตชวงสมัยคุปตะเปนตนมาปรากฏ รูปแบบการแตงกายที่แตกตางออกไปจาก
ชวงแรก กลาวคือ มักมีการนําผายาวคลองเปนรูปตัว U บริเวณดานหนา โดยทํายอยลงมาถึง
บริเวณหนาแขง ที่ปลายผาทั้ง 2 ขางไมตอเนื่องกันแตทําหอยตกลงมาจากบัวและปลายผาแตก
เปนเข้ียวตะขาบทั้ง 2 ดาน อาทิ เทวรูปพระสุริยะ ศิลปะคุปตะ สกุลชางมถุรา (ภาพที่ 51) และ
เทวรูปพระสุริยะ ศิลปะคุปตะ สกุลชางมถุรา (ภาพที่ 52) เปนตน  
  ทั้งนี้ลักษณะการแตงกายของกลุมพระสูริยะ ศิลปะอินเดีย สมัยคุปตะดังกลาว 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เชษฐ ติงสัญชลี ไดใหความเห็นวา เปนเครื่องแตงกายของนักบวชโซโร
อาสเตอร? (Zoroaster) หรือนักบวชมัจ? ไมใช วนมาลา ตามรูปแบบที่ปรากฏในพระสุริยะ ศิลปะ
อินเดียโดยทั่วไป29 
 

 
 
ภาพที่ 51 พระสุริยะ ศิลปะคุปตะ สกุลชางมถุรา 
ที่มา: Shanti Lal Nagar, Surya and Sun Cult (In Indian Art, Culture, Literature and 

Thought) (New Delhi: Aryan Books International, 1995), Pl 17. 
 
                                                            

 29 สัมภาษณ, เชษฐ ติงสัญชลี, ผูชวยศาสตราจารย ประจําภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 17 มีนาคม 2557.  



 71 

 
 
ภาพที่ 52 พระสุริยะ ศิลปะคุปตะ  สกุลชางมถุรา  
 (ภาพจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. เชษฐ  ติงสัญชลี) 
 
  อยางไรก็ดีการที่เทวรูปพระสุริยะสมัยคุปตะ สกุลชางมถุราองคหลังยังคงสวม
เคร่ืองแตงกายแบบชาวซิเถียนเชนเดียวกับพระสุริยะที่เมืองศรีเทพ แตก็ยังปรากฏผายาวผานพระ
กรทั้งสองขาง ลงมาเปนตัว U ดวยเชนกัน ซึ่งลักษณะดังกลาวยังปรากฏสืบเนื่องมาในศิลปะ
อินเดียสมัยหลังดวย ดังนั้น แนวเสนเชือกบนแนวผาดังกลาวที่ปรากฏบนเทวรูปพระสรุยิะที่
เมืองศรีเทพ จึงมีความเปนไปไดวาอาจไมใช “วนมาลา” หรือ “พวงมาลัยแหงปา” แตอาจ
มีความเกี่ยวเนื่องกับเครื่องแตงกายของประติมากรรมพระสุริยะ ศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ
มากกวาเปนสายบังเหียนรถมา      
 2. ผานุงโจงกระเบนสั้น 
  เทวรูปพระกฤษณะสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียมและพระสุริยะจากพิพิธภัณฑ
นอรตัน ไซมอน แสดงการนุงผาโจงกระเบนส้ันยาวไมเกินพระชานุโดยมีชายพกขมวดเปนวงรีใต
พระนาภี รูปแบบเดียวกับเทวรูปพระกฤษณะและพระวิษณุองคอ่ืน ๆ ที่พบที่เมืองศรีเทพ  
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  จากการศึกษาที่ผานมาเชื่อวา ลักษณะการครองผานุงในกลุมเทวรูปเมืองศรีเทพจะ
คลายคลึงกับศิลปะเขมรแบบพนมดา กลุมที่ 130 ที่มักครองผาเปนโจงกระเบนส้ันเกือบถึงพระชานุ 
หากแตกลุมเทวรูปที่เมืองศรีเทพมีการนุงผาแตกตางออกไป กลาวคือ นุงผาโจงกระเบนแนบโคน
ขาเหนือพระชานุคอนขางมาก ไมปรากฏเข็มขัดหรือเชือกคาดบริเวณสะโพก รูปแบบของผานุงไม
ปรากฏร้ิวผา รวมทั้งการชักชายผาหอยตกลงมาดานหนาก็ไมปรากฏเชนกัน (ภาพที่ 53)  สวนทาง
ดานหลังกลับปรากฏชายผาส้ัน ๆ เปนรูปหางปลาดึงพับยอนลงมา (ภาพที่ 54) ซึ่งอาจแสดงใหเหน็
ถึงความไมเขาใจของชางที่สลัก โดยรูปแบบการนุงผาดังกลาวเปนลักษณะโดยทั่วไปของ
ประติมากรรมเมืองศรีเทพ ที่แตกตางจากการนุงผาในประติมากรรมเขมรกอนเมืองพระนคร ซึ่ง
ลักษณะดังกลาว มีนักวิชาการสันนิษฐานวาอาจเปนการแสดงถึงพระภูษาชั้นในเทานั้น31  
 

         
 

ภาพที ่53 ลักษณะผานุงดานหนา (สมพต)  ภาพที ่54 ลักษณะผานุง (สมพต) ดานหลัง  
 กลุมเทวรูปที่เมืองศรีเทพ  กลุมเทวรูปที่เมืองศรีเทพ 
  
 

                                                            

 30 จิตรปรีดี อุณหะสุวรรณ, “เทวรูปจากเมืองศรีเทพ” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2524), 10.   
 31 ดูใน Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture (New York: Weatherhill, 
1975), 105. 



 73 

  ขอสันนิษฐานดังกลาวมีความเปนไปไดมาก เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของพระวิษณุ
ในแผนทองคําดุนนูนที่พบที่เมืองศรีเทพจากพิพิธภัณฑนอรตัน ไซมอนนั้น พบวามีการตกแตง
พระวรกายดวยเคร่ืองประดับตาง ๆ อยางมาก (ดูภาพที่ 3) ทั้งนี้อาจรวมไปถึงผานุงดวยก็เปนได 
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาลักษณะการนุงผาดังกลาวเปนลักษณะเฉพาะของกลุมเทวรูปเมืองศรีเทพ 
จึงนาเชื่อวาแตเดิมอาจมีการทรงเคร่ืองเหมือนพระวิษณุบนแผนทองดุนนูนและอาจมีการนุงผาจริง
ก็เปนได 
  อนึ่งแมวาหลักฐานทางดานจารึกที่พบที่เมืองโบราณศรีเทพนั้น จะไมมีการบงบอก
ถึงพิธีการประดับเคร่ืองแตงกายใหแกประติมากรรม แตอยางไรก็ดี จารึกที่พบจากบริเวณใกลเคียง 
อาทิ จารึกเสาแปดเหล่ียม พบที่ศาลสูง อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กลาวถึงการเปล่ียนเคร่ืองประดับ 
(ผาหม) แกพระพุทธรูป32 หรือในเขมรเองก็ยังพบจารึกที่วัดพญาโหรและวัดอินทรโกสีย ที่กลาววา 
ประติมากรรมพระวิษณุสวมเคร่ืองอาภรณและส่ิงที่ถอดออกไดซึ่งหลอดวยโลหะมีคา33 
  จากที่ยกจารึกทั้ง 2 หลักข้ึนมากลาวจะเห็นไดวา ทั้งในวัฒนธรรมทวารวดี ที่นับถือ
พุทธศาสนา และในวัฒนธรรมเขมร ที่นับถือศาสนาพราหมณลวนแลวแตมีพิธีการเปล่ียนหรือ
ถวายเคร่ืองทรงใหกับประติมากรรมรูปเคารพทั้งส้ิน ซึ่งเปนการเนนย้ําใหขอสันนิษฐานที่วา
ประติมากรรมที่เมืองศรีเทพแตเดิมอาจมีการถวายเคร่ืองทรงและนุงผาจริงมีน้ําหนักและชัดเจน
ยิ่งข้ึน 
  อนึ่ง การที่ผานุงของประติมากรรมที่เมืองศรีเทพมีลักษณะเรียบงายไมนิยมสลักให
เห็นร้ิวรอยบนผานุงนั้น คลายคลึงกับกลุมประติมากรรมสําริดจากบานฝาย จังหวัดบุรีรัมย (ภาพที่ 
55) จึงเปนไปไดวากลุมชางที่สรางประติมากรรมสําริดจากบานฝาย จังหวัดบุรีรัมย อาจเปนชาง
กลุมเดียวกันหรือมีความสัมพันธบางประการกับกลุมชางที่สรางประติมากรรมที่เมืองศรีเทพ  
 

                                                            

 32 จารึกอักษรหลังปลลวะ ภาษามอญโบราณ อายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 14 ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน  กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 2 อักษรปลลวะ อักษรมอญ 

พุทธศตวรรษท่ี 12-21 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 2529), 60-62. 
 33 อางถึงใน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, (ผูทรงเรียบเรียง), ศาสนาพราหมณใน

อาณาจักรขอม (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2516), 48. (พิมพเนื่องใน
งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ณ เมรุหลวงหนาพลับพลา        
อิศริยากรณ วัดเทพศิรินทราวาส, 29 มิถุนายน 2547).  
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ภาพที ่55 ประติมากรรมพระโพธิสัตว ? พบที่บานฝาย จังหวัดบุรีรัมย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

พระนคร 
 
 เครื่องประดับ 
 1. กรองศอ (สรอยคอ) 
  เคร่ืองประดับที่ปรากฏในเทวรูปกลุมนี้คือ กรองศอ ซึ่งพบในเทวรูปพระสุริยะ (ภาพ
ที่ 56) ซึ่งมักสวมกรองศอเสนใหญ ตัวแมลายมีลักษณะคลายดอกไมขนาดใหญในกรอบสี่เหลี่ยม
โคง โอบรอบดวยกนกหัวขมวด (กนกผักกูด) ไลเรียงลําดับลงไปจรดสวนปลาย โดยลักษณะการ
สวมกรองศอเสนใหญนั้นชวนใหนึกถึงกรองศอของพระราชินีในภาพสลักเลาเร่ืองปูนปนประดับ
เจดียจุลประโทน34 (ภาพที่ 57) สวนลักษณะการออกลายนั้นมีลักษณะเทียบเคียงประติมากรรม
บุคคลในภาพสลักเลาเร่ืองปูนปนประดับเจดียจุลประโทน (ภาพที่ 58) ลายประดับหนากระดาน
เขาคลังใน เมืองศรีเทพ และแผนลวดลายดินเผาประดับเจดีย ที่เมืองโบราณคูบัว จ.ราชบุรี 
 

                                                            

 34 ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี: วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคเร่ิมแรกในดินแดน

ไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 168. 
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ภาพที่ 56 กรองศอ (สรอยคอ) ของพระสุริยะที่เมืองศรีเทพ 
 

 
 

ภาพที่ 57 กรองศอของราชินี ภาพประดับปูนปนประดับฐานจากเจดียจุลประโทน  
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 
 

 
 

ภาพที่ 58 กรองศอของประติมากรรมบุคคลบนภาพปูนปนประดับฐานเจดียจุลประโทน  
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 

 

 
 

ภาพที่ 59 กรองศอของพระสุริยะที่เมืองศรีเทพ 
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  อนึ่งแมลักษณะกรองศอของเทวรูปพระสุริยะองคหนึ่ง มีลักษณะที่แปลกออกไป
บาง กลาวคือ ลักษณะของลวดลายกรองศอนั้นรายละเอียดของตัวลายนอยลงมาก (ภาพที่ 59) 
อยางไรก็ดีลักษณะโดยรวมก็ยังคงคลายคลึงกับรูปแบบลวดลายบนกรองศอในวัฒนธรรมทวารวดี 
แตอาจเปนฝมือชางทองถิ่นที่สรางข้ึนในภายหลังแลว 
 2. กุณฑล (ตุมหู) 
  ลักษณะของกุณฑล (ตุมหู)ที่ปรากฏในประติมากรรมที่เมืองศรีเทพ มี 2 ลักษณะ คือ  
  รูปแบบแรก มีลักษณะเปนวงโคงกลมซึ่งมีลายขอบของวงทํานองเดียวกับกนกผักกูด
ขนาดเล็กรูปแบบดังกลาวพบวาเปนเครื่องประดับที่ปรากฏในกลุมพระสุริยะที่เมืองศรีเทพ รวมไป
ถึงเทวรูปพระกฤษณะโควรรธนะ (ภาพที่ 60) ซึ่งกุณฑลลักษณะดังกลาวพบวาเปนเคร่ืองประดับ
โดยทั่วไปของประติมากรรมในวัฒนธรรมแบบทวารวดีในชวงพุทธศตวรรษที่ 13 เปนตนมา (ดูภาพ
ที่ 28, 41) 
 

 
 
ภาพที่ 60 กุณฑล (ตุมหู) ของเทวรูปกฤษณะโควรรธนะที่เมืองศรีเทพ 
 
  ทั้งนี้การปรากฏกุณฑลรูปแบบดังกลาวเปนเคร่ืองประดับของเทวรูปพระกฤษณะโค
วรรธนะที่เมืองศรีเทพ ซึ่งสอดรับกับลักษณะของพระเกศาดังที่กลาวไปแลวขางตน ยอมแสดงให
เห็นวาเทวรูปองคดังกลาวมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมทวารวดีมากพอสมควร ดังนั้นเทวรูป
พระกฤษณะโควรรธนะที่เมืองศรีเทพจึงอาจจะมีอายุตกอยูในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 13 และไม
ควรเกาไปถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 11-12 รวมสมัยกับวัฒนธรรมเขมรชวงกอนเมืองพระนคร ศิลปะ
พนมดา    



 77 

  รูปแบบที่สอง คือ กุณฑลของพระสุริยะที่ พิพิธภัณฑนอรตัน ไซมอน มีลักษณะเปน
วงกลมขนาดใหญมีลายดอกไมประดับ (ภาพที่ 61)  รูปแบบดังกลาวสามารถเทียบไดกับกุณฑล
ของประติมากรรมคนแคระ ประดับฐานเขาคลังในจากเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ (ภาพที่ 62) และ
รูปหนาบุคคลจากจังหวัดนครปฐม (ภาพที่ 63) โดยรูปแบบดังกลาวนี้จัดเปนหลักฐานอีกประการ
หนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมจากทวารวดีในภาคกลางที่แผขยายเขามายังกลุมประติมากรรมที่
เมืองศรีเทพ 
 

 
 
ภาพที่ 61 รูปแบบกุณฑลพระสุริยะจากเมืองศรีเทพ พิพิธภัณฑนอรตัน ไซมอน เมืองปาซาดีนา  
 รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่มา: Sherman E. Lee, Ancient Cambodian Sculpture (London: The Curwen Press, 1969), 37. 
 

 
 
ภาพที่ 62 ประติมากรรมคนแคระประดับฐานเขาคลังใน อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ  
 จังหวัดเพชรบูรณ 
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ภาพที่ 63 เศียรบุคคล พบที่จังหวัดนครปฐม ศิลปะทวารวดี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
ที่มา: สุรศักด์ิ ศรีสําอาง, ศิลปะทวารวดี: ตนกําเนิดพุทธศิลปในประเทศไทย (กรุงเทพฯ:  
กรมศิลปากร, 2552). 
 
 อิริยาบถ 
 เทวรูปพระสุริยะประทับยืนตรง พระหัตถทั้งสองขางถือดอกบัว เปนลักษณะนิยมใน
กลุมเทวรูปพระสุริยะจากศิลปะอินเดียที่พบโดยทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยางไรก็ดีพระ
สุริยะจากพิพิธภัณฑ นอรตัน ไซมอน แสดงการประทับยืนแบบอาภังค หรือการเอียงตนเพียง
เล็กนอย ตามที่กําหนดไวอยูในกลุมคัมภีรศิลปศาสตรฉบับตาง ๆ ที่ประพันธข้ึนในประเทศอินเดีย
35 ซึ่งปรากฏในศิลปะเขมรกลุมปราสาทอันเดตดวย หากแตลักษณะดังกลาวยังพองกับรูปแบบ
อิริยาบถของกลุมประติมากรรมสําริดจากบานฝาย จบุรีรัมย (ภาพที่ 64) และประติมากรรมสําริดรูป
พระโพธิสัตว (?) จัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑ เมืองฟลาเดเฟย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อางวามาจาก
อําเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย (ภาพที่ 65)  
 

                                                            

 35 Albert Le Bonheur, “Un Bronze d’Epoque Preangkorienne Representant 
Maitreya,” Art Asiatiques, 25 (1972), 131.  
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ภาพที่ 64 พระโพธิสัตวเมตไตรยะสําริด ภาพที่ 65 ประติมากรรมสําริดรูปพระโพธิสัตว 
(?) จัดแสดงอยูที่ พิพิธภัณฑ เมืองฟ
ลาเดเฟย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อางวามาจากอําเภอประโคนชัย จ.
บุรีรัมย  

 จากบานฝาย จังหวัดบุรีรัมย 
ที่มา: Norton Simon Museum, Asian Art, 
accessed September 14, 2013, available 
form  www.nortonsimon.org/asian-art. 

ที่มา: Norton Simon Museum, Asian Art, 
accessed September 14, 2013, available 
form  www.nortonsimon.org/asian-art. 

 

 
 ลักษณะทาทางดังกลาวเปนการเนนย้ําแสดงใหเห็นวากลุมประติมากรรมจาก
บานฝาย และจากอําเภอประโคนชัยนั้น มีความเกี่ยวเนื่องหรืออาจจะเปนชางผูสราง
ประติมากรรมกลุมเดียวกันกับกลุมประติมากรรมที่เมืองศรีเทพ 



 80 

 ในขณะที่ประติมากรรมพระวิษณุที่เมืองศรีเทพ ซึ่งเชื่อวาอาจไดรับอิทธิพลมาจาก
ศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนครนั้นแสดงอาการยืนเอียงตัว โดยทิ้งน้ําหนักไปที่สะโพก หรือ ยืน
แบบ”ตริภังค” ซึ่งปรากฏในศิลปะเขมร กลุมปราสาทอันเดตเพียงกลุมเดียวหากแตคงไมไดรับ
ความนิยมมากเทาไรนัก ทั้งนี้รูปแบบดังกลาวมักจะพบในรูปเคารพทางพุทธศาสนามากกวาเทวรูป
ในศาสนาฮินดู ยอมแสดงใหเห็นวาการท่ีชางนําทาทางที่ออนชอยเชนนี้มาสรางกลุมเทวรูป 
ฮินดู อาจเปนลักษณะความนิยมเฉพาะถิ่นก็เปนได แตก็ไมอาจปฏิเสธความเกี่ยวเนือ่งกบั
ประติมากรรมเขมรกลุมปราสาทอันเดตไดเชนเดียวกัน 
 อนึ่งเทวรูปพระกฤษณะโควรรธนะทั้งสององคที่เมืองศรีเทพแสดงอาการยืนแบบตริ
ภังค และชูแขนขางหน่ึง คลายคลึงกับทาทางของพระกฤษณะโควรรธนะ ที่วัดเกาะ ศิลปะเขมร
สมัยกอนเมืองพระนครแบบพนมดา พุทธศตวรรษที่ 11-12 อยางไรก็ดีแมลักษณะทาทางดังกลาว
จะมีความคลายคลึงกัน หากแตรายละเอียดตาง ๆ ของประติมากรรมนั้นแสดงใหเห็นชัดเจนวา
ประติมากรรมพระกฤษณะทั้งสององคที่เมืองศรีเทพสรางข้ึนในสมัยหลังแลว ดังนั้นทาทางดังกลาว
อาจเปนความนิยมที่สืบเนื่องจากพระกฤษณะในสมัยพนมดามายังพระกฤษณะที่เมืองศรีเทพ
เทานั้น 
 สรุปและการกําหนดอายุกลุมเทวรูปเน่ืองในศาสนาพราหมณ 
 การการศึกษาพบวา กลุมเทวรูปจากเมืองศรีเทพนั้น มีความสัมพันธกับศิลปะเขมร 
ไดแก การแสดงลักษณะกายวิภาค ลักษณะของกีรีฏมงกุฏทั้งทรงกลมและหมวกทรงกระบอก
หลายเหล่ียม อีกยังรวมไปถึงการนุงโจงกระเบนสั้นแมจะแสดงลักษณะที่แตกตางไปบางแตก็แสดง
ลักษณะการชักชายผาดานหลังเปนรูปหางปลายอยลงมา อันแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับ
ศิลปะเขมร ทั้งนี้ยังคงปรากฏลักษณะของความนิยมในศิลปะเขมรที่สืบเนื่องมายังเทวรูปที่ศรีเทพ 
อาทิ ทาทางของประติมากรรมพระกฤษณะทั้งสององคที่เมืองศรีเทพที่อาจเปนความนิยมที่
สืบเนื่องจากพระกฤษณะในสมัยพนมดา 
 การที่ผานุงของประติมากรรมที่เมืองศรีเทพมีลักษณะเรียบงายไมนิยมสลักใหเห็นร้ิว
รอยบนผานุงนั้น คลายคลึงกับกลุมประติมากรรมสําริดจากบานฝาย จ.บุรีรัมย จึงเปนไปไดวากลุม
ชางที่สรางประติมากรรมสําริดจากบานฝาย จ.บุรีรัมย อาจเปนชางกลุมเดียวกันกับกลุมชางที่
สรางประติมากรรมที่เมืองศรีเทพ และจากการที่พระสุริยะจากพิพิธภัณฑนอรตัน ไซมอน แสดง
การประทับยืนแบบอาภังค หรือการเอียงตนเพียงเล็กนอย ซึ่งแมวาปรากฏในศิลปะเขมรกลุม
ปราสาทอันเดตหากแตลักษณะดังกลาวดูเหมือนวาพรองกับรูปแบบอิริยาบถของกลุม
ประติมากรรมสําริดจากบานฝาย จ.บุรีรัมย  มากกวา ลักษณะทาทางดังกลาวเปนการเนนย้าํแสดง
ใหเห็นวากลุมประติมากรรมจากบานฝาย และจากอําเภอประโคนชัยนั้น มีความเกี่ยวเนื่องหรือ
อาจจะเปนชางผูสรางประติมากรรมกลุมเดียวกันกับกลุมประติมากรรมที่เมืองศรีเทพ 
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 แตอยางไรก็ดีในเทวรูปจากศรีเทพกลุมนี้ยังแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะทวารวดี
จากทางภาคกลางดวยเชนกัน อาทิ ลักษณะของลวดลายเคร่ืองประดับในศิราภรณ กรองศอ และ
กุณฑล ทั้งนี้รวมไปถึงรูปแบบพระเกศาของพระกฤษณะโควรรธนะที่เมืองศรีเทพ ที่แสดงลักษณะ
คลายคลึงกับพระเกศาของประติมากรรมบุคคลในสมัยทวารวดี และลวดลายบนพระทาฐิกะ 
(เครา) ของพระสุริยะที่ศรีเทพดวย ซึ่งสังเกตไดอีกวา กลุมประติมากรรมที่เมืองศรีเทพนั้นการ
ประดับลวดลายตาง ๆ มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมทวารวดีใกลชิด โดยหลักฐานดานจารึกยัง
ชวยยืนยันถึงความสัมพันธของวัฒนธรรมทวารวดีที่เมืองศรีเทพไดเปนอยางดี อาทิ จารึกเนื่องใน
ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท คือ จารึกคาถา เยธมฺมาฯ36 และจารึกบนฐานประติมากรรมเกี่ยวกับคํา
สอนในพุทธศาสนา37 ซึ่งเปนอักษร  ปลลวะ ภาษาบาลี โดยตัวอักษรในจารึกมีอายุอยูในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 11-13 ซึ่งรวมสมัยกับกลุมเทวรูปที่เมืองศรีเทพ อันแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมทวารวดีที่
เขามาในเมืองศรีเทพแลวในชวงเวลาดังกลาว 
 นอกจากนี้จากการศึกษาก็พบลักษณะบางประการที่เกิดข้ึนเฉพาะประติมากรรมศรี
เทพ ไดแก ความนิยมในการประดับตาบสามเหล่ียมบนหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียม และการ
สวมเส้ือคลุมของพระสุริยะที่มีความยาวเลยพระชงฆเพียงเล็กนอย ทั้งนี้รวมไปถึงการปรากฏข้ึน
ของพระมัสสุ และพระทาฐิกะในเทวรูปพระสุริยะที่เมืองศรีเทพยอมแสดงใหเห็นการผสมผสาน
รูปแบบทั้งวัฒนธรรมเขมรและทวารวดี จนเกินเปนลักษณะเฉพาะถ่ินอีกทางหนึ่ง 
 สรุปจากหลักฐานทั้ งหมดท่ีกลาวมานั้น  จึงสามารถกําหนดอายุกลุม
เทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกเมืองศรีเทพกลุมน้ีอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 13 ถึงราวตน
พุทธศตวรรษที่ 14 โดยมีลักษณะเฉพาะตัวและแรงบันดาลใจทางดานรูปแบบจากศิลปะ
ไพรกเมง-กําพงพระในเขมรและศิลปะทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย  
 ทั้งนี้ยังอาจกําหนดอายุเทวรูปพระกฤษณะโควรรธนะเสียใหมวาไมควรเกาไป
ถึงพุทธศตวรรษท่ี 11-12 และรวมสมัยกับชวงเขมรกอนเมืองพระนคร ศิลปะพนมดา 
หากแตสรางขึ้นในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 13 โดยมีลักษณะเฉพาะถ่ินและรับแรงบัลดาล
ใจมาจากวัฒนธรรมทวารวดีแลว 
 อีกทั้งเทวรูปพระสุริยะที่เมืองศรีเทพ องคที่ 3 เม่ือพิจารณาจากลักษณะของ
ลวดลายรวมไปถึงองคประกอบตาง ๆ ดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตน เห็นควรวานาจะมีอายุ
อยูในชวงปลายพุทธศตวรรษท่ี 14-ตนพุทธศตวรรษท่ี15 เปนอยางชา    

                                                            

 36 ดูรายละเอียดใน  อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ, จารึกที่เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ:
โครงการอุทยานประวัติศาสตร กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534), 102-103. 
 37 เร่ืองเดียวกัน, 182-184. 
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กลุมพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวเนื่องในพระพุทธศาสนา 
 ศิลปกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมรที่ เมืองศรีเทพในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-14  
นอกเหนือจากกลุมประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณแลวนั้น  คงไมอาจปฏิเสธไดวากลุม
ประติมากรรมเนื่องในพุทธศาสนาที่พบในบริเวณเมืองโบราณศรีเทพและพื้นที่ใกลเคียงนั้น แม
คอนขางชัดเจนวาไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณลุมน้ําเจาพระยาก็ตาม แตก็มี
สวนเกี่ยวของบางประการกับวัฒนธรรมเขมรดวยเชนเดียวกัน อาทิ กลุมพระพุทธรูปและพระโพธ์ิ
สัตวภายในถํ้าบนเขาถมอรัตน  
 ทั้งนี้จึงเห็นสมควรวา ควรจะแสดงการวิเคราะหกลุมประติมากรรมเนื่องในพุทธศาสนา
โดยอาจแบงการวิเคราะหออกเปนพระพุทธรูปและพระโพธ์ิสัตว ดังตอไปนี้ 
 กลุมพระพุทธรูป 
 กลุมพระพุทธรูปที่พบภายในเมืองศรีเทพและพระพุทธรูปนูนสูงที่สลักอยูภายในถํ้าบน
เขาถมอรัตนนั้น มีลักษณะรายละเอียดที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะทวารวดีที่ไดรับมาจาก
ภาคกลางอยางชัดเจน อยางไรก็ดีลักษณะบางประการไดแสดงใหเห็นถึงแรงบันดาลใจทางรูปแบบ
จากศิลปะแหลงอ่ืน ๆ เชน ศิลปะเขมร รวมไปถึงประติมากรรมแบบประโคนชัย จากบานฝาย บาน
โตนด และจาก อ.ประโคนชัย บริเวณที่ราบสูงโคราชอีกทางหนึ่งดวย 
 ดังนั้น จึงอาจศึกษาพระพุทธรูปที่เมืองศรีเทพ ไดโดยการแยกตามองคประกอบ ออกเปน
สวน ๆ ไดดังตอไปนี้  
 1. พระพักตร  
  ลักษณะพระพักตรของพระพุทธรูปที่เมืองศรีเทพทุกองคมีลักษณะคลายคลึงกัน 
คือ รูปพระพักตรคอนขางเรียว พระขนงเปนสันนูนและยาวตอกันเปนรูปปกกา พระเนตรโปน
เหลือบตํ่า พระนาสิกโดงแบะแตไมมากนัก ริมฝพระโอษฐลางหนา และพระหนุคอนขางมน อาทิ 
เศียรพระพุทธรูปจากถาถมอรัตน (ภาพที่ 66) และเศียรพระพุทธรูปที่ไดจากการขุดคนบริเวณเขา
คลังใน (ภาพที่ 67) โดยลักษณะดังกลาวนักวิชาการตางมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา เปน
เอกลักษณของพระพักตรพระพุทธรูปศิลปะทวารวดี38 (ภาพที่ 68) 
 

                                                            

 38 ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคเริ่มแรกใน

ดินแดนไทย, 135.  
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ภาพที่ 66 เศียรพระพุทธรูปจากถ้ําถมอรัตน เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ  พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติพระนคร 
 

 
 
ภาพที่ 67 เศียรพระพุทธรูปพบจากการขุดคนบริเวณเขาคลังในเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร  
ที่มา: กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2550), 162. 
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ภาพที่ 68 เศียรพระพุทธรูปทวารวดีภาคกลาง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 
  พระพักตรลักษณะนี้ปรากฏในพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดวยเชนกัน อาทิ พระพักตรของพระพุทธรูปไสยาสนภูปอ (ภาพที่ 69) แมวาแนวเสนของพระขนง
จะเห็นไดไมชัดนักแตลักษณะโดยรวมก็ยังคงเปนพระพักตรตามแบบแผนของศิลปะทวารวดีภาค
กลางอยูมาก ทั้งนี้รวมไปถึงพระพุทธรูปจากดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา(ภาพที่ 70) 
พระพุทธรูปจากวังปลัด จังหวัดบุรีรัมย (ภาพที่ 71)และเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่ต้ังอยูบริเวณ
ระเบียงคต วัดธาตุหลวง นครเวียงจันทน ประเทศลาว (ภาพที่ 72) 
 

 
 
ภาพที่ 69 พระพักตรพระพุทธรูปไสยาสนองคลาง จากภูปอ จังหวัดกาฬสินธุ   
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ภาพที่ 70 เศียรพระพุทธรูปจากดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 

 
 
ภาพที่ 71 เศียรพระพุทธรูปจากวังปลัด จังหวัดบุรีรัมย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
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ภาพที่ 72 เศียรพระพุทธรูปทวารวดีภาอีสาน จากวัดธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
  ในขณะที่ลักษณะพระพักตรของพระพุทธรูปศิลา ศิลปะทวารวดีองคหนึ่งที่อางวา
ไดจากเมืองโบราณศรีเทพ ปจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑนอรตัน ไซมอน เมืองปาซาดีนา รัฐแคลิฟอรเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา39 (ภาพท่ี 73) ลักษณะของพระพักตรชวนใหนึกถึงพระพุทธรูปสําริดที่พบ
จากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย (ภาพที่ 74) แมวาศาตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ 
ดิศกุล ไดต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับพระพุทธรูปจากเมืองศรีเทพองคนี้วา พระพักตรมีรูเจาะเปนอุณา
โลมอยูที่พระนลาฏ พระขนงและพระเนตรก็เจาะสําหรับฝงโลหะ โดยลักษณะดังกลาวไมเปนที่
นิยมในศิลปะทวารวดีแตกลับเปนที่นิยมอยางมากในศิลปะเขมรชวงสมัยบาปวน ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 16-17 ดังนั้นพระพุทธรูปจากเมืองศรีเทพองคนี้ก็ควรจะกําหนดอายุอยูในชวงเวลานี้ดวย40 

                                                            

 39 พระพุทธรูปที่อางวาไดมาจากเมืองศรีเทพองคนี้ ศาตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ 
ดิศกุล ก็ยังไมแนใจนักวาเปนพระพุทธรูปที่นํามาจากเมืองศรีเทพจริงหรือไม ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมใน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “โบราณวัตถุที่ถูกลักลอบจากเมืองศรีเทพ,” 46. 
 40 เร่ืองเดียวกัน, 45. 
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ภาพที่ 73 เศียรพระพุทธรูปศิลาจากเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ  พิพิธภัณฑสถานพิพิธภัณฑ

นอรตัน ไซมอน เมืองปาซาดีนา รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ที่มา: กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2550), 43. 
 

 
 
ภาพที่ 74 เศียรพระพุทธรูปสําริดจากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย   
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 
  อยางไรก็ดีเปนที่นาสังเกตวากลุมพระโพธิสัตวจากบานฝาย (ภาพท่ี 75-76) และ
เศียรพระโพธิสัตวจากบานโตนด (ภาพที่ 77) ปรากฏการเจาะรูกลวงบริเวณพระเนตรโดยที่พระ
โพธิสัตวจากบานฝายอีกองคหนึ่งแสดงการบากรองบริเวณพระขนง อีกทั้งบริเวณพระขนงดานซาย
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พบรองรอยการใชวัตถุบางอยางอุดใสไว ลักษณะดังกลาวเหมือนกับการเจาะรูบริเวณพระนลาฏ 
พระขนง และพระเนตรของพระพุทธรูปจากเมืองศรีเทพ ดังนั้นรูปแบบดังกลาวอาจมีความเกี่ยวเนื่อง
กันก็เปนได 
 

 
 
ภาพที่ 75 พระไมเตรยะสําริดจากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย   
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 

 
 
ภาพที่ 76 พระโพธิสัตวสําริดจากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติพระนคร 
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ภาพที่ 77 พระโพธิสัตวสําริดจากบานโตนด จังหวัดบุรีรัมย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 
  นาคิดวาเทคนิคการเจาะชองเพื่อประดับอัญมณีของพระพุทธรูปที่เมืองศรีเทพนั้น
อาจไมไดเกี่ยวของกับศิลปะเขมรแบบบาปวน ชวงพุทธศตวรรษที่ 16 แตมีความสัมพันธกับกลุม
ประติมากรรมสําริดบริเวณที่ราบสูงโคราชที่ปรากฏการเจาะชองอยางที่กลาวไปแลวขางตน และ
การที่ลักษณะพระพักตรของพระพุทธรูปศิลาจากเมืองศรีเทพองคนี้เหมือนคลายกับพระพุทธรูป
สําริดจากบานฝาย ก็ยังทําใหเห็นเคารางของความสัมพันธเกี่ยวเนื่องระหวางเมืองศรีเทพและ
บานเมืองบริเวณลุมน้ํามูล ที่ราบสูงโคราชไดชัดยิ่งข้ึน         
  อนึ่งเศียรพระพุทธรูปจากถ้ําบนเขาถมอรัตน ที่จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร แสดงลักษณะของพระเกศาที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง กลาวคือ ทําขมวดพระเกศา
เวียนเปนวงกนหอย โดยทําชองไฟระหวางขมวดพระเกศาเปนเสนแนวตารางเสนตรง (ดูภาพที่ 66) 
ลักษณะดังกลาวปรากฏบางในพระพุทธรูปทวารวดีภาคกลาง เชน เศียรพระพุทธรูปปูนปนจาก
พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม (ภาพที่ 78) เศียรพระพุทธรูปปูนปนประดับเจดียจุลประโทน 
จังหวัดนครปฐม (ภาพที่ 79) และพระพุทธรูปทวารวดีภาคอีสาน เชน เศียรพระพุทธรูปจากบาน
ดอนขวาง อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา (ภาพที่ 80) เปนตน 
  ทั้งนี้เมื่อลองเปรียบเทียบลักษณะการจัดวางชองไฟระหวางแนวพระเกศานัน้ พบวา
เศียรพระพุทธรูปปูนปนจากพระปฐมเจดียนั้น แมจะมีการจัดแนวพระเกศาโดยเวนชองไฟแต
ลักษณะของแนวเสนแบงชองไฟแตละชองนั้นคอนขางลึก จึงทําใหขมวดพระเกศานูนหนาอยาง
เห็นไดชัด ในขณะที่เศียรพระพุทธรูปปูนปนประดับเจดียจุลประโทน ปรากฏการทําขมวดพระเกศา
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เปน 2 ลักษณะ คือ ดานหนาแบงชองไฟเปนตารางตามปรกติแตดานหลังกลับทําพระเกศาแบบขีด
เปนเสนตารางส่ีเหล่ียม41 โดยลักษณะดังกลาวก็ยังคงแตกตางจากพระเกศาของพระพุทธรูปในถํ้า
บนเขาถมอรัตน  
  แตเมื่อพิจารณาลักษณะของการแบงชองพระเกศาของพระพุทธรูปจากถ้ําถมอรัตน
กับพระพุทธรูปทวารวดีอีสานจากบานดอนขวาง จังหวัดนครราชสีมา พบวาลักษณะการทําชองไฟ
ระหวางขมวดพระเกศามีความใกลเคียงกันเปนอยางมาก คือ ตารางชองไฟของพระเกศาของ
พระพุทธรูปนั้น แนวเสนแบงไมลึกมากเทาไรนัก จึงทําใหแนวชองแตละชองดูเปนระเบียบละชิดกัน
ตางจากพระพุทธรูปจากพระปฐมเจดีย (ดูภาพที่ 66 และ 80) ทั้งนี้นาจะแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางกลุมศิลปกรรมบริเวณพื้นที่ลุมน้ําลพบุรี-ปาสักของภาคกลางกับพื้นที่ตนลุมน้ํามูลของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไดพอสมควร 
 

 
 
ภาพที่ 78 เศียรพระพุทธรูปปูนปน จากพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
 พระนคร 

                                                            

 41 ลักษณะการทําพระเกศาในรูปแบบดังกลาว อาจเพราะเปนกรรมวิธีเชิงชางที่ไม
ตองการปนขมวดพระเกศาดานหลังใหยุงยากเสียเวลา เนื่องจากไมสามารถมองเห็นไดจากทาง
ดานหนาและไมไดแสดงตองการแสดงใหเห็นอยูแลวก็เปนได ดูใน รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, 
“พระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 363. 
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ภาพที่ 79 เศียรพระพุทธรูป จากเจดียจุลประโทน จังหวัดนครปฐม  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
 พระนคร 
 

 

    
 
ภาพที่ 80 เศียรพระพุทธรูปแสดงการแบงชองไฟที่พระเกศา จากบานดอนขวาง อําเภอพระทองคํา 

จังหวัดนครราชสีมา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหาวีรวงศ  
 
  คําถามสําคัญคงจะหนีไมพนคําถามที่วาลักษณะดังกลาวควรจะเกิดข้ึนในพื้นที่ใด
กอน จากการศึกษาของ ผู ชวยศาสตราจารย ดร. รุงโรจน ธรรมรุงเรือง ใหขอสังเกตวา รูปแบบ
ดังกลาวเปนการยากท่ีจะระบุลงไปไดวาเกิดข้ึนที่ใดกอน และในเบ้ืองตนคงกลาวไดเพียงแควา
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42ประติมากรรมทั้งสองแหลงอาจจะมีความสันพันธกัน  ทั้งนี้ผูเขียนเห็นดวยกับขอคิดเห็นขางตน 
เนื่องจากการศึกษาดังกลาวยังไมมีหลักฐานที่จะระบุไดวารูปแบบพระศกลักษณะนี้เร่ิมข้ึนในพื้นที่
ใดกอน  
  แตอยางไรก็ดีดวยความแตกตางทางดานพื้นที่ รูปรางและการสลักของพระพุทธรูป
จากถ้ําถมอรัตนที่เปนประติมากรรมนูนสูงจึงสลักแตเพียงดานหนาและไมจําเปนจะตองคํานึงถึง
การสลักดานหลัง ซึ่งตางจากพระพุทธรูปที่บานดอนขวาง อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 
ที่เปนประติมากรรมลอยตัวจึงทําใหตองคํานึงถึงพื้นที่ดานหลังดวย อีกทั้งแนวการวางชองไฟ
ทางดานหลังพระเศียรของพระพุทธรูปที่บานดอนขวางนั้น วางเปนแถวแนวด่ิงยาวลงมา
ต้ังแตพระเมาฬีเรื่อยมาจนจรดทายทอยทําใหพื้นที่กลางดานหลังพระเศียรรูปแบบ
ดังกลาวชวนใหนึกถึงการจัดวางเม็ดพระศกของพระพุทธรูปทวารวดีภาคกลาง อาทิ เศียร
พระพุทธรูป ที่จัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี (ภาพที่ 81)  
 

 

     
 
ภาพที่ 81 เศียรพระพุทธรูป(ดานหนา-ดานหลัง) แสดงแนวการสลักพระเกศา ดานหลัง 
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี 
 

                                                            

 42 โปรดดูรายละเอียดในการศึกษาไดใน  รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, “พระพุทธรูปและพระ
พิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” 493-495. 
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  จึงอาจจะสามารถคิดตอไปไดวา พระพุทธรูปทวารวดีอีสานนั้นไดรับ
พื้นฐานทางดานรูปแบบจากพระพุทธรูปทวารวดีจากภาคกลางรวมไปถึงแนวการวาง
รูปแบบของพระศกดวย เหตุนั้นแมวาพระพุทธรูปจากถํ้าถมอรัตนและพระพุทธรูปจาก
บานดอนขวางจะมีการจัดวางพระศกแบบแบงชองไฟเหมือนกัน แตเนื่องพระพุทธรูปจาก
บานดอนขวางมีความแตกตางทางดานพื้นที่ ๆ เปนประติมากรรมลอยตัวจึงจําเปนตอง
ออกแบบการสลักดานหลังดวย ทําใหสามารถคิดไปไดอีกทางหน่ึงวาลักษณะดังกลาวคง
จะเปนลักษณะเชิงชางของแตละทองท่ีก็เปนได  
 2. จีวร 
  กลุมพระพุทธรูปที่ เมืองศรีเทพรวมไปถึงจากถ้ําถมอรัตนนั้น  โดยมากเปน
พระพุทธรูปประทับยืนและประทับนั่งสมาธ ิครองจีวรหมคลุม จีวรเรียบไมมีร้ิว (ภาพที่ 82, 83, 84, 
85) ตามแบบอิทธิพลศิลปะคุปตะ สกุลชางสารนาถ ซึ่งเปนลักษณะที่ปรากฏเสมอในศิลปะทวาร
วดี (ภาพที่ 86) 
 

 
 
ภาพที่ 82 พระพุทธรูปสําริดจากการขุดคนโบราณสถานเขาคลังในเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ   
ที่มา: กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2550), 163. 
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ภาพที่ 83 พระพุทธรูปสําริดจากการขุดคนโบราณสถานเขาคลังในเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ   
ที่มา: กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2550), 45. 
 

