ตรวจสอบหน้ าที่การใช้ งานของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ จากหลักฐานศิลปกรรม

โดย
นางสาวพิมพ์พิมล ระวัง

การค้ นคว้ าอิสระนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
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ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะเรื่ อง “ตรวจสอบหน้ าที่การใช้ งานของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ จากหลักฐานศิลปกรรม ” เสนอ
โดย นางสาวพิมพ์พิมล ระวัง เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญาศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ

..................................................................
( ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พาณิชย์ )
หัวหน้ าภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ
วันที่........เดือน.....................พ.ศ.................

อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาเฉพาะบุคคล
( ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร )

คณะกรรมการตรวจสอบการศึกษาเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศลิ ปะ
.................................................... ประธานกรรมการ
( อาจารย์กวิฎ ตังจรั
้ สวงศ์ )
........./………/………
……………………………………... กรรมการ
( ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร )
........./………/………
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ตงอยู
ั ้ ห่ ลังวัดชมชื่น ที่อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็ นโบราณสถานที่เชื่อว่า
มี อ ายุส มัย มาก่ อ นอาณาจัก รสุโ ขทัย เนื่ อ งจากรู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรมของปราสาทประธานมี ค วาม
คล้ ายคลึงกับปราสาทขอมสมัยบายน
องค์ ป ระกอบของสิ่ ง ก่ อ สร้ างภายในวัด เจ้ า จัน ทร์ นัน้ มี ป ราสาทเป็ นประธาน หัน หน้ า ไปทางทิ ศ
ตะวันออก มีวิหารอยูด่ ้ านหน้ าปราสาทซึง่ อยูใ่ นแกนทิศเดียวกัน มณฑปตังอยู
้ ่ทางทิศเหนือของปราสาท มีแนว
กาแพงแก้ ว อยู่ทางทิศ ใต้ แ ละทิศเหนื อ จากแผนผัง ของวัด นี จ้ ึง เชื่ อว่าน่าจะเป็ นวัด ที่ อ ยู่ในรู ป แบบแผนผัง
ของสมัยสุโขทัยและเป็ นวัดในพุทธศาสนา
ในหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วง ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่ทรงได้ เสด็จมาที่วดั เจ้ าจันทร์ และ
กล่าวถึงไว้ ว่า มีปรางค์เป็ นเทวสถานหรื อโบสถ์พราหมณ์ ทานองเดียวกันกับวัดศรี สวายและวัดพระพายหลวง
ได้ พบเศียรพระอิศวรเศียรหนึ่งทาด้ วยศิลาตกอยู่ มีอุณาโลมเป็ นพยาน และในพงศาวดารเหนือ ได้ กล่าวถึง
สถานที่นี ้ ซึ่งบาธรรมราชาได้ ไปสร้ างเทวสถานไว้ รูปพระเนรศวรและพระนารายณ์ จึงเชื่อว่าผู้แต่งได้ มาเห็น
ศาสนสถานแห่งนี ้และเข้ าใจว่าเป็ นโบสถ์พราหมณ์ ศาสนสถานแห่งนี ้ในสมัยสุโขทัยได้ มาดัดแปลงเป็ นวัดใน
พระพุทธศาสนาโดยมีการสร้ างวิหารอยูด่ ้ านหน้ าสังเกตได้ ว่าต่อกันไม่สนิท ฝี มือทรามกว่าของเดิมมาก1
รูปแบบทางสถาปั ตยกรรมของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีลกั ษณะคล้ ายปราสาทขอมสมัยบายนที่ปรากฏ
ในประเทศไทยหลายแห่ง เช่น ปราสาทสามหลังวัดพระพายหลวง ปราสาทสามหลังวัดศรี สวาย ธรรมศาลา
และสุคตาลัยหรื อศาสนสถานประจาอโรคยศาลด้ วย กล่าวคือเป็ นปราสาทหลังโดด ที่เรื อนธาตุมีการทามุขยื่น
ออกมาทังสี
้ ่ด้านเพื่อทาเป็ นซุ้มประตู และมีทางเข้ าอยู่ที่ด้านทิศตะวันออก ส่วนมีสามด้ านทาเป็ นประตูหลอก
อีกทัง้ มีการทาเรื อนธาตุจ าลองซ้ อนชัน้ เป็ นส่วนยอด พร้ อมกับมีการประดับเรื อนธาตุจ าลองด้ วยซุ้มบัญชร
บรรพแถลง กลีบขนุนและนาคปั กอยู่ ส่วนยอดบนทาเป็ นบัวกลุม่ ตามระบบปราสาท
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หากเปรี ย บเที ยบรู ป แบบทางสถาปั ตยกรรมกับอาคารทรงคล้ า ยกันในบริ เวณใกล้ เ คียงกัน ได้ แ ก่
ปราสาทสามหลัง วัดพระพายหลวง, ศาลตาผาแดง, ปราสาทวัดศรี สวาย ที่มีรูปแบบคล้ ายกันกับวัดเจ้ าจันทร์
ทว่า มี ก ารคลี่ ค ลายรู ป แบบจากวัด ในเมื อ งสุโ ขทัย ซึ่ง เป็ นเหตุใ ห้ มี ก ารตี ค วามออกมาในสองทิ ศ ทางคื อ
ด้ ว ยระยะทางความห่า งไกลและล าดับ ความส าคัญ ของปราสาท และงานฝี มื อ ของช่า งท้ อ งถิ่ น ที่ เ ข้ า มา
มีส่วนร่วมในงานทาให้ เกิดการคลี่คลายรูปแบบ หากแต่ยงั คงมีเค้ าโครงรูปแบบเดิมที่สามารถเปรี ยบเทียบเพื่อ
กาหนดอายุสมัยการสร้ างของปราสาทวัดเจ้ าจันทน์จากวัดใกล้ เคียงและปราสาทที่อยู่ในประเทศกัมพูชาใน
สมัยเดียวกัน (บายน)
ในปั จจุบนั ที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีการศึกษาและตังข้
้ อสั นนิษฐานถึงหน้ าที่การใช้ งานของปราสาท
วัดเจ้ าจันทร์ 2 ประการ ประการแรกคือศาสตราจารย์ฌอง บวสเซอรี เยร์ เห็นว่าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ แต่เดิมเป็ น
ธรรมศาลาซึง่ เป็ นส่วนที่เหลือเท่านัน้ อาคารรูปแบบนี ้เป็ นที่นิยมสร้ างในรัชสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 72
ธรรมศาลามีรูปแบบศิลปกรรมเป็ นอาคารปราสาทหลังเดียว อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ าทอดยาวออก
มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนของตัวปราสาทและส่วนของมุขที่ยื่นออกมาจากห้ องครรภคฤหะ ซึ่งส่วนที่
เหลืออยูน่ นพบแค่
ั้
เรื อนปราสาท ไม่พบส่วนมุขที่ยื่นออกมา อีกทังกล่
้ าวเพิ่ มเติมว่า อาคารมณฑปที่หายไปอาจ
สันนิษฐานว่า อาจเป็ นอาคารเครื่ องไม้ ซงึ่ ผุพงั ไปแล้ วตามกาลเวลา3
ประการที่สองอาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์ มีความเห็นว่าปราสาทวัดเจ้ าจันท์เป็ นปราสาทที่อาจสร้ างขึ ้นใน
ยุคเดียวกันกับพระปรางค์วดั ศรี รัตนมหาธาตุเมืองเชลียง ตามหลักฐานจากศิลาจารึ กหลักที่ 2 ของพระมหา
เถระศรี ศ รั ท ธาราชจุ ฬ ามุ นี ก ล่ า วว่ า พญาศรี น าวน าถม “ประดิ ษ ฐานพระบรมสารี ริ ก ธาตุใ กล้ ฝั่ ง น า้ ”
ที่นครศรี สชั นาลัยคือ เชลียงในปั จจุบนั 4 เนื่องจากการวางผังของปราสาทหันหน้ าไปทางทิศตะวันออกเป็ นการ
วางผัง ของพุทธาวาสแบบพุทธศาสนานิกายเถรวาทและปรางค์ในสมัยสุโขทัยมี แผนผังคล้ ายกับปราสาท
วัดเจ้ า จันทร์ กล่าวคือ มีปรางค์เป็ นประธาน วิหารอยูด่ ้ านหน้ าในแกนทิศเดียวกัน และมีกาแพงแก้ วล้ อมรอบ
จากข้ อสันนิษฐานและการตีความของนักวิช าการข้ างต้ น ยังไม่มี การตรวจสอบอย่างละเอียดตาม
กระบวนการรู ปแบบศิลปกรรมทาให้ ยงั ไม่มีข้อสรุ ปที่ชดั เจน อีกทังผู
้ ้ เขียนมีข้อสันนิษฐานถึงหน้ าที่การใช้ งาน
2