 
 
ภาพที่ 84 พระพุทธรูปศิลาจากเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ  
ที่มา: กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2550), 43. 
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ภาพที่ 85 ภาพสลักพระพุทธรูปภายในถ้ําถมอรัตน เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ  
 (ภาพจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงโรจน ธรรมรุงเรือง) 
 

 
 
ภาพที่ 86 พระพุทธรูปศิลา จากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม   
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  อยางไรก็ดีลักษณะของชายจีวรพระพุทธรูปองคใหญประทับยืนทําปางแสดงธรรม
สองพระหัตถ อยูดานหนาถ้ําบนเขาถมอรัตน ซึ่งเชื่อวาอาจจะเปนพระพุทธรูปประธาน และ
พระพุทธรูปสําริดประทับยืนที่ไดจากการขุดคนโบราณสถานเขาคลังในภายในเมืองศรีเทพ 
แสดงชายจีวรดานหลังที่ผายออกดานนอกเล็กนอย (ดูภาพที่ 83, 85) อันเปนลักษณะที่ชวนให
นึกถึงชายจีวรของพระพุทธรูปสําริดจากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย (ภาพท่ี 87) 
และพระพุทธรูปกลุมหนึ่งจากบริเวณลุมน้ํามูล (ภาพที่ 88)บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อยางไรก็ดีลักษณะดังกลาวก็พบในกลุมพระพุทธรูปทวารวดีภาคกลางดวยเชนกัน เชน ชายจีวร
พระพุทธรูปศิลปะทวารวดีภาคกลางองคหนึ่ง ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ 
จังหวัดลพบุรี (ภาพที่ 89)  
 

 
 
ภาพที่ 87 พระพุทธรูปสําริดจากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติพระนคร 
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ภาพที่ 88 พระพุทธรูปศิลาจากบานดอนขวาง อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา พิพิธภัณฑ- 

สถานแหงชาติมหาวีรวงศ 
 

 
 
ภาพที่ 89 พระพุทธรูปศิลาจาก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี 
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  จากการที่รูปแบบของชายจีวรหลังที่สวนปลายโคงออกนั้นพบทั้งในพระพุทธรูป
ศิลปะทวารวดีภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเปนการยากท่ีจะกลาววารูปแบบดังกลาว
เกิดข้ึนในพื้นที่ใดกอน แมวาอาจพิจารณาจากการศึกษาของ ผูชวยศาสตราจารย ดร. รุงโรจน 
ธรรมรุงเรือง โดยใชพระพิมพที่พบจากบานหนองสรวงซ่ึงต้ังอยูนอกเมืองศรีเทพ ที่ดานหลังปรากฏ
จารึกอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤตที่ใชในภาษามอญ จารึกขอความเกี่ยวกับการถวายบุญ อุทิศ
สวนกุศล43 เปนหลักในการพิจารณา 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร. รุงโรจน ธรรมรุงเรือง ไดต้ังขอสังเกตวา พระพิมพจากบาน
หนองสรวงนี้อาจเกี่ยวของกับประเพณีการสรางปูชนียวัตถุไวในพุทธศาสนาของชาวทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเวลานั้น44 และกลาวตอไปวาพระพิมพที่บานหนองสรวงน้ี เปน
หลักฐานสําคัญท่ีชี้ใหเห็นวาเมืองศรีเทพน้ันนาจะรับเอากระแสทางวัฒนธรรมจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมาประยุกตปรับใช และเปนแรงบันดาลใจตอการสรางพระพุทธรูป
และพระพิมพที่เมืองศรีเทพและบริเวณใกลเคียง45 อยางไรก็ดีแนวความคิดดังกลาวก็ยังคงไม
สามารถนํามาเปนขอกําหนดไดวารูปแบบชายจีวรของที่ผายออกของพระพุทธรูปดังกลาวเกิดข้ึน
ในพื้นที่ใดกอนกันแน 
  กระนั้นยังสังเกตไดตอไปอีกวา ที่บริเวณระหวางพระชงคทั้งสองขางของภาพสลัก
พระพุทธรูปประธานภายในถ้ําบนเขาถมอรัตน ไดปรากฏการประดิษฐลวดลายรอยพับของผา 
คลายแถบหนานาง อยูที่ชายสบง หรือ ผาอันตรวาสก (ภาพที่ 90)อันเปนลักษณะเดียวกับ
พระพุทธรูปจากอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมยบางองค (ภาพที่ 91) และพระพุทธรูปบนพระพิมพ
จากบานนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (ภาพที่ 92) และกลุมพระพุทธรูปศิลปะทวารวดี
ภาคกลางบางองค โดยเฉพาะกลุมพระพุทธที่เปนภาพสลักประทับนั่งหอยพระบาท (ภาพที ่93-94) 
เปนตน 

                                                            

 43 ดูเพิ่มเติมใน อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ, จารึกที่เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ: โครงการ
อุทยานประวัติศาสตร กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534). 
 44 ลักษณะของจารึกหลังพระพิมพที่กลาวถึงการกระทําบุญ อุทิศสวนกุศล เปน
ลักษณะที่มักปรากฏบนจารึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งบนใบเสมาและพระพิมพตางจากจารึก
หลังพระพิมพจากภาคกลางซ่ึงนิยมทําจารึกคาถาในพระพุทธศาสนา ดูรายละเอียดไดใน รุงโรจน 
ธรรมรุงเรือง, “พระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” 496-497. 
 45 เร่ืองเดียวกัน, 497. 
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ภาพที่ 90 ชายผาบริเวณสบงของภาพสลักจากถ้ําถมอรัตน เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ  
 (ภาพจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. รุงโรจน ธรรมรุงเรือง) 
 

 

    
 
ภาพที่ 91 ภาพพระพุทธรูปสําริดและภาพขยายชายผาบริเวณสบงกลุมประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย พิพิธภัณฑเมืองเดนเวอร ประเทศสหรัฐอเมริกา    
ที่มา: กรมศิลปากร, ประติมากรรมสําริดชิ้นเอกพบใหมจากบุรีรัมย (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 
2516), ภาพที่ 9.  
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ภาพที่ 92 พระพิมพจากบานนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

ขอนแกน 
 

 
 
ภาพที่ 93 ภาพสลักพระพุทธรูปบนฐานธรรมจักร ? พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 
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ภาพที่ 94 ภาพสลักพระพุทธรูปภายในถ้ําพระโพธิสัตว จังหวัดสระบุรี    
 
  แมจะพบวารูปแบบรอยยับของผาที่คลายแถบหนานางดังกลาวจะปรากฏทั้งใน
กลุมพระพุทธรูปทวารวดีภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตเมื่อพิจารณาจากกลุม
พระพุทธรูปศิลปะทวารวดีภาคกลางมักพบในพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทและเปน
พระพุทธรูปสลักนูนสูงหรือนูนตํ่าเทานั้น แตยังไมพบลักษณะของแถบผาดังกลาวในพระพุทธรูป
ประทับยืนหรือนั่งที่เปนประติมากรรมลอยตัวเลย  
  ทั้งนี่ยังกลาวตอไปไดอีกวากลุมพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทกลุมดังกลาว
แสดงลักษณะของแถบผาที่มีลักษณะยักเยื้องคลายเข้ียวตะขาบ โดยลักษณะดังกลาวนั้นเปน
ลักษณะที่ประดิษฐข้ึนในศิลปะอินเดียแบบปาละ ชวงพุทธศตวรรษที่ 14-18 และไมเคยปรากฏมา
กอนในศิลปะอินเดียชวงกอนหนานั้น อีกทั้งพระพุทธรูปบนภาพสลักตอนปฐมเทศนา จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม (ดูภาพที่ 93) ก็ปรากฏการหมจีวรที่
แสดงร้ิวจีวรเปนแบบประดิษฐ คือ ร้ิวจีวรที่ดูเปนระเบียบมีจุดเร่ิมตนและส้ินสุดเปนแนวเดียวกัน 
อันเปนสุนทรียภาพที่ปรากฏในศิลปะอินเดียแบบปาละ  
  ในทางกลับกันรองรอยของแถบหนานางที่ปรากฏในภาพสลักพระพุทธรูปประธานที่
ถ้ําถมอรัตนและกลุมพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น แสดงเปนลักษณะเหมือนกัน
ของชายผาที่ทับซอนกันเปนชั้นสวนปลายตัดตรง(ดูภาพท่ี 92, 98, 99) ซึ่งลักษณะดังกลาวได
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ปรากฏอยูในกลุมพระพุทธรูปศิลาในศิลปะเขมรดวย ดังจะเห็นไดจากพระพุทธรูปจากกําพงฉนัง 
(ภาพที่ 95) และพระพุทธรูปจากวัดรมโลก (ไพรกระบาส) (ภาพที่ 96) ทั้งสององคปจจุบันเก็บ
รักษาอยูที่พิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งอาจกําหนดอายุอยูในชวงศิลปะไพรก
เมง-ตนศิลปะแบบกําพงพระ46 
 

 

    
 
ภาพที่ 95 พระพุทธรูปสําริดจากกําพงฉนัง พิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  
ที่มา: Emma C. Bunker and Douglas Latchford, Adoration and Glory The Golden Age of 

Khmer Art (Chicago: Art Media Resources, 2004), Fig. 4.11. 
 
 

                                                            

 46 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 50. 
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ภาพที่ 96 พระพุทธรูปศิลาจากวัดรมโลก (ไพรกระบาส) พิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ ประเทศ

กัมพูชา      
ที่มา: หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2515), 
รูปที่ 60. 
 
  อยางไรก็ตามลักษณะเชนนี้ปรากฏอยูไมมากเทาไรนัก และไมพบหลักฐานความ
สืบเนืองในศิลปะเขมรสมัยตอมา จึงอาจไมเกี่ยวของกับการเกิดข้ึนของแถบหนานางที่บริเวณจีวร
ของศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร  
  ดังน้ัน จากลักษณะของแถบรอยยับของผาระหวางพระชงคนั้นอาจเปน
หลักฐานอีกประการที่แสดงความสัมพันธระหวางกลุมพระพุทธรูปที่เมืองศรีเทพ 
โดยเฉพาะภาพสลักพระพุทธรูปบนเขาถมอรัตนกับกลุมพระพุทธรูปจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะกลุมประโคนชัย และกลุมพระพุทธรูปในศิลปะเขมรชวง
ปลายไพรกเมง-ตนศิลปะแบบกําพงพระ ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 ไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้
ขอสังเกตดังกลาวอาจจะชวยคลายปมปญหาเกี่ยวกับชายจีวรที่โคงออกของพระพทุธรูปท่ี
เมืองศรีเทพวานาจะมีสวนเกี่ยวของกับพระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มากกวากลุมพระพุทธรูปทวารวดีภาคกลางไดหรือไม  
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 3. มุทรา และอาสนะ 
  พระพุทธรูปที่เมืองศรีเทพทั้งพระพุทธรูปศิลา สําริด หรือกลุมภาพสลักที่ถ้ําถมอรัตน 
พบวา มีทั้งพระพุทธรูปธยานมุทรา (ปางสมาธิ) และพระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทรา (ปางแสดง
ธรรม) ทั้งสองพระหัตถ ทั้งนี้กลุมพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธินั้นดูเหมือนวาจะเปนลักษณะ
โดยท่ัวไปที่ปรากฏในพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิศิลปะทวารวดี จึงคอนขางชัดเจนวานาจะไดรับ
แรงบันดาลใจทางรูปแบบมากจากวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลาง 
  สําหรับกลุมพระพุทธรูปที่แสดงวิตรรกมุทราทั้งสองพระหัตถ แมวารูปแบบดังกลาว
จะเปนที่ชัดเจนแลววาเปนแบบแผนที่ปรากฏอยูเสมอในศิลปะแบบทวารวดีที่เจริญอยูในบริเวณ
ภาคกลางของประเทศไทยและสงอิทธิพลทางดานรูปแบบไปยังกลุมพระพุทธรูปทวารดีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หากแตจากการศึกษาของ ผูชวยศาสตราจารย ดร. เชษฐ ติงสัญชลี ไดเสนอ
วา รูปแบบการแสดงวิตรรกมุทราทั้งสองพระหัตถจะไมไดเปนลักษณะที่ปรากฏเฉพาะศิลปะแบบ
ทวารวดี แตเปนลักษณะที่พัฒนาข้ึนในเอเชียอาคเนยภายหลังจากที่รับรูปแบบการแสดงวิตรรก-
กฎกมุทรา จากศิลปะอมราวดีตอนปลายหรือศิลปะลังกาเขามาแลว47  
  กระนั้นเมื่อพิจารณารูปแบบของกลุมพระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทราทั้งสองพระ
หัตถที่เมืองศรีเทพนั้นแสดงความเกี่ยวของกับรูปแบบพระพุทธรูปในศิลปะทวารวดีหลายประการ 
ดังนั้นการศึกษาดังกลาวก็ไมสามารถปฏิเสธไดถึงแรงบันดาลใจทางดานรูปแบบจากศิลปะทวาร
วดีจากภาคกลางที่เขามามีบทบาทตอกลุมพระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถที่เมือง
โบราณศรีเทพได 
  ภาพสลักพระพุทธรูปองคหนึ่งในถํ้าบนเขาถมอรัตนแมวาจะอยูในสภาพที่ไม
สมบูรณและถูกกะเทาะออกไปอยางมากแตยังพอเห็นเคาโครงสําคัญวาแสดงการทํามุทราที่
แตกตางออกไป กลาวคือ มีการยกพระหัตถซายข้ึนมาบริเวณพระอุระลักษณะเหมือนการจับชาย
จีวร ขณะที่พระกรดานขวากะเทาะหลุดออกไปหมดแลว และสังเกตไดวามีเคาของการประทับยืน
เอียงสะโพกเล็กนอย (ภาพที่ 97)  
  ลักษณะดังกลาวชวนใหนึกถึงกลุมภาพสลักพระพุทธรูปบนใบเสมา ที่พระกรขวา
แสดงวิตรรกมุทราโดยที่พระกรซายยกข้ึนจับชายจีวร และประทับยืนเอียงสะโพกเล็กนอย อาทิ 
ภาพสลักพระพุทธรูปบนใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ (ภาพที่ 98, 99) และ

                                                            

 47 ดูใน เชษฐ ติงสัญชลี, “การวิเคราะหการแสดงวิตรรกะสองพระหัตถในพระพุทธรูปใน
ศิลปะทวารวดี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 47. 
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พระพุทธรูปบนพระพิมพที่บานนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (ดูภาพที่ 92) โดยทั้งหมด
จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน ซึ่งกลุมประติมากรรมดังกลาวนั้นอยูในพื้นที่ลุม
น้ําชี บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและดูเหมือนวารูปแบบดังกลาวจะไมนิยมใน
วัฒนธรรมทวารวดีบริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยในชวงเวลาเดียวกันนี้ 
  รูปแบบที่กลาวขางตนจึงพออนุมานไดวา รูปแบบของภาพสลักพระพุทธรูปที่ถ้ํา
ถมอรัตนองคที่สลักอยูดานขางภาพสลักพระพุทธรูปประธานนั้น ถายังสมบูรณอยูก็นาจะมีรูปแบบ
ใกลเคียงกับกลุมพระพุทธรูปที่ปรากฏบนใบเสมาและพระพิมพบางช้ินจากบริเวณลุมน้ําชีไดใน
ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ยังปรากฏหลักฐานความสัมพันธระหวางเมืองโบราณศรีเทพกับเมืองโบราณใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบลุมน้ําชี เชน ใบเสมาที่พบที่เมืองศรีเทพ (ภาพที่ 100) รวมไปถึง
รูปแบบพระพิมพที่พบจากบานหนองสรวง48  
 

 
 
ภาพที่ 97 ภาพสลักพระพุทธรูปจากถ้ําถมอรัตน เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ                     
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง) 
 

                                                            

 48 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, ศรีเทพ:ความสัมพันธกับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554), 5-8. เอกสารอัดสําเนา. 
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ภาพที่ 98 ภาพสลักพระพุทธรูปบนใบเสมา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน 
 

 
 
ภาพที่ 99 ภาพสลักพระพุทธรูปบนใบเสมา จากเมืองฟาแดดวงยาง จ.กาฬสินธุ พิพิธภัณฑสถาน 

แหงชาติขอนแกน         
ที่มา: สุรศักด์ิ ศรีสําอาง, ศิลปะทวารวดี: ตนกําเนิดพุทธศิลปในประเทศไทย (กรุงเทพฯ:  
กรมศิลปากร, 2552), รูปที่ 55. 
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  ทั้งนี้ยังมีขอสังเกตตอไปอีกวา รูปแบบดังกลาวดูเหมือนวาจะนิยมเฉพาะใน
กลุมภาพสลักพระพุทธรูปที่มีลักษณะเปนประติมากรรมนูนสูงหรือนูนตํ่าเทานั้น ทั้งนี้
พื้นที่ในขอบเขตวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม
ปรากฏรูปแบบดังกลาวในกลุมพระพุทธรูปท่ีเปนประติมากรรมแบบลอยตัวเลย 
 

 
 
ภาพที่ 100 ใบเสมาที่คนพบภายในเมืองศรีเทพ  
 
  อนึ่งภาพสลักพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิองคหนึ่งภายในถ้ําถมอรัตนแสดง
องคประกอบที่นาสนใจ กลาวคือ ปรากฏภาพสถูปและธรรมจักรขนาบขางทั้งซายและขวา (ภาพที่ 
101) ซึ่งลักษณะดังกลาวนักวิชาการหลายทานใหความเห็นพรองกันวา มีลักษณะองคประกอบ
คลายกับพระพิมพชิ้นหนึ่งอันมีลักษณะเปนพระพุทธรูปอยูตรงกลางและมีธรรมจักรและสถูป
ปรากฏอยูทั้งดานซายและขวาที่พบบริเวณเมืองคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ภาพที่ 102)และ
คงจะมีความเกี่ยวของกัน49 ในขณะที่โรเบิรต ลี บราวน (Robert L. Brown) ไดใหขอคิดเห็น

                                                            

 49 ดูรายละเอียดใน ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี: วัฒนธรรมพุทธศาสนายุค

เริ่มแรกในดินแดนไทย. 234;  พงษศักด์ิ นิลวร, “รองรอยพุทธศาสนาสมัยทวารวดีบริเวณลุม
แมน้ําลพบุรี-ปาสัก ศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทศิลปกรรมและจารึก” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 258. 



 108 

เพิ่มเติมอีกวารูปแบบของภาพสลักรูปธรรมจักรภาพในถํ้าถมอรัตนนั้นมีความคลายคลึงกับ
ธรรมจักรซ่ึงพบที่เมืองยะรัง จังหวัดปตตานี และธรรมจักรที่พบที่อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี50 
 

 
 

ภาพที่ 101 ภาพสลักพระพุทธรูปวีราสนะขนาบขางดวยธรรมจักรและสถูปภายในถ้ําถมอรัตน 
เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

 
 

ภาพที่ 102 พระพิมพขนาบขางดวยธรรมจักรและสถูป พบที่เมืองคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี 

                                                            

 50 อางถึงใน พงษศักดิ์ นิลวร, “รองรอยพุทธศาสนาสมัยทวารวดีบริเวณลุมแมน้ํา
ลพบุรี -ปาสัก ศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทศิลปกรรมและจารึก,” 258. 
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  ทั้งนี้รูปแบบธรรมจักรและสถูปก็มีความแตกตางบางพอสมควร กลาวคือ ธรรมจักร
บนภาพสลักที่ถ้ําถมอรัตนเหมือนกับวารองรับดวยหมอน้ําโดยตรง ในขณะที่ภาพสลักรูปธรรมจักร
ที่ปรากฏบนใบเสมาและพระพิมพทั้งทวารวดีภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักแสดง
ธรรมจักรที่รองรับดวยเสาโดยตรง หรือธรรมจักรรองรับดวยเสาและหมอตามลําดับ51 
  กระนั้นลักษณะดังกลาวก็ดูเหมือนไมเปนปญหามากเทาไรนัก เนื่องจากการปรากฏ
สวนรองรับธรรมจักรที่มีลักษณะคลายหมอโดยตรง แมวาอาจจะเปนรูปแบบที่ชางที่เมืองศรีเทพ
ประดิษฐข้ึนมาเองแตก็ยังคงเห็นความสัมพันธกับทวารวดีภาคกลางอยางชัดเจน ทั้งนี้เมื่อประกอบ
กับภาพสถูปที่คลายสถูปทรงระฆังอันเปนที่นิยมอยางมากในกลุมพระพิมพและประติมากรรมสมัย
ทวารวดีทั้งภาคกลาง (ภาพที่ 103) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีภาพสถูปประกอบ (ดูภาพที่ 
92) อีกทั้งการพบสถูปลักษณะดังกลาวที่เปนประติมากรรมลอยตัว (ภาพที่ 104) ก็คงปฏิเสธไมได
วารูปแบบพระพุทธรูป ธรรมจักร สถูปภายในถ้ําถมอรัตนก็ควรจะมีความเก่ียวของกับวัฒนธรรม
ทวารวดีอยางที่นักวิชาการกลายทานเสนอไว  
 

 
 
ภาพที่ 103 พระพิมพในซุมพุทธคยา ศิลปะทวารวดี จากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี  
 

                                                            

 51 ดูรายละเอียดและรูปแบบรวมถึงภาพประกอบใน  รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง, 
“พระพทุธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” 103-104. 
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ภาพที่ 104 ภาพสถูปศิลาจําลอง ศิลปะทวารวดี พบที่อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 
 พระโพธิสัตว 
 กลุมพระโพธิสัตวที่พบบริเวณภายในเมืองศรีเทพและภายในถ้ําถมอรัตน โดยมาก
เปนรูปบุคคลที่มีสัญลักษณสถูปประดับอยูที่ชฎามงกุฎ ซึ่งหมายถึงพระโพธิสัตวไมเตรยะหรือ
พระศรีอาริยเมตไตรย52  
  ทั้งนี้กลุมพระโพธิสัตวที่พบภายในบริเวณเมืองโบราณศรีเทพนั้น โดยมากเปน
ประติมากรรมสําริดขนาดเล็ก ซึ่งนิยมทําพระโพธิสัตวไมเตรยะประทับนั่งสมาธิ หากแตกลุม
ภาพสลักพระโพธิสัตวที่พบภายในถ้ําถมอรัตนแสดงลักษณะประทับยืนเอียงสะโพก แตก็คงเปน
พระโพธิสัตวไมเตรยะเชนเดียวกัน 

                                                            

 52 สัญลักษณรูปสถูปบนมงกุฎของพระโพธิสัตวไมเตรยะมาจากคติความเชื่อที่วาสถูป
ที่อยูบนภูเขากุกกุฏบาทใกลกับพุทธคยานั้นไดครอบสรีระของพระมหากัสสป เมื่อพระโพธิสัตว
ไมเตรยะหรือพระศรีอริยเมตไตรย เสด็จลงมาจากสวรรคก็จะเสด็จไปยังสถูปนั้นซึ่งจะเปดออกเอง
แลวพระศรีอาริยเมตไตรยจะรับเอาภูษาจากพระกัสสป ดูใน ผาสุก อินทราวุธ, พุทธศาสนาและ
ประติมานวิทยา (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
ม.ป.ป.), 85. 
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 ดังนั้น ประติมากรรมกลุมนี้จึงมีลักษณะทางประติมานวิทยาที่ใกลเคียงกัน จึงเห็นวา
ควรทําการศึกษาโดยแยกองคประกอบออกเปนสวนตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ชฎามงกุฎ 
  ชฎามงกุฎ ปรากฏเปนขอความกลาวถึงอยูใน อุตตรกามิกาคม อันเปนคัมภีรเนื่อง
ในศาสนาพราหมณ โดยขอความในคัมภีรดังกลาวไดบรรยายลักษณะของชฎามงกุฎ ไววา “ ....
ชฎา 5 ยอด หรือผมถักไดผูกเปนปมสูง 3 นิ้วภายหลังจากที่ไดเกลาเปน 2 หรือ 3 ขมวดแลว ชาย
ผมที่เหลืออยูไดผูกและสอดไปทางขวาง เพื่อใหพาดอยูเหนือบาทั้งสองขาง...”53 
   แมวาลักษณะของชฎามงกุฎตามคัมภีรจะกลาวไวเชนนั้น แตลักษณะของชฎา
มงกุฎของกลุมพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพทุกองคมีลักษณะแตกตางออกไป กลาวคือ เปนพระเกศา
ถักที่มีลักษณะรวบสูงข้ึนไป และเกลาเปนมวยในรูปทรงกระบอกทรงสูง บริเวณแกนกลางของมวน
พระเกศาท่ีถูกรวบต้ังข้ึนไปเปนทรงกระบอก ประดับรูปสัญลักษณสถูปตามประติมานวิทยาของ
พระเมตไตรยะ ที่สองขางของแกนกลางที่ประดับสัญลักษณทางประติมานวิทยานั้นทําเปนพระ
เกศาขนาดเล็กรูปตัวอักษร “U”  ในภาษาอังกฤษซอนลดหล่ันลงมาอยางเปนระเบียบ จนเต็มพื้นที่
ของมวยผม (ภาพที่ 105, 106, 107) 
 

 
 
ภาพที่ 105 เศียรพระโพธิสัตวไมเตรยะจากถ้ําถมอรัตน เมืองศรีเทพ  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
 พระนคร 

                                                            

 53 กลาวถงึอยูใน T. A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu Iconography, Vol. I 

Part I, 27-28. 
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ภาพที่ 106 เศียรพระโพธิสัตวจากถ้ําถมอรัตน เมืองศรีเทพ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 

 
 
ภาพที่ 107 เศียรพระโพธิสัตวจากถ้ําถมอรัตน เมืองศรีเทพ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 
  โดยรูปแบบของชฎามงกุฎลักษณะนี้ ปรากฏอยูเสมอในกลุมพระโพธิสัตวที่พบใน
เขตที่ราบสูงโคราช เชน พระโพธิสัตวสําริดจากบานโตนด (ดูภาพที่ 77) เศียรพระโพธิสัตวสําริด
จากบานฝาย (ดูภาพที่ 76) และพระโพธิสัตวจากประโคนชัย (ภาพที่ 108) 
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  รูปแบบชฎามงกุฎที่ปรากฏในกลุมพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพนี้ ไดเร่ิมปรากฏ
มาแลวในศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร ดังจะเห็นไดจากรูปพระหริหระจากปราสาทอันเดต 
ประเทศกัมพูชา (ภาพที่ 109) ทั้งนี้รูปแบบชฎามงกุฎดังกลาวไดมีการพัฒนาและมีความเปน
ระเบียบคลายลวดลายเลขาคณิตมากขึ้น ดังจะเห็นไดจาก ชฎามงกุฎในรูปแบบเชนนี้ยังคงเปน
ที่นิยมในช้ันหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร คือ ตั้งแตในศิลปะแบบกุเลน 
เปนตนไป54  
 

 
 
ภาพที่ 108 รูปแบบชฎามงกุฎของประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัย พิพิธภัณฑเดนเวอร ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  
ที่มา: Emma C. Bunker and Douglas Latchford,  Khmer Bronzes: New Interpretations of 

the Past (Chicago: Art Media Resources, 2011), Fig. 4, 30. 
 

                                                            

 54 Jean Boisselier,  “Notes sur l’Art du Bronze dens l’Ancien Cambodge,” 
Artibus Asiae, 29 (1967): 306. 
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 ภาพที่ 109 พระหริหระจากปราสาทอันเดตคร่ึงหนึ่งของหมวกทรงกระบอกสลักเปนชฎามงกุฎ                        
พิพิธภัณฑกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  

ที่มา: Emma C. Bunker and Douglas Latchford,  Adoration and Glory The Golden Age of 

Khmer Art (Chicago: Art Media Resources, 2004), Fig. 15. 
 
  หากแตเมื่อพิจารณารูปแบบของพระเกศาท่ีซอนลดหล่ันลงมาของพระโพธิสัตวที่
เมืองศรีเทพและกลุมพระหริหระที่ปราสาทอันเดต ประเทศกําพูชาแลวนั้น พบวา การทําพระเกศา
ของหริหระที่ปราสาทอันเดตแสดงการสลักวงพระเกศามีขนาดใหญและปรากฏเพียงสองแถวเทานั้น 
ซึ่งแตกตางจากพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพที่มักจะปรากฏการทําวงพระเกศาขนาดเล็กกวาและตก
ลงมาซอนกัน 3-4 ชั้น ซึ่งลักษณะดังกลาวบางทานสันนิษฐานวานาจะเกิดจากเทคนิคการสลักหิน 
และพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพนาจะมีความสัมพันธกับกลุมศิลปกรรมสมัยกําพงพระมากกวา55 
  ประเด็นดังกลาวยังคงมีขอโตแยงอยูบาง เนื่องจากลักษณะของการการสลักพระ
เกศาแบบคราว ๆ และการตกลงมาของวงพระเกศาที่ตกลงมาตรง ๆ และคอนขางแข็งกระดางใน
กลุมประติมากรรมเขมรสมัยกอนเมืองพระนครนั้นตางจากพระเกศากลุมพระโพธิสัตวที่เมืองศรี
เทพอยางชัดเจน (ดูภาพที่ 109) โดยถาสังเกตลักษณะการตกลงมาของพระเกศาของประติมากรรม
                                                            

 55 ชัยสิทธิ์ ยรรยง, “การศึกษาเศียรพระศรีอาริยเมตไตร ที่ถ้าํถมอรัตน ตําบลสระกรวด 
อําเภอวเิชียรบรีุ จังหวัดเพชรบูรณ” (สารนพินธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคด ีภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2524), 33. 
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ที่เมืองศรีเทพแลวนั้นจะพบวาวงพระเกศาที่ยอยลงมานั้นซอนทับกัน โดยท่ีปลายของวงพระเกศา
กระดกข้ึนเล็กนอย โดยวงพระเกศาชั้นลางสุดที่ตกลงมาจากมวยผมนั้นปลายพระเกศาโคงตามลง
มาแปะลงมากับสวนสวนของศีรษะ (ดูภาพที่ 105) อันแสดงความนิ้มนวลและดูมีชีวิตชีวามากกวา
มวยพระเกศาของประติมากรรมแบบเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร 
  แตเม่ือลองเปรียบเทียบกับลักษณะของพระเกศาของกลุมพระโพธิสัตวบริเวณที่
ราบสูงโคราช กลุมบานฝาย บานโตนด และกลุมประโคนชัยนั้นพบวามีลักษณะที่คลายคลึงกนัเปน
อยางมากกลาวคือ วงพระเกศาที่ยอยลงมานั้นปลายวงพระเกศาแตละชั้นกระดกออกเล็กนอยโดย
ที่สวนวงพระเกศาดานลางสุดของมวยผมยอยโคงลงมาตามลักษณะของศีรษะเล็กนอย (ดูภาพที่ 
75,76,77,108) ซ่ึงลักษณะดังกลาวแมวาจะเริ่มตนในประติมากรรมแบบปราสาทอันเดต
แตก็คงจะมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบบางประการอยางที่เกิดขึ้นในประติมากรรม
บริเวณที่ราบสูงโคราช ดังนั้นจึงดูเหมือนวากลุมพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพจะมีความ
ใกลชิดกับกลุมประติมากรรมสําริดบริเวณท่ีราบสูงโคราชมากกวาประติมากรรมเขมร  
   ทั้งนี้ชฎามงกุฎของพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพแมวามีลักษณะเหมือนกับชฎามงกุฎ
ของกลุมพระโพธิสัตวจากบานฝายและบานโตนด แตก็ยังมีลักษณะที่แตกตางไปจากชฎามงกุฎ
ของพระโพธิสัตวจากประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย บางประการ คือ ที่วงพระเกศาของพระโพธิสัตว
จากเมืองศรีเทพไมปรากฏการทําเม็ดลูกแกวอยูภายใน56  
  ทั้งนี้ ไมเคิล ไรท (Michael Wright) ไดเสนอขอคิดเห็นที่แตกตางออกไปวา ลักษณะ
ของการทําชฎามงกุฎที่ปรากฏในกลุมพระโพธิสัตวสําริดบริเวณที่ราบสูงโคราชซ่ึงมีรูปแบบ
เหมือนกับกลุมพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพนั้น ควรกําหนดอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 ตอนตน 
เนื่องจาก ชฎามงกุฏแบบที่ปรากฏอยูในกลุมประติมากรรมเหลานี้ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
กับรูปแบบชฎามงกุฎของภาพสลักทวารบาลที่ปราสาทบันทายสรี57 (ภาพที่ 110) 

                                                            

 56 ลักษณะดังกลาวคงจะเปนลักษณะเฉพาะของประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัย
รวมไปถึงกลุมประติมากรรมสําริดที่พบจากบานฝาย และบานโตนดเทานั้น เนื่องจากไมปรากฏใน
กลุมประติมากรรมอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเลย ดูรายละเอียดใน ศิริพจน เหลามานะเจริญ, 
“ประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัน: หลักฐานศิลปกรรมเร่ิมแรกของสมัยประวัติศาสตรในที่ราบ
สูงโคราช” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 24. 
 57 ไมเคิล ไรท, “ประติมากรรมสําริดจากอีสานตอนใต ความเขาใจผิดและขอเท็จจริง,” 
ศิลปวัฒนธรรม  24, 1 (พฤศจิกายน 2545): 65.  
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ภาพที่ 110 รูปแบบชฎามงกุฎของทวารบาลที่ปราสาทบันทายสรี  
 
  ทั้งนี้ถึงแมวารูปแบบของชฎามงกุฎของกลุมทวารบาลที่ปราสาทบันทายสรีจะมี
รูปแบบที่คลายกับกลุมพระโพธิสัตวบริเวณที่ราบสูงโคราชและเมืองศรีเทพจริงดังขอสังเกตขางตน
นั้น แตตองไมลืมวาลักษณะสําคัญประการหนึ่งของศิลปะบันทายสรี คือ ความนิยมในการ
เลียนแบบของเกา58 ซึ่ง ศาสตราจารย ชอง บวสเซอลีเยร ไดเคยใหขอเสนอไวแลววาลักษณะเชนนี้ 
นาจะเกิดจากการที่ชางจากปราสาทบันทายสรีกลับไปเลียนแบบลักษณะชฎามงกุฎของ
ประติมากรรมชวงสมัยกอนเมืองพระนคร โดยเฉพาะชวงศิลปะแบบไพรกเมง59    
 2. พระพักตร  
  พระพักตรของพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพนั้น มีลักษณะพระพักตรเปนรูปไข พระ
นลาฏกวาง พระเนตรเปดมองตรง พระนาสิกโดงงุมเล็กนอยบริเวณสวนปลาย ฝพระโอษฐดานลาง
คอนขางใหญ ริมพระโอษฐบนเรียบเล็ก ไมปรากฏพระมัสสุ พระหนุคอนขางเส่ียมเล็กนอย ทั้งนี้
ลักษณะของพระพักตรดังกลาว ชวนใหนึกถึงพระพักตรของพระพุทธรูปทวารวดีและพระพักตรของ
กลุมเทวรูปที่เมืองศรีเทพพอสมควร 

                                                            

 58 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 
2539), 292. 
 59 Jean Boisselier, “ Notes sur l’Art du Bronze dens l’Ancien Cambodge,” 
Artibus Asiae, 306. 
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  ชัยสิทธิ์ ยรรยง ใหขอเสนอวา ลักษณะของพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพ โดยเฉพาะ
กลุมพระโพธิสัตวที่ถ้ําถมอรัตนนั้นมีความคลายคลึงกับลักษณะพระพักตรของประติมากรรมศิลปะ
เขมรสมัยกําพงพระ60 หากแตเม่ือพิจารณารูปแบบพระพักตรในศิลปะเขมรสมัยกําพงพระแลว
พบวาวงพระพักตรคอนขางใหญและดูกลมรี (ภาพที่ 111) ทั้งนี้ตางจากวงพระพักตรของพระ
โพธิสัตวที่เมืองศรีเทพที่เปนรูปไขและบริเวณพระหนุเส้ียมเขาเล็กนอย (ดูภาพที่ 105, 106, 107) 
ทั้งนี้เมื่อลองเปรียบเทียบวงพระพักตรกับกลุมประติมากรรมจากปราสาทอันเดตพบวามีลักษณะ
คอนขางคลายคลึงกัน กลาวคือ วงพระพักตรคอนขางยาวรีคลายรูปไข พระขนงเปนสันนูนตอกัน
เปนปกกา พระเนตรเปดมองตรง พระนาสิกโดงปลายงุมเล็กนอย พระโอษฐหนา แตมีพระมัสสุซึ่ง
ไมปรากฏในกลุมพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพ (ดูภาพที่ 44, 109) โดยรูปแบบพระพักตรดังกลาวก็ยัง
คลายกับกลุมพระโพธิสัตวจากบริเวณที่ราบสูงโคราช จากบานฝาย บานโตนด และประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมยอีกดวย (ดูภาพที่ 76, 77) 
 

 
 
ภาพที่ 111 พระพักตรพระหริหระจากปราสาทตระพังพง ศิลปะกําพงพระ        
ที่มา: Helen Jessup and Thierry Zephir, Sculpture of Angkor and Ancient Cambodia 

(Washington D.C.: National Gallery of Art, Washington, 1997), Fig. 26. 
 