สันติ เล็กสุขมุ . โบราณสถานกับรู ปแบบสันนิษฐาน มรดกโลก สุโขทัย ศรี สชั นาลัย กาแพงเพชร1. กรุ งเทพฯ : บริ ษัทอมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง

แอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด(มหาชน), 2551, 222
สุรเดช วิชิตจารุ กลุ .พัฒนาการเมืองเชลียง : จากการศึกษาหลักฐานเอกสารประวัตศิ าสตร์ และข้ อมูลใหม่ทางโบราณคดี.สารนิพนธ์
ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537, 96
4
พิริยะ ไกรฤกษ์.“ศิลปะแห่งแดนเนรมิต (ศิลปะสุโขทัยระหว่าง พ.ศ.1750-1900)”. เมืองโบราณ 12, 1 (มกราคม-มีนาคม 2529), 27
3

3

ของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เ พิ่มเติมกล่า วคือ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อาจมีฐ านะเป็ นสุคตาลัยหรื อศาสนสถาน
ประจาอโรคยศาล เนื่องจากรู ปแบบของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เป็ นปราสาทหลังโดด และองค์ประกอบทาง
สถาปั ตยกรรมต่าง ๆ มีความคล้ ายคลึงกับสุคตาลัยที่พบในประเทศไทยหลายแห่ง
สุค ตาลัย ที่ เ ป็ นศาสนสถานประจ าอโรคยศาลหรื อ โรงพยาบาล ที่ ป รากฏในศิล าจารึ ก ปราสาท
พระขรรรค์ว่า มีการสร้ างอโรคยศาลทังหมด
้
102 แห่งตามรับสัง่ ของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 75 หากพิจารณาจาก
ข้ อมูลเบื ้องต้ นอาจสันนิษฐานได้ ว่าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อาจเป็ นหนึ่งในสุคตาลัยอีกแห่งหนึ่งที่ยังไม่พบใน
ประเทศไทย ทัง้ นี ย้ ัง ไม่มี การตรวจสอบจากหลักฐานทางรู ปแบบศิลปกรรมของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ และ
สุคตาลัยที่ค้นพบแล้ ว จึงควรได้ รับการศึกษา ค้ นคว้ า เพื่อหาข้ อสรุ ปเรื่ องการใช้ งานของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์
ว่าเป็ นธรรมศาลา สุคตาลัย หรื อเป็ นปรางค์ปราสาท อันจะนามาซึ่งหลักฐานที่ช่วยสนับสนุนแนวความคิด
เกี่ยวกับการขยายอานาจพื ้นที่ทางศิลปกรรมของเขมรแบบบายนในสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ที่พบในภาคกลาง
ของประเทศไทยได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
ความมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และกาหนดอายุงานสถาปั ตยกรรมของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ โดยเปรี ยบเทียบกับ
งานสถาปั ตยกรรมที่ใกล้ เคียงกันในจังหวัดสุโขทัย
2. เพื่ อตรวจสอบหน้ าที่ การใช้ ง านของ ปร าสาทวั ด เจ้ าจั น ทร์ จ ากข้ อสั น นิ ษ ฐานขอ ง
ศาสตราจารย์ฌอง บวสเซอรี เยร์ , อาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์ และจากข้ อสันนิษฐานของผู้เขียน
โดยศึกษาจากแผนผัง, รูปแบบทางสถาปั ตยกรรมและข้ อมูลทางโบราณคดี
สมมติฐานของการศึกษา
1. ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ในฐานะความเป็ นธรรมศาลาตามข้ อสันนิษฐานของศาสตราจารย์ฌอง บวสเซอรี
เยร์
2. ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ในฐานะความเป็ นสุคตาลัยหรื อศาสนสถานประจาอโรคยศาล
3. ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ในฐานะความเป็ นปรางค์ปราสาทตามข้ อสันนิษฐานของอาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์
5
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาและวิเคราะห์จากรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เพื่อนาไปเชื่อมโยงและ
เปรี ยบเทียบกับข้ อมูลในประเด็นอื่น ๆ
2. ใช้ ข้อ มูล ด้ านรู ปแบบแผนผัง สิ่ ง ก่ อสร้ างและงานสถาปั ต ยกรรมของธรรมศาลา สุคตาลัยที่ พ บใน
ประเทศไทย และปรางค์ที่มีลกั ษณะเกี่ยวข้ อง
3. ใช้ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ข้ อมูลการขุดค้ น ขุดตรวจหรื อขุดแต่งทางโบราณคดี ข้ อมูลจากเอกสาร
ประวัตศิ าสตร์ จารึก เป็ นต้ น

วิธีการศึกษา
1. รวบรวมข้ อมูล

ทบทวนวรรณกรรม บทความ เอกสารที่ มี เนื อ้ หาการศึกษาที่ เ กี่ ย วกับ ปราสาท

วัดเจ้ าจันทร์ เพื่อนามาตังประเด็
้
นปั ญหา
2. เก็บข้ อมูลจาการลงภาคสนามจากสถานที่ที่เกี่ยวข้ อง
3. นาข้ อมูลมาเรี ยบเรี ยงเพื่อที่จะนาไปใช้ ในการวิเคราะห์
4. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบประเด็นปั ญหาที่ตงไว้
ั้
5. เรี ยบเรี ยงข้ อมูลที่วิเคราะห์ได้ สรุปผลการศึกษาและจัดพิมพ์เสนอการศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ทราบถึงผลการวิเคราะห์อายุสมัยของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ จากการศึกษารู ปแบบแผนผัง ศิลปกรรม
สถาปั ตยกรรมและข้ อมูลทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้ อง
2. ทราบถึงผลการวิเคราะห์เรื่ องหน้ าที่การใช้ งานของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ที่นกั วิชาการแต่ละท่านได้ เสนอ
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บทที่ 2
ข้ อ มู ล เบื อ้ งต้ น และการศึ ก ษาที่ ผ่ านมาเกี่ ย วกั บ วั ด เจ้ า จั น ทร์

1. ที่ตงั ้ ของวัดเจ้ าจันทร์
วัดเจ้ าจันทร์ ตงใกล้
ั ้ ริมแม่น ้ายมและอยูด่ ้ านหลังวัดชมชื่นทางด้ านทิศใต้ ซึ่งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สชั นา
ลัย อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
2. แผนผังและองค์ ประกอบทางสถาปั ตยกรรมของวัดเจ้ าจันทร์
2.1 แผนผังวัดเจ้ าจันทร์
วัดเจ้ าจันทร์ วางตัวตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยมีปราสาทเป็ นประธานของวัด ปราสาท
อยูใ่ นผังสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสมีรูปแบบเป็ นจัตรุ มุขกล่าวคือ ทาเป็ นทางเข้ าสี่ด้าน แต่ทว่ามีทางเข้ าจริ งเพียงทางเดียว
คือด้ านทิศตะวันออก และอีกสามด้ านทาเป็ นประตูหลอก ถัดออกไปด้ านหน้ าทางทิศตะวันออกของปราสาทมี
วิหารอยู่ในผัง สี่ เ หลี่ ยมผื นผ้ าหันหน้ าไปทางทิศตะวันออกเช่นกัน มณฑปตัง้ อยู่ทางทิศเหนื อของปราสาท
ภายในพบโกลนศิลาแลงพระยืนหันหน้ าไปทางทิศเหนือ มีแนวกาแพงแก้ วก่อด้ วยศิ ลาแลงอยู่ที่ทิศเหนือและใต้
(ภาพที่ 1)
2.2 องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรม
ปราสาทประธาน
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ก่อด้ วยศิลาแลง ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส หันหน้ าไปทางทิศตะวันออก (ภาพที่ 2 )
โดยมีองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมดังนี ้
- ฐาน
ฐานของปราสาทเป็ นฐานหน้ ากระดานหรื อฐานเขียง ที่มมุ ปราสาทด้ านทิศตะวันออกเฉียงใต้
พบร่องรอยฐานที่อยู่ใต้ ฐานเขียงสันนิษฐานว่าอาจมีฐานรองรับที่ชนหนึ
ั ้ ่งอยู่ใต้ ชนดิ
ั ้ นฐานของปราสาท
เป็ นฐานบัวคว่า-บัวหงายอยูช่ นใต้
ั ้ ดนิ (เนื่องจากได้ พบระเบียบของฐานบัวลูกฟั กหนึ่งฐานรองรับรองรับ
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ปราสาทแบบขอมอย่างน้ อยที่ศาลตาผาแดง6 (ภาพที่ 3)) ถัดขึ ้นไปจากฐานเขียงเป็ นฐานหน้ ากระดาน
ย่อมุมรองรับเรื อนธาตุ (ภาพที่ 4)
- ครรภคฤหะ
เรื อนธาตุอยู่ในผัง ย่อมุมไม้ ยี่สิบก่อด้ วยศิลาแลง มีร่องรอยปูนปั น้ ประดับตามแนวเสา
เรื อนธาตุทาเป็ นจัตรุ มุขกล่าวคือมีมขุ ยื่นออกมาทัง้ 4 ด้ านโดยยื่นออกมาเล็กน้ อยเพื่อทาเป็ นซุ้มประตู
มีทางเข้ าเพียงทางเดียวคือด้ านทิศตะวันออก (ภาพที่ 1) ซึง่ อีกสามด้ านถูกปิ ดทึบทาเป็ นประตูหลอก มี
ลักษณะเป็ นกรอบซุ้มเหมือนทางเข้ าด้ านทิศตะวันออก แต่มีผนังปิ ดทึบแต่มีพื ้นที่ภายในซุ้มเล็กน้ อย
(ภาพที่ 4) พบฐานก่อทรงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสติดอยูก่ บั ผนังด้ านใน (ภาพที่ 5)
หน้ าบันเหนือกรอบประตูมีลกั ษณะซ้ อนกันสองชัน้ กรอบหน้ าบันชัน้ ล่างอยู่ที่ซ้ ุมประตูที่ยื่น
ออกมาและกรอบหน้ าบันชันบนอยู
้
่ที่มุมที่สองจากมุมประธานเรื อนธาตุที่รองรับปลายกรอบหน้ าบัน
ซ้ อนชัน้ ในของกรอบประตูของหน้ าบันชัน้ บน ซึ่งมีความสูงในระดับเดียวกับเชิงบาตรของเรื อนธาตุ
จาลองชันล่
้ าง (ภาพที่ 6) บริ เวณมุมทางเข้ าปราสาททังสองด้