                                                            

 60 ชัยสิทธิ์ ยรรยง, “การศึกษาเศียรพระศรีอาริยเมตไตร ที่ถ้าํถมอรัตน ตําบลสระกรวด 
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ,” 30. 
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  อยางไรก็ดีจากการที่รูปแบบพระโอษฐที่ดูเปนเสนตรงที่ปรากฏในประติมากรรมที่
ปราสาทอันเดตและประติมากรรมสําริดในที่ราบสูงโคราชนั้น สงผลใหสีพระพักตรของประติมากรรม
ดูนิ่งและเรียบเฉยในขณะที่พระโอษฐของพระโพธิสัตวที่สลักบนผนังถ้ําและทําจากสําริดที่เมืองศรี
เทพ บริเวณสวนปลายพระโอษฐโคงข้ึนเล็กนอยทําใหสีพระพักตรดูเหมือนวากําลังยิ้ม (ดูภาพที่ 
105, 106, 107) ทั้งนี้เทคนิคดังกลาวปรากฏอยางมากในพระพักตรของพระพุทธรูปทวารวดีที่พบ
ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย (ภาพที่ 112 และดูภาพที่ 81) และภาพเศียรพระโพธิสัตวปูน
ปนและเศียรบุคคลดินเผาที่พบบริเวณบานคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ภาพที่ 113 , 114) 
  อนึ่งเศียรพระโพธิสัตวองคหนึ่งจากถ้ําถมอรัตนปรากฏลักษณะของการทําไรพระ
ศกเปนเสนนูนสองเสน ทั้งนี้ชัยสิทธิ์ ยรรยงใหความเห็นวาแนวไรพระศกดังกลาวไมเคยปรากฏใน
ประติมากรรมเขมรชวงเวลาดังกลาว แตปรากฏอยูในกลุมประติมากรรมดินเผาและปูนปนใน
ศิลปะทวารวดี เชน เศียรพระโพธิสัตวปูนปนและเศียรบุคคลดินเผาในกลุมประติมากรรมที่พบ
บริเวณบานคูบัว จังหวัดราชบุรี61 (ภาพที่113, 114) 
  

 
 
ภาพที่ 112 พระพุทธรูปนาคปรก จากวัดมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 

                                                            

 61 เร่ืองเดียวกนั, 34-35. 
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ภาพที่ 113 เศียรพระโพธิสัตว ? จากบานคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พิพิธภัณฑสถาน 
 แหงชาติพระนคร 
 

 
 
ภาพที่ 114 เศียรบุคคลหรือพระโพธิสัตว ? จากบานคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี                                  
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
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  อยางไรก็ดีเศียรประติมากรรมจากบานคูบัวทั้งสองชิ้นนี้สวมกรัณฑมงกุฎ 
(Karandamukuta) ซึ่งแตกตางไปจากเศียรพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพที่สวมชฎามงกุฎก็คงชวน
ใหคิดไปวารูปแบบของไรพระศกดังกลาวของประติมากรรมจากบานคูบัวอาจจะเปนสวนหนึ่งของ
ขอบมงกุฎไดหรือไม ทั้งนี้พบวาแนวเสนบริเวณขอบพระพักตรที่คลายไรพระศกดังกลาวมักจะพบ
อยูในกลุมประติมากรรมที่สวมกรัณฑมงกุฎหรือศิราภรณอยางใดอยางหนึ่งเสมอ แตกลับไม
ปรากฏเลยในประติมากรรมรูปบุคคลที่ไมสวมมงกุฎหรือแสดงเพียงการเกลาผมเทานั้น (ภาพที่ 
115) และแนวคิดขางตนยิ ่งชัดเจนขึ้นเมื ่อสังเกตจากภาพเลาเรื ่องปูนป น ที ่พบจากเจดีย
หมายเลข 10 เมืองคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งพบวาบุคคลที่สวมกรัณฑมงกุฎนั้นปรากฏ
แนวเสนคลายไรพระศก ในขณะที่บุคคลที่แสดงการเกลาผมกลับไมปรากฏแนวเสนดังกลาว 
(ภาพที่116) 
 

 
 
ภาพที่ 115 ประติมากรรมบุคคลจากเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
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ภาพที่ 116 ภาพปูนปนเลาเร่ือง การทรมานนักโทษ จากเจดียหมายเลข 10 เมืองคูบัว จังหวัด

ราชบุรี  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 
  ทั้งนี้ลักษณะดังกลาวก็ปรากฏขึ้นแลวในศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนครกลุม
ปราสาทอันเดต อาทิ พระหริหระที่ปราสาทอันเดต ที่บริเวณดานลางทั้งสวนที่ เปนหมวก
ทรงกระบอกและชฎามงกุฎมีขอบเล็ก ๆลอไปตามแนวของขอบหมวก62 (ดูภาพที่ 109) และก็
ปรากฏในกลุมเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกที่เมืองศรีเทพดวยเชนกัน (ดูภาพที่ 8, 9, 10) 
  กระน้ันการการทําไรพระศกบนเศียรพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพจากถ้ําถมอรัตน
ปรากฏลักษณะดังกลาวเพียงแคชิ้นเดียวเทานั้น ประกอบกับประติมากรรมพระโพธิสัตวองคอ่ืน ๆ 
ในเมืองศรีเทพและบริเวณที่ราบสูงโคราชก็ไมพบการทําไรพระศกรูปแบบดังกลาว ทั้งนี้อาจมี
แนวคิดมาจากการเกิดข้ึนของขอบมงกุฎไดหรือไม ซึ่งอาจจะไดรับแรงบัลดาลใจจากประติมากรรม
กลุมปราสาทอันเดตในศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนครหรือกลุมประติมากรรมปูนปนและดินเผา
จากบานคูบัว ศิลปะทวารวดี ทางใดทางหนึ่ง 

                                                            

 62 ทัง้นี้ลักษณะดังกลาวอาจเปนตนเคาใหกบัรูปแบบของกระบังหนาในศิลปะเขมร
สมัยกอมา ดูรายละเอียดเพิม่เติมใน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 18. 
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  หากแตเม่ือพิจารณาจากลักษณะในภาพรวมของพระพักตรที่มีความละมายกับ
กลุมประติมากรรมในวัฒนธรรมทวารวดีอยางที่ไดกลาวไปแลวขางตน ก็ชวนใหมีความเห็นโนม
เอียงไปวาลักษณะของไรพระศกดังกลาวของพระโพธิสัตวจากถ้ําถมอรัตนนั้นอาจจะมีความสัมพันธ
กับกลุมประติมากรรมจากบานคูบัว ในวัฒนธรรมทวารวดีมากกวา 
  ซึ่งก็สอดคลองกับลักษณะของเศียรพระพุทธรูปจากถ้ําถมอรัตนซึ่งพบในแหลง
เดียวกัน แมไมสามารถจะกลาวไดวาลักษณะพระพักตรพระโพธิสัตวจากเมืองศรีเทพรับรูปแบบ
จากแหลงใดโดยเฉพาะ แตก็เชื่อวารูปแบบพระพักตรของพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพเปน
ลักษณะแบบผสมผสานที่ไดรับแรงบันดาลใจจากกลุมประติมากรรมสําริดบนที่ราบสูง
โคราชทางหนึ่งและจากกลุมพระพุทธรูปทวารวดีภาคกลางอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะกลุม
ประติมากรรมปูนปนและดินเผาจากบานคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 3. ผานุง 
  กลุมพระโพธิสัตวที่พบบริเวณเมืองศรีเทพและถ้ําถมอรัตน สามารถพิจารณา
ลักษณะของผานุงไดเพียงองคเดียวเทานั้น คือ ภาพสลักพระโพธิสัตวองคหนึ่งในถ้ําถมอรัตนแมวา
จะพบภาพสลักรูปพระโพธิสัตวในถ้ําถมอรัตนจํานวนสององคก็ตาม แตภาพสลักอีกองคหนึ่งนั้น
ถูกกะเทาะออกและชํารุดทรุดโทรมมากจนไมสามารถพิจารณาลักษณะของผานุงได สวนกลุมที่
เปนประติมากรรมสําริดที่พบบริเวณเมืองศรีเทพเปนพระโพธิสัตวที่ประทับนั่งวีราสนะปางสมาธิทํา
ใหไมสามารถพิจารณารูปแบบผานุงได  
   จากการศึกษาของชัยสิทธิ์ ยรรยง ที่อางถึงขอสันนิษฐานของ ดร.ควอริช เวลส  ที่
กลาวถึงผานุงของภาพสลักพระโพธิสัตวภายในถ้ําถมอรัตนไววา มีลักษณะเปนผานุงส้ันแตมีการ
ปลอยชายผาดานหนายาวลงมาถึงขอพระบาทและเปนอิทธิพลของศิลปะศรีวิชัย63 อยางไรก็ดี ชัย
สิทธิ์ ยรรยง แมจะเห็นดวยกับแนวคิดเร่ืองผานุงส้ันที่มีการชักชายผายาวจรดขอพระบาทแตก็มี
ความเห็นที่ตางออกไปจาก ดร. เวลส เล็กนอย คือมีความเห็นวานาจะไดรับอิทธิพลของศิลปะศรี
วิชัยผานมาทางศิลปะทวารวดีตอนลาง บริเวณกลุมเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี โดยเปรียบเทียบกับผู
นุงของประติมากรรมบุคคลดินเผาจากบานคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี64 (ภาพที่ 117) 
 

                                                            

 63 อางถึงใน ชยัสิทธิ์ ยรรยง, “การศึกษาเศียรพระศรีอาริยเมตไตร ที่ถ้ําถมอรัตน ตําบล
สระกรวด อําเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบูรณ,” 35. 
 64 เร่ืองเดียวกนั, 36. 
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ภาพที่ 117 พระโพธิสัตว ? ปลอยชายผาหอยลงมาระหวางพระชงค พบจากเมืองคูบัว จังหวัด

ราชบุรี  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 
  ประเด็นเร่ืองผานุงของพระโพธิสัตวที่ถ้ําถมอรัตนวาเปนการนุงผาส้ันนั้นผูเขียนเห็น
ดวย เพราะเม่ือพิจารณาจากรองรอยของภาพสลักที่เหลืออยู แตทั้งนี้จากรอยรอยดังกลาวก็ยังไม
สามารถระบุไดวาเปนการนุงผาแบบโธตีส้ันหรือนุงโจงกระเบนหรือที่เรียกวาสมพตกันแน อยางไรก็
ดีการกลาววาภาพสลักพระโพธิสัตวที่ถ้ําถมอรัตนมีการชักชายผายาวถึงขอพระบาทนัน้ยงัเปนทีน่า
เคลือบแคลงและมีขอโตแยง เนื่องจากพบแนวสลักหินเปนชายผาถึงบริเวณแคระหวางตนพระ
เพลา (ตนขา)และหักหายไปโดยมีรอยรอยลงมาเพียงไมเกินพระชานุ (หัวเขา) เทานั้น ในขณะที่
พื้นที่ระหวางพระชงคทั้งสองขางนั้นเวาลึกลงไปนั้นหมายความวาไมปรากฏรอยรอยการสลักหิน
ใด ๆ ที่จะแสดงใหเห็นวาชายผานั้นจะยาวลงมาถึงระหวางขอพระบาท (ภาพที่ 118) ดังนั้น
แนวความคิดเร่ืองชายผาดังกลาวรวมถึงขอสันนิษฐานที่วาไดรับอิทธิพลจากศรีวิชัยผานมาทาง
ศิลปะทวารวดีแถบเมืองคูบัว ควรไดรับการพิจารณาใหมอีกคร้ัง 
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ภาพที่ 118 ภาพสลักพระวรกายพระโพธิสัตว ? ภายในถํ้าถมอรัตน เมืองศรีเทพ 
 

 
 
ภาพที่ 119 รูปแบบการนุงสมพตแบบชักชายผาเปนรูปคลายสมอเรือ (ปรับปรุงจาก) 
ที่มา: Emma C. Bunker and Douglas Latchford,  Adoration and Glory The Golden Age of 

Khmer Art (Chicago: Art Media Resources, 2004), Fig. 3. 
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  เมื่อพิจารณาจากรองรอยของการชักชายผาที่ยังปรากฏอยูนั้น พบวานาจะยาวไม
เกินระหวางพระเพลาและจากรอยรอยของชายผาที่สวนปลายมีการผายออกดานขางนั้น ชวนให
คิดถึงชายผารูปสมอเรือที่ปรากฏเสมอในประติมากรรมศิลปะเขมรต้ังแตสมัยพนมดา65 เปนตนมา 
(ภาพที่ 119) ลักษณะของชายผาดังกลาวมักจะปรากฏในกลุมประติมากรรมที่นุงสมพตสั้นและไม
ปรากฏเลยในกลุมประติมากรรมที่นุงโธตีทั้งแบบส้ันและแบบยาว  
  จึงพอจะกลาวไดหรือไมวาลักษณะผานุงของภาพสลักพระโพธิสัตวภายในถํ้าถมอ
รัตนเปนผานุงสมพตสั้นและมีการชักชายผาคลายรูปสมอเรืออยูดานหนา ทั้งนี้ลักษณะของการนุง
สมพตสั้นดังกลาวยังสอดคลองกับรูปแบบการนุงผาของกลุมประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณ
ที่พบภายในเมืองศรีเทพ (ดูภาพที่ 2, 3, 4, 5, 6)  อนึ่งรูปแบบของผานุงที่นิยมการสลักเรียบไมมีร้ิว
รอยบนผานั้นก็ยังแสดงความเก่ียวเนื่องกับประติมากรรมสําริดกลุมบานฝาย จ.บุรีรัมย และกลุม
ประติมากรรมแบบประโคนชัยทางหนึ่ง     
  ภาพสลักพระโพธิสัตวภายในถํ้าถมอรัตนยังปรากฏรอยรอยการสลักบริเวณเหนือ
พระโสณี (สะโพก) เปนแนวยาวหนาคลายกับแนวผาคาด (ภาพที่ 120) ซึ่งรูปแบบของการนุง
สมพตและปรากฏแนวผาคาดนั้นชวนใหนึกถึงกลุมประติมากรรมในศิลปะเขมรแบบกําพงพระ 
อาทิ พระหริหระจากปราสาทตระพังพง (ภาพที่ 121) และพระวิษณุจากปราสาทตระพังตอตึงไถง 
(ภาพที่ 122) ซึ่งแนวผาคาดในลักษณะนี้เร่ิมเกิดข้ึนในสมัยกําพงพระ66และยังคงสืบตอรูปแบบไป
ยังประติมากรรมเขมรในสมัยเมืองพระนครอีกดวย    
  

                                                            

 65 ลักษณะการนุงผาแบบมีชายผาหอยลงมาดานหนาเปนรูปคลายสมอเรือนั้นเร่ิม
ปรากฏในสมัยพนมดาและสืบตอไปยังสมัยเมืองพระนครดวย ดูใน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, 
ประติมากรรมขอม, 12-13.  
 66 เร่ืองเดียวกนั, 18-19. 



 126 

 
 
ภาพที่ 120 แสดงแถบผา ? คาดบริเวณพระโสนีของภาพสลักพระโพธิสัตวภายในถํ้าถมอรัตน 
 

 
 

 ภาพที่ 121 แนวผาคาดของพระหริหระจากปราสาทตระพังพง ศิลปะเขมรสมัยกําพงพระ                                      
ที่มา: Helen Jessup and Thierry Zephir, Sculpture of Angkor and Ancient Cambodia 

(Washington D.C. : National Gallery of Art, Washington, 1997), Fig. 26. 
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ภาพที่ 122 แนวผาคาดของพระวิษณุจากปราสาทตอตึงไถง ศิลปะเขมรสมัยกําพงพระ                   
ที่มา: หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2539),  
รูปที่ 171. 
 
  จากเหตุผลดังกลาวขางตนจึงเชื่อวาลักษณะของการนุงผาของภาพสลัก
พระโพธิสัตวจากถํ้าถมอรัตนนาจะมีความสัมพันธกับศิลปะเขมรชวงกอนเมืองพระนคร 
ศิลปะแบบไพรกเมง-กําพงพระมากกวาศิลปะศรีวิชัยหรือทวารวดีทั้งนี้รูปแบบผาคาด
ยอมเปนอีกหน่ึงประเด็นที่ชวยยืนยันความสัมพันธดังกลาวใหชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งน้ียังนาจะ
กําหนดอายุภาพสลักพระโพธิสัตวภายในถ้ําถมอรัตนวาอาจจะสลักขึ ้นราว พุทธ
ศตวรรษที่ 14 รวมสมัยกับศิลปะเขมรแบบกําพงพระและทั้งนี้การที่ไมปรากฏการสลักริ้ว
ผานั้นก็อาจจะแสดงความเกี่ยวเนื่องกับประติมากรรมกลุมประโดนชัยที่ปรากฏการทํา
ผานุงอยางเรียบงายอีกทางหนึ่ง ดังเชนกลุมประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณที่
เมืองศรีเทพ 
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 4. อิริยาบถ 
  กลุมภาพสลักพระโพธิสัตวภายในถํ้าถมอรัตนทั้งสององคแสดงอิริยาบทประทับยืน
เอียงสะโพกเล็กนอย ซึ่งลักษณะดังกลาว นายเลอบอนเนอร (Le Bonheur) ไดเสนอวาเปนทาแบบ
อาภังค ตามที่กําหนดอยูในกลุมคัมภีรศิลปศาสตรฉบับตาง ๆ ที่แตงข้ึนในประเทศอินเดีย67 ซึ่งเปน
ลักษณะเดียวกับกลุมประติมากรรมเนืองในศาสนาพราหมณที่เมืองศรีเทพ กลุมประติมากรรม
สําริดจากที่ราบสูงโคราช เชน กลุมบานฝาย กลุมประโคนชัย และกลุมประติมากรรมที่ปราสาทอัน
เดต ซึ่งอิริยาบถดังกลาวปรากฏเสมอในกลุมพระโพธิสัตวประทับยืน 
  อยางไรก็ดีกลุมพระโพธิสัตวสําริดที่พบจากการเขาคลังในเมืองศรีเทพแสดง
อิริยาบถอันแตกตาง ๆ ออกไปจากพระโพธิสัตวองคอ่ืน ๆ กลาวคือ แสดงการประทับนั่งแบบวีราสนะ 
หรือ นั่งสมาธิราบ (ภาพที่ 123, 124) ซึ่งแตกตางจากรูปแบบของพระโพธิสัตวในลัทธิพุธศาสนา
มหายานโดยทั่วไป ที่มักจะแสดงทวงทาประทับนั่งอ่ืน ๆ อาทิ ลลิตาสนะ มหาราชลีลา และวัชราสนะ 
เปนตน 
  แมวาประติมากรรมพระโพธิสัตวสําริดช้ินหนึ่งที่อางวาไดมาจากอําเภอประโคนชัย 
ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑศิลปะบรูคลิน (Brooklyn Museum of Art) (ภาพที่ 125) จะแสดงรูปแบบ
การประทับนั่งวีราสนะเชนเดียวกับกลุมพระโพธิสัตวสําริดที่เมืองศรีเทพ อยางไรก็ดีเนื่องจากพบ
เพียงองคเดียวเทานั้นประกอบกับประติมากรรมองคดังกลาวก็ยังคงมีปญหาวาเปนส่ิงที่ทําข้ึนใหม
หรือไม68  
 

                                                            

 67 Albert Le Bonheur, “Un Bronze d’Epoque Preangkorienne Representant 
Maitreya,” Art Asiatiques, 131. 
 68 ประติมากรรมชิ้นนี้ปรากฏการทาํพระทาฐิกะ(เครา) ยาวลงมาอยางมากจรดพระ
อังสา อันเปนลักษณะที่ไมปรากฏมากอนในศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร และในวัฒนธรรม
ทวารวดี จงึทาํใหที่มาของประติมากรรมชิน้นี้เปนที่นาสงสัยวาเปนส่ิงที่ทาํข้ึนใหม ดูรายละเอียดใน  
ศิริพจน  เหลามานะเจริญ, “ประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัน: หลักฐานศิลปกรรมเร่ิมแรกของ
สมัยประวัติศาสตรในที่ราบสูงโคราช,” 32. 
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ภาพที่ 123 พระโพธิสัตวไมเตรยะสําริด พบบริเวณเขาคลังใน เมืองศรีเทพ  
ที่มา: กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 44. 

 

 
 
ภาพที่ 124 พระโพธิสัตวไมเตรยะสําริด พบบริเวณเขาคลังใน เมืองศรีเทพ  
ที่มา: กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 45. 
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ภาพที่ 125 พระโพธิสัตวไมเตรยะสําริดแบบประโคนชัย พิพิธภัณฑศิลปะบลูคลิน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา                             
ที่มา: Nandana Chutiwongs and Denise Patry Leidy, Buddha of the Future: An Early 

Maitreya from the Thailand (New York: The Asia Society Galleries, 1994), Fig. 49. 
 
  ดังนั้นอิริยาบถดังกลาวนาจะเปนการไดรับอิทธิพลมากจากศิลปะทวารวดี
ภาคกลาง ที่นิยมสรางพระพุทธรูปประทับน่ังวีราสนะเสมอ (ภาพที่ 126, 127) 

 
 

 
ภาพที่ 126 พระพุทธรูปนาคปรกประทับนั่งวีราสนะ ศิลปะทวารวดี พบที่ปราจีนบุรี  
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
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ภาพที่ 127 พระพุทธรูปประทับนั่งวีราสนะ ศิลปะทวารวดี จากโบราณสถานสระมรกต จังหวัด

ปราจีนบุรี  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติปราจีนบุรี     
ที่มา: สุรศักด์ิ ศรีสําอาง, ศิลปะทวารวดี: ตนกําเนิดพุทธศิลปในประเทศไทย (กรุงเทพฯ:  
กรมศิลปากร, 2552), รูปที่ 45. 
 
 5. มุทรา  
  ภาพสลักพระโพธิสัตวในถ้ําถมอรัตนเทาที่ปรากฏเหลืออยูในปจจุบันทําใหเราทราบ
แคเพียงวาเปนพระโพธิสัตว 4 กร ทั้งนี้ลักษณะดังกลาวไมปรากฏในศิลปะอินเดียในชวงเวลา
เดียวกันหรือศิลปะทวารวดีก็ไมปรากฏเชนเดียวกัน 69 แตลักษณะดังกลาวกับปรากฏในกลุม
ประติมากรรมสําริดบริเวณที่ราบสูงโคราช อาทิ พระโพธิสัตวจากบานฝาย (ภาพที่ 128) และรูป
พระศรีอาริยเมตไตร จากประโคนชัย (ภาพที่ 129) 
 

                                                            

 69 ชัยสิทธิ์ ยรรยง, “การศึกษาเศียรพระศรีอาริยเมตไตร ที่ถ้าํถมอรัตน ตําบลสระกรวด 
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ,” 35. 
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ภาพที่ 128 พระโพธสัตวสําริด 4 กร จากบานฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย  
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 

 
 
ภาพที่ 129 พระโพธสัตวไมเตรยะสําริด 4 กร แบบประโคนชัย พิพิธภัณฑนอรตัน ไซมอน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา                               
ที่มา: Emma C. Bunker and Douglas Latchford, Khmer Bronzes: New Interpretations of the 

Past (Chicago: Art Media Resources, 2011), Fig. 4, 28. 
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  อยางไรก็ดีภาพสลักรูปพระโพธิสัตวในถ้ําถมอรัตนก็ยังแสดงการวางพระหัตถดาน
หนาที่แตกตางออกไป  กลาวคือ พระหัตถดานหนาทั้งสองขางนั้นปลอยตกลงขางพระเพลาโดยหัน
ฝามืออกลักษณะคลายกับการทําพระหัตถแบบวรทมุทรา(ประทานพร) โดยที่พระกรทั้งสอง
ดานหลังยกต้ังข้ึน แตเนื่องจากสภาพที่ชํารุดมากจึงทําใหยังไมทราบวาพระหัตถกระทํามุทราแบบ
ใด (ภาพที่ 130) ซึ่งลักษณะดังกลาวไมปรากฏเลยในกลุมพระโพธิสัตว 4 กร หรือ 2 กรหรือ
ประติมากรรมกลุมอ่ืน ๆ ในบริเวณที่ราบสูงโคราชหรือศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร 
  ทั้งนี้ประติมากรรมพระโพธิสัตวที่ทําพระหัตถดานหนาทั้งสองขางแบบวรทมุทรานั้น
กลับปรากฏในประติมากรรมพระโพธิสัตวไมเตรยะสําริด 8 กร องคหนึ่ง จากวัดอัมปลตึก ใน
พิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ ศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร แบบบาแค็ง ราวพุทธศตวรรษที่ 15 
(ภาพที่ 131) ซึ่งลักษณะดังกลาวไฮแรม วูดวารด (Hiram Woodward) ไดต้ังขอสังเกตวาเปน
ลักษณะที่ตีความและพัฒนาข้ึนในเขมร70 และรูปแบบของประติมากรรมก็ยังเปนลักษณะที่สืบ
เนืองมาจากประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัย71  
  แมวาภาพสลักพระโพธิสัตวภายในถํ้าถมอรัตนหลายปจจัยจะเอ้ือตอความเชื่อที่วา
มีความเก่ียวของกับกลุมประติมากรรมสําริดในเขตที่ราบสูงโคราชหรือกลุมประติมากรรมเขมร
สมัยกอนเมืองพระนคร แตกระน้ันลักษณะการทําวรทมุทราที่ปรากฏอยูก็ยังเปนปญหาที่แตกตาง
ออกไปกับกลุมประติมากรรมอ่ืน ๆ ในชวงเวลาดังกลาว  
  ทั้งนี้จากรูปแบบท่ีคลายคลึงกัน จึงพอที่จะกลาวไดวาภาพสลักพระโพธิสัตว
ที่ถํ้าถมอรัตนและประติมากรรมพระไมเตรยะสําริด 8 กร จากวัดอัมปลตึกนาจะมีความ
เกี่ยวของกันทางใดทางหนึ่ง กระนั้นการท่ีองคประกอบของพระโพธิสัตวที่ถํ้าถมอรัตน
ชํารุดทรุดโทรมเปนอยางมาก จนทําใหไมทราบวาพระกรดานหลังท่ียกขึ้นน้ันแตเดิมมี
การสลักใหถือสิ่งของใดไวหรือไม ทําใหขอสันนิษฐานขางตนนั้นยังไมสามารถเช่ือถือได
มากนักและเปดโอกาสใหคิดไปอีกทางหนึ่งวารูปแบบดังกลาวก็นาจะเปนการพัฒนาและ
ตีความขึ้นใหมของชางท่ีเมืองศรีเทพไดเชนกัน ดังจะเห็นตัวอยางไดจากการตีความ
รูปแบบใหมของพระสุริยะองคที่มีพระมัสสุและพระทาฐิกะ (ดูภาพที่ 43) เปนตน 

                                                            

 70 การตีความและการพัฒนาข้ึนของพระโพธิสัตวไมเตรยะ 8 กร องคนี้ นาจะมีแนวคิด
พัฒนามาจากพระโลเกศวรตามที่ปรากฏในคัมภีรกรัณฑวยุหสูตร ซึ่งนักเปนการตีความข้ึนใหมที่เกิด
ในกลุมประติมากรรมเขมรสมัยเมืองพระนคร อางถึงใน Emma C. Bunker and Douglas Latchford, 
Khmer Bronzes: New Interpretations of the Past (Chicago: Art Media Resources, 2011), 
144-148 
 71 Ibid., 144. 
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ภาพที่ 130 รูปแบบการแสดงวรทมุทรา 2 พระหัตถ? (ประทานพร?) ของภาพสลักพระโพธิสัตว
ภายในถํ้าถมอรัตน เมืองศรีเทพ 

 

 
 

ภาพที่ 131 รูปแบบการแสดงวรทมุทรา 2 พระหัตถ (ประทานพร)ในพระโพธิสัตวไมเตรยะ 8 กร 
จากวัดอัมปลตึก ศิลปะแบบบาแค็ง พิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  

ที่มา: Emma C. Bunker and Douglas Latchford, Khmer Bronzes: New Interpretations of the 

Past (Chicago: Art Media Resources, 2011), Fig. 5, 7a. 
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สรุปผลและการกําหนดอายุ 
 จากที่แสดงการวิเคราะหกลุมพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพท้ังหมดนั้น
พบวา ในกลุมพระพุทธรูปแมวาภาพรวมของพระพุทธรูปที่พบที่เมืองศรีเทพจะไดรับแรงบัลดาลใจ
ทางดานรูปแบบและแนวคิดมาจากพระพุทธรูปในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลางของประเทศไทย 
หลายประการ อาทิ ลักษณะองครวมของพระพักตร การหมจีวรคลุมเรียบไมมีร้ิว และแสดงวิตรรก
มุทรา 2 พระหัตถ รวมไปถึงพระพุทธรูปสําริดที่แสดงการประทับนั่งแบบวีราสนะ(สมาธิ)อันเปน
ลักษณะที่ปรากฏโดยทั่วไปในพระพุทธรูปประทับนั่งทวารวดีภาคกลาง 
 อยางไรก็ดีก็มีลักษณะบางประการที่ชวนใหนึกถึงเอกลักษณที่ปรากฏในกลุมพระพทุธรูป
ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชนกลุมพระพุทธรูปบริเวณที่ราบสูงโคราช และกลุมพระพุทธรูป
ที่ปรากฏบนภาพสลักบนใบเสมาแถบลุมน้ําชี เชน ลักษณะของการเจาะรูที่บริเวณพระขนง พระเนตร 
หรือพระนลาฏเพ่ือประดับอัญมณีที่ปรากฏบนพระพุทธรูปศิลาองคหนึ่งจากเมืองศรีเทพนาจะมี
ความเกี่ยวของกับประติมากรรมสําริดจากบานฝายและบานโตนด และกลุมประโคนชัยจังหวัด
บุรีรัมย ที่ปรากฏลักษณะความนิยมในการเจาะรูบริเวณพระเนตร พระขนง หรือพระนลาฏพอสมควร  
 อีกทั้งแนวทางการแบงชองพระเกศาของเศียรพระพุทธรูปจากถ้ําถมอรัตนที่มีลักษณะ
ละมายกับพระพุทธรูปจากบานดอนขวาง ทั้งนี้ลักษณะของชายจีวรที่ผายออกดานขางและการ
ปรากฏของแถบผาบนสบงระหวางพระชงคทั้งสองขางก็นาจะมีความสัมพันธกับพระพุทธรูปใน
กลุมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนอื เนื่องจากลักษณะดังกลาวปรากฏทั้งในพระพุทธรูปแถบลุม
น้ําชีและลุมน้ํามูล โดยเฉพาะกลุมพระพุทธรูปสําริดจากประโคนชัยและศิลปะเขมรสมัยกอนเมือง
พระนคร 
 ทั้งนี้แมวาลักษณะการทําวิตรรกมุทราสองพระหัตถจะเปนลักษณะที่ไดรับอิทธิพลมา
จากทวารวดีภาคกลางอยางเห็นไดชัด กระนั้นภาพสลักพระพุทธรูปองคหนึ่งในถ้ําถมอรัตนที่แสดง
ปรากฏรอยรอยการแสดงพระหัตถขางหนึ่งแสดงวิตรรกขณะท่ีพระหัตถอีกขางหน่ึงยกข้ึนจับชาย
จีวร ซึ่งรูปแบบดังกลาวดูเหมือนวาจะไมไดรับความนิยมในพื้นที่ทวารวดีภาคกลางแตกลับปรากฏ
อยูในภาพสลักพระพุทธรูปบนใบเสมาบริเวณลุมน้ําชี จึงแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางเมอืง
ศรีเทพและกลุมประติมากรรมจากลุมน้ําชีไดอีกทางหนึ่ง 
 ในขณะที่กลุมพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพก็ยังมีความสัมพันธอยางเห็นไดชัดกับกลุม
ประติมากรรมสําริดจากบานฝาย บานโตนด และประโคนชัยหลายประการ อาทิ อิริยาบถที่แสดง
การยืนเอียงตัวเล็กนอย หรือลักษณะของพระเกศา ทั้งนี้ลักษณะของผานุงก็แสดงใหเห็นความ
เกี่ยวเนื่องกับศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนครเชนเดียวกับเทวรูปเนื่องในศาสนาพราหมณที่
เมืองศรีเทพ 
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 ทั้งนี้อิริยาบถของพระโพธิสัตวที่ประทับนั่งวีราสนะก็คงไดรับอิทธิพลมาจากกลุม
พระพุทธรูปประทับนั่งในศิลปะทวารวดีภาคกลาง อยางไรก็ดีลักษณะของการแสดงมุทราของพระ
โพธิสัตวภายในถํ้าถมอรัตนก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร แบบบาแค็ง หรือ
ลักษณะดังกลาวอาจเปนรูปแบบที่ตีความข้ึนมาใหมของชางที่เมืองศรีเทพก็เปนไปไดเชนกัน 
 จากท่ีกลาวมาทั้งหมดจึงสามารถกําหนดอายุกลุมพระพุทธรูป พระโพธิสัตว
จากเมืองศรีเทพและภาพสลักบนถํ้าถมอรัตนวาควรจะมีอายุอยูในชวงราวกลางพุธ
ศตวรรษท่ี 13-ชวงตนพุทธศตวรรษท่ี 15 โดยไดรับอิทธิพลจากทวารวดีภาคกลาง และมี
ความสัมพันธกับพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึง
กลุมประติมากรรมสําริดบริเวณที่ราบสูงโคราชและศิลปะเขมรชวงกอนเมืองพระนคร 
ทั้งนี้ภาพสลักพระโพธิสัตวภายในถํ้าถมอรัตนอาจองคหนึ่งอาจแสดงความเกี่ยวเนื่องกับ
ประติมากรรมสําริดศิลปะเขมรสมัยบาแค็ง ชวงพุธศตวรรษที่ 15 แตทั้งน้ีรูปแบบดังกลาว
ก็อาจเปนรูปแบบท่ีชางจากเมืองศรีเทพตีความขึ้นใหมก็ไดเชนกัน 
 
 
 



 
 

บทที่ 4 
 

ศิลปกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมเขมรท่ีเมืองศรเีทพ  
ชวงพทุธศตวรรษที ่16-18 

 
 เมืองศรีเทพจากการศึกษาที่ผานมานักวิชาการสวนใหญลงความเห็นตรงกันวา
วัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพเจริญข้ึนควบคูไปกับวัฒนธรรมแบบทวารวดี ต้ังแตในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 12-14 ตอมาวัฒนธรรมเขมรไดเส่ือมอํานาจลง กระทั่งวัฒนธรรมเขมรไดกลับมาเจริญ
อยางมากอีกคร้ังในเมืองศรีเทพต้ังแตในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนมา กอนที่เมืองศรีเทพจะ
ถูกทิ้งรางไปในชวงพุทธศตวรรษที่ 18 ตามลําดับ1 
 สาเหตุที่เชื่อวาวัฒนธรรมเขมรเร่ิมกลับมาเฟองฟูข้ึนอีกคร้ังในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 
เนื่องจากการพบ ศาสนสถานขนาดใหญ 3 แหงภายในเมืองศรีเทพโดยมีชื่อเรียกกันในทองถิ่นวา 
ปรางคศรีเทพ ปรางคสองพ่ีนองซึ่งตองอยูบริเวณใจกลางเมือง และปรางคฤษี2 ซึ่งอยูหางออกไป
นอกเมืองทางทิศเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร กลุมศาสนสถานดังกลาวนักวิชาการลวนแลวแตมี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาเปนปราสาทแบบเขมรที่สรางข้ึนในชวงพุทธศตวรรษที่ 17 แบบ
นครวัด3  
 อยางไรก็ดีการศึกษาที่ผานมาของกลุมปรางคในเมืองศรีเทพทั้งปรางคศรีเทพและ
ปรางคสองพี ่น อง มีผู ศ ึกษาและพูดถึงไวคอนขางมากดังที ่ไดชี ้แจงไวแลวในบทที ่ 2 และ
นักวิชาการสวนใหญเห็นพรองกันวาสรางอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 17 ทั้งนี้นักวิชาการบางทานก็
ยังไดใหขอเสนอเพิ่มเติมอีกวาปรางคที่เมืองศรีเทพไมใชปรางคแบบศิลปะเขมรแตเปนปรางคที่

                                                            

 1 กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 43, 
47-48. 
 2 ในการศึกษาทางดานรูปแบบของปรางคที่เมืองศรีเทพนั้นแมโดยรูปแบบโดยรวมจะมี
ลักษณะแบบปราสาทเขมร แตเพื่องายแกการเรียกและความเขาใจที่ตรงกันในการศึกษา ผูเขียนจงึ
ขอเรียกกลุมปรางคที่เมืองศรีเทพวาปรางค และเรียกปราสาทแบบเขมรหลังอ่ืน ๆ วาปราสาท 
 3 ดูรายละเอียดของการศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับปรางคที่เมืองศรีเทพไดใน บทที่ 2 หนา 
30-33. 
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สรางข้ึนในรูปแบบสกุลชางพื้นถิ่น4 ทั้งนี้ก็ไมไดใหรายละเอียดเก่ียวกับขอสันนิษฐานดังกลาวไว
ชัดเจน อีกทั้งปรางคฤๅษีกลับไมคอยถูกกลาวถึงในการศึกษาที่ผานมาเทาไรนัก 
 ดวยเหตุนี้การศึกษารูปแบบของปรางคในเมืองศรีเทพจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกคร้ัง
เพื่อแสดงความชัดเจนในการศึกษาทางดานรูปแบบของกลุมปรางคที่เมืองศรีเทพใหมากข้ึน โดย
จะทําการศึกษาศาสนสถานภายในเมืองศรีเทพทั้ง ปรางคศรีเทพ ปรางคสองพี่นอง และศาสนสถาน
นอกเมืองศรีเทพอยางปรางคฤๅษี  
 ทั้งนี้ จะแบงการศึกษาวิเคราะหศาสนถานออกเปนสวน ๆ คือ แผนผัง สวนฐานเรือนธาตุ 
และสวนบนหรือช้ันซอนตามลําดับ  
 
ปรางคศรีเทพ 
 การวิเคราะหรูปแบบสถาปตยกรรม  
 1. แผนผัง 
  ปรางคศรีเทพเปนปรางคกออิฐหลังเดียวต้ังอยูบนฐานหันหนาไปทางทิศตะวันตก 
โดยบริเวณดานหนาเยื้องไปทางทิศเหนือและทิศใตปรากฏรองรอยฐานอาคารศิลาแลงซ่ึงอาจจะ
เปนบรรณาลัยหรืออาคารที่เก็บคัมภีรและส่ิงของสําคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดย
ทางดานหนาปรางคศรีเทพทางทิศตะวันตกปรากฏรองรอยฐานอาคารหรือทางเดินศิลาแลงเปนรูป
ผังกากบาท ซึ่งอาจหมายถึงสะพานนาค5 โดยทั้งหมดถูกลอมดวยแนวกําแพงศิลาแลงอีกช้ันหนึ่ง 
(ภาพที่ 132) 

 
 
 
 

                                                            

 4 Jean Boisselier, “Si Thep el son originalite”, ใน การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติฝรั่ งเศส-ไทย ครั้งที่ 1 “ดินแดนไทยจากยุคประวั ติศาสตรตอนตนถึง
คริสตศตวรรษที่ 15” (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 15. 
 5 มโน กลีบทอง, “เมืองศรีเทพ: ขอมูลใหมในชวง พ.ศ.2544-2556,” ใน วันนี้ของ
โบราณคดีไทย (การประชุมสัมมนาทางวิชาการโบราณคดีป 2547), 1-4. 
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ภาพที่ 132 แผนผังปรางคศรีเทพ  
ที่มา: กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 105. 
 

 
 
ภาพที่ 133 ภาพถายบริเวณแนวทางเดินรูปดานหนาปรางคศรีเทพเมื่อ พ.ศ.2544 ปรากฏซุมประตู 
ที่มา: กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 111.  
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ภาพที ่134  ภาพถายบริเวณแนวทางเดินรูปกากบาทดานหนาปรางคศรีเทพปจจุบัน ไมปรากฏ   

ซุมประตู  
 

 
 
ภาพที่ 135 แนวสะพานนาค ปรางคศรีเทพ 
 
  จากแผนผังดังกลาวเมื่อพิจารณาใหดีจะชวนใหนึกถึงแผนผังของปราสาทในศิลปะ
เขมรสมัยเมืองพระนครไดพอสมควร เนื่องจากผังแบบปรางคประธาน ดานหนาเยื้องไปขาง
มีบรรณาลัย และบริเวณดานหนามีแนวทางเดินที่อยูในผังกากบาทดังที่เขาใจกันวาอาจจะเปน
ฐานของสะพานนาค แตเมื่อพิจารณารวมกับแนวกําแพงศิลาแลงท่ีกอมาชนกับสวนมุขดานขาง
ของฐานอาคารรูปกากบาท ประกอบกับภาพถายระหวางการดําเนินการขุดคนทางโบราณคดีที่
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ปรางคศรีเทพ เมื่อ พ.ศ.2544 ยังคงปรากฏซุมประตูทางเขาบริเวณฐานรูปกากบาทนี้ดวย (ภาพที่ 
133) ซึ่งปจจุบันไมปรากฏซุมประตูดังกลาวแลว (ภาพที่ 134) ดังนั้น จึงอาจคิดไปไดวาฐานอาคาร
รูปกากบาทนั้นอาจไมใช “สะพานนาค” แตควรจะเปน “โคปุระ” เสียมากกวา ทั้งนี้ทางเดินที่
เชื่อมตอกับฐานอาคารศิลาแลงรูปกากบาทที่อยูหางออกไปทางดานหนาจึงอาจจะเปนสวนฐาน
ของสะพานนาค (ภาพที่ 135) 
 

 
 
ภาพที่ 136 ปราสาททามจานหรือบานสมอ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
ภาพที่ 137 ปราสาทสระกําแพงนอย จังหวัดศรีสะเกษ 
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  ระบบแผนผังดังกลาวเปนระบบแผนผังของศาสนสถานโดยทั่วไปในศิลปะเขมร
สมัยเมืองพระนครเร่ือยมาจนถึงสมัยบายน6 เชน ปราสาททามจาม (บานสมอ) (ภาพที่ 136) 
ปราสาทสระกําแพงนอย (ภาพที่ 137) เปนตน ซึ่งเปนศาสนสถานประเภท อโรคยศาลา และไระบ
บแผนผังดังกลาวก็ยังปรากฏในกลุมศาสนาสถานประจําเมืองในสมัยบายน เชน ปราสาทเมือง
สิงห จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพที่ 138) ทั้งนี้เม่ือพิจารณาของระบบของแผนผังปราสาทเมืองสิงห ที่
มีแนวกําแพงแกวช้ันนอกที่เชื่อมตอกับโคปุระซ่ึงมีผังแบบกากบาทยกเก็จและเช่ือมตอดวยแนวทาง
เดินที่อาจเปนสะพานนาคบริเวณดานหนา โดยระบบผังดังกลาวก็คลายคลึงกับการวางผังของ
ศาสนาสถานปรางคศรีเทพไดพอสมควร (ภาพที่ 139) 
 

 
 
ภาพที่ 138 ปราสาทเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี 
 

                                                            

 6 อยางไรก็ดีระบบแผนผังแบบโคปุระและแนวกําแพงลอมรอบที่สรางจากศิลาแลงนั้น 
ก็มิจําเปนวาจะตองเปนงานที่สรางข้ึนในสมัยบายนเสมอไป เนื่องจากระบบของชุดโคปุระและ
กําแพงศิลาแลงดังกลาวก็ยังปรากฏในกลุมปราสาทขนาดเล็กชวงกอนหนานั้นราวพุทธศตวรรษที่ 
16 มาบางแลว 
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ภาพที่ 139 แผนผังปราสาทเมืองสิงห 
ที่มา: ระพีศักด์ิ ชัชวาลย และสมศักด์ิ รัตนกุล, เรียบเรียง, รายงานการขุดแตงและบูรณะ

ปราสาทเมืองสิงห (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2520), 60. 
 