้
านมีหน้ าจัว่ ผ่าซีกขนาดเล็ก เรี ยกว่า ปี ก
นก (ภาพที่ 7)
บัวเชิงบาตรที่มมุ ประธานด้ านบนเพื่อรองรับเรื อนธาตุจาลองหรื อชันวิ
้ มานมีลกั ษณะที่ยืดตรง
ถัดขึ ้นไปด้ านบนบัวเชิงบาตรเป็ นชันฐานเขี
้
ยง ด้ านบนประดับด้ วยกลีบขนุนที่มมุ (นาคปั ก) (ภาพที่ 6)
- ยอด
ชันรั
้ ดประคดหรื อชันวิ
้ มานคือส่วนที่เป็ นเรื อนธาตุจาลองซ้ อนชันจ
้ านวน 3 ชัน้ แต่ละชันซ้
้ อนมี
ซุ้มช่องบัญชรมีลกั ษณะเป็ นเสาตังคานทั
้
บขนาดเล็กลดหลัน่ ตามชันของเรื
้
อนธาตุซ้อนชันมี
้ กรอบซุ้ม
หน้ าบันประดับอยูเ่ หนือช่องซุ้มมีลกั ษณะเหมือนซุ้มประตูที่เรื อนธาตุ แต่ที่เรื อนธาตุจาลองนี ้ไม่มีปีกนก
มีกลีบขนุนและบรรพแถลงประดับตามชันและด้
้
านของเรื อนธาตุจาลอง ถัดขึ ้นไปยอดปราสาทเป็ นบัว
กลุม่ ยอดปราสาทและกลศอยูด่ ้ านบนสุด (ภาพที่ 6)
วิหาร
วิ ห ารก่ อ ด้ ว ยศิ ล าแลงอยู่ใ นผัง สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า ขนาด 7 ห้ อ ง มี มุข โถงยื่ น ออกไปด้ า นหน้ า ทางทิ ศ
ตะวันออกทาบันไดเป็ นทางเข้ า -ออก ทังทิ
้ ศตะวันออกและตะวันตกจานวนด้ านละ 2 ทาง (ภาพที่ 2) ภายในมี
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เสาร่วมในและเสาร่วมนอกมีลกั ษณะเป็ นเสาทรงสี่เหลี่ยม โดยเสาร่ว มในมีฐานเสาอยู่ในผังสี่เหลี่ยม ฐานชุกชี
ก่อด้ วยศิลาแลงอยูใ่ นผังสี่เหลี่ยมย่อมุม พบโกลนพระพุทธรูปนัง่ ขัดสมาธิ
มณฑป
ตังอยู
้ ่ด้านทิศเหนือของปราสาท (ภาพที่ 8) ก่อด้ วยศิลาแลงมีลกั ษณะ ก่อผนังสูงสามด้ าน ด้ านทิศ
เหนือทาเป็ นช่องเว้ นไว้ สาหรับทางเข้ า ด้ านในพบโกลนพระพุทธรูปยืน ๑ องค์ (ภาพที่ 9) สันนิษฐานว่าเป็ น
พระอัฐารส ที่หลังคาสันนิษฐานว่าเป็ นหลังคาเครื่ องไม้ และผุพงั ไปตามกาลเวลา และพบเพียงชิ ้นส่วนของ
กระเบื ้องดินเผาสาหรับมุงหลังคาตกกระจายอยูโ่ ดยรอบ7
3. การตรวจสอบอายุสมั ยของปราสาทวัดเจ้ า จันทร์ จากรู ปแบบศิลปกรรมที่ได้ รับและข้ อมู ล
ทางการขุดค้ นทางโบราณคดี
รูปแบบสถาปั ตยกรรมของปราสาทที่วดั เจ้ าจันทร์ นนมี
ั ้ ความคล้ ายคลึงกันกับปราสาทวัดพระพายหลวง
ซึง่ อาจได้ รับอิทธิพลทางรูปแบบสถาปั ตยกรรมมาจากวัดพระพายหลวง (ภาพที่ 10) กล่าวคือ ปรางค์ปราสาทที่
วัด พระพายหลวงองค์ด้ า นทิ ศเหนื อ เป็ นองค์ที่ ส มบูรณ์ ที่ สุดนัน้ ประกอบด้ วยฐานบัว ลูก ฟั ก ที่ ป ราสาทวัด
พระพายหลวงพบว่ามีร่องรอยของฐานที่โผล่ขึน้ มาเหนือดินเล็กน้ อยสันนิษฐานว่ามีฐานบัวลูกฟั กอยู่ใต้ ดิน
(ภาพที่ 11) เนื่องจากพบฐานในลักษณะนี ้ที่ศาลตาผาแดงอันเป็ นรูปแบบปราสาทขอม 8 (ภาพที่ 3) ถัดขึ ้นไป
เป็ นฐานไพทีมีลกั ษณะเป็ นฐานหน้ ากระดาน
ครรภคฤหะเป็ นแบบย่อมุมไม้ ยี่สิบ มีซ้ ุมประตูจานวน 4 ซุ้ม กรอบซุ้มเป็ นแบบก่อตัว โดยเป็ นประตู
หลอก 3 ทิศ และประตูจริงที่สามารถเข้ าไปด้ านในได้ อยู่ทางทิศตะวันออก และประดิษฐานพระพุทธรูปด้ านใน
ซุ้มประตูก่อแบบลดหลัน่ เหลื่อมกันเป็ นซุ้มโค้ งขึ ้นไป ( Arch โค้ ง) (ภาพที่ 12) ส่วนยอดทาเป็ นเรื อนธาตุจาลอง