  อยางไรก็ดีจากหลักฐานจากการขุดคนทางโบราณคดีบริเวณปรางคศรีเทพ เม่ือ 
พ.ศ.25447 บงช้ีวาแนวกําแพงและโคปุระดังกลาวอาจถูกสรางเพิ่มเติมในชวงวัฒนธรรมเขมรแบบ
บายนเจริญข้ึน ชวงพุทธศตวรรษที่ 18 เนื่องจากในการปฏิบัติการขุดแตงบริเวณฐานอาคารศิลา
แลงทางดานเหนือ (บรรณาลัย) ของปรางคศรีเทพไดพบประติมากรรมรูปพระอิศวรสี่กรขนาดเล็กที่
สามารถกําหนดอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 (ภาพที่ 140) อันชวนใหคิดวาอาจติดมากับดินที่
ใชในการปรับพื้นที่ในการปลูกสรางอาคารในสมัยสมัยหลัง8 และสอดรับกับแนวคิดดานศาสนา 
เนื่องจากการปรับพื้นที่คร้ังสุดทายในสมัยบายนซ่ึงนับถือศาสนาพุทธแบบมหายานน้ันอาจจะมี
การทําลายหรือฝงกลบเทวรูปฮินดูลัทธิไศวนิกายที่นับถือกันในชวงพุทธศตวรรษที่ 17 ดังจะปรากฏ

                                                            

 7 จากการขุดคนทางโบราณคดีบริเวณปรางคศรีเทพ ปรากฏวาบริเวณที่ต้ังของ
โบราณสถานปรางคศรีเทพมีรองรอยการกอสรางทับซอนกันอยูขางใต โดยเฉพาะรอยรอยแนวฐาน
อาคารที่กอดวยอิฐขนาดใหญในวัฒนธรรมแบบทวารวดีอยางนอย 2-3 สมัย กอนที่จะมีการสราง
ปรางคศรีเทพบริเวณพื้นผิวชั้นดินอยางที่เห็นในปจจุบัน ดูเพิ่มเติมใน มโน กลีบทอง, “เมืองศรีเทพ: 
ขอมูลใหมในชวง พ.ศ. 2544-2546,” 3-4. 
 8 เร่ืองเดียวกัน, 3. 
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หลักฐานการฝงกลบประติมากรรมเนื่องในศาสนาฮินดูแบบไศวนิกายที่ใตพื้นของปรางคสองพี่นอง
ดวยเชนกัน9 
  

 
 
ภาพที่ 140 เทวรูปพระอิศวรขุดพบบริเวณปรางคศรีเทพ  
ที่มา: กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 117. 
 
  ในสวนผังขององคปราสาทประธาน ปรางคศรีเทพอยูในผังส่ีเหล่ียมจัตุรัสเพิ่มมุม 
กลาวคือแมจะชํารุดมากแตก็ยังปรากฏรองรอยของรูปแบบการเพิ่มมุมที่ชัดเจนโดยเฉพาะมุม
ทางดานตะวันออกของตัวปรางค อัน ประกอบดวยมุมประธานขนาดใหญและมุมขนาบขนาดเล็ก
อีกขางละ3 มุม(ภาพที่ 141) ซึ่งลักษณะการเพิ่มมุมของเรือนธาตุเปนขางละ 3 มุมนั้นเปนลักษณะ
พิเศษที่เร่ิมปรากฏในกลุมปราสาทหินที่ปราสาทตาเมือนธม (ภาพท่ี 142, 143) และสืบตอมาใน
ปราสาทขนาดใหญที่ปราสาทหินพิมาย10 (ภาพที่ 144) 
 

                                                            

 9 ดูรายละเอียดใน กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ, 101. 
 10 ดูรายละเอียดใน วรรณวิภา สุเนตตา, “สถาปตยกรรมเขมรในดินแดนไทยชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 16-17: ลําดับการสืบเนื่อง” (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
ศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 128-129, 151. 
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2 ป 11 2 3

 
ภาพที่ 141 ระเบียบการทํามุม 3 มุม ที่ปรางคศรีเทพ 
 

 
 
ภาพที่ 142 ปราสาทตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร 
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ภาพที่ 143 แผนผังปราสาทตาเมือนธม แสดงการเพิ่มมุมขางละ 3 มุม  
ที่มา: วรรณวิภา สุเนตตา, “สถาปตยกรรมเขมรในดินแดนไทยชวงพุทธศตวรรษที่ 16-17: ลําดับ
การสืบเนื่อง,” (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), ภาพที่ 118. 
 

 
 

ภาพที่ 144  การทํามุม 3 มุม ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

  สังเกตวาระบบแผนผังดังกลาวไมเคยปรากฏในกลุมปราสาทที่สรางดวยอิฐเลย
ต้ังแตชวงพุทธศตวรรษที่ 15- ตนพุทธศตวรรษที่ 17 ทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยและปราสาทเขมรในประเทศกัมพูชาที่มักจะปรากฏมุมขนาบมุมประธาน 1 หรือ 2 มุม
เสมอ11 อาทิ ปราสาทพะโค (ภาพที่ 145) ปราสาทโลเลย (ภาพที่ 146) ในสมัยเมืองพระนคร 

                                                            

 11 รูปแบบการเพิ่มมุมขนาบ 3 มุมนั้นไดรับความนิยมมากในกลุมปราสาทสมัยนครวัด
ที่สืบเนื่องมาจากปราสาทหินพิมาย ทั้งในประเทศไทยและในเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา แต
ทั้งนี้ระบบการเพิ่มมุมขนาบ 1 หรือ 2 มุม นั้นก็ยังปรากฏควบคูไปดวยเสมอ 
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ประเทศกัมพูชา หรือปราสาทบานไพล (ภาพที่ 147) ปราสาทยายเหงา (ภาพที่ 148) ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เปนตน 
 

 
 
ภาพที่ 145  ปราสาทพระโค ประเทศกัมพูชา 
 

 
 
ภาพที่ 146 ปราสาทโลเลย ประเทศกัมพูชา 
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ภาพที่ 147 ปราสาทบานไพล จังหวัดสุรินทร 
 

 
 
ภาพที่ 148 ปราสาทยายเหงา จังหวัดสุรินทร 
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  ทั้งนี้ลักษณะของผังการเพิ่มมุมของตัวปราสาทดังกลาวนั้นยังคงไดรับความนิยม
สืบเนื่องไปปราสาทขนาดใหญในชวงหลัง เชน ปรางคประธานที่วัดมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี (ภาพที่ 
149) และสืบตอไปถึงปรางคสมัยอยุธยาตอนตน เชน ปรางคประธานวัดราชบูรณะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนตน (ภาพที่ 150) 
  ทั้งนี้ปรางคศรีเทพยังคงการทําซุมประตูหรือมุขดานหนายื่นออกมาจากสวนเรือน
ธาตุเล็กนอยเพื่อเปนทางเขาสูเรือนธาตุ ขณะที่ดานที่เหลือกอทึบเปนซุมประตูหลอก ซึ่งเปน
รูปแบบที่สืบทอดมาตั้งแตสมัยเมืองพระนครชวงแรก โดยเฉพาะในกลุมปราสาทอิฐ อยางไรก็ดี
การที่ปรางคศรีเทพมีการทําซุมประตูทั้งสี่ดานเปนซุมซอน กลาวคือมีการทําซุมหนาบันซอนกัน 
2 ชั้น ก็แสดงลักษณะทางดานรูปแบบที่แตกตางจากปราสาทอิฐทั่วไป ดังจะกลาวตอไป 
 

 
 

ภาพที่ 149 การทํามุม 3 มุมที่ปรางคประธาน วัดมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 
 

 
 

ภาพที่ 150 การทํามุม 3 มุม สืบเนื่องไปยังปรางคประธาน วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 2. สวนฐานและเรือนธาตุ 
   ปรางคศรีเทพต้ังอยูบนฐานศิลาแลง 3 ชั้น ประกอบดวยช้ันลางเปนฐานเขียง ฐาน
ชั้นที่2 และ 3 เปนฐานบัวและดูเหมือนวาจะมีฐานเขียงรองรับองคปรางคอยูอีกชั้นหนึ่ง (ภาพท่ี 
151) และลักษณะของเรือนธาตุที่ยืดสูงข้ึนมากและแสดงการสอบเขาเล็กนอยนั้น ซอง บวสเซอริเย 
ใหความเห็นวาเปนฝมือของชางทองถิ่น12 อยางไรก็ดีประเด็นที่นาสนใจอยูตรงที่ชุดลวดบัวเชิง
เรือนธาตุของปรางคกับชุดลวดบัวที่ชั้นลดซึ่งทําเปนซุมประตูหลอกและซุมประตูทางเขานั้นแสดง
ความเลื่อมลดลงมา โดยลวดบัวเชิงที่เรือนธาตุจะสูงกวาเล็กนอย (ภาพที่ 152)  
 

 
ช้ัน 1 

ช้ัน 2 

ช้ัน 3 

 
ภาพที่ 151 ชุดฐาน 3 ชั้น ปรางคศรีเทพ 
 

 
ลวดบัวซุม 

ลวดบัวเรือนธาตุ 

 
ภาพที่ 152 แนวลวดบัวเชิงเรือนธาตุ ปรางคศรีเทพ 
 

                                                            

 12 Jean Boisselier, “Si Thep el son originalite,” ใน การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งท่ี 1 “ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนถึงคริสตศตวรรษ
ที ่15,” 19. 
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  รูปแบบการประดับชุดลวดบัวเชิงดังกลาวแตกตางอยางส้ินเชิงกับกลุมปราสาทอิฐ
และปราสาทหินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งมักประดับ
ลวดบัวเชิงของเรือนธาตุและซุมประตูทางเขาและซุมประตูหลอกอยูในระดับเดียวกัน เชน ปราสาท
บานพลวง (ภาพที่ 153) ปราสาทศรีขรภูมิ (ภาพที่ 154) ปราสาทปราสาทโดนตวล (ภาพที่ 155) 
เปนตน แมกระทั่งปราสาทอิฐบริเวณลุมน้ําปาสัก อยางปรางคนางผมหอม (ภาพที่ 156) และ
ปรางคแขก (ภาพที่ 157) ก็ปรากฏการทําชุดลวดบัวเชิงอยูในระดับเดียวกันทั้งหมด 
 

 
 
ภาพที่ 153 ชุดลวดบัวเชิง ปราสาทบานพลวง จังหวัดสุรินทร 
 

 
 
ภาพที่ 154 ชุดลวดบัวเชิง ปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร 
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ภาพที่ 155 ชุดลวดบัวเชิง ปราสาทโดนตวล จังหวัดศรีษะเกษ 
 

 
 
ภาพที่ 156 ชุดลวดบัวเชิง ปรางคนางผมหอม จังหวัดลพบุรี 
 

 
 
ภาพที่ 157 ชุดลวดบัวเชิงปรางคแขก จังหวัดลพบุรี 
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  เมื่อสังเกตชุดลวดบัวเชิงของปราสาทประธานที่ปราสาทสระกําแพงใหญพบวามี
การทําลวดบัวเชิงในระดับเดียวกัน ยกเวนมุขดานหนาที่ยื่นออกมาจากปราสาทประธานน้ันแนว
ลวดบัวเชิงจะลดตํ่าลงมากวาระดับลวดบัวที่เรือนธาตุ เนื่องจากที่ปราสาทสระกําแพงใหญนั้นมี
การเพิ่มฐานรองรับเรือนธาตุข้ึนมาอีกชั้นหนึ่งทําใหเรือนธาตุมีความสูงมากกวาฐานของมุขดาน
หนาที่ยื่นออกมา (ภาพที่ 158) ซึ่งพบวารูปแบบดังกลาวคลายกับระเบียบชุดฐานปราสาทหินทราย
ขนาดใหญที่สรางข้ึนในชวงตอมา13 อยางไรก็ตามรูปแบบการประดับลวดบัวที่ปราสาทสระกําแพง
ใหญก็ยังไมสามารถนํามาใชเทียบเคียงกับการประดับลวดบัวเชิงที่ปรางคศรีเทพได มากนัก 
เนื่องจากมีการเล่ือมตํ่าของลวดบัวบริเวณมุขดานหนาเพียงเทานั้น ขณะที่ปรางคศรีเทพนั้นปรากฏ
การเล่ือมตํ่าของลวดบัวเชิงทั้ง 4 ดาน 
 

 
 
ภาพที่ 158 ชุดฐานปราสาทประธาน ปราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีษะเกษ 
 

 
 
ภาพที่ 159 ชุดลวดบัวเชิง ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
                                                            

 13 วรรณวิภา สุเนตตา, “สถาปตยกรรมเขมรในดินแดนไทยชวงพุทธศตวรรษท่ี 16-17: 
ลําดับการสืบเนื่อง,” 71, 83. 
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ภาพที่ 160 ชุดลวดบัวเชิง ปราสาทหินพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย 
 
  ทั้งนี้พบวาปราสาทท่ีมีการประดับชุดบัวเชิงที่เรือนธาตุสูงกวาชุดลวดบัวที่มุขทั้ง 4 
ดานนั้นเปนลักษณะที่พบในปราสาทหินขนาดใหญที่สรางข้ึนในชวงพุทธศตวรรษที่ 17 เชน 
ปราสาทหินพิมาย (ภาพที่ 159) และปราสาทพนมรุง (ภาพที่ 160) ซึ่งแสดงการเหล่ือมตํ่าอยาง
เห็นไดชัดเนื่องจากมีการเพิ่มฐานหนุนเรือนธาตุใหสูงข้ึนอันเปนรูปแบบที่พัฒนามาจากปราสาท
สระกําแพงใหญ ทั้งนี้แมวาปรางคศรีเทพจะเปนปราสาทอิฐที่มีการทํามุขหนาเปนทางเขาเพียงทาง
เดียวโดยอีกสามดานที่เหลือทําทึบตันเปนประตูหลอกอันเปนรูปแบบที่นิยมในปราสาทอิฐทั่วไป 
แตการที่ทําลวดบัวเชิงบริเวณเรือนธาตุสูงกวาสวนของซุมประตูทั้ง 4 ดานนั้น ก็แสดงใหเห็นถึง
ความเกี่ยวเนื่องกับกลุมปราสาทหินพิมายและพนมรุงไดพอสมควร ประเด็นดังกลาวจึงชวยเนนย้ํา
ไดวาปรางคศรีเทพมีความสัมพันธเกี่ยวของกับปราสาทหินสกุลชางพิมาย ศิลปะแบบนคร
วัด ในชวงพุทธศตวรรษท่ี 17 อยางชัดเจน 
  2.1 การทําชองจระนําภายในผนังครรภคฤหะ: ขอสังเกตรูปแบบและท่ีมา  
   อนึ่งการทําชองจระนําภายในผนังครรภคฤหะของปรางคศรีเทพและปรางค
องคใหญที่ปรางคสองพ่ีนอง เมืองศรีเทพ ซึ่งมีรูปแบบเปนรูปส่ีเหล่ียมโดยสวนบนกอเปนยอด
แหลมข้ึนไปอยางเรียบงาย (ภาพที่ 161, 162) บริเวณผนังครรภคฤหะทั้ง 3 ดาน14 แตกตางไปจาก

                                                            

 14 ทั้งนี้การเจาะชองจระนําในครรภคฤหะนั้น ไมสามารถทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ
กับอาคารในศิลปะทวารวดีได เนื่องจากไมมีตัวอยางชองเวาหรือจระนําในอาคาร ซึ่งส่ิงปลูกสราง
ในวัฒนธรรมทวารวดีเทาที่ปรากฏสวนใหญเปนเจดียหรือสถูปที่กอทึบตันและในปจจุบันก็
พังทลายเหลือแคเพียงสวนฐานเทานั้น 
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15ปราสาทสวนใหญมักจะทําผนังภายในครรภคฤหะเรียบ ๆ ทั้ง 3 ดานเสมอ  ทั้งนี้รูปแบบดังกลาว 
ควอริซ เวลส (Quaritch Wales) ใหความเห็นไววาการเจาะชองภายในหองครรภคฤหะของปรางค
ที่เมืองศรีเทพ อาจเปนรูปแบบเกาที่ปรากฏในปราสาทเขมรสมัยกอนเมืองพระนครและปราสาท
บางหลังในศิลปะจาม แตไมปรากฏในศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร16 ซึ่งแนวคิดดังกลาวขัดแยง
กับหลักฐานดานศิลปกรรมที่พบการเจาะชองหรือทําซุมจระนําในปราสาทอิฐบางหลังสมัยเมือง
พระนครบางหลัง  
 

 
 
ภาพที่ 161 ซุมจระนําภายในครรภคฤหะ ปรางคศรีเทพ 
 

 
 
ภาพที่ 162 ซุมจระจําภายในครรภคฤหะ ปรางคองคใหญ ปรางคสองพี่นอง 

                                                            

 15 Jean Boisselier, Le Cambodge (Paris: Editions A. et J. Picard et C, 1966), 
57. 
 16 H. G. Quaritch Wales, The Exploration of Sri Deva (London: The India 
Society, 1937), 14. 
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   แมวารูปแบบการเจาะชองเวาภายในผนังครรภคฤหะนั้นปรากฏมาแลวต้ังแต
สมัยกอนเมืองพระนคร เชน ปราสาทพนมคะยัง ปราสาทไพรเจก17 18 และพระธาตุกระวานปร  
สอดรับกับขอเสนอของ ควอริซ เวลส ขางตน นอกจากนี้ยังพบการเจาะชองดังกลาวที่ปราสาท
ภูมิโปน จังหวัดสุรินทร (ภาพที่ 163) แตจากการศึกษาของศาสตราจารย ซอง บวสเซอลิเยร ยัง
กลาวเพิ่มเติมอีกวา รูปแบบการเจาะชองดังกลาวนั้นยังกระทําสืบเนื่องมายังศิลปะเขมรสมัย
เมืองพระนคร อยางกลุมปราสาทในศิลปะกุเลนบางหลัง อาทิ ปราสาทดําไรกราบ และปราสาท
กระฮอมดวย19 
 

 
 
ภาพที่ 163 การเจาะชองภายในครรภคฤหะ ปราสาทภูมิโปน จังหวัดสุรินทร 

                                                            

 17 Henri Parmentier, L’art Khmer primitive (Paris: Publications de I’Ecole 
francaise d’Extreme-Orient, 1927), 99, 116, 208. 
 18 Jean Boisselier, Le Cambodge, 57; ดูภาพลายเสนไดใน Henri Parmentier, 
L’art Khmer primitive, Pl XXXVIII. 
 19 Jean Boisselier, Le Cambodge, 57. 
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ภาพที่ 164 การทําซุมจระนําภายในครรภคฤหะ ปราสาทพะโค ประเทศกัมพูชา 
 
   นอกจากนี้พบวารูปแบบของการเจาะชองจระนําภายในผนังครรภคฤหะนั้น
ยังคงปรากฏตอเนื่องมายังศิลปะเขมรชวงเมืองพระนครสมัยพะโค ดังปรากฏการเจาะชองจระนํา
ภายในครรภคฤหะปราสาทอิฐแถวหลังทั้ง 3 องคของปราสาทพะโค ชวงพุทธศตวรรษที่ 14 (ภาพที่ 
164) ซึ่งรูปแบบของจระนําคลายคลึงกับการทําชองจระนําของปรางคทั้ง 2 หลัง ที่เมืองศรีเทพเปน
อยางมาก 
   อนึ่งรูปแบบของการเจาะชองจระนํานั้นยังคงปรากฏอีกรูปแบบหนึ่งกลาวคือ 
โดยทําเปนซุมวงโคง 3 วงในผนังหองครรภคฤหะของปราสาท ดังเชนที่ปรากฏอยูที่ปราสาทเนียง
เขมา ปราสาทกระวาน (ภาพที่ 165) รวมไปถึงปรางคแขก จังหวัดลพบุรี (ภาพที่ 166) ทั้งนี้
สามารถกําหนดอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 รวมสมัยกับศิลปะเขมรแบบพะโค20 

                                                            

 20 ดูรายละเอียดการกําหนดอายุและบทวิเคราะหเกี่ยวกับการทําซุมจระนําอัน
ประกอบดวยวงโคง 3 วง ไดใน สฤษด์ิพงศ ขุนทรง, “ปรางคแขกเมืองลพบุรีกับประเด็นศึกษาใหม” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2548), 38-42. 
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ภาพที่ 165 ซุมจระนําภายในครรภคฤหะ ปราสาทกระวาน ประเทศกัมพูชา 
 

 
 
ภาพที่ 166 ซุมจระนําภายในครรภคฤหะ ปรางคแขก จังหวัดลพบุรี 
 
   อยางไรก็ดีนาสนใจวาปราสาททุกหลังที่ปรากฏรองรอยการทําซุมจระนําหรือ
เจาะชองภายในผนังหองครรภคฤหะนั้นพบวาลวนแลวแตเปนปราสาทที่กอข้ึนจากอิฐซ่ึงเปนวัสดุ
หลักในการสรางปราสาทเขมรต้ังแตชวงพุทธศตวรรษที่ 12 เปนตนมา กอนที่จะหมดความนิยมลง
ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 1721 และปรางค 2 องคที่เมืองศรีเทพก็เปนปรางคกอดวยอิฐเชนกัน  
 

                                                            

 21 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการคาคุรุสภา, 2539), 
29. 
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   ดังนั้นรูปแบบดังกลาวอาจจะเปนลักษณะที่เกิดข้ึนในกลุมปราสาทอิฐใน
วัฒนธรรมเขมรแตคงไมไดรับความนิยมมากนักและหมดความนิยมไปเมื่อเร่ิมสรางปราสาทหิน 
ทั้งนี้การที่รูปแบบซุมดังกลาวปรากฏอีกคร้ังภายในปรางคทั้ง 2 องคที่เมืองศรีเทพและมีรูปแบบที่
ใกลเคียงกับซุมจระนําภายในครรภคฤหะของปราสาทแถวหลังทั้ง 3 หลังของปราสาทพะโคนั้น ก็
แสดงใหเห็นกระแสอิทธิพลของปราสาทในสกุลชางเขมรสมัยเมืองพระนครที่ยังคงมีความสัมพันธ
กับสกุลชางทองถิ่นที่เมืองศรีเทพระดับหนึ่ง  
   ทั้งนี้การทําซุมจระนําดังกลาวนักวิชาการหลายทานมีความคิดเห็นพอง
กัน โดยคาดวาอาจจะทําขึ้นไวสําหรับต้ังตะเกียงหรือคบไฟใหแสงสวาง (niche 
luminaire)22 ดังนั้นจึงสันนิษฐานไดวาการทําซุมจระนําที่มีรูปทรงเรียบงายอาจมีไวสําหรับ
ต้ังตะเกียงหรือคบไฟ ซ่ึงมีมาแลวต้ังแตสมัยกอนเมืองพระนครชวงและยังทําสืบเนื่องมา
จนถึงปราสาทอิฐในชวงพุทธศตวรรษท่ี 17 ที่เมืองศรีเทพ แตทั้งนี้รูปแบบการกระทํา
ดังกลาวคงไมไดรับความนิยมมากนัก 
 3. สวนบน (ชั้นซอน) 
 

 
 
ภาพที่ 167 รูปแบบช้ันซอน ปรางคศรีเทพ 
 

                                                            

 22 ดูใน H. G. Quaritch Wales, The Exploration of Sri Deva, 14; Jean Boisselier, 
Le Cambodge, 57. 
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  สวนบนหรือสวนของชั้นซอนของปรางคศรีเทพที่หลงเหลืออยูในปจจุบันชํารุดทรุด
โทรมและทลายลงมาแลวคอนขางมาก คงเหลือเพียงชั้นซอนชั้นแรกเทานั้นที่ยังหลงเหลือเคาโครง
ของรูปแบบ ซึ่งก็ผานการบูรณะมาบางแลว โดยโครงสรางที่เหลืออยูยังคงรูปแบบดังเชนเรือนธาตุ
จําลองของปราสาทอิฐทั่วไปที่พบทั้งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุมปราสาทอิฐบริเวณ
ลุมน้ําปาสักรวมไปถึงกลุมปราสาทหินดวยกลาวคือยังปรากฏรูปแบบเรือนธาตุจําลองในผังเพิ่มมุม
และทําซุมประตูเรือนธาตุจําลองในระบบเสาต้ังคานทับ (ภาพที่ 167) 
 

 
 
ภาพที่ 168 นาคปก พบบริเวณปรางคศรีเทพ 
 

 
 
ภาพที่ 169 กลีบบัวรองรับกลศ พบบริเวณปรางคศรีเทพ 
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ภาพที่ 170 สวนช้ันซอน ปราสาทหินพิมาย 
 
  ทั้งนี้ชั้นซอนของปรางคศรีเทพนาจะมี 4-5 ชั้นไลเรียงกันไปตามระบบของปราสาท
ทั่วไปและจากการพบชิ้นสวนของนาคปกหรือบรรพแถลง (ภาพที่ 168) และกลศที่สลักจากหินเปน
รูปกลีบบัว (ภาพที่ 169) ทําใหเชื่อไดวาช้ันซอนแตละช้ันคงจะมีการประดับนาคปกที่มุมประธาน
และสวนยอดสุดประดับกลศ ดังเชนรูปแบบการประดับสวนยอดของปราสาทหินพิมาย (ภาพที่ 
170) อันสอดรับกับรูปแบบโดยรวมของปรางคศรีเทพดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
 
ปรางคสองพี่นอง  
 การวิเคราะหรูปแบบสถาปตยกรรม 
 1. แผนผัง 
 

 
 

ภาพที่ 171 ปรางคสองพี่นอง เมืองศรีเทพ 
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ภาพที่ 172 ปราสาทยายเหงา จังหวัดสุรินทร 
 
  ปรางคสองพี่นองเปนปรางค 2 หลังต้ังอยูบนฐานปทมเดียวกัน โดยปรางคองคใหญ
นั้นมีการกอฐานปทมสูงข้ึนอีก 2 ชั้น โดยมุขดานหนาซึ่งเปนทางเขาสูเรือนธาตุกอเปนมณฑปยื่น
ยาวออกไป ในขณะที่ปรางคองคเล็กไมปรากฏการกอฐานเพิ่มและไมปรากฏการทํามณฑป ทั้งนี้
ปรางคสองพี่นองวางผังอยูในแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยหันหนาไปทางทิศตะวนัตก เชนเดียวกบั
ปรางคศรีเทพ (ภาพที่ 171) 
  ประเด็นแรกที่นาสนใจคือ การทําปรางค 2 องคต้ังอยูบนฐานเดียวกันนั้นไมปรากฏ
มากอนในการสรางปราสาทในกลุมวัฒนธรรมเขมรในประเทศกัมพูชาแตมีปรากฏที่ปราสาทยาย
เหงา บานโพนชาย อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ที่มีลักษณะเปนปราสาทสองหลังต้ังอยูบนฐาน
เดียวกัน23 (ภาพที่ 172) อยางไรก็ดี อนุวิทย เจริญศุภกุล เสนอวาที่ปรางคสองพี่นอง ปรางคองค
เล็กหรือปรางคนองเขาใจวาเปนฝมือชางในสกุลเดียวกันกับปรางคองคใหญ แตเปนการกอสราง

                                                            

 23 นิคม มูสิกะคามะ ใหขอมูลเกี่ยวกับปราสาทยายเหงาไววา เปนปราสาท 3 หลัง 
ปราสาทหลังหนึ่งยังสรางไมเสร็จ ต้ังอยูบนฐานแยกกัน ดูเพิ่มเติมใน นิคม มูสิกะคามะ, 
ประวัติศาสตร โบราณคดี – กัมพูชา (กรุเทพฯ: ประชาชน, 2536), 139. ทั้งนี้อาจจะกําหนด
อายุอยูในชวงศิลปะแบบบาปวน ชวงพุทธศตวรรษที่ 16 ดูรายละเอียดไดใน อนุวิทย เจริญศุภกุล, 
แบบโครงสรางและระเบียบการกออิฐสถาปตยกรรมสกุลชางเขมรและศรีวิชัย (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพหมาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2524), 171-174. ในปจจุบันจากการขุดคนและขุดแตงทาง
โบราณคดี ณ ปราสาทยายเหงาที่ผานมาของกรมศิลปากร เผยใหเห็นวาปราสาทท้ังสองหลังต้ังอยู
บนฐานปทมที่กอจากศิลาแลงรวมกัน เชนเดียวกับปรางคสองพี่นอง ที่เมืองศรีเทพ 
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เพิ่มเติมในภายหลัง ๆ จากการสรางปรางคองคใหญหรือปรางคพี่แลว ในขณะที่ปราสาทยายเหงา
นั้นปราสาททั้งสองหลังสรางข้ึนพรอมกัน24  
 

 
 
ภาพที่ 173 แผนผังปรางคสองพี่นอง  
ที่มา : บวรเวท รุงรุจี, “การสํารวจโบราณสถาน เมือง ศรีเทพ,” ใน เอกสารการศึกษาสํารวจและ
วิจัย เลม 4 (กรุงเทพฯ: โครงการอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 
2529), 11. 
 
  เมื่อพิจารณาแนวคิดดังกลาวรวมกับระบบแผนผังแสดงที่ต้ังของปรางคสองพี่นอง
หลังจากการขุดแตงทางโบราณคดีแลว (ภาพที่ 173) พบวา แนวคิดขางตนคอนขางมีน้ําหนักเปน
อยางมาก เนื่องจากจากการขุดแตงบริเวณปรางคสองพ่ีนอง เผยใหเห็นแนวกําแพงแกวที่กอจาก
ศิลาแลงลอมรอบตัวโบราณสถาน แนวกําแพงดานหนึ่งนั้นถูกกอทับโดยฐานไพทีดานที่รองรับ
ปรางคองคเล็กหรือองคนอง สงผลใหดานหนึ่งของฐานไพทีที่รองรับปรางคองคนองลํ้าเลยออกไป
นอกแนวกําแพง 

                                                            

 24 อนุวิทย เจริญศุภกุล, “การศึกษาสถาปตยกรรมศรีเทพ” ใน เอกสารการศึกษา
สํารวจและวิจัย เลม 1 จารึกที่พบที่ศรีเทพ ประวัติศาสตรศรีเทพ ศิลปะประติมากรรมศรี
เทพ ผังเมืองศรีเทพ สถาปตยกรรมศรีเทพ การสํารวจโบราณสถานศรีเทพ, (กรุงเทพฯ: 
โครงการอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2529), 5. 
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  นอกจากนี้การปรากฏฐานศิลาแลงซ่ึงอาจเปนแนวทางเดินบริเวณดานหนาของ
ปรางคองคเล็กหรือองคนอง (ภาพที่ 174) ซึ่งแสดงความแตกตางไปจากการสรางปราสาทแบบ
กลุมที่มักจะปรากฏแนวทางเดินมุงมายังปราสาทประธานเพียงเทานั้น ดังนั้นจากหลักฐานดาน
การขุดแตงทางโบราณคดีประกอบกับลักษณะการวางผังที่แตกตางออกไปเชนนี้ยอมทํา
ใหสามารถสันนิษฐานไดในระดับหนึ่งวาปรางคองคเล็กไมนาจะถูกสรางขึ้นพรอมปรางค
องคใหญ โดยปรางคองคเล็กนาจะถูกสรางขึ้นมาภายหลังจากปรางคองคพี่มีการกอสราง
แลวเสร็จ โดยการสรางปราสาทและการกอเติมชุดฐานศิลาแลงเชื่อมเขากับฐานปทมของ
ปรางคองคพี่ ซ่ึงสอดรับกับการศึกษาของ อนุวิทย เจริญศุภกุล ขางตน  
 

 
 
ภาพที่ 174 แนวทางเดินหนาปรางคองคเล็ก 

 

 
 
ภาพที่ 175 กรอบสีสม คือมุมที่เพิ่มข้ึนมาบริเวณหนากระดานบน ปรางคสองพี่นอง เมืองศรีเทพ 
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  ปรางคองคใหญหรือองคพี่นั้น เรือนธาตุอยูในผังส่ีเหล่ียมจัตุรัสเพิ่มมุม โดยปรากฏ
มุมประธานขนาดใหญและขนาบดวยมุมยอยขางละ 1 มุมซึ่งแตกตางจากปรางคศรีเทพ แตทั้งนี้
รูปแบบดังกลาวก็ปรากฏอยูเสมอในกลุมปราสาทหินและปราสาทอิฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในขณะที่สวนบนของเรือนธาตุบริเวณหนากระดานบนกลับปรากฏการเพิ่มมุมยอยเขาไปอีกดาน
ละ 1 มุม (ภาพที่ 175) รูปแบบดังกลาวเปนรูปแบบที่ปรากฏเสมอในระเบียบการเพิ่มมุมของ
ปราสาทในวัฒนธรรมเขมร อยางไรก็ดีปรางคองคใหญก็ยังแสดงลักษณะบางประการที่แตกตาง
ออกไป ดังจะแสดงวิเคราะหในหัวขอตอไป 
 2. สวนฐานและเรือนธาตุ 
  ในสวนของการวิเคราะหสวนฐานและเรือนธาตุนั้น ผูเขียนจะแบงการวิเคราะหออก
แยกเปน ปรางคองคใหญหรือองคพี่ และปรางคองคเล็กหรือองคนอง ตามลําดับ 
  2.1 ปรางคองคใหญ 
   ปรางคองคใหญต้ังอยูบนฐานปทม 3 ชั้น โดยฐานทั้ง 3 ชั้นกอจากศิลาแลง 
ทั้งนี้ฐานชั้นแรกเปนฐานไพทีใชรวมกับปรางคองคเล็ก ฐานชั้นที่ 2 เปนฐานที่รองรับปรางครวมไป
ถึงรองรับมณฑปรูปส่ีเหล่ียมผืนผาของปรางคองคใหญดวยและฐานช้ันที่ 3 เปนฐานที่รองรับองค
ปราสาท ทั้งนี้ในสวนของเรือนธาตุปรากฏฐานเขียงรองรับอีกช้ันหนึ่ง สงผลใหแนวลวดบัวเชิง
บริเวณเรือนธาตุนั้นอยูสูงกวาลวดบัวเชิงของซุมประตูทั้งส่ีดานที่กอเปนซุมลดโดยมีหนาบัน
ซอนทับกัน 2 ชั้น (ภาพที่ 176) เชนเดียวกับปรางคศรีเทพ  
   รูปแบบการทําซุมหนาบันประตูที่ซอนกันของปรางคสองพี่นอง อันเปนรูปแบบ
ที่ไมปรากฏมากอนเลยในกลุมปราสาทอิฐทั้งในพ้ืนที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุม
ปราสาทอิฐบริเวณลุมน้ําปาสักในชวงเวลารวมสมัยกัน เชนปรางคนางผมหอม และปรางคแขก 
ทั้งนี้จากการศึกษาของ อนุวิทย เจริญศุภกุล พบวาลักษณะการทําซุมซอนเชนนี้เปนรูปแบบที่
ปรากฏข้ึนในซุมประตูปราสาทประธาน ปราสาทหินพิมาย25 (ภาพที่ 177)  
 

                                                            

 25 อนุวิทย เจริญศุภกุล, “การกําหนดอายุปรางคที่เมืองศรีเทพ,” เมืองโบราณ 5, 4 
(เมษายน-พฤษภาคม 2522), 94.  
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ภาพที่ 176 การทําซุมซอนที่ปรางคสองพี่นอง 
 

 
 
ภาพที่ 177 การทําซุมซอนที่ปราสาทหินพิมาย 
 
   อยางไรก็ดีรูปแบบการทํามุขหนาหรือมณฑปที่ตอยื่นยาวออกมาทางดานหนา
ของเรือนธาตุก็แสดงแนวทางและรูปแบบของการทํามณฑปที่แตกตางออกไปจากปราสาทหินสกุล
ชางพิมายโดยอาจแบงไดเปน 2 ประเด็น กลาวคือ  
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   ประเด็นแรก มุขดานหนาของปรางคองคใหญที่ยื่นออกไปนั้นกอดวยอิฐ
ตอเนื่องจากฐานศิลาแลงช้ันที่ 2 สงผลใหมุขดานหนาลดตํ่าลงมากกวาซุมประตูดานอ่ืน ๆ ซึ่ง
ตั้งอยูบนฐานปทมชั้นที่ 3 (ภาพที่ 178) ซึ่งรูปแบบดังกลาวแตกตางไปอยางสิ้นเชิงกับปราสาท
หินพิมาย (ภาพที่ 179) หรือปราสาทพนมรุง (ภาพที่ 180) ที่มักจะทํามุขยื่นลดหล่ันกันออกมาอยู
ในระดับเดียวกันทั้งส่ีดาน  
 

 
 
ภาพที่ 178 ชุดฐานของปรางคองคใหญ ปรางคสองพี่นอง เมืองศรีเทพ 
 

 
 
ภาพที่ 179 ชุดฐานรองรับปราสาทประธาน ปราสาทหินพิมาย 
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ภาพที่ 180 ชุดฐานปราสาทประธาน ปราสาทเขาพนมรุง  
 
   ทั้งนี้ลักษณะดังกลาวนั้นชวนใหนึกถึงการปรับระเบียบชุดฐาน ซึ่งปรากฏท่ี
ปราสาทสระกําแพงใหญหลังกลาง (ภาพท่ี 181) ชุดฐานของปราสาทสระกําแพงใหญองคกลางที่
มีการทํามุขดานหนายื่นยาวออกมา ประกอบไปดวยฐานไพทีและฐานเขียงอีก 2 ชั้น โดยมุขของ
ปราสาทนั้นต้ังอยูชั้นที่ 2 โดยมีฐานเขียงชั้นที่ 3 รองรับสวนของเรือนธาตุ สงผลใหแนวการประดับ
ลวดบัวเชิงเรือนธาตุอยูในระดับกึ่งกลางมุข ทั้งนี้รูปแบบดังกลาวจัดเปนองคประกอบสําคัญในการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบสัดสวนและช้ันฐานของปราสาทในชวง พุทธศตวรรษที่ 16 
 

 
 
ภาพที่ 181 ปราสาทประธาน ปราสาทสระกําแพงใหญ 
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   รูปแบบและระเบียบของการกอมุขดานหนาในลักษณะดังกลาวของปราสาท
สระกําแพงใหญหลังกลางชวนใหนึกถึงระเบียบการกอมุขปรางคองคใหญของโบราณสถานปรางค
สองพี่นอง เมืองศรีเทพไดพอสมควร อนึ่งเมื่อพิจารณาจากวัสดุที่ใชในการกอสรางปราสาททั้งสอง
หลังที่แมจะกอดวยอิฐ แตบริเวณสวนที่ตองการประดับลวดลาย อาทิ บริเวณสวนฐานของเรือน
ธาตุที่มีการประดับลวดบัวเชิง บริเวณหนาบันและบริเวณบัวรัดเกลา ที่ปราสาทสระกําแพงใหญ
กลับมีการกอดวยหินทรายซ่ึงแตกตางไปจากการการกอสรางปรางคองคใหญที่เมืองศรีเทพที่สราง
ดวยอิฐทั้งหลัง ดังนั้นประเด็นความสัมพันธของปราสาททั้งสองแหงจึงยังคงไมชัดเจนนัก แต
อยางไรก็ดีจากลักษณะของปรางคที่เมืองศรีเทพ โดยเฉพาะปรางคองคใหญ ยอมแสดงใหเห็นวา
นาจะไดรับแรงบันดาลใจทางดานรูปแบบในการกอมุขหนาของปราสาทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 เชนปราสาทสระกําแพงใหญไดในระดับหนึ่ง 
   นอกจากนี้ปรางคองคใหญก็ยังแสดงรูปแบบอันเปนอิทธิพลของปราสาทหิน
สกุลชางพิมายดวยเชนกัน กลาวคือ การการกออิฐเพิ่มความสูงของเรือนธาตุในขณะที่ซุมประตู
หลอกที่ทําเปนซุมซอนทั้ง 4 ดานนั้น ลดหล่ันลงมา ทั้งนี้ยังสังเกตไดจากชุดลวดบัวเชิงที่ฐานเรือน
ธาตุนั้นอยูสูงกวาชุดลวดบัวเชิงของซุมประตูหลอกทั้ง 4 ดานที่แสดงลวดบัวลดหล่ันกันลงมา
เชนกันแตกตางจากชุดลวดบัวในกลุมปราสาทอิฐในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 - ตนพุทธศตวรรษที่ 17 
(ดูภาพที่ 153, 154, 155, 156) ซึ่งชุดลวดบัวที่เรือนธาตุและซุมประตูนั้นจะอยูในระดับเดียวกัน 
แตรูปแบบดังกลาวสามารถเทียบไดกับปราสาทหินพิมาย (ดูภาพที่ 179) หรือปราสาทหินพนมรุง 
(ดูภาพที่ 180) ในชวงพุทธศตวรรษที่ 17 
 

 
 
ภาพที่ 182 มุขหนาปรางคองคใหญ ปรางคสองพี่นอง 
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ภาพที่ 183 การรวมมุขเขากับฉนวน ปราสาทหินพิมาย 
 
   ประเด็นที่สอง รูปแบบของการกอมุขหรือมณฑปยื่นออกมาจากเรือนธาตุ
โดยการกอยื่นออกมาจากมุมขนาบมุมประธานทางดานหนาของปรางคองคใหญโดยตรงนั้น 
(ภาพที่ 182) แตกตางไปจากปราสาทหินพิมายหรือปราสาทหินพนมรุง ที่กอมุขดานหนาหรือสวน
ที่เรียกกันวามณฑปนั้นมักจะรวบเอาสวนของมุขปราสาทและฉนวนรวมเขาดวยกัน26 (ภาพที่ 183) 
อยางไรก็ดีรูปแบบของปรางคองคใหญที่กอมุขดานหนายื่นยาวออกไปในขณะที่ 3 ดานที่เหลือนั้น
ทําเปนประตูหลอก ชวนใหนึกถึงกลุมปราสาทอิฐในชวงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 16 ดังเชนปรากฏที่
ปราสาทสระกําแพงใหญองคกลาง จังหวัดศรีษะเกษ (ดูภาพท่ี 181) และปราสาทพะโค จังหวัด
นครราชสีมาไดพอสมควร  
   จากท่ีกลาวมายอมแสดงความสอดคลองกับการศึกษาของ อนุวิทย 
เจริญศุภกุล ที่ใหความเห็นไววา ปรางคที่เมืองศรีเทพนั้นเปนลักษณะท่ีผสมผสานกัน
ระหวางแบบแผนและการกอสรางจากสกุลชางปราสาทอิฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลุมน้ํามูล และมีลักษณะบางประการอันเปนรูปแบบของสกุลชางปราสาทหิน โดยเฉพาะ
สกุลชางพิมาย ในชวงพุทธศตวรรษที่ 1727  

                                                            

 26 วรรณวิภา สุเนตตา, “สถาปตยกรรมเขมรในดินแดนไทยชวงพุทธศตวรรษท่ี 16-17: 
ลําดับการสืบเนื่อง,” 139. 
 27 อนุวิทย เจริญศุภกุล, “การกําหนดอายุปรางคที่เมืองศรีเทพ,” 94. 
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   ในสวนของเรือนธาตุของปรางคองคใหญนั้น แสดงระเบียบการทํามุมประธาน
ขนาดใหญโดยมีมุมขนาบมุมประธาน 1 มุม แตบริเวณหนากระดานบนของเรือนธาตุปรากฏการ
ทํามุมเพิ่มข้ึนมาอีก 1 มุม (ภาพที่ 184) ซึ่งแมวาลักษณะดังกลาวปรากฏเสมอในปราสาท
วัฒนธรรมเขมร ซึ่งมักจะกอมุมเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับมุมที่เกิดจากการกอซุมประตูของเรือนธาตุ ซึ่ง
อาจแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ  
 

 
 
ภาพที่ 184 ระเบียบการทํามุม ปรางคองคใหญ ปรางคสองพี่นอง 
 
   รูปแบบแรก การกอมุมรับกับสวนที่ตอเนื่องจากหนาบันโดยตรงซึ่งปรากฏ
เสมอในกลุมปราสาทชวงพุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนมาทั้งปราสาทอิฐและปราสาทหิน โดย
บริเวณสวนของหนาบันมักจะกอขึ้นไปเปนแผนสี่เหลี่ยมซึ่งรองรับกับมุมที่เพิ่มขึ้นมาบริเวณหนา
กระดานบน กอนที่จะสลักอิฐหรือหินเปนรูปแบบหนาบัน ทั้งนี้สวนที่เหลือมักจะสลักเปนลวดบัว
รัดเกลาตอเนื่องกับลวดบัวของเรือนธาตุหรือปลอยไวเฉย ๆ ดูกลืนกันจนคลายมุมของเรือนธาตุ 
เชน ปราสาทบานพลวง จังหวัดสุรินทร (ภาพที่ 185) ปราสาทโดนตวล จังหวัดศรีสะเกศ (ภาพที่ 
186) และปราสาทเมืองตํ่า (ภาพที่ 187) และปราสาทหินพนมรุง (ภาพที่ 188) จังหวัดบุรีรัมย   
เปนตน 
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ภาพที่ 185 รูปแบบการกอหนาบัน ปราสาทบานพลวง  
 

 
 
ภาพที่ 186 รูปแบบการกอหนาบัน ปราสาทโดนตวล 
 

 
 
ภาพที่ 187 รูปแบบการกอหนาบัน ปราสาทเมืองตํ่า จังหวัดบุรีรัมย 
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ภาพที่ 188 รูปแบบการกอหนาบัน ปราสาทเขาพนมรุง 
 
   รูปแบบที่สอง รูปแบบนี้ปรากฏเสมอในชวงพุทธศตวรรษที่ 17 เปนตนมา
โดยเฉพาะปราสาทหินพิมาย กลาวคือ สืบเนื่องจากการเพิ่มความสูงของชั้นฐานรองรับเรือนธาตุ
สงผลใหเรือนธาตุสูงข้ึนและการขยายการทํามุขทั้งส่ีดานนั้นสงผลใหซุมหนาบันนั้นยื่นออกมามาก
จนไมสามารถสอดรับกับการกอมุมเพิ่มบริเวณหนากระดานบนไดอีกประกอบกับการกอหนาบัน
นั้นทําการสลักและกอข้ึนรูปเปนสามเหล่ียม ชางในสกุลชางพิมายจึงใชวิธีการเพิ่มมุมจากเรือน
ธาตุโดยตรง บริเวณพื้นที่สวนที่วางอยูเหนือหนาบันข้ึนไปตอเนื่องกับมุมดังกลาว ดังเชน ปราสาท
หินพิมาย (ภาพที่ 189) และรูปแบบดังกลาวยังปรากฏตอเนื่องมายังปรางคประธานที่วัดมหาธาตุ 
จังหวัดลพบุรี (ภาพที่ 190) และปรางคที่วัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย (ภาพที่ 191)  
 

 
 
ภาพที่ 189 รูปแบบการกอหนาบัน ปราสาทหินพิมาย 
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ภาพที่ 190 รูปแบบการกอหนาบัน ปรางคประธาน วัดมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 
 

 
 
ภาพที่ 191 รูปแบบการกอหนาบัน วัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย 
 

 
 
ภาพที่ 192 รูปแบบการกอหนาบัน ปรางคองคใหญ ปรางคสองพี่นอง เมืองศรีเทพ 
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   ขณะที่ปรางคองคใหญ ที่เมืองศรีเทพถาพิจารณาในภาพรวมจะพบวามี
รูปแบบที่เหมือนคลายกับปราสาทหินพิมาย กลาวคือ เรือนธาตุมีการมีมุมประธานขนาดใหญและ
มุมขนาบ ทั้งนี้ในสวนของหนากระดานบนมีการทํามุมเพิ่มข้ึนตามปรกติ รวมไปถึงซุมซอนนั้น
รูปแบบการกอหนาบันกออิฐข้ึนไปเปนรูปสามเหลี่ยม สงผลใหเหลือพื้นที่บริเวณเรือนธาตุดานบน
ของหนาบัน ซึ่งอยางที่กลาวไวแลววาในปราสาทหินพิมายและกลุมปรางคที่เมืองลพบุรีนั้นมักจะ
ทํามุมเรือนธาตุเพิ่มข้ึนในบริเวณดังกลาว ในขณะที่ปรางคศรีเทพนั้นไมปรากฏการทํามุมข้ึนใน
บริเวณดังกลาว จึงเหมือนวามุมที่หนากระดานบนเกิดข้ึนลอย ๆ และดูไมตอเนื่อง (ภาพที่ 192) 
   รูปแบบดังกลาวยอมแสดงใหเห็นวาปรางคที่เมืองศรีเทพนั้นแมจะ
ไดรับแรงบันดาลใจทางดานรูปแบบจากกลุมปราสาทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
บริเวณลุมน้ํามูลเขามา แตก็นาจะกอสรางโดยชางทองถ่ินที่นํารูปแบบดังกลาวมาปรับจน
มีลักษณะเฉพาะบางประการที่แตกตางไปจากปราสาทหลังอ่ืน ๆ ในวัฒนธรรมเขมร ซ่ึง
สอดคลองกับขอคิดเห็นของ ซอง บวสเซริเย ที่กลาววาปรางคที่เมืองเมืองศรีเทพเปน
ฝมือชางทองถ่ิน  
   ทั้งนี้ลักษณะที่แสดงความเปนทองถิ่นอีกประการหนึ่งคือ การทําแนวลวดบัว
หัวเสาบริเวณมุมขนาบมุมประธานเหนือบัวหัวเสาของซุมหนาบัน ในระดับตํ่ากวาลวดบัวรัดเกลา
เขามาดวย (ภาพที่ 193) ซึ่งเพิ่มข้ึนมาลอย ๆ ทั้งนี้ไมสามารถระบุไดวารูปแบบดังกลาวทําข้ึนมา
ดวยเหตุใด โดยนักวิชาการบางทานใหความเห็นวาเปนรูปแบบศิลปะของสกุลชางศรีเทพ
โดยเฉพาะ และรูปแบบดังกลาวกลับปรากฏสายวิวัฒนาการนี้ ข้ึนที่วัดพระพายหลวง จนได
กลายเปนลายติดผนังมุมในระดับตํ่ากวาลวดบัวรัดเกลาโดยรอบ (ภาพที่ 194)จึงเปนการเสนอให
เห็นวาสกุลชางที่เมืองศรีเทพและสุโขทัยมีความเกี่ยวเนื่องกัน28  
 
 
 

                                                            

 28 เร่ืองเดียวกัน, 94-96. 
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ภาพที่ 193 บัวหัวเสาลอย ปรางคองคใหญ ปรางคสองพี่นอง เมืองศรีเทพ 
 

 
 
ภาพที่ 194 แนวลวดบัวที่มุมประธานทําใหเรือนธาตุถูกแบงเปน 2 ชั้น วัดพระพายหลวง จังหวัด

สุโขทัย 
 
   ประเด็นดังกลาวนั้นผูเขียนเห็นดวยกับประเด็นที่วาการทําบัวหัวเสาข้ึนลอย ๆ 
นั้นเปนลักษณะหน่ึงของสกุลชางศรีเทพ แตประเด็นที่แสดงความเก่ียวเนื่องกับวัดพระพายหลวง
นั้น ยังมีขอโตแยงอยูบาง กลาวคือรูปแบบการทําบัวหัวเสาที่มุมประธานของปรางคที่วัดพระพาย
หลวงทําตอเนื่องจากบัวหัวเสารองรับหนาบันชั้นที่ 2 ทําใหดูเหมือนวาเรือนธาตุถูกแบงเปนสองช้ัน 
ทั้งนี้รูปแบบดังกลาวปรากฏที่ปรางคสามยอด จังหวัดลพบุรี (ภาพที่ 195) เชนกัน 
   เมื่อพิจารณายอยกลับไปพบวารูปแบบดังกลาวนาจะเกี่ยวเนื่องกับแนวโนม
ของการขยายความกวางของมุขปราสาทท่ีมีความกวางมากยิ่งข้ึน อันเปนแบบแผนสําคัญของ
ปราสาทสมัยนครวัดไปจนถึงบายน โดยการขยายความกวางของมุขไดมีความกวางมากข้ึนจนมี
ขนาดเทากับเรือนธาตุปราสาท ดังเชน อาคารขนาดใหญที่มีมุขยื่นออกมาทั้ง 4 ดาน เชน ปราสาท
นครวัด (ภาพที่ 196) โดยมีแนวลวดบัวจากเชิงชายของหลังคามุขรัดรอบเรือนธาตุ จนคลายจะ
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แบงเรือนธาตุออกเปนสองสวน นอกจากนี้ยังรูปแบบการขยายเรือนธาตุของมุขดังกลาวยังปรากฏ
ที่ปราสาทตาควาย (ภาพที่ 197) ซึ่งมุขทั้งส่ีดานกอยื่นจากมุมประธานของเรือนธาตุ และมีแนวเชิง
ชายของหลังคามุมเชื่อมตอกันรอบเรือนธาตุ ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนองคประกอบใหมที่ปรากฏขึ้น
ในปราสาทเขมรสมัยนครวัดและพัฒนาตอเนื่องไปยังสมัยบายน29 
 

 
 
ภาพที่ 195 แนวลวดบัวที่มุมประธานทําใหเรือนธาตุถูกแบงเปน 2 ชั้น ปรางค 3 ยอด จังหวัดลพบุรี  
 

 
 
ภาพที่ 196 แนวลวดบัวตอเนื่องจากเชิงชายรัดรอบอาคาร โคปุระชั้นใน ปราสาทนครวัด ประเทศ

กัมพูชา 
                                                            

 29 วรรณวิภา สุเนตตา, “สถาปตยกรรมเขมรในดินแดนไทยชวงพุทธศตวรรษที่ 16-17 : 
ลําดับการสืบเนื่อง,” 81. 

แนวลวดบัว 



 178 

 

 
 
ภาพที่ 197 แนวลวดบัวตอเนื่องจากเชิงชายรัดรอบเรือนธาตุปราสาท ปราสาทตาควาย จังหวัด

สุรินทร 
 
 ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบรูปแบบของปรางคสามยอด จังหวัดลพบุรี พบวา มีการกอมุขยื่น
ออกมาจากมุมประธานทั้ง 4 ดาน โดยแนวเชิงชายของหลังคามุขทั้งส่ีดานเชื่อมตอกันรัดรอบเรือน
ธาตุ จนแบงเรือนธาตุออกเปนสองชั้น ดังเชนรูปแบบที่ปรากฏมาแลวต้ังแตสมัยนครวัด  
 

 
 
ภาพที่ 198 ปราสาทประธาน วัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย 
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ภาพที่ 199 รอยรอยของแนวลวดบัวที่มุมประธานของปราสาทประธาน วัดพระพายหลวง จังหวัด

สุโขทัย 
 
   เม่ือกลับไปพิจารณาปรางคประธานองคกลางที่วัดพระพายหลวง ถึงแมวาจะ
ชํารุดทรุดโทรมมากแตก็ยังสามารถมองภาพรวมไดวาเปนปราสาทกอจากศิลาแลงที่มีการกอมุข
ยื่นออกไปจากมุมประธานของเรือนธาตุทั้งส่ีดาน (ภาพที่ 198) ดังเชนปรางคสามยอด จังหวัด
ลพบุรี นอกจากนี้จากรองรอยการประดับชุดลวดบัวที่ปรากฏเหลืออยูบริเวณมุมประธานของเรือน
ธาตุนั้น (ภาพที่ 199) ก็เปนการตอกยํ้าความเกี่ยวเนื่องทางดานรูปแบบกับปรางคสามยอดและ
เมื่อยังสมบูรณนั้นปรางคประธานที่วัดพระพายหลวงก็คงจะมีลักษณะที่ใกลเคียงกันกับปรางค
สามยอด จังหวัดลพบุรี 
   จึงสามารถกลาวไดวาการทําชุดลวดบัวที่มุมประธานของปรางคองคที่
ยังสมบูรณที่วัดพระพายหลวงนั้นเปนลักษณะรวมท่ีนิยมในปราสาทขนาดใหญในศิลปะ
แบบบายน โดยอาจมีความเกี่ยวเน่ืองกับปรางคสามยอด จังหวัดลพบุรี และคงไมไดมี
ความเกี่ยวเนื่องหรือเปนพัฒนาการที่สืบเนื่องมาจากปรางคองคใหญของปรางคสองพี่
นอง ที่เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ เปนแน ดังนั้นการทําบัวหัวลอย ๆ บริเวณ
มุมประธานของเรือนธาตุดังกลาวจึงจัดเปนลักษณะทองถ่ินที่ปรากฏเฉพาะที่ปรางคองค
ใหญ เมืองโบราณศรีเทพ อยางแทจริง  
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  2.2 ปรางคองคเล็ก 
 

 
 
ภาพที่ 200  ปรางคองคเล็ก ปรางคสองพ่ีนอง เมืองศรีเทพ 
 
   ปรางคองคเล็กนี้ปจจุบันไดรับการบูรณะใหมเกือบทั้งองค ดังนั้นการวิเคราะห
ในสวนของรายละเอียดจึงไมสามารถกระทําได ทั้งนี้เนื่องจากแตเดิมเหลือเพียงสวนของเรือนธาตุ
ชวงลางเทานั้น ตอมาจึงไดซอมเสริมข้ึนจากเดิมอีกเพื่อติดต้ังทับหลังที่ตกอยูในบริเวณเดียวกัน30 
(ภาพที่ 200) ดังนั้นจึงไมสามารถทําการศึกษาไดสะดวกนัก อยางไรก็ดีปรางคองคเล็กนั้นใชชุด
ฐานรวมกับปรางคองคใหญและแสดงโครงสรางอาคารในรูปแบบส่ีเหล่ียมจัตุรัสเพิ่มมุม โดยมีมุม
ประธานขนาดใหญ ซึ่งนาจะเปนชางในสกุลเดียวกันแตสรางข้ึนภายหลังปรางคองคใหญ31 ที่สราง
ข้ึนในชวงพุทธศตวรรษที่ 17 และสอดคลองกับการวิเคราะหแผนผังของปรางคสองพี่นองอยางที่
แสดงการวิเคราะหไปแลวขางตน  

                                                            

 30 กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ, 100. 
 31 อนุวิทย เจริญศุภกุล, “การศึกษาสถาปตยกรรมศรีเทพ” ใน เอกสารการศึกษา
สํารวจและวิจัย เลม 1 จารึกที่พบที่ศรีเทพ ประวัติศาสตรศรีเทพ ศิลปะประติมากรรมศรี
เทพ ผังเมืองศรีเทพ สถาปตยกรรมศรีเทพ การสํารวจโบราณสถานศรีเทพ, 5. 
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   อยางไรก็ดีอาจจะสามารถกําหนดอายุของปรางคองคเล็กน้ีไดจากทับ
หลังท่ีติดต้ังอยูบนซุมทางเขาดานหนา ซ่ึงแตเดิมพบตกอยูในบริเวณน้ันและถูก
เคลื่อนยายไปเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี 
กอนที่จะนํากลับมาติดต้ังไวที่ปรางคองคเล็กในปจจุบัน32 ทั้งน้ีการศึกษารูปแบบแบบของ
ทับหลังชิ้นดังกลาวก็อาจจะสามารถกําหนดอายุของปรางคองคเล็กไดอีกทางหน่ึง ดังท่ีจะ
แสดงการวิเคราะหดังนี้ 
  2.3 ทับหลังที่ประดับอยู ณ ปรางคสองพี่นอง เมืองโบราณศรีเทพ (ภาพที่ 
201) 
 

 
 
ภาพที่ 201 ทับหลังอุมามเหศวร ประดับอยูที่ปรางคองคเล็ก ปรางคสองพี่นอง เมืองศรีเทพ  
 
   ทับหลังชิ้นนี้เปนชิ้นที่สมบูรณที่สุด มีลักษณะลวดลายของทับหลังเปนรูป
หนากาลใชมือจับนาค 5 เศียร ลําตัวนาคกลายเปนทอนพวงมาลัยจากบริเวณกลางดานลางของ
ทับหลัง ลักษณะของหนากาลมีริมฝปากลาง ปรากฏทอนแขน และมือ เหนือหนากาลเปนภาพ
สลักรูปพระศิวะโอบเอวพระอุมาอยูบนหลังโคนนทิ หรือที่เรียกวาภาพอุมามเหศวร ลักษณะของ
ทอนพวงมาลัยวกข้ึนมาถึงสวนกลางของทับหลัง ปลายของทอนพวงมาลัยทั้งสองดานตกลงแลว
มวนออกบริเวณดานลางทั้งสองขางของทับหลัง ตอดวยลายกานขด ทอนพวงมาลัยไมมีอุบะมา
แบง สวนบนของทอนพวงมาลัยเปนลายใบไมสามเหล่ียม สวนลางของทอนพวงมาลัยเปนลาย
ใบไมมวนตกลงมาถึง 3 ชั้น 
 

                                                            

 32 กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ, 160. 
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ภาพที่ 202  ลายผาบนโคนนทิ ทับหลังจากปรางคสองพี่นอง เมืองศรีเทพ 
 

 
 
ภาพที่ 203  ลายผาบนโคนนทิ รูปอุมามเหศวรสําริด ศิลปะแบบนครวัด  
ที่มา : Emma C. Bunker and Douglas Latchford, Adoration and Glory The Golden Age of 
Khmer Art (Chicago: Art Media Resources, 2004), 258. 
 
   ลักษณะของทับหลังช้ินนี้ โดยรวมยังคงลักษณะรูปแบบของทับหลังในศิลปะ
บาปวนไวอยางชัดเจน แตอยางไรก็ดีลักษณะเคร่ืองทรงของประติมากรรมบุคคลและลักษณะของ
เศียรนาคที่มีกระบังหนา เปนรูปแบบของศิลปะนครวัด กลาวคือ ลักษณะของเคร่ืองทรงของ
ประติมากรรมบุคคลที่ประติมากรรมพระศิวะมีลักษณะของการนุงผา คือ ขอบผานุงเปนร้ิวเวาลง
ไปมากใตพระนาภี ดานหนามีการชักชายผาออกมาเปนรูปวงโคงออกดานขางยังคงลักษณะผานุง
ในสมัยบาปวนอยู แตลักษณะผานุงของพระอุมาที่นุงผายาวเปนร้ิวและมีการชักชายผาออกมา
ทางดานขางเปนลักษณะของนครวัด33  

                                                            

 33 เร่ืองเดียวกัน, 128. 
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   ลักษณะที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ ลักษณะของลายผารองนั่งที่อยูบนหลัง
ของโคนนทิ ที่มีลักษณะเปนวงโคงตอกันเปนรูปสามเหล่ียม (ภาพที่ 202) อันแตกตางจากลักษณะ
ของรูปอุมามเหศวรในศิลปะกอนหนานี้ แตลักษณะดังกลาวเหมือนกับลายผารองบนหลังของโค
นนทิในประติมากรรมสําริดรูปอุมามเหศวรในสมัยนครวัด34 (ภาพที่ 203) และรวมไปถึงลักษณะ
เคร่ืองทรงของรูปพระอุมาและพระศิวะดวยเชนกัน แตอยางไรก็ดีลักษณะของภาพสลักรูปอุมา
มเหศวรก็ยังคงแสดงรูปแบบความเปนพื้นเมืองบางประการเชน ลักษณะของการปรากฏมือของ
พระอุมาบริเวณใตวงแขนของพระศิวะและมือของพระศิวะบริเวณบั้นเอวของพระอุมา ซึ่งมี
ลักษณะผิดหลักกายวิภาค ลักษณะดังกลาวไมปรากฏในเขมร ลักษณะดังกลาวชวนใหนึกถึง
รูปแบบที่นิยมในศิลปะสมัยทวารวดีภาคอีสานพอสมควร 
 

 
 
ภาพที่ 204 ทับหลังบริเวณระเบียงคต ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 
ภาพที่ 205 ทับหลังจากบริเวณระเบียงคต ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

                                                            

 34 ดูใน Emma C. Bunker and Douglas Latchford, Adoration and Glory The 

Golden Age of Khmer Art (Chicago: Art Media Resources, 2004), 258-259.  
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   ลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งของทับหลังที่ศรีเทพคือ ลักษณะการทําลาย
ใบไมมวนตกลงมาถึง 3 วง และมีลักษณะควานลึก ซึ่งแตกตางจากศิลปะเขมรซ่ึงนิยมทําเปนลาย
ใบไมมวนตกลงเปนวงเพียงวงเดียวเทานั้น แตทั้งนี้ลักษณะการทําเปนลายใบไมมวนตกลงมา
มากกวา 1 วง และควานลึกนั้นเปนลักษณะที่นิยมและพบมากบนทับหลังกลุมศิลปะแบบบาปวน-
นครวัด ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 17 จากปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่มักสลักใตทอน
มาลัยเปนลายใบไมมวน ควานลายลึกซอนกัน 2 วง35 (ภาพที่ 204, 205) หรือ ทับหลังจากปรางกู 
จังหวัดศรีสะเกษ (ภาพที่ 206) จากลักษณะโดยรวมจะเห็นไดวามีความคลายคลึงกับรูปแบบทับ
หลังจากปรางคสองพี่นองพอสมควร กระนั้นการปรากฏจํานวนของลายใบไมมวนที่ตกลงมาถึง 3 
วงก็ยังคงแสดงความแตกตางและเปนปญหาในระดับหนึ่ง   
 

 
 
ภาพที่ 206 ทับหลังจากปรางคกู จังหวัดศรีษะเกษ ปจจุบันเก็บรักษาอยูที่พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

                                                            

 35 ทั้งนี้ทับหลังที่ปราสาทหินพิมายนักวิชาการกําหนดอายุไวในชวงสมัยนครวัดตอนตน 
แตลักษณะของทับหลังโดยรวมยังคงแสดงการผสมกันระหวางศิลปะเขมรชวงกอนหนานี้ดวย
เชนกัน ดูรายละเอียดใน สมิทธิ ศิริภัทร และมยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง: การศึกษาเปรียบเทียบ
ทับหลังที่พบในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2533), 32. 
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   นาสนใจวาการที่ลายใบไมมวนใตทอนพวงมาลัยที่ปรากฏบนทับหลังจาก
เมืองศรีเทพและกลุมทับหลังในสกุลชางพิมาย ชวงบาปวน-นครวัดที่มีจํานวนตางกัน อาจ
เนื่องมาจากเหตุผลดานพื้นที่ไดหรือไม ทั้งนี้เม่ือคาดคะเนจากสายตาถึงขนาดของทับหลังจาก
เมืองศรีเทพนั้นจะพบวาขนาดของทับหลังที่เมืองศรีเทพดูเหมือนจะมีขนาดคอนขางใหญ ประกอบ
กับการแบงองคประกอบของทับหลังโดยการใชทอนพวงมาลัยเปนตัวแบงสวนของทับหลังออกเปน
สองสวนแลวนั้น พบวาทอนพวงมาลัยนั้นคอนไปทางดานบนของทับหลัง ทําใหพื้นที่สลักลาย
ดานบนซึ่งเปนลายใบไมต้ังมีนอยและพ้ืนที่ดานลางของทอนพวงมาลัยในการสลักลายใบไมมวน
นั้นมีมากข้ึน เม่ือประกอบกับขนาดของทับหลังที่มีขนาดใหญ ดังนั้นทับหลังที่เมืองศรีเทพจึงมีเนื้อ
ที่ดานลางมาก ดังนั้นอาจชวนใหคิดไปไดวา การที่ชางสลักเปนลายใบไมมวนซอนกันถึง 3 วงนั้นก็
เพื่อใหสมดุลกับความสูงของทับหลังก็คอนขางชวนใหเชื่อวามีความเปนไปได 
   กระนั้นจากหลักฐานที่ปรากฏในปจจุบันก็อาจจะสามารถกลาวไดวารูปแบบ
ของลายทอนพวงมาลัยที่ประกอบดวยลายใบไมมวนถึงแถวละ 3 วงเปนลักษณะประการหน่ึงที่
แสดงใหเห็นรูปแบบของสกุลชางพื้นเมืองศรีเทพ นอกจากนี้รูปแบบของการประดับลวดลายใบไม
มวนใตทอนพวงมาลัยจํานวน 3 วงนั้น ก็ปรากฏบนทับหลังดานทิศใตของมุขปรางคประธานดาน
ทิศตะวันออก วัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี36 (ภาพที่ 207) จึงเปนหลักฐานสําคัญที่แสดงให
เห็นถึงความสัมพันธของสกุลชางศรีเทพและสกุลชางละโว ลพบุรีในสมัยตอมาอีกประการหนึ่ง 
 

                                                            

 36 ทับหลังจากวัดมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ชิ้นนี้แมวาจะยังคงรูปแบบทับหลังในศิลปะ
บาปวนอยูอยางชัดเจน และเคยเช่ือกันวาเปนทับหลังของเดิมถูกนํามาใชใหม กระนั้นการที่ทับหลัง
ชิ้นนี้ใชศิลาแลงเปนโกลนและปนปูนในการประดับลายนั้น แสดงความแตกตางจากการทําทับหลัง
ในศิลปะเขมรทุกสมัย ซึ่งมักจะใชหินทรายเปนหลักในการสลักทับหลัง ทั้งนี้แมวาในสมัยบายนก็
ยังพบวาในสวนของทับหลังนั้นก็คงยังใชหินทรายในการสลักอยู ดังนั้นจึงนาจะสรางข้ึนของปรางค
ประธานโดยชางที่ไมมีความชํานาญในการสลักหินทรายแบบเกาแลว จึงหันมาใชศิลาแลงเปน
โกลนและปนปูนทําลวดลายแทน ราวคร่ึงหลังของพุทธศตวรรษที่ 18. ดูเพิ่มเติมใน สมิทธิ ศิริภัทร 
และมยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง : การศึกษาเปรียบเทียบทับหลังที่พบในประเทศไทยและ
ประเทศ, 152. 
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ภาพที่ 207 ทับหลังประดับมุขปรางคประธาน วัดมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 
 
   ดังน้ันทับหลังอุมามเหศวร ที่ประดับอยูที่ปรางคองคเล็ก โบราณสถาน
ปรางคสองพี่นอง ซ่ึงมีความสัมพันธทางดานรูปแบบบางประการกับทับหลังในสกุลชางพิ
มาย บริเวณที่ราบสูงโคราช สามารถกําหนดอายุอยูในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 17-ครึ่ง
หลังของพุทธศตวรรษที่ 1737 ฉะนั้นปรางคองคเล็กจึงนาจะสรางขึ้นในชวงเวลาดังกลาว
หรือหลังจากการสรางปรางคองคใหญเล็กนอย 
 3. สวนยอด 
  ปรางคทั้งสององค ณ โบราณสถานปรางคสองพี่นอง สวนยอดไดพังทลายลงมาส้ิน
แลว เหลือเพียงรองรอยของสวนของช้ันซอนชั้นแรก ดังนั้นจึงไมสามารถแสดงการตรวจสอบใด ๆ 
ได ทั้งนี้อยางที่กลาวไวแลวในสวนของปรางคศรีเทพวาการที่พบนาคปกและกลุมกลีบบัวซ่ึงอาจจะ
รองรับสวนของหมอน้ํา (กลศ) อันเปนสวนยอดสุดนั้น ก็อาจจะกลาวไดแตเพียงวายอดของ
ปรางคทั้งสององคที่ปรางคสองพ่ีนองนั้น ควรจะมีลักษณะเปนพุมขึ้นไปเชนเดียวกับ
ปราสาทหินพิมาย  
 

                                                            

 37 สมิทธิ ศิริภัทร และมยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง : การศึกษาเปรียบเทียบทับหลัง
ที่พบในประเทศไทยและประเทศ, 128.  
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ปรางคฤๅษี 
 

 
 
ภาพที่ 208 ปรางคฤๅษี เมืองศรีเทพ 
 

 
 
ภาพที่ 209 ภาพถายเกาปรางคฤๅษี เมืองศรีเทพ  
ที่มา: กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2550), 23. 
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 ปรางคฤๅษี (ภาพที่ 208) เปนปรางคแบบเขมรอีกหนึ่งองคที่อยูนอกเมืองเขตเมือง หาง
ออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในบริเวณวัดปาสระแกว องคปรางค
ฤๅษีในอดีตสวนยอดหักพังไปตามธรรมชาติ ตอมามีสํานักสงฆมาต้ังหลักแหลงจึงทําการกอเติม
สวนยอดขององคปรางคเพื่อใหประโยชน จนสวนยอดขององคปรางคนั้นผิดรูปไป อยางไรก็ดีตัว
ปรางคในสวนของเรือนธาตุนั้นเมื่อพิจารณารวมกับภาพถายเกาคร้ังเมื่อสมเด็จฯกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพทรงเสด็จมาสํารวจเมืองศรีเทพก็แสดงใหเห็นวาสวนเรือนธาตุของปรางคฤๅษียังคงรูป
แบบเดิมอยู (ภาพที่ 209)  
 ทั้งนี้ปรางคฤๅษีอาจจะยังคงรูปแบบเดิมอยูบางนั้น แตก็ไดรับการบูรณะใหมทั้งหลังทํา
ใหการศึกษารูปแบบเพื่อกําหนดอายุมีขอจํากัดเพิ่มมากข้ึน จึงตองทําการศึกษาดวยความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ ทั้งนี้ผูเขียนจะดําเนินการศึกษาวิเคราะหนําเสนอในภาพรวม โดยไมแบงแยก
การศึกษาเปนสวน ๆ เพื่อหลีกเล่ียงขอจํากัดในการศึกษาดังที่กลาวไปแลวขางตน ดังตอไปนี้ 
 ปรางคฤๅษีกับประเด็นการกําหนดอายุ 
 ปรางคฤๅษี ที่ผานมายังคงไมไดรับการศึกษาหรือทําการกําหนดอายุที่ชัดเจนนัก 
อยางไรก็ดี จากการศึกษาของ อนุวิทย เจริญศุภกุล ซึ่งไดใหขอสังเกตอันเปนแนวทางไปสูการ
กําหนดอายุ โดยกลาววา แบบสถาปตยกรรมปรางคฤๅษีมีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ ประการ
แรก บัวหัวเสาใชเชิงแบบบัวคว่ํา-บัวหงาย ถึงแมวาบัวคว่ําจะไมคอยชัดเจนนัก แตก็เห็นการที่ตอง
เพิ่มองคประกอบทั้งสวนบน-ลางของบัวหัวเสา ประการที่สอง เหนือประตูปลอมข้ึนไปซึ่งจะเปนที่
ตําแหนงของหนาบันจะสรางเปนวงโคงไว ซึ่งในภาพรวมอาจคลายศิลปะจามอยูบางสวนแผนผัง
จะเพิ่มมุมไมสิบสองธรรมดา จึงสันนิษฐานวาปรางคองคนี้นาจะสรางอยูในชวงศิลปะแปรรูปจนถึง
เกลียงหรือระหวางชวงตนพุทธศตวรรษที่ 1638    
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการศึกษาและขอสันนิษฐานขางตนยังคงนําไปสูคําถามที่วา
สามารถใชในการกําหนดอายุปรางคฤษีไดหรือไม เนื่องจากขอสันนิษฐานประการแรกของ อนุวิทย 
เจริญศุภกุล พบวาลักษณะของการทําบัวหัวเสาของปรางคฤๅษี แมจะยังคงรูปแบบบัวคว่ํา-บัวหงาย
อยูบางแตก็ผานการบูรณะมาเปนอยางมากแลวจึงยากที่จะทราบไดวารูปแบบเดิมเปนอยางไร 
อีกทั้งลักษณะบัวหัวเสาที่ทําบัวหงายขนาดใหญและบัวคว่ําขนาดเล็กนั้น (ภาพที่ 210, 211)        

                                                            

 38 ดูเพิ่มเติมใน อนุวิทย เจริญศุภกุล, “การศึกษาสถาปตยกรรมศรีเทพ,” ใน เอกสาร
การศึกษาสํารวจและวิจัย เลม 1 จารึกท่ีพบที่ศรีเทพ ประวัติศาสตรศรีเทพ ศิลปะ
ประติมากรรมศรีเทพ ผังเมืองศรีเทพ สถาปตยกรรมศรีเทพ การสํารวจโบราณสถาน
ศรีเทพ, 3. 
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ก็ยังคงปรากฏเปนรูปแบบที่พบโดยทั่วไปในศิลปะเขมร และเมื่อพิจารณารูปแบบของบัวหัวเสาใน
ภาพรวมก็ยังพบวามีลักษณะคลายกับบัวหัวเสาที่ปรางคสองพี่นอง (ภาพที่ 212, 213) ภายใน
เมืองศรีเทพ ดังนั้นจึงเชื่อวาการใชระเบียบการประดับบัวหัวเสาเปนตัวชวยในการกําหนดอายุคง
ไมสามารถกระทําได 
 

 
 
ภาพที่ 210 รูปแบบบัวหัวเสา ปรางคฤๅษี 
 

 

บัวหงาย 

บัวคว่ํา 

 
ภาพที่ 211 ลายเสนบัวหัวเสาในรูปแบบบัวหงายขนาดใหญและบัวคว่ําขนาดเล็ก 
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ภาพที่ 212 รูปแบบบัวหัวเสา ปรางคองคใหญ ปรางคสองพี่นอง  
 

 
 

ภาพที่ 213 ลายเสนรูปแบบหัวเสาแบบบัวคว่ํา-บัวหงาย ปรางคองคใหญ ปรางคสองพี่นอง 
 
 ประการที่สอง ที่กลาววาเหนือประตูทั้งส่ีดานมีซุมหนาบันที่กออิฐเปนวงโคง ซึ่งอาจจะ
คลายศิลปะจามนั้น เมื่อยอนกลับไปพิจารณาการทําหนาบันในศิลปะจามชวงแรก โดยเฉพาะหนา
บันปราสาทมิเซิน E1 ซึ่งเปนปราสาทที่เกาที่สุดในศิลปะจาม ในชวงพุทธศตวรรษที่ 13 พบวา
รูปแบบหนาบันกอเปนวงโคงคอนขางแคบและเล็ก รวมไปถึงพื้นที่ดานบนนอยมาก เพียงพอ
สําหรับสลักกรอบหนาบันเปนรูปมกรคายวงโคงเทานั้น39 (ภาพที่ 214) ซึ่งแตกตางจากการกอซุม

                                                            

 39 ทั้งนี้รูปแบบซุมหนาบันในศิลปะจาม สมัยมิเซิน E1 เปนศิลปะเดียวที่กอหนาบันเปน
วงรูปมกรคายวงโคงอันไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดีย ในศิลปะจามสมัยตอมา กรอบซุมหนา
บันมีการพัฒนาโดยยืดแหลมสูงข้ึน ตอนลางมีพื้นที่แคบ ดูคลายพินฝร่ังกลับหัวลง ดังเชนปราสาท
หัวลาย ศิลปะแบบหัวลาย ชวงพุทธศตวรรษที่ 14 กอนจะพัฒนาเปนซุมรูปใบหอกในศิลปะแบบ
บินด่ิน ชวงพุทธศตวรรษที่ 17-18 ในที่สุด ดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบซุมหนาบันในศิลปะจาม
ไดใน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรศิลปะประเทศใกลเคียง อินเดีย, ลังกา, ชวา, 
จาม, ขอม, พมา, ลาว, พิมพคร้ังที่ 5, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 197-198.  