ซ้ อนชันจ
้ านวน 5 ชัน้ การประดับด้ วยฐานบัวเชิงบาตรที่มีรูปแบบโค้ งเข้ า -ออก นาคปั ก บรรพแถลง กลีบขนุน
(ภาพที่ 13)
7
8
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ภาวิณี รัตนสุข.วัดพระพายหลวง : แนวความคิดใหม่จากผลการขุดตรวจทางโบราณคดีกบั งานวิเคราะห์แบบอย่างสถาปั ตยกรรม.
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2551, 47
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จากผัง พื น้ ของปราสาท ไม่มี ก ารท ามุข ยื่ น ยาวและไม่มี ม ณฑปด้ า นหน้ า แบบกลุ่ม ปราสาทก่ อ น
สมัยบายน และถัดจากฐานไพที คือปราสาทที่มีฐานล่างทาเป็ นฐานเขียง ต่อไปขึ ้นไปเป็ นชันบั
้ วคว่าและลวดบัว
ซึ่งเดิมอาจเคยมีลายปูนปั น้ ประดับรับกับงานที่ตาแหน่งบัวรัดเกล้ า ฐานของปราสาทและฐานซุ้มประตูอยู่ใน
ระดับเดียวกันหมด ไม่มีการลดหลัน่ ดังเช่นศิลปะขอมในช่วง พศว. 16-17 เช่น ปราสาทหินพิมาย (ภาพที่ 14)
ศาลตาผาแดง (ภาพที่ 3) และปรางค์อยุธยาขนาดใหญ่9
แต่เมื่ออิทธิ พลขอมขึ ้นมาถึงปราสาทวัดเจ้ าจันทน์ รู ปแบบสถาปั ตยกรรมถูกคลี่คลายลง มี รูปแบบที่
เรี ยบง่ายขึ ้น กล่าวคือ
 ฐาน
ที่ปราสาทวัดพระพายหลวงฐานชันใต้
้ ดินเป็ นฐานบัวลูกฟั กอยู่ใต้ ดิน เช่นเดียวกับที่พบร่องรอยฐานชันใต้
้
ดินของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อาจสันนิษฐานได้ วา่ เป็ นฐานรูปแบบเดียวกัน ที่ปราสาทพระพายหลวงฐานถัดขึ ้น
ไปเป็ นฐานไพที ที่มี รูปแบบเป็ นหน้ ากระดานที่ รองรั บปราสาททัง้ สามหลัง ฐานบัวคว่ าและลวดบัวประดับ
ส่วนล่างเรื อนธาตุที่มีการทาย่อมุม (ภาพที่ 15) แต่ที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ รูปแบบได้ คลี่คลายออกมาเป็ นฐาน
หน้ ากระดานในผังสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสไม่เพิ่มมุมตามเรื อนธาตุและฐานเขียงเตี ้ย ๆ อีกชันหนึ
้ ่งที่ รองรับเรื อนธาตุและ
อยูใ่ นผังย่อมุมเหมือนเรื อนธาตุ (ภาพที่ 4)
 ครรภคฤหะ
ปราสาทวัดพระพายหลวงและปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีรูปแบบครรภคฤหะที่เหมือนกันคือ อาคารอยู่ในผัง
สี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ย่อมุมไม้ ยี่สิบ ทามุขยื่นออกมาเล็กน้ อยแต่ยงั คงติดกับตัวปราสาทอยู่เพื่อทาซุ้มประตูทงสี
ั ้ ่ด้าน
โดยมี ทางเข้ าอยู่ด้านทิศตะวันออก และอีกสามด้ านเป็ นประตูหลอก ด้ านบนกรอบประตูหลอกทัง้ สามทิศ
พบทับหลังจริง ถัดขึ ้นไปเป็ นกรอบซุ้มหน้ าบันที่ทาซ้ อนกันสองชัน้ (ภาพที่ 4 และ 15)
รู ป แบบที่ ค ลี่ ค ลายจากปราสาทวัด พระพายหลวงนัน้ คื อ ที่ ซ้ ุ ม ประตูด้ า นทิ ศ ตะวัน ออกของปราสาท
วัดพระพายหลวงก่อศิลาแลงเหลื่อมกันขึ ้นไปเป็ น Arch โค้ ง (ภาพที่ 12) เพื่อรองรับน ้าหนักของเรื อธาตุจาลอง
ด้ านบน แต่ที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ก่อศิลาแลงเรี ยงอัดกันเต็มพื ้นที่ มีเสาตังคานทั
้
บมารองรับน ้าหนักเรื อนธาตุ