 191 

หนาบันที่ปรางคฤๅษี ที่กอเช่ือมโยงไปจากสวนของหัวเสาโดย หัวเสาดานนอกทั้งสองดานกออิฐ
เปนแผงตรงข้ึนไปและหักมาบรรจบกันในมุมฉาก ขณะที่หัวเสาดานในกออิฐซอนมาบรรจบกันเปน
วงโคง (ภาพที่ 215) แมวาจะกอเปนวงโคงเล็กแคบแตก็มีการกอแนวอิฐตอยาวข้ึนไปเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาทําใหมีพื้นที่ในการสลักลวดลายมากขึ้น ซึ่งแตกตางจากการทําซุมหนาบันใน
ศิลปะจาม ศิลปะแบบมิเซิน E1 อยางเห็นไดชัด ทั้งนี้ลักษณะการกอซุมหนาบันของปรางคฤๅษี
นาจะมีความคลายคลึงกับการกอซุมในกลุมปราสาทอิฐศิลปะเขมรมากกวา 
 

 
 
ภาพที่ 214 ซุมปราสาทมิเซิน E1 ประเทศเวียดนาม  
 (ภาพจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. เชษฐ ติงสัญชลี) 
 

 
 
ภาพที่ 215 ซุมหนาบันปรางคฤๅษี เมืองศรีเทพ 
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ภาพที่ 216 หนาบัน ปราสาทพะโค ประเทศกัมพูชา 
 

 
 
ภาพที่ 217 หนาบัน ปราสาทกระวาน ประเทศกัมพูชา 
 
 กลุมปราสาทอิฐในวัฒนธรรมเขมรที่ปรากฏลักษณะการกออิฐบริเวณหนาบันจากหัว
เสาดานนอกเปนแผนส่ีเหล่ียมผืนผาและหัวเสาภายในกอบรรจบกันเปนวงโคงอยางเดนชัด คือ 
การกอซุมหนาบันต้ังแตชวงศิลปะแบบพะโคเปนตนมา รูปแบบการกออิฐหนาบันโดยใหสวนริมซ่ึง
เปนสวนสําหรับสลักกรอบซุมหนาบันนูนหนาออกมาและพื้นที่ตรงสวนกลางของหนาบันที่ปราสาท
พะโค (ภาพที่ 216) ปราสาทกระวาน (ภาพที่ 217) ศิลปะแบบพะโคและปราสาทบาแค็ง (ภาพที่ 
218) ในศิลปะแบบบาแค็ง ในชวงตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 15 ตามลําดับ ทั้งนี้รูปแบบดังกลาวก็
ยังคงตางจากการกอซุมหนาบันของปรางคฤๅษี เนื่องจากในสวนที่หุบเขาไปเปนวงโคงของ
ปราสาททั้ง 3 หลังนั้นเปนพื้นที่ใชสําหรับแกะสลักลายหนาบันในขณะที่วงโคงที่ปรากฏที่ปรางค
ฤๅษี ไมมีพื้นที่สําหรับสลักลวดลายใด ๆ ได  
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ภาพที่ 218 หนาบัน ปราสาทบาแค็ง ประเทศกัมพูชา 
 

 
 
ภาพที่ 219 ซุมหนาบันปราสาทยายเหงา จังหวัดสุรินทร 
 

 
 
ภาพที่ 220 ซุมหนาบันปราสาทบานไพล จังหวัดสุรินทร 
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 เม่ือพิจารณารูปแบบของการกอซุมหนาบันของปรางคฤๅษีรวมกับกลุมปราสาทอิฐใน
วัฒนธรรมเขมรในประเทศไทยชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 16 พบวามีความใกลเคียงกันพอสมควร 
กลาวคือ รูปแบบการกอซุมหนาบันโดยการกออิฐข้ึนจากหัวเสาดานนอกทั้งสองดานมาบรรจบกัน
เปนแผงรูปส่ีเหล่ียมผืนผาเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับสลักอิฐเปนกรอบและภาพหนาบัน และหัวเสา
ดานในทั้งสองดานกออิฐบรรจบกันเปนวงโคงขนาดเล็ก ซึ่งพื้นที่ภายในวงโคงไมสามารถใช
ประโยชนในการสลักภาพใด ๆ ดังปรากฏบนการกอซุมหนาบันที่ปราสาทยายเหงา (ภาพที่ 219) 
และปราสาทบานไพล (ภาพที่ 220) จังหวัดสุรินทร  
 ลักษณะการกออิฐเปนซุมหนาบันรูปแบบดังกลาวขางตนมีความคลายคลึงกับรูปแบบ
กับการกอซุมหนาบันที่ปรางคฤๅษีเปนอยางมาก แตทั้งนี้การที่ซุมหนาบันของปรางคฤๅษีมีขนาด
เล็กกวาก็เนื่องจากขนาดของปรางคฤๅษีที่มีขนาดยอมกวาปราสาทอิฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ก็เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหการกอแผงหนาบันมีขนาดเล็กลงไปดวย  
 เมื่อพิจารณาดังนี้ก็ทําใหสันนิษฐานไดในชั้นตนวารูปแบบการทําซุมหนาบันที่
ปรากฏวงโคงของปรางคฤๅษีนั้นไมมีความเกี่ยวของกับศิลปะจามและอาจไมสามารถ
กําหนดอายุเกาไปถึงชวงศิลปะแบบแปรรูปจนถึงเกลียงได (ปลายพุทธศตวรรษท่ี 15-
กลางพุทธศตวรรษที่ 16) แตกลับมีความใกลเคียงกับกลุมปราสาทอิฐในชวงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 16 รวมสมัยศิลปะแบบบาปวน ดังเชนปรากฏที่ปราสาทยายเหงา และปราสาท
บานไพล เปนตน  
 กระน้ันก็ยังไมสามารถกําหนดอายุลงไปไดวาปรางคฤๅษีสรางข้ึนในชวงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 16เนื่องจากรูปแบบบางประการที่ปรากฏบนปรางคฤๅษีก็ยังแสดงลักษณะพิเศษท่ี
แปลกออกไปจากกลุมปราสาทในวัฒนธรรมเขมรทั้งในเมืองพระนครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย คือ ที่มุมขนาบมุมประธานปรากฏการทําลวดบัวหัวเสาลอย อยูในระดับเดียวกับ
บัวหัวเสาของซุมประตูหนาและซุมประตูหลอกทุกดาน (ภาพที่ 221) เมื่อตรวจสอบรูปแบบภาพรวม
ของปรางคฤๅษีในปจจุบันเทียบกับภาพถายเกาของปรางคฤๅษีเมื่อคร้ังสมเด็จฯกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพไดเสด็จไปยังเมืองศรีเทพ ชวง พ.ศ.2447 พบวายังคงมีรูปแบบใกลเคียงกัน และก็ยัง
ปรากฏรูปแบบของการทําบัวหัวเสาที่มุมขนาบมุมประธานปรากฏข้ึนแลว จึงนาจะเช่ือไดวาการทํา
บัวหัวเสาที่มุมดังกลาวเปนรูปแบบดังเดิม (ดูภาพที่ 209)  
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ภาพที่ 221 บัวหัวเสาลอย ปรางคฤๅษี 
 
 

 
 
ภาพที่ 222 การทําซุมซอน ปรางคศรีเทพ 
 
 อนึ่งรูปแบบดังกลาวเมื่อมองในภาพรวมทําใหดูเหมือนมีการทําซุมซอน อยางไรก็ตาม
ถาเปนการทําซุมซอนนั้น ซุมดานหนาควรจะมีขนาดยอมเล็กลงมากวาซุมดานหลัง เนื่องจากชางจะ
ไดมีพื้นที่ในการสลักหนาบันของซุมทั้งสองชั้น ดังปรากฏในกลุมปราสาทหินพิมาย (ดูภาพที่ 189) 
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ปราสาทพนมรุง (ดูภาพที่ 188) รวมไปถึงการทําซุมซอนของปรางคสองพี่นอง (ดูภาพที่ 184) และ
ปรางคศรีเทพ (ภาพที่ 222) ภายในเมืองโบราณศรีเทพ แตทั้งนี้รูปแบบดังกลาวกลับชวนใหคิดถึง
รูปแบบการทําบัวหัวเสาลอยที่ปรากฏบนมุมขนาบมุมประธานของปรางคสองพี่นอง อันเปน
ลักษณะเฉพาะของสกุลชางศรีเทพเสียมากกวา (ดูภาพที่ 193)  
 

 
 
ภาพที่ 223 การทําเรือนธาตุจําลองบริเวณชั้นซอน ปรางคฤๅษี 
 
 แมวาปรางคฤๅษีจะปรากฏการทําลวดบัวเชิงอยูในระดับเด่ียวกันและปรากฏการทํา
ซุมประตูเด่ียวไมมีการทําซุมซอน อีกทั้งมีรูปแบบการกอหนาบันอันเปนลักษณะที่พบในกลุม
ปราสาทอิฐในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนมา แตกระนั้นการที่ปรางคฤๅษีปรากฏการทํา
บัวหัวเสาลอยที่มุมขนาบมุมประธานและปรากฏรูปแบบการทําเรือนธาตุจําลองที่ชั้นซอนโดยการ
ลอกแบบจากเรือนธาตุทุกประการและมีการทําบัวหัวเสาลอยที่มุมขนาบมุมประธานของเรือนธาตุ
จําลองช้ันแรก (ภาพที่ 223) ดวยนั้น เหตุดังกลาวยังคงเปนลักษณะพิเศษที่ไมสามารถเทียบเคียง
ไดกับกลุมปราสาทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือแมกระทั้งปรางคสองพี่นองที่มีการทาํบัวหวัเสา
ลอยเชนเดียวกันแตก็ยังไมสามารถเปรียบเทียบไปถึงสวนของช้ันซอนของปรางคสองพี่นองไดวามี
การจําลองรูปแบบเรือนธาตุและมีการทําบัวหัวเสาลอยที่มุมขนาบมุมประธานของเรือนธาตุจําลอง
แตละชั้นดวยหรือไม ทําใหไมสามารถกําหนดชี้ชัดไดวาระหวางปรางคฤๅษีหรือปรางคสองพี่
นองที่ใดสรางขึ้นกอน และการทําบัวหัวเสาลอยน้ันเกิดขึ้น ณ ที่ใดกอนเน่ืองจากยังขาด
หลักฐานหลายอยางอันเปนปจจัยที่จะกําหนดลงไปได ทั้งนี้จึงทําไดเพียงกําหนดอายุ
ปรางคฤๅษีอยางกวาง ๆ วาคงจะเปนปรางคอิฐในสกุลชางศรีเทพ มีอายุอยูในชวงกลาง
พุทธศตวรรษท่ี 16-กลางพุทธศตวรรษท่ี 17     
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ทับหลัง 2 ชิ้นที่เมืองศรีเทพ: รูปแบบและขอสังเกตบางประการ 
 ลวดลายบนทับหลังในศิลปะเขมรเกือบทุกยุคทุกสมัยถูกสงตอความนิยมทางดาน
รูปแบบมายังดินแดนประเทศไทยในปจจุบัน โดยเฉพาะกลุมปราสาทขอมในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย โดยตัวอยางทับหลังแบบศิลปะเขมรที่พบใน
ประเทศไทยที่เกาที่สุด คือ ทับหลังที่พบที่วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี ซึ่งเปนทับหลังชวงกอนเมือง
พระนคร สมัยถาลาบริวัติ ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 1240 
 ลักษณะของทับหลังในศิลปะเขมรที่ปรากฏในดินแดนประเทศไทยน้ัน มีลักษณะ
โดยรวมที่คลายคลึงกันแตรายละเอียดของลวดลายในทับหลังแตกตางออกไปบางประการ ซึ่ง
แสดงถึงพัฒนาการทางดานรูปแบบที่เปนแบบทองถิ่น หรือการเลือกรับรูปแบบมาปรับผสมผสาน
ใหเขากับความนิยมกับลักษณะลายด้ังเดิมที่เขามาในชวงกอนหนานี้41  
 อยางไรก็ดีในพื้นที่ที่หางไกลจากเมืองพระนครศูนยกลางของวัฒนธรรมเขมรอยาง
เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ไดพบทับหลัง 3 ชิ้น ปจจุบันประดับอยูที่ปรางคองคเล็ก 
โบราณสถานปรางคสองพี่นอง 1 ชิ้น ซึ่งอยูในสภาพสมบูรณ ดังที่ไดแสดงการวิเคราะหและ
กําหนดอายุไวแลวในสวนของการวิเคราะหและการกําหนดอายุปรางคสองพี่นอง ในขณะที่ชิ้นที่ 2 
เก็บรักษาไวที่ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา และช้ินที่ 3 ถูกเก็บ
รักษาที่ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง จ.สุโขทัย ทับหลังทั้งสามชิ้นนอกจากจะพบในเมือง
ศรีเทพซ่ึงเปนพื้นที่ ๆ หางไกลจากเมืองพระนครแลว ยังคงแสดงลักษณะบางประการซึ่งไมปรากฏ
ในทับหลังศิลปะเขมร  
 ทั้งนี้อาจทําการศึกษาทับหลังที่พบบริเวณเมืองศรีเทพทั้ง 2 ชิ้นที่เหลือ ไลเรียงกันไป
ตามลําดับดังตอไปนี้ 

                                                            

 40 สมิทธิ ศิริภัทร และ มยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง : การศึกษาเปรียบเทียบทับหลัง
ที่พบในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา, 21. 
 41 ดูรายละเอียดใน เร่ืองเดียวกัน, 34-36. 
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 การศึกษาเปรียบเทียบทับหลังในศิลปะเขมรกับทับหลังที่พบที่เมืองศรีเทพ 
 1. ทับหลังท่ีเก็บรักษาไวที่ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 224)  
 

 
 
ภาพที่ 224 ทับหลังจากเมืองศรีเทพ ปจจุบันเก็บรักษาอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
  ทับหลังชิ้นนี้ อยู ในสภาพชํา รุดพอสมควร  โดยลักษณะของทับหลังมีซุม
ประติมากรรมอยูกลางทับหลัง ประติมากรรมในซุมชํารุดอยางมาก ลายหนากาลหายไป ปลาย
กรอบซุมเปนนาค 5 เศียร (มองเห็นจากดานหนา 3 เศียร) ดานขางของซุมประติมากรรมเปนสิงห
เอ้ียวตัวมองเห็นสวนอกและหนาเต็ม จับทอนพวงมาลัยที่วกข้ึนไปบริเวณสวนกลางของทับหลัง 
โดยปลายของทอนพวงมาลัยตกไปเปนวงโคงเล็กนอยและมวนออกบริเวณปลายทับหลังทั้งสอง
ดาน ดานบนทอนพวงมาลัยเปนลายใบไมสามเหล่ียมหันเขาหันออก โดยที่เส้ียวทั้งสองดานมี
รองรอยของอุบะเปนบัวขาบต้ังข้ึนแบงลายใบไมสามเหล่ียมหันเขาและหันออกออกจากกัน บริเวณ
ใตทอนพวงมาลัยเปนลายใบไมมวนที่อยูติดกับทอนพวงมาลัยและถัดลงชํารุดมาก แตจาก
ภาพถายเกาปรากฏเปนประติมากรรมบุคคลยืนเรียงกัน (ภาพที่ 225) 
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ภาพที่ 225 ภาพถายเกาทับหลังจากเมืองศรีเทพ  
ที่มา: กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2550), 24. 
 
  ทับหลังชิ้นนี้แมลักษณะโดยรวมยังคงชวนใหนึกถึงรูปแบบทับหลังในศิลปะบาปวน
ไดพอควร แตอยางไรก็ดีลักษณะของอุบะบัวขาบต้ังข้ึนที่แบงลายใบไมสามเหล่ียมออกจากกันนั้น 
เปนรูปแบบที่มักปรากฏในทับหลังหลายชิ้นที่ปราสาทหินพิมาย ศิลปะแบบนครวัด (ภาพที่ 226
และดูภาพที่ 204, 205) กระนั้นลักษณะพิเศษประการหนึ่งที่ไมเคยปรากฏในศิลปะเขมรหรือทับ
หลังช้ินอ่ืน ๆ ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคือการทําประติมากรรมบุคคล
รองรับลายใบไมมวนที่ใตทอนพวงมาลัย ทั้งนี้แมวาลักษณะการทําประติมากรรมบุคคลยืนเรียงกัน
หรือการสลักภาพทับหลังเปนภาพเลาเร่ืองบุคคลจํานวนมากนั้นจะเร่ิมปรากฏมาแลวในทับหลัง
ศิลปะแบบบาปวน42 ซึ่งมักแบงออกเปน 1 หรือ 2 แนว โดยที่ไมมีลายพันธุพฤกษาเขามาประกอบ

                                                            

 42 ทับหลังในสมัยบาปวนอาจแบงไดเปน 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 เปนทับหลังภาพเลา
เร่ืองซ่ึงมีภาพบุคคลมากกวาที่เคยปรากฏบนทับหลังของศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร ภาพเลา
เร่ืองนี้มักแบงออกเปน 1-2 แนวโดยไมมีลายพันธุพฤกษาเขามาประกอบเลย แบบที่ 2 เปนทับ
หลังลวดลายพันธุพฤกษา ซึ่งตรงกลางของทอนพวงมาลัยที่ออนโคงลงมาถึงสวนกลางของทับหลัง 
มีรูปหนากาล โดยเหนือหนากาลมักมีเทวดาประทับนั่งในซุมเรือนแกว หรือเปนภาพเลาเร่ือง มักจะ
ทําเปนเร่ืองกฤษณาอวตาร ดูรายละเอียดใน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 74-75; 
สมิทธิ ศิริภัทร และมยุรี วีระประเสริฐ. ทับหลัง: การศึกษาเปรียบเทียบทับหลังที่พบใน
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา, 24. 
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เลย ตัวอยางเชน ทับหลังที่ปราสาทไพรถนัล ประเทศกัมพูชา (ภาพท่ี 227) หรือทับหลังจาก
ปราสาทสระกําแพงใหญ43 จังหวัดศรีสะเกษ (ภาพที่ 228)  
 

 
 
ภาพที่ 226 ทับจากปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 
ภาพที่ 227 ทับหลังจากปราสาทไพรถนัล ประเทศกัมพูชา  
ที่มา: หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการคาคุรุสภา, 2539), ภาพที่ 
31, 77. 
 

                                                            

 43 ทับหลังช้ินนี้ประดับอยูที่กรอบประตูทางเขาบรรณาลัยหลังเหนือ อันแสดงลักษณะ
เฉพาะถิ่นที่ไมเคยปรากฏในทับหลังจากประเทศกัมพูชาเลย คือ ปรากฏแนวโนมทางกามวิสัย คือ
การทําพระบาทซายของพระวิษณุยกข้ึนเข่ียพระถันของนางภูมิเทวีซึ่งเปนความนิยมแบบพื้นเมือง 
ดูใน เร่ืองเดียวกัน, 106. 
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ภาพที่ 228 ทับหลังจากปราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีษะเกษ 
 
  อยางไรก็ดีทับหลังศิลปะแบบบาปวนบางชิ้นก็ยังแสดงลักษณะของการผสมผสาน
กันระหวางทับหลังภาพเลาเร่ืองและทับหลังลวดลายพันธุพฤกษา กระน้ันก็ยังแบงทับหลังออกเปน 
2 แนว คือแนวลางประกอบดวยภาพบุคคล และแนวบนประดับดวยลายกานขดที่มวนสลับกัน ซึ่ง
บางคร้ังอาจมีภาพบุคลเขามาประกอบแตก็ไมปรากฏลายทอนพวงมาลัยรวมอยูดวยเลย เชน ทับ
หลังจากปราสาทโรงเบง โรเมียะ44  
  ในขณะที่ทับหลังจากเมืองศรีเทพ ที่เก็บรักษาอยูที่พิพิธภัณฑเจาสามพระยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงแสดงรูปแบบหลักของทับหลังสมัยบาปวน-นครวัด ในรูปแบบของ
ทับหลังลวดลายพันธุพฤกษาซ่ึงยังคงปรากฏลายทอนพวงมาลัยเปนตัวแบงสวนของทับหลัง 
บริเวณกลางทับหลังปรากฏซุมเรือนแกวสําหรับประดับประติมากรรมเทวดา โดยสวนบนของทอน
พวงมาลัยยังคงประดับลายใบไมต้ัง อยางไรก็ดีสวนลางของทอนพวงมาลัยมีการประดับลายใบไม
มวนลงมาเพียง 1 วง โดยพื้นที่ ๆ เหลือสลักเปนประติมากรรมบุคคลยืนเรียงกัน ทั้งนี้รูปแบบ
ดังกลาวไมเคยปรากฏมากอนในศิลปะเขมรไมวาจะเปนในประเทศกัมพูชาหรือในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งรูปแบบดังกลาวอาจจัดไดวาเปนพัฒนาการหรือรูปแบบ
เฉพาะอีกประการหนึ่งในสกุลชางเขมรที่เมืองศรีเทพ  
  อนึ่งการแตงการของบุคคลในภาพท่ีปรากฏการชักชายผาเปนวงโคงบริเวณ
ดานขาง โดยลักษณะดังกลาวแมวายังคงเปนรูปแบบการนุงผาในสมัยบาปวน45 แตลักษณะซุมที่มี

                                                            

 44 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 75. 
 45 ลักษณะการนุงผาเชนนี้มักปรากฏอยูในภาพสลักและภาพลอยตัวบาง ดูเพิ่มเติมใน 
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 299. 
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ปลายกรอบซุมเปนนาค 5 เศียรสวมกระบังหนา ตลอดจนลักษณะของสิงหที่เอ้ียวตัวโดยมองเห็น
ชวงอกและหนาเต็มนั้น เปนการแสดงรูปแบบศิลปะในสมัยนครวัดอยางชัดเจน ดังนั้นทับหลังช้ินนี้
ก็คงจัดอยูในศิลปะสมัยนครวัดแลว 
  ฉะนั้นทับหลังจากเมืองศรีเทพชิ้นนี้จึงอาจจัดเปนทับหลังในสกุลชางเขมรที่
เมืองศรีเทพ โดยแสดงลักษณะเฉพาะถ่ินบางประการ คือ รูปแบบการทํารูปบุคคลรองรับ
ลายใบไมมวนซ่ึงไมเคยปรากฏมากอนในกลุมทับหลังจากประเทศกัมพูชา และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นอกจากน้ีรูปแบบของการทําบัวขาบแบงเสี้ยวของ
ลายใบไมต้ังออกจากกันนั้นยังเปนรูปแบบที่มักจะปรากฏในกลุมทับหลังจากปราสาท
หินพิมาย และปราสาทหลังอ่ืน ๆ บริเวณที่ราบสูงโคราช อาทิ ทับหลังบางชิ้นจาก
ปราสาทพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย ซ่ึงอาจแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสกลุชางเขมร
ที่เมืองศรีเทพและสกุลชางพิมายบริเวณท่ีราบสูงโคราช สอดรับกับการศึกษาในสวนของ
ปรางคศรีเทพและปรางคสองพี่นองอันแสดงความสัมพันธกับปราสาทหินพิมายเชนกัน 
ดังน้ันทับหลังช้ินนี้อาจกําหนดอายุอยูในชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี 17-ปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 17 รวมสมัยกับศิลปะเขมรแบบนครวัด 
 2. ทับหลังที่เก็บรักษาที่ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง จังหวัดสุโขทัย 
(ภาพท่ี 229) 
 

 
 
ภาพที่ 229 ทับหลังจากเมืองศรีเทพ ปจจุบันเก็บรักษาอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง 

จังหวัดสุโขทัย 
 
  ทับหลังช้ินนี้อยูในสภาพไมคอยสมบูรณนัก โดยบริเวณสวนกลางดานลางถึง
บริเวณกลางทับหลังหักหายไป แตยังคงปรากฏลักษณะของลายอ่ืน ๆ คอนขางชัดเจน กลาวคือ 
ยังคงเหลือลายทอนพวงมาลัยที่เร่ิมบริเวณสวนกลางเบื้องลางของทับหลังและวกข้ึนมาบริเวณ
สวนกลางของทับหลัง ที่เส้ียวของทอนพวงมาลัยทั้งสองขางขาดออกจากกันโดยมีลายเสนเล็ก ๆ 
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ผากลางทํานองพวงอุบะขนาดเล็กทําใหเกิดเปนลายใบไมมวนชนกันโดยทําลายใบไมมวนตกลง
ซอนกัน 3 วง อุบะเสนเล็กที่หอยลงมาถึงสวนลางของทับหลัง ยังคงเหลือรองรอยของปลายอุบะซึ่ง
มีลักษณะคลายบัวขาบ ดานบนของทอนมาลัยเปนลายใบไมสามเหล่ียมเรียงหันหนาไปในทิศทาง
เดียวกัน ไมปรากฏรองรอยของอุบะ  
  ลักษณะของทับหลังชิ้นนี้โดยเมื่อพิจารณาจากสวนของทอนพวงมาลยัทีถ่กูแบงโดย
อุบะ และลักษณะบริเวณทอนมาลัยที่ถูกแบงตกลงมาเปนลายใบไมมวนนั้นลักษณะดังกลาวชวน
ใหนึกถึงทับหลังชิ้นหนึ่งจากปราสาทกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ (ภาพที่ 230) กลาวคือลักษณะ
ของทับหลังที่ปราสาทกําแพงใหญมีอุบะเปนเสนเล็ก ๆ มาแบงที่เส้ียวของมาลัยทั้งสองขาง และ
ทอนพวงมาลัยที่ถูกแบงตกลงมาเปนลายใบไมมวนติดกัน ซึ่งลักษณะดังกลาวไมเคยปรากฏในทับ
หลังศิลปะเขมร โดยทับหลังชิ้นดังกลาวนักวิชาการกําหนดอายุอยูในสมัยบาปวน46 และทับหลังชิน้
ดังกลาวมีลักษณะคลายคลึงกับลักษณะทับหลังที่เก็บรักษาอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
รามคําแหง จังหวัดสุโขทัย เปนอยางมาก  
  อนึ่งบริเวณสวนกลางของทับหลังที่หักหายไป จนไมสามารถเห็นไดวาเปนลักษณะ
ใด แตจากลักษณะโดยรวมของทับหลังที่ปราสาทกําแพงใหญอันมีลักษณะเปนหนากาลคายวงโคง 
ดานบนของหนากาลเปนลายเทวดาอยูในซุม หรือเทวดาอยูบนพาหนะก็เปนลักษณะที่นิยมในชวง
บาปวน และลักษณะดังกลาวปรากฏแลวในทับหลังที่ประดับอยูที่ปราสาทหลังเล็กปรางคสองพี่
นองเมืองศรีเทพ ดังนั้นสวนกลางของทับหลังที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง จังหวัดสุโขทัย
ที่หักหายไปอาจสันนิษฐานไดวาอาจมีลักษณะเปนหนากาลคายวงโคง ดานบนของหนากาลเปน
ลายเทวดาอยูในซุม หรือเทวดาอยูบนพาหนะก็เปนได 
 

                                                            

 46 ดูรายละเอียดใน สมิทธิ ศิริภัทร และ มยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง: การศึกษา
เปรียบเทียบทับหลังที่พบในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา, 112. 
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ภาพที่ 230 ทับหลังจากปราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีษะเกษ 
 
  ทั้งนี้การกําหนดอายุทับหลังชิ้นนี้แมวาลักษณะลวดลายโดยมากมีแนวโนมแสดง
ความเกี่ยวเนื่องกับทับหลังในศิลปะแบบบาปวนอยางมาก โดยเฉพาะรูปแบบที่สอดคลองกับทับ
หลังชิ้นหนึ่งจากปราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีอายุอยูในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 
16 รวมสมัยศิลปะแบบบาปวน อยางไรก็ตามทับหลังจากเมืองศรีเทพช้ินนี้แมจะแสดงลักษณะที่
อาจจะอยูรวมสมัยศิลปะแบบบาปวน แตทั้งนี้เมื่อพิจารณารวมกับทับหลังชิ้นอ่ืน ๆ ที่พบบริเวณ
เมืองศรีเทพ รวมไปถึงการกําหนดอายุปรางคทั้ง 3 แหงจากเมืองศรีเทพพบวา ลวนแลวแตเปนงาน
ชางที่รวมสมัยกับศิลปะแบบนครวัดทั้งส้ิน อีกทั้งนาสังเกตวาความนิยมเร่ืองรูปแบบของศิลปะ
เขมรต้ังแตชวงศิลปะแบบคลัง-นครวัด มักจะปรากฏรวมกันหรือปะปนกันอยูเสมอ โดยเฉพาะกลุม
ปราสาทในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทับหลังชิ้นน้ีก็อาจจะสามารถ
กําหนดอายุไดอยูในชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี 17 รวมสมัยกับศิลปะนครวัดแลว 
เชนเดียวกับทับหลังอีก 2 ชิ้นจากเมืองศรีเทพ และกลุมสถาปตยกรรมดังที่ไดกลาว
มาแลวขางตน 
 ดังนั้นจึงกลาวโดยสรุปไดวาทับหลังทั ้ง 3 ชิ ้นที่พบที ่เมืองศรีเทพนั ้นจาก
ลักษณะโดยรวมที่ปรากฏรูปแบบของศิลปะเขมรสมัยตาง ๆ โดยเฉพาะรูปแบบศิลปะ
บาปวนจนถึงนครวัดอยูในทับหลังชิ้นเดียวกันดังที่กลาวมาแลวขางตน ซึ่งเปนลักษณะที่
ปรากฏโดยทั่วไปในกลุมทับหลังที่พบในประเทศไท เชน ปราสาทหินพิมาย พนมรุง และ
ปราสาทหลังอ่ืน ๆ ในบริเวณที่ราบสูงโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ทั้งนี้อาจสามารถกําหนดอายุโดยใชลักษณะของศิลปะของทับหลังสมัยหลังสุดที่ปรากฏ



 205 

อยูบนทับหลังทั้ง 3 ชิ้นที่เมืองศรีเทพ ซึ่งอยูในชวงสมัยนครวัด เชนเดียวกับปรางคทั้ง 3 
แหงที่เมืองศรีเทพ ประกอบกับระยะทางที่อยูหางไกลจากเมืองพระนครมาก ดังน้ันทับ
หลังทั้ง 3 ชิ้นจึงควรกําหนดอายุอยูในชวงรวมสมัยนครวัด คือ ชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 
17 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาทั้งหมดอาจกลาวโดยสรุปไดวาลักษณะขององคประกอบของปรางคอิฐ
ทั้ง 3 แหงที่เมืองศรีเทพไดรับแรงบันดาลใจทางดานรูปแบบโดยรวมจากสกุลชางปราสาทอิฐ เชน 
ลักษณะขององคปรางค การทํามุขดานหนา แผนผัง เปนตน นอกจากนี้ยังไดรับแรงบันดาลใจรวม
จากสกุลชางปราสาทหินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน การเพิ่มมุม การประดับลวดบัวเชิง รวม
ไปถึงรูปแบบการทําซุมซอน โดยเฉพาะปราสาทอิฐสกุลชางพิมายดังขอเสนอของ อนุวิทย เจริญ
ศุภกุล  
 อยางไรก็ดีปรางคทั้ง 3 แหงก็ยังแสดงลักษณะเฉพาะถ่ินบางประการที่ไมปรากฏใน
ปราสาทแหงอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมากอน 
ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาลักษณะบางประการอาทิ การเกิดข้ึนของบัวหัวเสาลอย ๆ นั้นจัดไดวา
เปนรูปแบบเฉพาะที่เกิดข้ึนในปรางคที่เมืองศรีเทพ และคงไมเกี่ยวของหรือสงอิทธิพลทางดาน
รูปแบบจนเกิดพัฒนาการเปนแนวบัวหัวเสาที่มุมประธานในระดับตํ่ากวาบัวรัดเกลา จนแบงเรือน
ธาตุออกเปน 2 ชั้น ดังที่ปรากฏบนปรางควัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย และปรางคสามยอด 
จังหวัดลพบุรี ซึ่งรูปแบบของปรางคทั้งสองนั้นกลับมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจากกลุมปราสาทที่มีมุข
ยื่นออกมาทั้ง 4 ดาน ในสมัยนครวัด เชน ปราสาทตาควาย ปราสาทนครวัด ซึ่งไดรับความนิยม
สืบเนื่องมายังปราสาทในสมัยบายน  
 อีกทั้งจากการศึกษารูปแบบของปรางคฤๅษีพบวาไมอาจกําหนดอายุใหเกาไปถึงชวง
ศิลปะเขมรแบบแปรรูปจนถึงแบบเกลียงไดแตกลับแสดงรูปแบบที่ปรากฏในกลุมปราสาทอิฐชวง
กลางพุทธศตวรรษที่ 16 รวมสมัยแบบบาปวน แตอยางไรก็ดีรูปแบบบางประการ อาทิ การปรากฏ
บัวหัวเสาลอยอันเปนลักษณะเฉพาะอยางหนึ่งของสกุลชางศรีเทพที่ปรากฏบนปรางคสองพี่นอง ที่
สรางข้ึนในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 17เชนเดียวกัน ก็ยอมไมสามารถกําหนดอายุปรางคฤๅษีลงไป
ไดอยางชัดเจน จึงอาจกําหนดอายุไดเพียงกวาง ๆ คือ ระหวางกลางพุทธศตวรรษที่ 16 – กลาง
พุทธศตวรรษที่ 17  
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 นอกจากนี้จากการศึกษาทับหลังทั้ง 3 ชิ้นจากเมืองศรีเทพ ลวนมีสวนละมายกับ
ลักษณะของงานชางในสกุลชางพิมายและบริเวณที่ราบสูงโคราชที่ปรากฏต้ังแตชวง ตน-กลางพทุธ
ศตวรรษที่ 17 รวมสมัยศิลปะแบบนครวัด แตก็ยังแสดงลักษณะเฉพาะหลายประการ อันเปนการ
ยืนยันถึงการมีอยูของสกุลชางศรีเทพซ่ึงสอดรับกับการศึกษารูปแบบของปรางคเมืองศรีเทพ  
 นาสนใจวาสกุลชางเมืองศรีเทพคงมีความเกี่ยวเนื่องและเช่ือมโยงกับสกุลชางในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตามเสนทางโบราณ กลาวคือ ทางดานตะวันออกของเมืองศรีเทพ ตัดขาม
ชองเขาบนทิวเขาพังเหย จะสามารถเดินทางไปสูพื้นที่บริเวณที่ราบสูงโคราชลุมน้ํามูล และลุมน้ําชี
ได47 ทั้งนี้เสนทางดังกลาวคงจะเปนเสนทางหลักที่อิทธิพลเขมรสงผานจากที่ราบสูงโคราชเขามาสู
เมืองศรีเทพ ดังนั้นลักษณะของสถาปตยกรรมที่เมืองศรีเทพรวมไปถึงงานฝมือตาง ๆ จึงมีความ
เกี่ยวเนื่องหลายประการกับรูปแบบของงานชางบริเวณที่ราบสูงโคราช โดยเฉพาะจากเมืองพิมาย
ซึ่งเจริญข้ึนอยางมากในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 จึงมีลักษณะบางประการที่คลายคลึงกัน 
 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดจึงสามารถกําหนดอายุ ปรางคศรีเทพ ปรางคสองพี่นอง 
รวมถึงทับหลังจากเมืองศรีเทพไดวาอยูในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 17-ปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 17 สอดรับกับขอสันนิษฐานของนักวิชาการหลาย ๆ ทาน ทั้งน้ีในสวนของ
ปรางคฤๅษีนั้น คงทําไดเพียงกําหนดอายุอยางกวาง ๆ อยูราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 16-
กลางพุทธศตวรรษท่ี 17 เทาน้ัน  
 

                                                            

 47 ธิดา สาระยา, “การศึกษาประวัติศาสตรศรีเทพ” ใน เอกสารการศึกษาสํารวจ 
และวิจัย เลม 1 จารึกที่พบท่ีศรีเทพ ประวัติศาสตรศรีเทพ ศิลปะประติมากรรมศรีเทพ   
ผังเมืองศรีเทพ สถาปตยกรรมศรีเทพ การสํารวจโบราณสถานศรีเทพ, 6-7. 



 
 

บทที่ 5 
 

บทวิเคราะหความสมัพันธของศิลปกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับวัฒนธรรมเขมรท่ีเมืองศรีเทพ 
กับหลกัฐานทางดานโบราณคดีอ่ืน ๆ ในบริเวณลุมแมน้ําปาสักและ 

บริเวณท่ีราบสูงโคราช 
 
 ดังที่กลาวไปแลวในบทที่ 3 และบทที่ 4 กลุมศิลปกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมรที่เมือง
ศรีเทพนั้น อาจถูกแบงออกเปน 2 ชวงเวลาหลัก คือ กลุมประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณ
และศาสนาพุทธ อันสามารถกําหนดอายุอยูในชวง พุทธศตวรรษที่ 13-15 ลวนแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธกับศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร แบบไพรกเมง-กําพงพระจนถึงสมัยเมืองพระ
นคร และศิลปะในวัฒนธรรมแบบทวารวดีทั้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
ชวงเวลาดังกลาว ตลอดจนกลุมปราสาทในวัฒนธรรมเขมร เชน ปรางคสองพ่ีนอง ปรางคศรีเทพ 
และปรางคฤๅษีซึ่งสามารถกําหนดอายุไดอยูในชวง พุทธศตวรรษที่ 17 เปนตนมา นั้นก็แสดง
ความสัมพันธกับกลุมปราสาทบริเวณที่ราบสูงโคราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางเห็นไดชัด 
 อยางไรก็ดีจากการศึกษาทางศิลปกรรมก็ยังพบวาชางที่เมืองศรีเทพนั้นไดสรางงาน
ศิลปกรรมโดยมีเอกลักษณเปนของตนเองหลายประการ ดังนั้นยอมแสดงใหเห็นความสําคัญของ
เมืองศรีเทพนี้วา ในอดีตตลอดระยะเวลาท่ีผานมาเมืองศรีเทพคงจะเปนเมืองที่มีความซับซอนทาง
สังคมอยู ทั้งนี้การศึกษาสภาพทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพ สวนหนึ่งอาจจะศึกษาไดโดย
พิจารณาผานทางรูปแบบศิลปะ ลักษณะทางประติมานวิทยา ตลอดจนลักษณะบางประการของ
กลุมศิลปกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพ 
 อยางไรก็ดีการที่จะศึกษาสภาพทางวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพซ่ึงมีความซับซอนอยู
พอสมควรนั้น ยอมตองศึกษาโดยมุงเนนวิเคราะหรูปแบบทางศิลปกรรมเขมรที่เมืองศรีเทพรวมกับ
หลักฐานทางโบราณคดี และประวัติศาสตรประเภทอ่ืน ๆ ในชวงเวลาเดียวกันดวย เพื่อสะทอน
สภาพทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพในแงมุมตาง ๆ ใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยอาจจําแนกไดเปนหัวขอ 
ดังตอไปนี้ 
 

207 



 208 

ดานการเมือง 
 ศรีเทพกับอํานาจทางการเมืองของเจนละบกและศรีจนาศะ 
 ถึงแมวาในปจจุบันยังไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะกลาวหรือระบุลงไปไดอยางแนชัดวา
กลุมประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณและพุทธศาสนาที่เมืองศรีเทพจะสรางข้ึนในอาณาจักร  
ศรีจนาศะหรือไม แตการศึกษาถึงกลุมคนหรือชุมชนที่สรางประติมากรรมเหลานี้ก็ไมอาจเล่ียงที่จะ
กลาวถึงศรีจนาศะได เนื่องจากแนวคิดของ ศาสตราจารย ธิดา สาระยา ไดเสนอแนวคิดที่วาเมือง
ศรีเทพคืออาณาจักรศรีจนาศะและศิลปวัตถุจากเมืองศรีเทพ มีความคลายคลึงกับกลุม
ประติมากรรมที่เชื่อวาเกี่ยวของกับ จนาศะปุระ1  
 ทั้งนี้ในการศึกษาควรจะเร่ิมที่อาณาจักรเจนละที่ปรากฏอยูในขอความบางตอนอยูใน
หนังสือ “จิ่วถังซรู” (Chui Tang Shu) และ “ชินถังซรู” (Hsin Tang Shu) อันเปนพงสาวดารจีนสมยั
ราชวงศถังที่ระบุวา ต้ังแต พ.ศ. 1248 หรือ พ.ศ. 1250 อาณาจักรเจนละไดแยกออกเปน 2 สวน คือ 
เจนละบก และ เจนละน้ํา2 
 ตอมา พระเจาชัยวรมันที่ 2 ไดเสด็จกลับมาจากชวา แลวทําการรวบรวมอาณาจักรทั้ง
สองเขาเปนหนึ่งเดียวกันอีกคร้ังในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 14 ดังปรากฏหลักฐานระบุอยูในจารึก
ปราสาทสดกก็อกธม3 ซึ่งจะเห็นไดวาคาอายุของกลุมประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณและ
ศาสนาพุทธที่เมืองศรีเทพสวนใหญถูกกําหนดอยูในชวงเวลานี้ กลาวคือ ถูกกําหนดอายุอยูในชวง
ที่เจนละถูกแบงแยกออกเปน 2 สวน 
 ทั้งนี้ ศาสตราจารย ยอรช เซเดส ไดสันนิษฐานวา เจนละบก คงจะต้ังอยูบริเวณเมือง
จําปาศักด์ิ ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สวนเจนละนํ้าคงจะต้ังอยูในพื้นที่
ประเทศกัมพูชาในปจจุบัน4 อยางไรก็ดีหลักฐานตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมเจนละใน
ชวงเวลาดังกลาว ทั้งศิลปกรรมเขมร และจารึกที่ใชภาษาหรือตัวอักษรเขมร ก็ไดพบอยูหลายคร้ัง
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณที่ราบสูงโคราช ดังนั้นพื้นที่
บริเวณดังกลาวก็อาจจะอยูภายใตอิทธิพลทางการเมืองของเจนละดวยเชนกัน 
                                                            

 1 ธิดา สาระยา, “ศรีเทพคือศรีจนาศะ,” ใน ประวัติศาสตรสยามประเทศที่ถูกลืม 
ศรีจนาศะ รัฐอิสระที่ราบสูง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 52-59.  
 2 อางถึงใน Ishizawa Yoshiaki, “Genshi Tonan Asia Sekai,” in Iwanami Kouza 
Asia Shi 1 (Tokyo: Iwanami, 2001), 187. 
 3 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลมที่ 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษท่ี 15-16 
(กรุเทพฯ: หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 2529), 208-227. 
 4 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงเรียบเรียง, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนยถึง พ.ศ. 
2000, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: สามลดา, 2549), 161-162.  



 209 

 อยางไรก็ดี ศาสตราจารย ธิดา สาระยา ไดเสนอความคิดเห็นที่แตกตางออกไปวา 
อาณาจักรเจนละ ควรจะมีตนกําเนิดอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย5 ทั้งนี้เอกสาร
จีนบางฉบับ กลาวถึงรัฐเหวินตัน (Wen dan) หรือโพโลว (P’o lou) โดยรัฐดังกลาวมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดกับอาณาจักร เจนละบก6 ซึ่งประเด็นเร่ืองราวเกี่ยวกับชื่อรัฐดังกลาวไดมีนักวิชาการ
หลายทานเสนอขอคิดไวในทิศทางที่แตกตางกันออกไป7 
 ขอคิดเห็นของ ศาสตราจารย ธิดา สาระยา นั้นมีความนาสนใจอยางยิ่ง โดยเสนอวา
การปรากฏข้ึนของช่ือรัฐดังกลาวแสดงใหเห็นวา เจนละบก มิไดเปนอาณาจักรที่สรางอํานาจรวม
ศูนยแตอยางใด หากแตหมายถึงพื้นที่ตอนบนตอจากเจนละน้ําข้ึนไปจนถึงบริเวณลุมแมน้ําโขง
ตอนกลาง อันเปนที่ต้ังของบานเมืองขนาดเล็กหลายแหง8 และขอความในหนังสือจิ่วถังซรู ไดระบุ
วา เจนละบกเปนดินแดนที่มีภูเขาอยูมากมายและเรียกอีกชื่อหนึ่งวา เหวินตัน9 
 แนวความคิดของ ศาสตรจารย ธิดา สาระยา ก็ยังคงมีความเปนไปได อันเนื่องมาจาก 
ขอความบางตอนในเอกสารจีน ไดระบุไววา ในชวงรัชสมัยของพระเจาภววรมันที่ 210 และพระเจา
ชัยวรมัน ที่ 111 เจนละบกไดสงฑูตไปยังราชสํานักจีน ทั้งที่ในชวงเวลาดังกลาวอาณาจักรเจนละยัง
ไมไดถูกแบงออกเปน 2 สวน จึงชวนใหคิดไปไดวา คําวา เจนละบก  อาจเปนชื่อเรียกอาณาเขต

                                                            

 5 ดูรายละเอียดใน ธิดา สาระยา, อาณาจักรเจนละ ประวัติศาสตรอีสานโบราณ, 
พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2540), 12-28. 
 6 ดูรายละเอียดใน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงเรียบเรียง, ประวัติศาสตรเอเชีย
อาคเนยถึง พ.ศ.2000, 161; ธิดา สาระยา, อาณาจักรเจนละ ประวัติศาสตรอีสานโบราณ, 84. 
 7 ดูรายละเอียดของแนวคิดตางๆ ไดใน เร่ืองเดียวกัน, 84-85. 
 8  เร่ืองเดียวกัน, 83-84.  
 9 Ishizawa Yoshiaki, “Genshi Tonan Asia Sekai,” in Iwanami Kouza Asia Shi 1, 
187. ขอความดังกลาวสอดคลองกับบัทึกของมาตวนลินที่ระบุวา “คร่ึงหนึ่งทางภาคเหนือซึ่งเต็มไป
ดวยภูเขาและหุบเขาไดเรียกวาอาณาจักรเจนละบก คร่ึงหนึ่งทางภาคใตซึ่งจดฝงทะเลและเต็มไป
ดวยทะเลสาบ ก็เรียกวาอาณาจักรเจนละน้ํา” อางถึงใน หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงเรียบเรียง, 
ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนยถึง พ.ศ.2000, 160.  
 10 พบจารึกพระองคเพียงหลักเดียว ระบุพุทธศักราช 1182 ดูใน เร่ืองเดียวกัน, 155. 
 11 พบจารึกพระองคระบุป พ.ศ.1200 และในเอกสารจีนไดกลาวถึงคณะฑูตของพระองค
ไดพํานักอยูในประเทศจีนโดยการรับรองของจักรพรรด์ิถังเกาจง ในชวงระหวาง พ.ศ.1193-1226. 
อางถึงใน เร่ืองเดียวกัน, 155. 
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สวนหนึ่งในอาณาจักรเจนละมาแตเดิม12 ดังนั้น คําวา “เหวินตัน” จึงมีความหมายเปนไปได
ทั้ง เปนคําที่มีความหมายเดียวกับคําวาเจนละบก หรืออาจจะเปนชื่อรัฐทองถ่ิน ที่มีอาณา
เขตอยูในพื้นที่ที่เรียกวา เจนละบก  
 ดวยเหตุผลขางตนจึงชวนใหคิดไปไดวา การปรากฏขึ้นของ “ศรีจนาศะ” ใน
จารึกที่พบในบริเวณท่ีราบสูงโคราช จึงอาจจะเปนชื่อของ “รัฐ” แหงหนึ่งท่ีต้ังอยูในอาณา
บริเวณพื้นที่ที่เรียกวา เจนละบก ไดเชนเดียวกัน 
 เจนละบกกับความสัมพันธกับศิลปกรรมที่เมืองศรีเทพ 
 การที่ศิลปกรรมที่เมืองศรีเทพมีรูปแบบอันแสดงถึงความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
ศิลปกรรมวัฒนธรรมเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร โดยเฉพาะมีความสัมพันธกับกลุมประติมากรรม
สําริดแบบประโคนชัย บานฝาย และบานโตนด บริเวณที่ราบสูงโคราช 13 ก็ยอมจะตองมี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับเจนละบก อันเปนพื้นที่ที่อยูภายใตขอบเขตอิทธิพลทางการเมืองของ
ราชอาณาจักรเขมรโบราณ หรือที่เรียกวาอาณาจักรเจนละมาแตเดิมดวย 
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณารวมกับจารึกที่พบจากเมืองศรีเทพที่พบจากบานวังไผ อันปรากฏพระ
นามของพระเจาศรีภววรมันซ่ึงเปนกษัตริยพระองคแรกของเจนละ ศาสตราจารย ยอรช เซเดส จึง
สันนิษฐานวาอาณาเขตของอาณาจักรเจนละ ในสมัยพระเจาภววรมันที่ 1 แผไปถึงเมืองศรีเทพ 
ทั้งนี้ นายโคลด ฌารก (Claude Jacques) ไดใหความเห็นโตแยงวาอาณาเขตของภววรมันที่ 1 ไม
นาแผขยายไปถึงเมืองศรีเทพ เหตุผลคือ ไมมีการพบจารึกของมเหนทรวรมันในแถบนั้น แลวอาณา
เขตของภววรมันจะแผเลยไปถึงดินแดนสวนนั้นไดอยางไร14 
 

                                                            

 12 ดูใน ศิริพจน เหลามานะเจริญ, “ประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัย: หลักฐาน
ศิลปกรรมเริ่มแรกของสมัยประวัติศาสตรในที่ราบสูงโคราช” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 39-41. 
 13 กลุมประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัยที่แสดงใหเห็นถึงความเก่ียวของกับศิลปะ
เขมรสมัยกอนเมืองพระนครอยางชัดเจน จึงควรจะมีความสัมพันธกับรัฐขนาดยอมรัฐใดรัฐหนึ่งใน
อาณาบริเวณเจนละบกดวย ดูรายละเอียดใน ศิริพจน เหลามานะเจริญ, “ประติมากรรมสําริดแบบ
ประโคนชัย : หลักฐานศิลปกรรมเร่ิมแรกของสมัยประวัติศาสตรในที่ราบสูงโคราช,” 41-42. 
 14 Claude Jacques, “Les Khmers en Thailande : ce que nous dissent les 
inscriptions,” ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศสไทย ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 39-40. 
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 แนวความคิดขางตนของนาย โคลด ฌารก สอดคลองกับคําแปลจารึกจากบานวังไผ
คร้ังใหม ของนาย ชะเอม แกวคลาย ที่กลาวถึงพระราชา “ผูเปนใหญเสมอกับพระเจาศรีภววรมัน” 
ที่สรางจารึกไวในโอกาสที่พระองคข้ึนครองราชย15 ขอความในจารึกดังกลาวยอมแสดงใหเห็นวา
เมืองศรีเทพนั้นนาจะมีกษัตริยปกครองตนเอง ซึ่งไมปรากฏพระนามแตคงจะอางถึงพระองคเอง
เทียบกับพระเจาภววรมัน ที่ 1 จึงเปนขอยืนยันไดถึงพระเกียรติและชื่อเสียงของพระเจาภววรมันที่ 
1 และอาณาจักรเจนละที่แผกระจายไปไกล และมองเห็นเคารางความสัมพันธทางดานแนวคิดของ
เมืองศรีเทพและอาณาจักรเจนละไดพอควรแตก็ไมไดหมายความวาอํานาจของอาณาจักรเจนละ
นั้นไดแผขยายไปจนคลอบคลุมเมืองศรีเทพ 
 อนึ่งการศึกษาความสัมพันธระหวางเมืองศรีเทพและอาณาจักรเจนละนั้น เนื่องจาก
พื้นที่ ๆ อยูหางไกลกันพอสมควร อีกทั้งดังที่แสดงการวิเคราะหไปแลวในบทที่ 3 พบวากลุม
ประติมากรรมที่เมืองศรีเทพในชวงเวลาดังกลาวนั้นก็ยังมีความสัมพันธกับบานเมืองในบริเวณที่
ราบสูงโคราช อาทิ กลุมประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัย บานฝาย บานโตนด และอาจรวมไป
ถึงศรีจนาศะที่นักวิชาการหลายทานเห็นพองกันวาต้ังอยูบริเวณที่ราบสูงโคราช ดังนั้นก็ควร
กลาวถึงบานเมืองในเขตที่ราบสูงโคราชเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธของเมืองศรีเทพและเจนละบก
ใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
 ดังที่กลาวไปแลววาตัวอยางบานเมืองที่มีความสัมพันธกับเจนละบกนั่นคือ ศรีจนาศะ 
ทั้งนี้ขอความที่ปรากฏอยูในจารึกบออีกา ดานที่ 2 ซึ่งมีขอความระบุป พุทธศักราช 1411 ได
กลาวถึงอาณาจักรศรีจนาศะวา “....กมฺวุเทศานฺตเร....”16 ซึ่ง ศาสตราจารย ยอรช เซเดย ไดแปล
ความหมายวา อาณาจักรที่ถูกทอดทิ้งอยูนอกกัมพุชเทศ แตขอความดังกลาวไดถูกแปลและถูก
ตีความไปในทิศทางตรงกันขาม โดย นายโคลด ฌารก (Claude Jacques) วา เปนดินแดนที่อยูใน
กัมพุชประเทศ17  

                                                            

 15 ชะเอม  แกวคลาย, “ศิลาจารึกศรีเทพ พช./2 อักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต พุทธ
ศตวรรษที่ 12,”  ศิลปากร 27, 3 (กรกฎาคม 2526), 86-91. 
 16 สํานักนายกรัฐมนตรี, ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 4 (พระนคร: โรงพิมพทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี, 2513), 223. 
 17 Claude Jacques, “Les Khmers en Thailande: ce que nous dissent les 
inscriptions,” ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติฝร่ังเศสไทย ครั้งที่ 1, 42-43 
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 แนวคิดดังกลาวไดรับการสนับสนุนโดย ศิริพจน เหลามานะเจริญ ที่แสดงความเห็นไว
วา ขอความในจารึกเกิดจากการประสมคําระหวางคําวา “กัมวุชเทศ” กับ “อันตร” (antara) ซึ่งคํา
หลังแปลวา “ระหวาง” ถาจะแปลวา “นอก” ควรจะประสมกับคําวา “อุตตร”18 
 การแปลความขางตนก็สอดคลองกับขอความในจารึกบออีกา ดานหนึ่งที่ใชภาษาเขมร 
โดยมีรูปแบบตัวอักษรอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 13 ดังที่ไดกลาวถึงรายละเอียดมาแลวในบทที่ 2 
จึงอาจจะกลาวไดวาอาณาจักรศรีจนาศะคงจะเกี่ยวเน่ืองกับวัฒนธรรมเขมรและอาจจะถูกผนวก
เขากับอาณาจักรเขมรโบราณในชวง พ.ศ. 1411 ดังขอความที่ปรากฏในจารึกดานที่ 2 ซึ่งเปน
ชวงเวลาหลังจากที่พระเจาชัยวรมันที่ 2 ไดรวบรวมเจนละบกและเจนละน้ําเขาดวยกันแลว 
 ประเด็นดังกลาวยอมสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธกันระหวางศรีจนาศะซ่ึงเชื่อวาเปน
บานเมืองที่ต้ังอยูบริเวณที่ราบสูงโคราช กับ เจนละบก อันเปนพื้นที่ขอบเขตอํานาจของอาณาจักร
เจนละบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอันเปนที่ต้ังของบานเล็กเมืองนอยตาง ๆ 
และศรีจนาศะ ก็อาจจะถือไดวาเปนตัวอยางที่ดีของรัฐขนาดเล็กที่อาจแยกออกมาในชวงที่เจนละ
ถูกแบงออกเปน เจนละบก กับ เจนละน้ํา 
 ดังนั้นกลุมประติมากรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเมืองศรีเทพใน
ชวงเวลา กลางพุทธศตวรรษท่ี 13-14 ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมเขมรสมัยกอนเมืองพระ
นครอยางชัดเจนก็ควรมีความเกี่ยวของกับพื้นที่ ๆ เรียกวา เจนละบก ซ่ึงเปนเขตพื้นที่ ๆ 
อยูภายใตอิทธิพลอํานาจทางการเมืองของราชอาณาจักรเขมรโบราณ หรือ อาณาจักร
เจนละมาแตเดิมหรืออาจมีความสัมพันธกับรัฐขนาดยอมรัฐใดรัฐหนึ่งในอาณาบริเวณ
เจนละบก   
 ความสัมพันธของกลุมศิลปกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมรท่ีเมืองศรีเทพกับขอ
สันนิษฐานวาเปนอาณาจักรศรีจนาศะ 
 จากแนวความคิดของ ศาสตราจารย ดร. ธิดา สาระยา ที่เสนอวา ศรีเทพ คือ ศรีจนาศะ 
และกลุมศิลปกรรมที่เมืองศรีเทพนั้นก็คงมีความเกี่ยวของหรืออาจเปนศิลปกรรมแบบศรีจนาศะได
เชนกันนั้น ดังที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 2 วา แนวความคิดดังกลาวนั้นไมคอยไดรับการยอมรับจาก
นักวิชาการมากนัก ดังนั้นเร่ืองราวดังกลาว จึงควรนําหลักฐานดานลายลักษณอักษร กลาวคือ 
เนื้อความและศักราช ที่ปรากฏในจารึกอันเกี่ยวของกับศรีจนาศะทั้งสองหลักมาวิเคราะหรวมกับ
                                                            

 18 ดูใน ศิริพจน  เหลามานะเจริญ, ประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัย: หลักฐาน

ศิลปกรรมเริ่มแรกของสมัยประวัติศาสตรในที่ราบสูงโคราช, 41.  และจากการสอบถาม
ความคิดเห็นของ ผูชวยศาสตราจารยเชษฐ ติงสัญชลี ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ผลการศึกษาศิลปกรรมที่เมืองศรีเทพ  เพื่อสะทอนภาพความสัมพันธระหวางศรีจนาศะและเมือง
ศรีเทพวาเกี่ยวของกันหรือไม 
 โดยจารึกหลักแรกที่พบจากอยุธยานั้น กลาวถึงรายพระนามของผูปกครองบานเมือง
และการสรางรูปฉลองพระองคพระชนนีภายใตรูปพระเทวีในป พ.ศ.1480 และจารึกหลักที่ 2 คือ
จารึกบออีกา พบที่เมืองเสมาซ่ึงมีสองดาน ดานแรก กลาวถึงการอุทิศถวายโคกระบือและขาทาส
หญิงชายแดพระภิกษุสงฆเพื่อมุงหวังพระโพธิญาณ ทั้งนี้จารึกในดานแรกไมมีการระบุศักราชแต
จากการพิจารณาตัวอักษรที่จารึกอาจจะมีอายุอยูในชวง พุทธศตวรรษที่ 12-13 ขณะที่ดานที่สอง
ของจารึกหลักเดียวกันกลาวถึงการสรางศิวลึงค โดยผูมีนามวาองศเทวะ ในป พ.ศ.1411 
 ทั้งนี้เนื้อความในจารึกทั้งสองสองหลักไมไดระบุถึงที่ต้ัง หรือขนาดของเมืองศรีจนาศะ 
วาต้ังอยูบริเวณใด มีขนาดกวางใหญหรือเล็กเพียงใด โดยบอกแคเพียงลําดับราชวงศและการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของเช้ือพระวงศเทานั้น 
 จะเห็นไดวาจารึกทั้งสองหลักขางตนนั้นถูกพบที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมือง
เสมา ในจังหวัดนครราชสีมา แตกลับไมพบจารึกที่แสดงความเก่ียวของใด ๆ เลยในเมืองศรีเทพ 
ทั้งนี้จารึกที่พบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นนักวิชาการหลายทานเชื่อวาอาจจะถูกเคล่ือนยายมา
จากท่ีอ่ืนในชวงหลังแตก็ไมมีหลักฐานใดที่บงชี้ไปไดวาจารึกดังกลาวนั้นแตเดิมอยูที่เมืองศรีเทพ 
จะเห็นไดวาการพิจารณาที่มาของจารึกทั้งสองหลักในขางตนไมไดแสดงความสัมพันธใด ๆ กับ
เมืองศรีเทพเลย 
 กระนั้นเมื่อพิจารณาตอไปในเนื้อความของจารึกทั้งสองหลักนั้น ปรากฏวาจารึกบอ
อีกา ดูเหมือนวาจะมีอายุที่เกากวา โดยเฉพาะจารึกในดานแรกที่มีการบันทึกเปนภาษาสันสกฤต ที่
กลาวถึงการถวายโคกระบือขาทาสใหแกพระภิกษุสงฆ ซึ่งอาจจะมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 
12-13 นั้น แสดงใหเห็นวาในชวงเวลาดังกลาว ศรีจนาศะอาจจะนับถือพุทธศาสนา จนกระทั่งราว
พุทธศตวรรษที่ 15 ศรีจนาศะจึงนับถือศาสนาพราหมณ ลักธิไศวนิกาย ดังที่ปรากฏในจารึกบออีกา
ดานที่ 2 ที่กลาวถึงการสรางศิวลึงค และจารึกจากพระนครศรีอยุธยาที่กลาวถึงการสรางรูปฉลอง
พระองคพระชนนีภายใตรูปพระเทวี ในป พ.ศ.1480 ซึ่งเปนพิธีกรรมสําคัญในศานาพราหมณที่
กษัตริยเขมรในประเทศกัมพูชาปฏิบัติสืบตอกันมา19 

                                                            

 19 มยุรี วีระประเสริฐ, “ศรีจนาศะ หรือ จนาศะปุระ: ขอสันนิษฐานเกาใหม,” ศรีจนาศะ
รัฐอิสระที่ราบสูง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 104. 
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 เมื่อพิจารณารวมกับรองรอยของการนับถือศาสนาในเมืองศรีเทพนั้น ดังที่กลาวไปแลว
ในบทที่ 2 วาในระยะแรกนั้นเมืองศรีเทพมีการนับถือทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ ลัทธิ
ไวษณพนิกาย แมวาจากการศึกษารูปแบบศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาที่เมืองศรีเทพ จะสามารถ
กําหนดอายุอยูในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 13-15 และพบทั้งรูปเคารพในพุทธศาสนา นิกายเถร
วาทและมหายานรวมกัน กระนั้นจารึกกลุมหนึ่งเนื่องในศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท จากเมืองศรี
เทพ คือ จารึกคาถา เยธมฺมาฯ20 และจารึกบนฐานประติมากรรมเกี่ยวกับคําสอนในพุทธศาสนา21 
ซึ่งเปนอักษรปลลวะ ภาษาบาลี โดยตัวอักษรในจารึกมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 11-13 ก็
แสดงใหเห็นวาพุทธศาสนานั้นปรากฏในศรีเทพแลวต้ังแตชวงเวลาดังกลาวซึ่งดูเหมือนจะสอดรับ
กับขอความที่ปรากฏในจารึกบออีกาดานแรกเชนกัน22 
 กระนั้นเมื่อกลับมาพิจารณาเนื้อความในจารึกบออีกาดานที่ 2 และจารึกจากอยุธยาท่ี
กลาวถึงการนับถือศาสนาพราหมณ ลัทธิไศวนิกาย ซึ่งระบุศักราชอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 
รวมกับหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมที่เมืองศรีเทพนั้นกลับพบขอโตแยงอยูมาก กลาวคือ 
รองรอยของการนับถือศาสนาพราหมณที่เมืองศรีเทพนั้นแมจะปรากฏมาแลวต้ังแตชวงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 13-15 แตก็เปนการนับถือศาสนาพราหมณ ลัทธิไวษณพนิกายที่เดนชัด แตลัทธิไศว
นิกายคงจะมีการนับถือควบคูอยูดวยเชนกัน แตจากหลักฐานดานศิลปกรรมในชวงเวลาดังกลาว
แสดงใหเห็นวามีการนับถือไมเดนชัดเทาใดนัก ทั้งนี้ ภายในเมืองศรีเทพกลับเร่ิมปรากฏหลักฐาน 
เนื่องในศาสนาพราหมณลัทธิไศวนิกายอยางเดนชัดข้ึน อาทิ ศิวลึงค โคนนทิ พระอิศวร ซึ่งมี
รูปแบบใกลเคียงกับศิลปะเขมรแบบบาปวนโดยกําหนดอายุไมเกาไปกวาชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 
16-17 เปนตนมา และสวนที่เปนโบราณสถาน อาทิ ปรางคศรีเทพ ปรางคสองพี่นอง และปรางค
ฤๅษี ก็ลวนมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 17  

                                                            

 20 ดูรายละเอียดใน อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ, จารึกที่เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ: 
โครงการอุทยานประวัติศาสตร กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534), 102-103. 
 21 เร่ืองเดียวกัน, 182-184. 
 22 อนึ่งเนื้อความในจารึกจากบออีกาหลักดังกลาว มิไดระบุอยางชัดเจนวาพระภิกษุ
เหลานั้นอยูในพุทธศาสนานิกายใด แมวาขอความในจารึกจะเขียนข้ึนเปนภาษสันสกฤตอันชวนให
นึกถึงพุทธศาสนาแบบมหายาน แตก็ตองไมลืมวาขอความเหลานั้นมิไดเปนหลักธรรมคําสอน
หากแตเปนเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยซึ่งนิยมเขียนข้ึนดวย
ภาษาสันสกฤต ตามขนบนิยมที่พบอยูทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใตชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 19  
จึงมิอาจใชเปนเคร่ืองบงชี้ไดวาเปนพุทธศาสนานิกายใด   
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 ดังนั้นจะเห็นไดวาเมืองศรีเทพนั้นปรากฏรองรอยการนับถือศาสนาพราหมณ ลัทธิไศว
นิกายในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนมาซึ่งขัดแยงกับเนื้อความในจารึกจากบออีกาและ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กลาวถึงการนับถือศาสนาพราหมณ ลัทธิไศวนิกายในชวงพุทธศตวรรษ
ที่ 15 แลวจากเหตุผลดังกลาวจึงไมสามารถรวมเอาเมืองศรีเทพเขามาเปนสวนหนึ่งของ “ศรีจ
นาศะ” ได เพราะอายุเวลารองรอยของหลักฐานการนับถือศาสนาพราหมณที่เมืองศรีเทพนั้นไม
สัมพันธเกี่ยวเนื่องกันกับชวงเวลาในการนับถือศาสนาพราหมณ ลัทธิไศวนิกายที่ปรากฏในจารึก
ของศรีจนาศะ 
 จึงอาจสรุปไดวาเมืองศรีเทพน้ันไมนาจะมีความเกี่ยวของกับบานเมืองที่มีนาม
วา “ศรีจนาศะ” ซ่ึงมีแนวโนมที่นาเชื่อถือไดวาหนาจะมีศูนยกลางอยูที่เมืองเสมา จังหวัด
นครราชสีมาดังที่นักวิชาการหลายทานเห็นพองกัน23 แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาใน
ครั้งนี้ก็ยังเปดโอกาสใหคิดไปไดวา ศรีจนาศะ กับ กลุมศิลปกรรมที่เมืองศรีเทพนาจะมี
ความสัมพันธกับเจนละบกเชนเดียวกัน  
 ความสัมพันธของเมืองศรีเทพกับกลุมบานเมืองบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 หลักฐานทางดานโบราณคดีและศิลปกรรมที่ เมืองศรีเทพสะทอนให เห็นถึง
ความสัมพันธหลายประการระหวางเมืองศรีเทพและบานเมืองบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ทั้งบริเวณลุมแมน้ํามูล และลุมแมน้ําชี ต้ังแตชวงพุทธศตวรรษที่ 13 เปนตนมา 
ทั้งนี้อาจจะเกี่ยวเนื่องกับบริเวณที่ต้ังของเมืองศรีเทพ อันต้ังอยูระหวางพื้นที่ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีเทือกเขาเพชรบูรณหรือทิวเขาพังเหยกั้นพื้นที่ระหวางเมืองศรีเทพและ
กลุมบานเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อขามเทือกเขาดังกลาวมาก็สามารถที่จะติดตอกับ
บานเมืองในลุมน้ํามูลและลุมน้ําชีโดยสะดวก24  

                                                            

 23 แนวคิดวาเมืองเสมาอาจเปนศูนยกลางของศรีจนาศะนั้น นักวิชาการหลายทานมี
ความเห็นตรงกัน และจากหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมที่พบบริเวณเมืองเสมาในปจจุบัน 
ลวนแลวแตสอดคลองกับเนื้อความในจารึกทั้งสองหลักอันเกี่ยวของกับศรีจนาศะทั้งส้ิน ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไดใน มยุรี วีระประเสริฐ, “ศรีจนาศะ หรือ จนาศะปุระ : ขอสันนิษฐานเกาใหม,” 
ศรีจนาศะรัฐอิสระที่ราบสูง, 106-113.  
 24 ดูรายละเอียดใน ธิดา สาระยา, “ศรีเทพคือศรีจนาศะ,” ประวัติศาสตรสยาม
ประเทศที่ถูกลืม ศรีจนาศะ รัฐอิสระที่ราบสูง, 39. 
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 ดวยเหตุนี้เมืองศรีเทพจึงกลายเปนศูนยกลางเสนทางการคาจากบานเมืองในภาค
กลางลุมน้ําเจาพระยากับบานเมืองตางในภาคเหนือตอนลางและบานเมืองในบริเวณที่ราบสูง
โคราช 25 และยังเปนเสมือนเมืองศูนยกลางที่รับเอาวัฒนธรรมทั้งทวารวดีจากภาคกลาง และ
วัฒนธรรมเขมรจากอาณาจักรเขมรโบราณผานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาผสมเขาดวยกัน
หรือสงผานไปยังบานเมืองอ่ืนตอไป อยางไรก็ดีเม่ือพิจารณาจากหลักฐานทางศิลปกรรมที่เมืองศรี
เทพเปนหลักพบวาอาจจะสามารถแบงชวงเวลาความสัมพันธกับกลุมบานเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไดเปนสองชวงเวลาใหญ ๆ  ดังตอไปนี้ 
 1. ความสัมพันธระหวางพุทธศตวรรษที่ 12-15 
  นับแตชวงเวลาพุทธศตวรรษที่ 12 เปนตนมาถึงราว ๆ พุทธศตวรรษที่ 15 เมืองศรี
เทพพบหลักฐานทางดานศิลปกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมรท่ีสวนใหญอยูในรูปของงาน
ประติมากรรม อาทิ เทวรูปเนื่องในศาสนาพราหมณและกลุมพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว รวมไป
ถึงหลักฐานดานศิลปกรรมในวัฒนธรรมแบบทวารวดีอันเจริญข้ึนในภาคกลาง พื้นที่ลุมแมน้ํา
เจาพระยาในชวงเวลาดังกลาว อาทิ พระพิมพ และใบเสมา อีกดวย 
  ในการศึกษาความสัมพันธระหวางเมืองศรีเทพกับบานเมืองในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ผูชวยศาสตราจารย ดร. รุงโรจน ธรรมรุงเรือง ใหเสนอความเห็นไววา การ
ที่เมืองศรีเทพนั้นรับเอากระแสอารยธรรม 2 กระแสหลัก คืออารยธรรมเขมร และ อารยธรรมทวาร
วดีมาผสมผสานกันนั้น สะทอนใหเห็นวาความสัมพันธระหวางเมืองศรีเทพกับกลุมบานเมืองใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเวลานี้เปนไปในลักษณะของการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม
มากกวาเร่ืองอํานาจการเมืองอยางเบ็ดเสร็จ26 
  ทั้งนี้อาจจะจําแนกรายละเอียดความสัมพันธระหวางเมืองศรีเทพกับบานเมืองใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหวงระยะเวลาระหวางพุทธศตวรรษที่ 12-15 ผานทางหลักฐานทาง
ศิลปกรรมไดดังตอไปนี้ 

                                                            

 25 กรมศิลปากร, ขอมูลใหมจากเมืองศรีเทพ (เอกสารประกอบการแถลงผลงานของ
กองโบราณคดี เร่ือง “ความกาวหนาของงานโบราณคดีและการอนุรักษโบราณสถาน ป 2533”, 
12-14 กันยายน 2533), 13.  
 26 สัมภาษณ, รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, ผูชวยศาสตราจารย ประจําภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 17 มีนาคม 2557. 
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  1.1 กลุมเทวรูปเน่ืองในศาสนาพราหมณ  
   ดังที่ไดแสดงการวิเคราะหรูปแบบทางศิลปกรรมของกลุมเทวรูปเนื่องใน
ศาสนาพราหมณไปแลวในบทที่ 3 พบวา ลักษณะบางประการที่ปรากฏอยูบนงานศิลปกรรมกลุมนี้
มีรูปแบบที่แสดงถึงความสัมพันธบางประการกับศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร และกลุม
ประติมากรรมจากบริเวณที่ราบสูงโคราช อาทิ กลุมประโคนชัย บานฝาย บานโตนด โดยอาจจะ
เห็นไดจากรูปแบบการนุงผาโจงกระเบนสั้นอันปรากฏอยูในประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณ
กลุมหนึ่งจากเมืองศรีเทพ อาทิ เทวรูปพระวิษณุ และเทวรูปพระกฤษณะนั้นแสดงการนุงผาโจง
กระเบนส้ันแบบบางแนบเนื้อไมมีการสลักลวดลาย ทั้งนี่การที่ผานุงของประติมากรรมที่เมืองศรี
เทพมีลักษณะเรียบงายไมนิยมสลักใหเห็นร้ิวรอยบนผานุงนั้น มีรูปแบบที่คลายคลึงกับกลุม
ประติมากรรมสําริดจากบานฝาย จังหวัดบุรีรัมย จึงเปนไปไดวากลุมชางที่สรางประติมากรรม
สําริดจากบานฝาย จ.บุรีรัมย อาจเปนชางกลุมเดียวกันหรือมีความสัมพันธบางประการกับกลุม
ชางที่สรางประติมากรรมที่เมืองศรีเทพ  
   อีกทั้งการที่เทวรูปพระสุริยะจากพิพิธภัณฑนอรตัน ไซมอน แสดงการประทับ
ยืนแบบอาภังค หรือการเอียงตนเพียงเล็กนอยนั้นลักษณะดังกลาวยังพองกับรูปแบบอิริยาบถของ
กลุมประติมากรรมสําริดจาก บานฝาย จ.บุรีรัมย และประติมากรรมสําริดรูปพระโพธิสัตว ที่จัด
แสดงอยูภายในพิพิธภัณฑ เมืองฟลาเดเฟย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อางวามาจากอําเภอประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย 
   ดังนั้นจึงจะเห็นไดวาเมืองศรีเทพนั้นคงจะมีความเกี่ยวเน่ืองเชื่อมโยง
กับกลุมประติมากรรมจากบริเวณที่ราบสูงโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยในปจจุบันอยูมากพอสมควร โดยท้ังน้ีอาจจะมีการรับวัฒนธรรมเขมรสมัยกอนเมือง
พระนครผานจากพื้นที่ดังกลาวมายังเมืองศรีเทพทางหนึ่ง 
  1.2 พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว : ความเกี่ยวเน่ืองกับกลุมประติมากรรม
สําริดบริเวณท่ีราบสูงโคราช 
   จากการศึกษาพบวาพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพและภายในถํ้า
บนเขาถมอรัตน ไดแสดงรูปแบบหลายประการที่แสดงถึงความสัมพันธกับกลุมประติมากรรมสําริด
จากบริเวณที่ราบสูงโคราช ลุมแมน้ํามูล ทั้งนี้อาจรวมไปถึงลักษณะบางประการที่ปรากฏอยูใน
กลุมพระพุทธรูปจากลุมน้ําชีดวย  
   ลักษณะเดนที่แสดงถึงความเกี่ยวของระหวางกลุมพระพุทธรูปที่เมืองศรีเทพ
กับพื้นที่บริเวณลุมน้ํามูล คือ เทคนิคการเจาะชองเพื่อประดับอัญมณีบริเวณพระพักตรของ
พระพุทธรูปที่เมืองศรีเทพเปนลักษณะรวมประการหนึ่งอันปรากฏบนประติมากรรมสําริดกลุมบาน
ฝาย บานโตนด และประโคนชัยบริเวณลุมน้ํามูลเชนเดียวกันและการที่ลักษณะพระพักตรของ
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พระพุทธรูปศิลาจากเมืองศรีเทพองคหนึ่งมีรูปแบบที่เหมือนคลายกับพระพุทธรูปสําริดจากบาน
ฝาย ก็ยังทําใหเห็นเคารางของความสัมพันธเกี่ยวเนื่องระหวางเมืองศรีเทพและบานเมืองบริเวณ
ลุมน้ํามูล ที่ราบสูงโคราชไดชัดยิ่งข้ึน  
   อีกทั้งรูปแบบของชายจีวรของภาพสลักพระพุทธรูปองคหนึ่งภายในถ้ําบนเขา
ถมอรัตน เมืองศรีเทพนั้น พบวามีขอบจีวรดานนอกที่ตกลงมาจากขอพระหัตถบานออกตรงบริเวณ
สวนปลาย ซึ่งแตกตางจากรูปแบบชายจีวรของพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีในภาคกลางท่ีมักตกลง
มาเปนเสนตรง แตลักษณะของชายจีวรของพระพุทธรูปจากเมืองศรีเทพนั้นกลับเปนลักษณะที่
ปรากฏชัดเจนในกลุมพระพุทธรูปสําริดจากบานฝาย ในพื้นที่ลุมน้ํามูล  
   ทั้งนี้ภาพสลักพระพุทธรูปอีกองคหนึ่งในถ้ําบนเขาถมอรัตนแมวาจะอยูใน
สภาพที่ไมสมบูรณและถูกกะเทาะออกไปอยางมากแตยังพอเห็นเคาโครงสําคัญวาแสดงการทํา
มุทราโดยการยกพระหัตถซายข้ึนมาบริเวณพระอุระลักษณะเหมือนการจับชายจีวร ขณะท่ีพระกร
ดานขวากะเทาะหลุดออกไปหมดแลว และสังเกตไดวามีเคาของการประทับยืนเอียงสะโพก
เล็กนอย ลักษณะดังกลาวชวนใหนึกถึงกลุมภาพสลักพระพุทธรูปบนใบเสมา ที่พระกรขวาแสดง
วิตรรกมุทราโดยที่พระกรซายยกข้ึนจับชายจีวร และประทับยืนเอียงสะโพกเล็กนอย ซึ่งเปนรูปแบบ
ที่ปรากฏในกลุมประติมากรรมในพื้นที่ลุมน้ําชี อาทิ ภาพสลักพระพุทธรูปบนใบเสมาจากเมืองฟา
แดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ  และพระพุทธรูปบนพระพิมพที่บานนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม อีกทั้งยังปรากฏหลักฐานอ่ืน ๆ ที่บงช้ีถึงความสัมพันธระหวางเมืองโบราณศรีเทพกับ
เมืองโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบลุมน้ําชี เชน ใบเสมาที่พบที่เมืองศรีเทพ รวมไปถึง
รูปแบบพระพิมพที่พบจากบานหนองสรวงอันเปนเคร่ืองชวยยืนยันถึงความสัมพันธระหวางเมอืงศรี
เทพกับกลุมประติมากรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณลุมน้ําชีไดอีกทางหนึ่ง  
   ในขณะที่กลุมพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพก็ยังมีความสัมพันธอยางเห็นไดชัด
กับกลุมประติมากรรมสําริดจากบานฝาย บานโตนด และประโคนชัยหลายประการ อาทิ อิริยาบถ
ที่แสดงการยืนเอียงตัวเล็กนอย หรือลักษณะของพระเกศาที่มีรูปแบบเปนมวยผมทรงกระบอก โดย
ที่เสนผมตกลงมาเปนรูปตัว U ซอนกันเปนชั้น ๆ และรูปแบบผานุงสนไมมีร้ิว 
   ดังน้ันจากหลักฐานทางศิลปกรรมในชวงระหวางพุทธศตวรรษที่ 12-15 
นั้น เมืองศรีเทพคงจะมีความสัมพันธกับบานเมืองในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ทั้งบริเวณลุมน้ํามูล โดยเฉพาะกับกลุมบานฝาย บานโตนด หรือประ
โคนชัย และพื้นที่บริเวณลุมน้ําชี ซ่ึงแสดงความสัมพันธในลักษณะของการแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมซ่ึงกันและกันโดยมิไดมีความเกี่ยวของกับอิทธิพลทางการเมืองจากอาณาจักร
เขมรชวงกอนเมืองพระนครหรืออาณาจักรเจนละแตอยางใด 
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 2. ความสัมพันธระหวางพุทธศตวรรษที่ 17-18 
  จากหลักฐานทางศิลปกรรม ในชวงพุทธศตวรรษที่ 17-18 ภายในเมืองศรีเทพพบวา
มีความเกี่ยวเนื่องกับอารยธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครซึ่งเจริญข้ึนแทนที่วัฒนธรรมทวารวดีซึ่ง
เส่ือมบทบาทลงจากศิลปกรรมที่เมืองศรีเทพอยางส้ินเชิง  
  งานศิลปกรรมที่เมืองศรีเทพโดยมากอยูในรูปแบบของสถาปตยกรรมแบบเขมร 
อาทิ ปรางคศรีเทพ ปรางคสองพ่ีนอง ปรางคฤๅษี ภายในเมืองศรีเทพและประติมากรรมรูปเคารพ
ตางๆ อาทิ พระอิศวร ศิวลึงค เปนตน ซึ่งกลุมศิลปกรรมในชวงเวลานี้สามารถกําหนดอายุไดต้ังแต
ในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 ตามลําดับ ตรงกับวัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครในชวงศิลปะ
แบบบาปวน-บายน  
  ทั้งนี้เมืองศรีเทพในชวงเวลานี้คงจะมีความสัมพันธกับอาณาจักรเขมรสมัยเมือง
พระนคร โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปลักษณทางศิลปกรรมที่เมืองศรีเทพนั้นยังนาเชื่อวามีความสัมพันธ
อยางแนนแฟนกับเมืองพิมาย อันเปนบานเมืองใหญในวัฒนธรรมเขมรในบริเวณที่ราบสูงโคราช 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร. รุงโรจน ธรรมรุงเรือง ได
แสดงความเห็นวา เมืองศรีเทพคงไมไดรับแรงบันดาลใจทางดานศิลปะและวัฒนธรรมเขมรในประ
กัมพูชาหากแตนาจะไดรับผานมาจากเมืองพิมาย27  
  กระน้ันจากการศึกษาเร่ืองงานศิลปกรรมในชวงพุทธศตวรรษที่ 17-18 ที่เมืองศรี
เทพ โดยเฉพาะกลุมสถาปตยกรรมในวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพ แสดงใหเห็นลักษณะเฉพาะถ่ิน
หลายประการซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อนุวิทย เจริญศุภกุล อยางไรก็ดีลักษณะบางประการ
ก็แสดงความสัมพันธกับเมืองพิมายอยางชัดเจน เชน การเพิ่มมุม การประดับลวดบัวเชิง รวมไปถึง
รูปแบบการทําซุมซอน และจากการศึกษาทับหลังทั้ง 3 ชิ้นจากเมืองศรีเทพ ลวนมีสวนละมายกับ
ลักษณะของงานชางในสกุลชางพิมาย อันเปนส่ิงที่บงช้ีความสัมพันธระหวางสกุลชางเมืองศรีเทพ
และสกุลชางพิมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดอีกทางหนึ่ง  
 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวารูปแบบของสถาปตยกรรมในวัฒนธรรมเขมรที่เมือง
ศรีเทพลวนโดยมากน้ันไดรับอิทธิพลทางดานรูปแบบจากกลุมปราสาทอิฐในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะสกุลชางพิมายมากกวาปราสาทในประเทศเขมรโดยตรง 
ทั้งนี้อาจเปนการยืนยันแนวคิดท่ีวา วัฒนธรรมเขมรท่ีเมืองศรีเทพในชวงเวลานี้คงจะ
ไดรับอิทธิพลผานมาทางเมืองพิมายมากกวาไดรับโดยตรงจากอาณาจักรเขมรสมัยเมือง
พระนคร 

                                                            

 27 สัมภาษณ, รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, ผูชวยศาสตราจารย ประจําภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 17 มีนาคม 2557. 
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 เมืองศรีเทพกับความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมทวารวดี 
 ประติมากรรมพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว รวมไปถึงประติมากรรมเทวรูปเนื่องใน
ศาสนาพราหมณจากเมืองศรีเทพ นอกจากจะแสดงลักษณะเฉพาะถิ่นและความเกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรมเขมรชวงกอนเมืองพระนครอยางที่กลาวไปแลวขางตนนั้น ในกลุมประติมากรรม
เหลานั้นก็ยังปรากฏรูปแบบบางประการที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมทวารวดีที่เจริญอยูในภาคกลาง
ของประเทศไทยในชวงเวลาดังกลาว  
 ทั้งนี้ความสัมพันธระหวางเมืองศรีเทพและวัฒนธรรมแบบทวารวดีแสดงใหเห็น
ความสัมพันธอยางแนนแฟน ทั้งในแงของระบบการวางผังเมืองที่มีรูปแบบการวางระบบคูน้ําคัน
ดินรูปทรงไมแนนอนลอมรอบ28เชนเดียวกันกับเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีอ่ืน ๆ ทั้งในพื้นที่
ภาคกลางและภาคอีสานของประเทศไทย ซึ่งแตกตางจากคูน้ําคันดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผาลอมรอบ
เมืองในวัฒนธรรมเขมรโบราณในประเทศกัมพูชา อันปรากฏในชวงเวลาที่รวมสมัยกันอยางชัดเจน
29 (ดูภาพที่ 1) 
 อีกทั้งรูปแบบทางศิลปกรรมของเทวรูปเนื่องในศาสนาพราหมณซึ่งอาจจะเปนกลุม
ประติมากรรมที่สรางขึ้นเปนกลุมแรก ๆ ของเมืองศรีเทพ โดยที่ผานมานั้นนักวิชาการสวนใหญ
มักจะโยงเปรียบเทียบกลุมประติมากรรมดังกลาวกับประติมากรรมศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระ
นครเปนหลัก แตจากการศึกษาของผูเขียนนั้นพบวา กลุมเทวรูปเนื่องในศาสนาพราหมณที่เมือง
ศรีเทพนั้นมีลักษณหลายประการที่สะทอนความสัมพันธกับวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางอยาง
เห็นไดชัด อาทิ รูปแบบของเครื่องประดับตาง ๆ ลวดลายประดับหรือแมกระทั่งรูปแบบพระเกศา 
เปนตน 
 กลุมพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวเนื ่องในพุทธศาสนาที ่เมืองศรีเทพ ก็ยังแสดง
รูปแบบที่ชัดเจนถึงความสัมพันธกับวัฒนธรรมทวารวดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเศียรพระโพธิสัตวองค
หนึ ่ง  จากถ้ําถมอรัตน เม ืองศรีเทพ  ยังแสดงรูปลักษณบางประการที ่เกี ่ยวเนื ่องกับกลุ ม
ประติมากรรมจากเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ในชวงตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 12-16 นั้น ยังไดมี
การสรางโบราณวัตถุสถานในวัฒนธรรมทวารวดีอีกหลายประการ อาทิ โบราณสถานเขาคลัง