จาลองแทน (ภาพที่ 6) อีกทังที
้ ่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ปรากฏปี กนกบริ เวณข้ างมุขยื่นทังสี
้ ่ด้าน (ภาพที่ 7) ซึ่ง
9
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ลักษณะนี ้ไม่พบที่ปราสาทวัดพระพายหลวงซึ่งอาจเป็ นลักษณะเฉพาะของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ สันนิษฐานว่า
อาจเป็ นศิลปะท้ องถิ่น พบลักษณะเดียวกันนี ้ที่ปราสาทกาแพงแลง จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 16)
 ยอด
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ และปราสาทวัดพระพายหลวงมีลกั ษณะของส่วนยอดคล้ ายกันคือ เรื อนธาตุซ้อนชัน้
โดยมีซ้ ุมบัญชร กลีบขนุนและนาคปั กประดับตามชันเรื
้ อนธาตุจาลอง ถัดขึ ้นไปยอดปราสาทเป็ นบัวกลุ่มยอด
ปราสาทและกลศอยูด่ ้ านบนสุด แต่ที่ปราสาทพระพายหลวงได้ หกั หายไปเหลือเพียงฐานของยอดเท่านัน้ (ภาพ
ที่ 6 และ13) แต่จากรู ปสันนิษฐานของอาจารย์สนั ติ เล็กสุขุม จึงอาจสันนิษฐานได้ ว่า ยอดของทัง้ สองแห่งมี
ลักษณะใกล้ เคียงกัน (เว้ นแต่นพศูล) (ภาพที่ 17)
รูปแบบสถาปั ตยกรรมที่ส่วนยอดของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ คลี่คลายจากส่วนยอดของปราสาทวัดพระพาย
หลวงคือ กรอบซุ้มหน้ าบัน (ทาเลียนแบบซุ้มหน้ าบันที่ครรภคฤหะ แต่ทาเพียงหนึ่งชัน)
้ เหนือซุ้มบัญชร ลักษณะ
นี ้ไม่พบที่ปราสาทวัดพระพายหลวงซึ่งอาจเป็ นแบบที่เพิ่มขึน้ มาตามศิลปะท้ องถิ่ น และจานวนชันเรื
้ อนธาตุ
จาลองที่ลดลงจาก 5 ชันตามแบบปราสาทวั
้
ดพระพายหลวง เหลือเพียง 3 ชัน้ ซึ่งอาจเป็ นเพราะฝี มือช่างใน
สมัยนันที
้ ่มีความประณีตและคัดลอกรูปแบบมาจากปราสาทวัดพระพายหลวงมาไม่สาเร็จ
จากรู ปแบบสถาปั ตยกรรมของปราสาทวัดพระพายหลวงที่ เชื่อ ว่า เป็ นต้ นแบบของปราสาทวัดเจ้ า
จันทร์ นนมี
ั ้ ส่วนที่ผิดแปลกไปจากปราสาทวัดพระพายหลวงหลายจุดกล่าวคือ ฐานรองรับเรื อนธาตุนนมิ
ั ้ ได้ ทา
เพิ่ม มุม ตัง้ แต่ฐ านไพที และไม่มี ฐ านบัวคว่ า เหนื อฐานรองรั บเรื อนธาตุแบบที่ ปราสาทวัดพระพายหลวง ที่
ครรภคฤหะนันพบการท
้
าปี กนก และการก่อศิลาแลงที่ซ้ ุมประตูตา่ งจากที่วดั พระพายหลวงโดยก่อศิลาแลงเต็ม
พื ้นที่และใช้ ระบบเสาตังคานทั
้
บมารองรับน ้าหนักแทนการก่อศิลาแลงเหลื่อมกันเป็ น Arch โค้ ง ส่วนยอดนันมี
้
สิ่งที่พฒ
ั นามาเป็ นแบบของตัวเองมากขึ ้นกล่าวคือ การลดจานวนชันของเรื
้
อนธาตุจาลองและการทากรอบซุ้ม
หน้ าบันที่ ซ้ ุ ม บัญ ชร ซึ่ ง รู ปแบบเหล่านี เ้ ป็ นรู ปแบบเฉพาะที่ ปราสาทวัดเจ้ าจัน ทร์ ที่พัฒ นามาจากรู ปแบบที่
ปราสาทวัดพระพายหลวง สันนิษฐานว่าอาจเป็ นฝี มือของช่างพื ้นถิ่นซึ่งไม่มีผลต่อการกาหนดอายุของปราสาท
วัด เจ้ า จัน ทร์ ม ากนัก เนื่ อ งจากรู ป แบบส่วนใหญ่ ข องปราสาทวัด เจ้ า จัน ทร์ มี ค วามคล้ า ยคลึง กับ ปราสา ท
วัดพระพายหลวงจึงอาจสันนิษฐานว่าได้ ว่า ปราสาทวัดเจ้ าจันทน์อาจสร้ างสร้ างขึน้ ในสมัยลพบุรี ซึ่งอยู่ใน