                                                            

 28 ดูเร่ืองการวางระบบผังเมือง รวมไปถึงการต้ังถิ่นฐานในวัฒนธรรมแบบทวารวดีไดใน 
ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ: 
อักษรสมัย, 2542), 121-124. 
 29 Michel Tranet, Sambaur-Prei-Kuk Monument d’Icanavarman I (651-628), 
Vol. 2 (Travail d’Inventaire Finance par la Fondation Toyota, 1997), 422-426. 
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นอก (ภาพที่ 231) กลุมโบราณสถานเขาคลังใน (ภาพที่ 232) ธรรมจักรขนาดใหญ (ภาพที่ 233)
ตลอดจนการพบจารึกพระพุทธรูปแบบทวารวดีที่มีจารึกคาถา เย ธมฺมา เปนภาษาบาลี กําหนด
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 1230  
 ตามหลักฐานที่ไดกลาวมาขางตนยอมแสดงใหเห็นวาในชวงเวลาพุทธศตวรรษ
ที่ 12-ตนพุทธศตวรรษที่ 16 นั้น วัฒนธรรมทวารีวดีไดเจริญขึ้นอยางมากภายในเมืองศรี
เทพนี้ และเริ่มเสื่อมความนิยมและสลายหายไปในชวงปลายพุทธศตวรรษท่ี 16 เปนตน
มาโดยมีวัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครเขามาแทนที่อยางสิ้นเชิง  
 

 
 
ภาพที่ 231 โบราณสถานเขาคลังนอก เมืองศรีเทพ 
 

 
 
ภาพที ่232 โบราณสถานเขาคลังใน เมืองศรีเทพ 
 

                                                            

 30 ดูใน อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ, จารึกที่เมืองศรีเทพ, 102. 
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ภาพที่ 233 ธรรมจักร ภายในเมืองศรีเทพ 
 
ดานลัทธิศาสนา 
 จากการศึกษาทางดานโบราณวัตถุสถานเผยใหเห็นวา ระยะแรกชวงพุทธศตวรรษที่ 
11-15 มีทั้งการนับถือศาสนาพราหมณลัทธิไวษณพนิกาย อันเปนนิกายที่นับถือพระวิษณุและลัทธิ
ไศวนิกาย อันเปนนิกายที่นับถือพระอิศวรควบคูไปดวยอยางไมเดนชัดนัก รวมกับศาสนาพุทธทั้ง
นิกาย เถรวาทและมหายานควบคูกันไป ทั้งนี้ดูเหมือนพุทธศาสนาจะคงอยูไดนานกวาเนื่องจาก
ความเจริญข้ึนของวัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางของประเทศไทย ตอมาศาสนาพราหมณ ลัทธิ
ไศวนิกาย อันเปนนิกายที่นับถือพระอิศวรผูเปนใหญคงเจริญข้ึนอีกคร้ังในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 
เปนตนมาเนื่องจากอํานาจทางการเมืองของกัมพูชา และชวงพุทธศตวรรษที่ 18 ศาสนาพุทธ 
มหายานจากกัมพูชาสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 คงจะเจริญข้ึนตอมาตามลําดับ31 
 อยางไรก็ดีการที่เมืองศรีเทพพบเทวรูปพระสุริยะจํานวนหนึ่งทําใหเกิดขอสันนิษฐานวา
มีการนับถือบูชาลัทธิเสาระหรือการบูชาพระสุริยะข้ึน โดย กนกวลี สุริยะธรรม เชื่อวาคงมีการนับ
ถือพระสุริยะที่เมืองศรีเทพ และอิทธิพลการนับถือบูชาพระสุริยะนั้นคงรับมาจากเขมรผานมาทาง
ภาคตะวันออกของประเทศไทย เชนเดียวกับการลัทธิไวษณพนิกายและการนับถือพระกฤษณะ32 
อยางไรก็ดีจากการศึกษาทางดานจารึกและหลักฐานทางดานโบราณวัตถุสถานตาง ๆ ทั้งภายใน
เมืองศรีเทพและจากแหลงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของแลวนั้น  อาจจะไดขอสันนิษฐานเกี่ยวกับการนับถือ
พระสุริยะที่เมืองศรีเทพไดดังนี้ 

                                                            

 31 ดูรายละเอียดใน  กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ, 53-57.  
 32 กนกวลี สุริยะธรรม, “รองรอยการนับถือศาสนาพราหมณชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 16 
ที่พบในบริเวณชุมชนโบราณเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), 42-43. 
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 ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการนับถือพระสูรยะที่เมืองศรีเทพ 
 สืบเนื่องจากการคนพบเทวรูปพระสุริยะจํานวนหนึ่งจากเมืองศรีเทพ ซึ่งอาจกําหนด
อายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 13-15 ก็ใหเกิดขอสันนิษฐานจากนักวิชาการกลุมหนึ่งที่เชื่อวาเมือง
ศรีเทพอาจปรากฏรองรอยของการนับถือลัทธิเสาระ33 หรือการนับถือพระสุริยะในฐานะของเทพ   
ผูยิ่งใหญ 
 พิกุล สมัครไทย ไดเสนอแนวคิดวาการรับเอาคติความเชื่อการนับถือพระสุริยะเปน
เทพที่สําคัญเทียบเทากับพระนารายณ พระกฤษณะ ในลัทธิไวษณพนิกาย ที่เมืองศรีเทพอันเปน
พื้นที่ ๆ มีการนับถือพระสุริยะที่เกาที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งนาจะเกิด
จากการติดตอกับชุมชนภายนอกโดยเฉพาะจากอินเดีย34 ในขณะที่นักวิชาการบางทานเสนอวาคติ
การนับถือพระสุริยะนั้นอาจไดรับอิทธิพลมาจากอาณาจักรเขมรสมัยกอนเมืองพระนครมากกวา35 
ดังที่ไดกลาวถึงรายละเอียดตางๆ ไวแลวในบทที่ 2  
 ทั้งนี้แมวาการที่เมืองโบราณศรีเทพจะเปนแหลงเดียวในประเทศไทย ที่ปรากฏรองรอย
ของการนับถือพระสุริยะมากท่ีสุด อันนําไปสูแนวคิดที่วามีการนับถือ “ลัทธิเสาระ” ที่เมืองโบราณ
ศรีเทพน้ัน แตก็เปนการสันนิษฐานจากการศึกษาดานประติมากรรมเทวรูปพระสุริยะเพียงเทานั้น 
หากแตยังปราศจากหลักฐานทางดานอ่ืน ๆ และดูจะไมเพียงพอถาเปรียบเทียบกับรองรอยการ
บูชาลัทธิเสาระจากแหลงอ่ืน ๆ ซึ่งพบทั้งประติมากรรม สถาปตยกรรม คัมภีร จารึก ตาง ๆ เชน ใน

                                                            

 33 ผูบูชาพระสุริยะเทพ จะเรียกตัวเองวา “เสาระ” (Saura) อันหมายถึงผูบูชาพระสุริยะ
ใน “ลัทธิเสาระปถะ” (Saurapathas sect) ภายใตความเช่ือที่วาพระสุริยะเปนวิญญาณสูงสุด 
ผูสรางจักรวาร รวมทั้ง ทรงเปนวิญญาณของส่ิงที่เคล่ือนไหวไดและไมได ลัทธิทั้งหมดแบงออกเปน 
6 ระดับชั้น โดยสาวกทั้งหมดตองมีสัญลักษณที่เรียกวา “นามาน” (Naman) ซึ่งไดมาจากสีแดง
ของไมจันทร สวมพวงมาลัยดอกไมแดง รวมทั้งทองหรือกลาวคําสรรเสริญพระสุริยะที่เรียกวา   
“สูริยะ กายาตี” (Surya Gayati) ดูใน Shanti Lal Nagar, Surya And Sun Cult (New Delhi: 
Aryan Books International, 1995), 350.  
 34 พิกุล สมัครไทย, “คติความเชื่อเร่ืองพระสุริยะที่พบจากประติมากรรมที่เมืองโบราณ
ศรีเทพ” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 
48. 
 35 กนกวลี สุริยะธรรม, “รองรอยการนับถือศาสนาพราหมณชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 16 
ที่พบในบริเวณชุมชนโบราณเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), 44. 
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ประเทศอินเดีย36 หรือแมกระทั่ง บนเกาะชวาอันเปนที่ต้ังของอาณาจักรอินโดนีเซียโบราณ ก็พบ
หลักฐานอันแสดงถึงการนับถือพระสุริยะอันปรากฏทั้งในงานประติมากรรม ภาพสลัก และรูปพระ
สุริยะในเทวาลัยหลายแหง ในศิลปะชวาภาคกลางและภาคตะวันออก โดยเฉพาะขอความในจารึก
หลายหลักอันเปนหลักฐานสําคัญอันแสดงถึงการบูชาพระสุริยะหรือพระอาทิตยในชวาภาค
ตะวันออก สมัยราชวงศ Purnavarman37 
 กระนั้นยังคงมีการกลาวอางถึงถึงจารึกในอาณาจักรเขมรสมัยกอนเมืองพระนครหลาย
หลักที่มีการกลาวถึง “ชื่อ หรือ นาม” ที่อาจกลาวถึงนามของพระสูรยะ อาทิ จารึกขอมสมัยกอน
เมืองพระนครหลักหนึ่งไดกลาวถึงการถวายส่ิงของแด “พระภฏาราทิตย” หรือพระอาทิตยผูเปน
ใหญ หรือจารึกภาษาสันสกฤตที่ปราสาทตวลตาเปจ สมัยพระเจาสุริยะวรมันที่ 1 ในพุทธศตวรรษ
ที่ 16 ก็เรียกพระอาทิตยวา “ภานุภัฏฏารกะ”38 อยางไรก็ดีในจารึกภาษาสันสกฤตของทานศรีนิวาส
กวีที่ปราสาทบากอง ก็ออกพระนามพระวิษณุวา มุราราติ-ภัฏฏาระ และจารึกภาษาขอมก็เรียก
พระอิศวรวา ภฏาระ-วีเรศวร39 จะเห็นไดวาแมคําวา “ภฏาระ” หรือ ภัฏฏาระ” จะเปนชื่อเรียกพระสู
รยะแตก็สามารถใชเรียกพระนามของพระวิษณุและพระอิศวรไดเชนกัน 

                                                            

 36 การบูชาพระสุริยะในประเทศอินเดียไดรับความนิยมเปนอยางมากชวงราวพุทธ
ศตวรรษที่ 9 เปนตนมา และเจริญสูงสุดในชวงพุทธศตวรรษที่ 13 อันปรากฏในจารึกหลายหลัก 
อาทิ จารึกจาก Mandasor อันกลาวถึงการสรางเทวาลัยเพื่ออุทิศใหพระสุริยะ หรือจารึกบนหิน
จาก Gwailor อันบันทึกโครงสรางของเทวาลัยพระสุริยะ ที่สรางโดย Matrceta บนยอดเขาโคปะ 
(Gopa Mountain) อางถึงใน Lal Nagar, Surya And Sun Cult, 351. ทั้งนี้ในสวนของ
สถาปตยกรรมอันเปนเทวาลัยพระสุริยะในอินเดียก็พบหลายแหง อาทิ เทวาลัยพระสูรยะที่
โกณารัค (Konarak) ในโอริสสา เทวาลัยพระสูรยะที่โมเฒรา (Modhera) ในคุชราต และเทวาลัย
พระสูรยะที่มารตัณฑ (Martand) แควนกัศมีร เปนตน ดูรายละเอียดในการศึกษารูปแบบและการ
กําหนดอายุของเทวาลัยพระสูรยะที่มารตัณฑไดใน เชษฐ ติงสัญชลี, “เทวาลัยพระสูรยะที่
มารตัณฑ,” เมืองโบราณ 34, 1 (มกราคม-มีนาคม 2551), 165-174.    
 37 ดูรายละเอียดใน Edi Sedyawati, “The Sun in Indonesian Culture,” in The Sun 

(in Myth and Art) (Great Britain: Thames and Hudson, 1993), 198. 
 38 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศาสนาพราหมณในอาณาจักรขอม, พิมพคร้ังที่ 3, 
(กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2547), 62.  
 39 เร่ืองเดียวกัน, 62-63. 
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 จารึกที่วาลกันเดล (Val Kantel) ในสมัยพระเจาภววรมันที่ 1 และจารึกที่ปราสาทโล
โบกสรด ใน พ.ศ.1324 อันกลาวถึงการสรางรูปพระอิศวร พรอมกับรูปพระอาทิตย ทั้งนี้อาจเปน
การรวมเอาพระอาทิตยกับพระอิศวรเขาดวยกัน อันสะทอนความเชื่อที่วาพระอาทิตยเปนแสงสวาง
ประจําโลกของพระอิศวร40 อยางไรก็ดีการปรากฏขอความของการสรางทั้งรูปพระอิศวรและพระ
อาทิตยพรอมกันก็อาจแสดงใหเห็นวามีการนับถือพระอาทิตยในฐานะของเทพช้ันรองในศาสนา
พราหมณ ลัทธิไศวนิกายไดอีกทางหนึ่ง 
 จารึกหลักหนึ่งที่ปราสาทสมโบรไพรกุกใน พ.ศ.1170 กลาวถึงหมูบานซึ่งมีนามวา “ศก
ตีรถะ” ซึ่งแสดงใหเห็นวามีชนชาติศกะ หรือกลุมคนที่นับถือบูชาพระสูรยะอาศัยอยูในอาณาจักร
ขอมต้ังแตสมัยกอนเมืองพระนคร ซึ่งอาจเรียกนักบวชกลุมนี้วา “ศกพราหมณ” ซึ่งปรากฏบอยคร้ัง
ในจารึกเขมร ทั้งนี้จารึกในพุทธศตวรรษที่ 12 ที่ปราสาทสมโบรไพรกุกไดกลาวถึง ศกพราหมณหรือ
พราหมณเชื่อสายศกะ นามวาทุรคสวามิน ไดสรางศิวลึงค41 นั่นยอมแสดงใหเห็นวา ศกพราหมณ
ไมจําเปนจะตองเปนพราหมณที่นับถือพระสูรยะเสมอไปแตอาจเปนพราหมณในลัทธิไศวนิกาย อัน
นับถือพระอิศวรก็ได 
 จารึกที่ปราสาทขนะใน พ.ศ.1584 อันแตงเปนภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรกลาวถึง 
ทานภูวนาทิตยผูเปนพระอนุชาของพระนางวีรลักษมี อันปรากฏพระนามในจารึกภาษาสันสกฤต
วา “พระกฤษณะผูกําลังจับนก (ทฺวิชหเร กฤษฺเณ)” แตจารึกภาษาขอมเรียกวา “ศกพราหมณ” ใน
บรรดาของถวายมีการกลาวรวมถึงครุฑพาหนะรวมอยูดวย ซึ่งศกพราหมณก็อาจหมายถึงพระ
วิษณุไดเชนเดียวกัน42 ทั้งนี้ในอาณาจักรเขมรสมัยกอนเมืองพระนครก็ไมพบสถาปตยกรรมที่
เกี่ยวของพระพระสูรยะเลย 
 จะเห็นไดวาจารึกในอาณาจักรเขมรทั้งสมัยกอนและสมัยเมืองพระนครก็ยังคงไม
ชัดเจนเทาไรนักวามีการนับถือบูชาพระสุริยะในฐานะเทพเจาสูงสุดแตหลักฐานทางดานจารึกที่
กลาวมาทั้งหมดกลับชวนใหคิดไปวาในอาณาจักรเขมรสมัยกอนและสมัยเมืองพระนครนั้นนับถือ
พระสุริยะในฐานะเทพช้ันรองทั้งในลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย 
 เม่ือยอนกลับมาพิจารณาหลักฐานการนับถือพระสูรยะที่เมืองศรีเทพ ซึ่งไมปรากฏ
หลักฐานอ่ืน ๆ เลยนอกเสียจากกลุมเทวรูปพระสุริยะอันพบรวมกับกลุมเทวรูปพระวิษณุและ
พระกฤษณะซ่ึงเปนเทวรูปเนื่องในศาสนาพราหมณลัทธิไวษณพนิกาย อยางไรก็ดีเทวรูปพระสุริยะ

                                                            

 40 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศาสนาพราหมณในอาณาจักรขอม, 63. 
 41 เร่ืองเดียวกัน, 64. 
 42 เร่ืองเดียวกัน, 63-64. 
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จากพิพิธภัณฑนอรตัน ไซมอน (ดูภาพที่ 13) ก็อาจแสดงแนวคิดของการผสมผสานกันระหวางพระ
วิษณุและพระสุริยะ อันสะทอนใหเห็นถึงการการบูชาพระสุริยะในฐานะเทพชั้นรองในศาสนา
พราหมณลัทธิไวษณพนิกายไดอีกทางหนึ่ง  
 ผลการศึกษาดังกลาวจากหลักฐานทางดานจารึกพอที่จะกลาวไดวาเมืองศรี
เทพปรากฏรองรอยของการนับถือบูชาพระสุริยะหนาแนนที่สุดเพียงเทาน้ัน ทั้งนี้เปนไป
ไดหรือไมวาจะบูชาพระสุริยะในฐานะเทพช้ันรองในลัทธิไวษณพนิกายเทานั้น และจาก
หลักฐานในปจจุบันก็ยังไมเพียงพอท่ีจะสามารถสันนิษฐานหรือเชื่อไดวามีการนับถือลัทธิ
เสาระภายในเมืองศรีเทพ 
 



 
 

บทที่ 6 
 

บทสรุป 
 

 จากการศึกษาเร่ืองศิลปกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพทั้งหมดสามารถ
กลาวไดวาศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพนั้นไมเพียงแตเกี่ยวของกับ
อาณาจักรเขมรสมัยกอนเมืองพระนครแตยังมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมแบบทวารวดีที่เจริญข้ึน
บริเวณภาคกลางของประเทศไทยรวมไปถึงกลุมบานเมืองบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเฉพาะบริเวณที่ราบสูงโคราชทั้งนี้อาจกลาวโดยสรุปโดยแบงออกเปน 3 หัวขอ ดังตอไปนี้ 
 
สรุปการศึกษาศิลปกรรมชวงพุทธศตวรรษท่ี 12-15  
 การศึกษาพบวากลุมศิลปกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพในชวงเวลานี้ได
ขอสันนิษฐานวากลุมเทวรูปจากเมืองศรีเทพนั้น มีความสัมพันธกับศิลปะเขมร ไดแก การแสดง
ลักษณะกายวิภาค ลักษณะของกีรีฏมงกุฏทั้งทรงกลมและหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียม อีกยัง
รวมไปถึงการนุงโจงกระเบนสั้นแมจะแสดงลักษณะที่แตกตางไปบางแตก็แสดงลักษณะการชักชาย
ผาดานหลังเปนรูปหางปลายอยลงมา อันแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับศิลปะเขมร ทั้งนี้ยังคง
ปรากฏลักษณะของความนิยมในศิลปะเขมรที่สืบเนื่องมายังเทวรูปที่ศรีเทพ อาทิ ทาทางของ
ประติมากรรมพระกฤษณะทั้งสององคที่เมืองศรีเทพที่อาจเปนความนิยมที่สืบเนื่องจากพระกฤษณะ
ในสมัยพนมดา 
 ทั้งนี้ที่ผานุงของประติมากรรมที่เมืองศรีเทพมีลักษณะเรียบงายไมนิยมสลักใหเห็นร้ิว
รอยบนผานุงนั้น คลายคลึงกับกลุมประติมากรรมสําริดจากบานฝาย จ.บุรีรัมย จึงเปนไปไดวากลุม
ชางที่สรางประติมากรรมสําริดจากบานฝาย จ.บุรีรัมย อาจเปนชางกลุมเดียวกันกับกลุมชางที่
สรางประติมากรรมที่เมืองศรีเทพ และจากการที่พระสุริยะจากพิพิธภัณฑนอรตัน ไซมอน แสดง
การประทับยืนแบบอาภังค หรือการเอียงตนเพียงเล็กนอย ซึ่งแมวาปรากฏในศิลปะเขมรกลุม
ปราสาทอันเดตหากแตลักษณะดังกลาวดูเหมือนวาพรองกับรูปแบบอิริยาบถของกลุม
ประติมากรรมสําริดจากบานฝาย จ.บุรีรัมย  มากกวาลักษณะทาทางดังกลาวเปนการเนนย้ําแสดง
ใหเห็นวากลุมประติมากรรมจากบานฝาย และจากอําเภอประโคนชัยนั้น มีความเกี่ยวเนื่องหรือ
อาจจะเปนชางผูสรางประติมากรรมกลุมเดียวกันกับกลุมประติมากรรมที่เมืองศรีเทพ 
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 แตอยางไรก็ดีในเทวรูปจากศรีเทพกลุมนี้ยังแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะทวารวดี
จากทางภาคกลางดวยเชนกัน อาทิ ลักษณะของลวดลายเคร่ืองประดับในศิราภรณ กรองศอ และ
กุณฑล ทั้งนี้รวมไปถึงรูปแบบพระเกศาของพระกฤษณะโควรรธนะที่เมืองศรีเทพ ที่แสดงลักษณะ
คลายคลึงกับพระเกศาของประติมากรรมบุคคลในสมัยทวารวดี และลวดลายบนพระทาฐิกะ 
(เครา) ของพระสุริยะที่ศรีเทพดวย ซึ่งสังเกตไดอีกวา กลุมประติมากรรมที่เมืองศรีเทพนั้นการ
ประดับลวดลายตาง ๆ มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมทวารวดีใกลชิด โดยหลักฐานดานจารึกยัง
ชวยยืนยันถึงความสัมพันธของวัฒนธรรมทวารวดีที่เมืองศรีเทพไดเปนอยางดี อาทิ จารึกเนื่องใน
ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท คือ จารึกคาถา เย ธมฺมาฯ และจารึกบนฐานประติมากรรมเกี่ยวกับคํา
สอนในพุทธศาสนา ซึ่งเปนอักษรปลลวะ ภาษาบาลี โดยตัวอักษรในจารึกมีอายุอยูในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 11-13 ซึ่งรวมสมัยกับกลุมเทวรูปที่เมืองศรีเทพ อันแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมทวารวดีที่
เขามาในเมืองศรีเทพแลวในชวงเวลาดังกลาว 
 นอกจากนี้จากการศึกษาก็พบลักษณะบางประการที่เกิดข้ึนเฉพาะประติมากรรมศรี
เทพ ไดแก ความนิยมในการประดับตาบสามเหล่ียมบนหมวกทรงกระบอกหลายเหล่ียม และการ
สวมเส้ือคลุมของพระสุริยะที่มีความยาวเลยพระชงฆเพียงเล็กนอย ทั้งนี้รวมไปถึงการปรากฏข้ึน
ของพระมัสสุ และพระทาฐิกะในเทวรูปพระสุริยะที่เมืองศรีเทพยอมแสดงใหเห็นการผสมผสาน
รูปแบบทั้งวัฒนธรรมเขมรและทวารวดี จนเกินเปนลักษณะเฉพาะถ่ินอีกทางหนึ่ง 
 สรุปจากหลักฐานทั้งหมดที่กลาวมานั้น จึงสามารถกําหนดอายุกลุมเทวรูปสวมหมวก
ทรงกระบอกเมืองศรีเทพกลุมนี้อยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 13 ถึงราวตนพุทธศตวรรษที่ 14 โดยมี
ลักษณะเฉพาะตัวและแรงบันดาลใจทางดานรูปแบบจากศิลปะไพรกเมง-กําพงพระในเขมรและ
ศิลปะทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย ทั้งนี้ยังอาจกําหนดอายุเทวรูปพระกฤษณะโควรรธนะ
เสียใหมวาไมควรเกาไปถึงพุทธศตวรรษที่ 11-12 และรวมสมัยกับชวงเขมรกอนเมืองพระนคร 
ศิลปะพนมดา หากแตสรางข้ึนในชวงราวพุทธศตวรรษท่ี 13  โดยมีลักษณะเฉพาะถิ่นและรับแรง
บัลดาลใจมาจากวัฒนธรรมทวารวดีแลว อีกทั้งเทวรูปพระสุริยะที่เมืองศรีเทพ องคที่ 3 เมื่อ
พิจารณาจากลักษณะของลวดลายรวมไปถึงองคประกอบตาง ๆ ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน เห็น
ควรวานาจะมีอายุอยูในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 14-ตนพุทธศตวรรษที่ 15 เปนอยางชา    
 การศึกษาในกลุมพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพท้ังหมดนั้นพบวา ในกลุม
พระพุทธรูปแมวาภาพรวมของพระพุทธรูปที่พบที่เมืองศรีเทพจะไดรับแรงบัลดาลใจทางดาน
รูปแบบและแนวคิดมาจากพระพุทธรูปในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลางของประเทศไทย หลาย
ประการ อาทิ ลักษณะองครวมของพระพักตร การหมจีวรคลุมเรียบไมมีร้ิว และแสดงวิตรรกมุทรา 
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2 พระหัตถ รวมไปถึงพระพุทธรูปสําริดที่แสดงการประทับนั่งแบบวีราสนะ (สมาธิ) อันเปนลักษณะ
ที่ปรากฏโดยทั่วไปในพระพุทธรูปประทับนั่งทวารวดีภาคกลาง 
 อยางไรก็ดีก็มีลักษณะบางประการที่ชวนใหนึกถึงเอกลักษณที่ปรากฏในกลุม
พระพุทธรูปทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชนกลุมพระพุทธรูปบริเวณที่ราบสูงโคราช และ
กลุมพระพุทธรูปที่ปรากฏบนภาพสลักบนใบเสมาแถบลุมน้ําชี เชน ลักษณะของการเจาะรูทีบ่ริเวณ
พระขนง พระเนตร หรือพระนลาฏเพื่อประดับอัญมณีที่ปรากฏบนพระพุทธรูปศิลาองคหนึ่งจาก
เมืองศรีเทพนาจะมีความเกี่ยวของกับประติมากรรมสําริดจากบานฝายและบานโตนด และกลุม
ประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย ที่ปรากฏลักษณะความนิยมในการเจาะรูบริเวณพระเนตร พระขนง หรือ
พระนลาฏพอสมควร  
 อีกทั้งแนวทางการแบงชองพระเกศาของเศียรพระพุทธรูปจากถ้ําถมอรัตนที่มีลักษณะ
ละมายกับพระพุทธรูปจากบานดอนขวาง ทั้งนี้ลักษณะของชายจีวรที่ผายออกดานขางและการ
ปรากฏของแถบผาบนสบงระหวางพระชงคทั้งสองขางก็นาจะมีความสัมพันธกับพระพุทธรูปใน
กลุมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากลักษณะดังกลาวปรากฏทั้งในพระพุทธรูปแถบลุม
น้ําชีและลุมน้ํามูล โดยเฉพาะกลุมพระพุทธรูปสําริดจากประโคนชัยและศิลปะเขมรสมัยกอนเมือง
พระนคร 
 ทั้งนี้แมวาลักษณะการทําวิตรรกมุทราสองพระหัตถจะเปนลักษณะที่ไดรับอิทธิพลมา
จากทวารวดีภาคกลางอยางเห็นไดชัด กระนั้นภาพสลักพระพุทธรูปองคหนึ่งในถ้ําถมอรัตนที่แสดง
ปรากฏรอยรอยการแสดงพระหัตถขางหนึ่งแสดงวิตรรกขณะท่ีพระหัตถอีกขางหน่ึงยกข้ึนจับชาย
จีวร ซึ่งรูปแบบดังกลาวดูเหมือนวาจะไมไดรับความนิยมในพื้นที่ทวารวดีภาคกลางแตกลับปรากฏ
อยูในภาพสลักพระพุทธรูปบนใบเสมาบริเวณลุมน้ําชี จึงแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางเมอืง
ศรีเทพและกลุมประติมากรรมจากลุมน้ําชีไดอีกทางหนึ่ง 
 ในขณะที่กลุมพระโพธิสัตวที่เมืองศรีเทพก็ยังมีความสัมพันธอยางเห็นไดชัดกับกลุม
ประติมากรรมสําริดจากบานฝาย บานโตนด และประโคนชัยหลายประการ อาทิ อิริยาบถที่แสดง
การยืนเอียงตัวเล็กนอย หรือลักษณะของพระเกศา ทั้งนี้ลักษณะของผานุงก็แสดงใหเห็นความ
เกี่ยวเนื่องกับศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนครเชนเดียวกับเทวรูปเนื่องในศาสนาพราหมณที่เมือง
ศรีเทพ 
 ทั้งนี้อิริยาบถของพระโพธิสัตวที่ประทับนั่งวีราสนะก็คงไดรับอิทธิพลมาจากกลุม
พระพุทธรูปประทับนั่งในศิลปะทวารวดีภาคกลาง อยางไรก็ดีลักษณะของการแสดงมุทราของพระ
โพธิสัตวภายในถํ้าถมอรัตนก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร แบบบาแค็ง หรือ
ลักษณะดังกลาวอาจเปนรูปแบบที่ตีความข้ึนมาใหมของชางที่เมืองศรีเทพก็เปนไปไดเชนกัน 
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 จากที่กลาวมาทั้งหมดจึงสามารถกําหนดอายุกลุมพระพุทธรูป พระโพธิสัตวจากเมือง
ศรีเทพและภาพสลักบนถ้ําถมอรัตนวาควรจะมีอายุอยูในชวงราวกลางพุธศตวรรษที่ 13-ชวงตน
พุทธศตวรรษที่ 15 โดยไดรับอิทธิพลจากทวารวดีภาคกลาง และมีความสัมพันธกับพระพุทธรูป
และพระโพธิสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงกลุมประติมากรรมสําริดบริเวณที่ราบสูง
โคราชและศิลปะเขมรชวงกอนเมืองพระนคร ทั้งนี้ภาพสลักพระโพธิสัตวภายในถ้ําถมอรัตนอาจ
องคหนึ่งอาจแสดงความเกี่ยวเนื่องกับประติมากรรมสําริดศิลปะเขมรสมัยบาแค็ง ชวงพุธศตวรรษ
ที่ 15 แตทั้งนี้รูปแบบดังกลาวก็อาจเปนรูปแบบที่ชางจากเมืองศรีเทพตีความข้ึนใหมก็ได     
 
สรุปการศึกษาศิลปกรรมในชวงพุทธศตวรรษที่ 16-18 
 จากการศึกษาศิลปกรรมที่เกิดข้ึนในชวงเวลานี้ อันไดแกปรางคศรีเทพ ปรางคสองพี่
นอง และปรางคฤๅษี อาจกลาวโดยสรุปไดวาลักษณะขององคประกอบของปรางคอิฐทั้ง 3 แหงที่
เมืองศรีเทพไดรับแรงบันดาลใจทางดานรูปแบบโดยรวมจากสกุลชางปราสาทอิฐ เชน ลักษณะของ
องคปรางค การทํามุขดานหนา แผนผัง เปนตน นอกจากนี้ยังไดรับแรงบันดาลใจรวมจากสกุลชาง
ปราสาทหินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน การเพิ่มมุม การประดับลวดบัวเชิง รวมไปถึงรูปแบบ
การทําซุมซอน โดยเฉพาะปราสาทอิฐสกุลชางพิมายดังขอเสนอของ อนุวิทย เจริญศุภกุล  
 อยางไรก็ดีปรางคทั้ง 3 แหงก็ยังแสดงลักษณะเฉพาะถ่ินบางประการที่ไมปรากฏใน
ปราสาทแหงอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมากอน 
ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาลักษณะบางประการอาทิ การเกิดข้ึนของบัวหัวเสาลอย ๆ นั้นจัดไดวา
เปนรูปแบบเฉพาะที่เกิดข้ึนในปรางคที่เมืองศรีเทพ และคงไมเกี่ยวของหรือสงอิทธิพลทางดาน
รูปแบบจนเกิดพัฒนาการเปนแนวบัวหัวเสาที่มุมประธานในระดับตํ่ากวาบัวรัดเกลา จนแบงเรือน
ธาตุออกเปน 2 ชั้น ดังที่ปรากฏบนปรางควัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย และปรางคสามยอด 
จังหวัดลพบุรี ซึ่งรูปแบบของปรางคทั้งสองนั้นกลับมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจากกลุมปราสาทท่ีมีมุข
ยื่นออกมาทั้ง 4 ดาน ในสมัยนครวัด เชน ปราสาทตาควาย ปราสาทนครวัด ซึ่งไดรับความนิยม
สืบเนื่องมายังปราสาทในสมัยบายน  
 อีกทั้งจากการศึกษารูปแบบของปรางคฤๅษีพบวาไมอาจกําหนดอายุใหเกาไปถึงชวง
ศิลปะเขมรแบบแปรรูปจนถึงแบบเกลียงไดแตกลับแสดงรูปแบบที่ปรากฏในกลุมปราสาทอิฐชวง
กลางพุทธศตวรรษที่ 16 รวมสมัยแบบบาปวน แตอยางไรก็ดีรูปแบบบางประการ อาทิ การปรากฏ
บัวหัวเสาลอยอันเปนลักษณะเฉพาะอยางหนึ่งของสกุลชางศรีเทพที่ปรากฏบนปรางคสองพี่นอง ที่
สรางข้ึนในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 17เชนเดียวกัน ก็ยอมไมสามารถกําหนดอายุปรางคฤๅษีลงไป
ไดอยางชัดเจน จึงอาจกําหนดอายุไดเพียงกวาง ๆ คือ ระหวางกลางพุทธศตวรรษที่ 16 -กลางพุทธ
ศตวรรษที่ 17  
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 นอกจากนี้จากการศึกษาทับหลังทั้ง 3 ชิ้นจากเมืองศรีเทพ ลวนมีสวนละมายกับ
ลักษณะของงานชางในสกุลชางพิมายและบริเวณที่ราบสูงโคราชที่ปรากฏต้ังแตชวง ตน-กลางพทุธ
ศตวรรษที่ 17 รวมสมัยศิลปะแบบนครวัด แตก็ยังแสดงลักษณะเฉพาะหลายประการ อันเปนการ
ยืนยันถึงการมีอยูของสกุลชางศรีเทพซ่ึงสอดรับกับการศึกษารูปแบบของปรางคเมืองศรีเทพ   
 นาสนใจวาสกุลชางเมืองศรีเทพคงมีความเกี่ยวเนื่องและเช่ือมโยงกับสกุลชางในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตามเสนทางโบราณ กลาวคือ ทางดานตะวันออกของเมืองศรีเทพ ตัดขาม
ชองเขาบนทิวเขาพังเหย จะสามารถเดินทางไปสูพื้นที่บริเวณที่ราบสูงโคราชลุมน้ํามูล และลุมน้ําชี
ได ทั้งนี้เสนทางดังกลาวคงจะเปนเสนทางหลักที่อิทธิพลเขมรสงผานจากที่ราบสูงโคราชเขามาสู
เมืองศรีเทพ ดังนั้นลักษณะของสถาปตยกรรมที่เมืองศรีเทพรวมไปถึงงานฝมือตาง ๆ จึงมีความ
เกี่ยวเนื่องหลายประการกับรูปแบบของงานชางบริเวณที่ราบสูงโคราช โดยเฉพาะจากเมืองพิมาย
ซึ่งเจริญข้ึนอยางมากในชวงพุทธศตวรรษที่ 16  จึงมีลักษณะบางประการที่คลายคลึงกัน 
 จากที่กลาวมาทั้งหมดจึงสามารถกําหนดอายุ ปรางคศรีเทพ ปรางคสองพี่นอง รวมถึง
ทับหลังจากเมืองศรีเทพไดวาอยูในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 17- ปลายพุทธศตวรรษที่ 17 สอดรับ
กับขอสันนิษฐานของนักวิชาการหลาย ๆ ทาน ทั้งนี้ในสวนของปรางคฤๅษีนั้น คงทําไดเพียง
กําหนดอายุอยางกวาง ๆ อยูราวกลางพุทธศตวรรษที่ 16 - กลางพุทธศตวรรษที่ 17 เทานั้น 
 
แนวคิดทางดานความสัมพันธกับบานเมืองโดยรอบ   
 กลุมประติมากรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเมืองศรีเทพในชวงเวลา 
กลางพุทธศตวรรษที่ 13-14 มีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมเขมรสมัยกอนเมืองพระนครอยาง
ชัดเจนและควรมีความเกี่ยวของกับพื้นที่ ๆ เรียกวา เจนละบก ซึ่งเปนเขตพื้นที่ ๆ อยูภายใตอิทธิพล
อํานาจทางการเมืองของราชอาณาจักรเขมรโบราณ หรืออาณาจักรเจนละมาแตเดิม ทั้งนี้หรือ
อาจมีความสัมพันธกับรัฐขนาดยอมรัฐใดรัฐหนึ่งในอาณาบริเวณเจนละบก   
 อีกทั้งจากการศึกษาเร่ืองศิลปกรรมและหลักฐานดานจารึกและโบราณคดีสะทอนให
เห็นวาเมืองศรีเทพน้ันไมนาจะมีความเกี่ยวของกับบานเมืองที่มีนามวา “ศรีจนาศะ” ซึ่งที่ต้ังของ
บานเมืองดังกลาวมีแนวโนมที่นาเช่ือถือไดวาหนาจะมีศูนยกลางอยูที่ เมืองเสมา จังหวัด
นครราชสีมาดังที่นักวิชาการหลายทานเห็นพองกัน แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาในคร้ังนี้ก็ยัง
เปดโอกาสใหคิดไปไดวา ศรีจนาศะกับกลุมศิลปกรรมที่เมืองศรีเทพนาจะมีความสัมพันธกับ
เจนละบกเชนเดียวกัน  
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 อนึ่งรูปแบบของปราสาทอิฐทั้ง 3 หลังที่เมืองศรีเทพลวนนั้นไดรับอิทธิพลทางดาน
รูปแบบจากกลุมปราสาทอิฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะสกุลชางพิมายมากกวา
ปราสาทในประเทศเขมรโดยตรง ทั้งนี้อาจเปนการยืนยันแนวคิดที่วา วัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพ
ในชวงเวลานี้คงจะไดรับอิทธิพลผานมาทางเมืองพิมายมากกวาไดรับโดยตรงจากอาณาจักรเขมร
สมัยเมืองพระนคร 
 จากหลักฐานทางดานศิลปกรรม จารึก และโบราณคดีที่ไดกลาวมาขางตนยอมแสดง
ใหเห็นวาในชวงเวลาพุทธศตวรรษที่ 12-ตนพุทธศตวรรษที่ 16 นั้น วัฒนธรรมเขมรสมัยกอนเมือง
พระนครและวัฒนธรรมทวารวดีไดเจริญขึ้นอยางมากภายในเมืองศรีเทพ กอนที่วัฒนธรรมเขมร
จะเริ่มเจือจางลงโดยวัฒนธรรมแบบทวารวดียังคงไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง จนกระทั่งเริ่ม
เส่ือมความนิยมและสลายหายไปในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนมาโดยมีวัฒนธรรมเขมร
สมัยเมืองพระนครเขามาแทนที่อยางส้ินเชิง  
 ทั้งนี้ศึกษาหลักฐานทางดานจารึกรวมกับศิลปกรรมเทวรูปพระสุริยะพอที่จะกลาวได
วาเมืองศรีเทพปรากฏรองรอยของการนับถือบูชาพระสุริยะหนาแนนที่สุดเพียงเทานั้น ทั้งนี้เปนไป
ไดหรือไมวาจะบูชาพระสุริยะในฐานะเทพชั้นรองในลัทธิไวษณพนิกายเทานั้น และจากหลักฐาน
ในปจจุบันก็ยังไมเพียงพอที่จะสามารถสันนิษฐานหรือเชื่อไดวามีการนับถือลัทธิเสาระภายใน
เมืองศรีเทพ 
 จากการศึกษาทั้งหมดสะทอนเคารางในอดีตอันเลือนรางของเมืองโบราณศรี
เทพวานาจะมีเปนเมืองท่ีมีความสําคัญเมืองหนึ่ง ซ่ึงไดรับวัฒนธรรมท้ังจากอาณาจักร
เขมรและทวารวดีมาปรับใชและผสมผสานกันจนเกิดเปนลักษณะเฉพาะอันบงบอกถึง
เอกลักษณเฉพาะตัวที่สําคัญของกลุมสกุลชางที่สรรคสรางศิลปกรรมที่เมืองศรีเทพ 
อยางไรก็ดีการศึกษาในครั้งนี้ก็ยังคงไมสามารถสืบคนไดถึงรอยรอยของนามเดิมของเมอืง
ศรีเทพเน่ืองจากเราไดทราบวาศรีเทพกับศรีจนาศะนั้นไมนาจะมีความเกี่ยวเน่ืองกันหรือ
เปนบานเมืองเดียวกัน ทายสุดนี้การขุดคนทางโบราณคดีอยางเปนระบบ ซ่ึงอาจทําใหเรา
ไดพบหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกในอนาคตก็อาจทําใหภาพอดีตอันเลือนรางของเมืองศรี
เทพอาจทวีความกระจางมากยิ่งขึ้นตอไป 
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