10

ช่วงเวลาเดียวกันกับศิลปะขอมแบบบายน ในสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 (ช่วง พ.ศ.1725- ราว พ.ศ.1763)
สามารถกาหนดอายุสมัยได้ ราว พุทธศตวรรษที่ 18
จากข้ อมูลการขุดค้ นจากการขุดค้ นทางด้ านทิศตะวันตกของปรางค์ทาให้ ทราบว่าองค์ปรางค์นนสร้
ั ้ างขึ ้นใน
สมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 710 นี ้ทาให้ สนับสนุนข้ อสันนิษฐานข้ างต้ นได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้นว่า ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ สร้ าง
ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งมีนกั วิชาการตังข้
้ อสันนิษฐานเกี่ยวกับหน้ าที่การใช้ งานของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์
คือ ในฐานะความเป็ นธรรมศาล หรื อ สุคตาลัย (ศาสนสถานประจ าอโรคยศาล) ที่ อยู่ใ นสมัย เดียวกันกับ
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อีกทัง้ รู ปแบบมีลักษณะที่คล้ ายกัน จึงต้ องทาการวิเคราะห์ถึงแผนผังและรู ปแบบทาง
สถาปั ตยกรรมต่อไป
4. การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับปราสาทวัดเจ้ าจันทร์
เนื่องจากปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ยงั ไม่มีหลักฐานที่ระบุหน้ าที่การใช้ งานอย่างชัดเจน จึงมีนักวิชาการ
เสนอข้ อสันนิษฐานต่อหน้ าที่การใช้ งานจากรูปแบบสถาปั ตยกรรมและข้ อมูลทางประวัติศาสตร์
ท่านแรกคือศาสตราจารย์ฌอง บวสเซอรี เยร์ (Jean Boisselier) และนาย เอ.บี. กริ สโวลด์
กล่าวถึงปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เหมือนกันว่า แต่เดิมเป็ นธรรมศาลาหรื อที่พกั คนเดินทางซึ่งสร้ างขึ ้นในรัชสมัยของ
พระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 เห็นว่าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ แต่เดิมเป็ นธรรมศาลาซึ่ง เป็ นส่วนที่เหลื อเท่านัน้ อาคาร
รูปแบบนี ้เป็ นที่นิยมสร้ างในรัชสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 711
ศาสตราจารย์หม่อมเจ้ าสุภัทรดิ ศ ดิสกุล ลงความเห็นสนับสนุนความคิดของศาสตราจารย์ฌอง บว
สเซอรี เยร์ วา่ วัดเจ้ าจันทร์ แห่งนี ้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็ นวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาทตามแบบสุโขทัย ซึ่งแต่เดิม
คงเคยเป็ นธรรมศาลาหรื อที่พกั คนเดินทางในสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 และเป็ นปรางค์ขอมที่อยู่เหนือสุดของ
ประเทศไทย12 และกล่าวเพิ่มเติมว่า ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ที่เห็นนันเป็
้ นส่วนที่เหลือของธรรมศาลา ซึ่งเป็ นธรรม
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สุรเดช วิชิตจารุ กลุ .พัฒนาการเมืองเชลียง : จากการศึกษาหลักฐานเอกสารประวัตศิ าสตร์ และข้ อมูลใหม่ทางโบราณคดี.สารนิพนธ์
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ศาลาที่อยู่ทิศเหนือที่สุดที่เคยพบมา อย่างไรก็ดี เรายังไม่สามารถกาหนดธรรมศาลาแห่งนีล้ งไปได้ ในจารึ ก
ปราสาทพระขรรค์ที่ประเทศกัมพูชา13
อาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์ มี ความเห็นคัดค้ านกับข้ อสันนิษฐานของนักวิช าการกลุ่ม ข้ างต้ น กล่าวว่า
เส้ นทางที่ใช้ สร้ างธรรมศาลาที่ปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์กล่าวว่ามี 17 แห่ง นอกจากนันแล้
้ วแผนผังของ
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ซึ่งประกอบไปด้ วยปรางค์ศิลาแลงหันหน้ าสู่ทิศตะวันออก และวิหารศิลาแลงอยู่ออกไป
ทางด้ านหน้ าแนวเดียวกัน เป็ นการวางแผนผัง ในลักษณะของพุทธาวาสที่ สุโขทัย ส่วนแผนผัง ของปรางค์
วัดเจ้ าจันทร์ เป็ นรูปสี่เหลี่ยมย่อเก็จซึง่ แตกต่างจากธรรมศาลา เพราะธรรมศาลาทุกหลังมีแผนผังเหมือนกันหมด
กล่าวคือเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า มีมณฑปเชื่อมกับองค์ปราสาท มีทางเข้ าทางด้ านสกัด และมีหน้ าต่างด้ านผนังที่
ติดกับถนน ส่วนผนังอีกด้ านหนึ่งเป็ นผนังทึบตกแต่งด้ วยหน้ าต่างและประตูหลอก ดังนัน้ วัดเจ้ าจันทร์ ไม่ใช่
ธรรมศาลา แต่เป็ นปรางค์ที่อาจสร้ างขึ ้นในยุคเดียวกันกับวัดมหาธาตุที่เชลียงปั จจุบนั ซึ่งตามหลักฐานจากศิลา
จารึ กหลัก ที่ 2 ของพระมหาเถระศรี ศ รั ท ธาราชจุฬ ามุนี กล่า วว่า พญาศรี นาวนาถม ประดิษ ฐานพระบรม
สารี ริกธาตุใกล้ ฝั่งน ้า ที่นครศรี สชั นาลัยคือ เชลียงในปั จจุบนั 14
รู ปแบบสถาปั ตยกรรมของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีความคล้ ายคลึงกับปราสาทวัดพระพายหลวง ซึ่ง
ได้ รับอิทธิพลมาจากปราสาทขอมสมัยบายน กล่าวคือการทาฐานบัวลูกฟั กรองรับเรื อนธาตุ และมีฐานไพที
ฐานเขียงรองรับเรื อนธาตุอีกชันหนึ
้ ง่ ในส่วนของเรื อนธาตุหรื อครรภคฤหะมีลกั ษณะอยู่ในผังสี่ เหลี่ยมและทามุข
ยื่นออกมาทังสี
้ ่ด้าน มีทางเข้ าอยู่ที่ด้านทิศตะวันออกเพียงด้ านเดียว ด้ านบนกรอบประตูทาเป็ นหน้ าบันซ้ อนกัน
สองชัน้ และถัดขึ ้นไปที่ส่วนยอดทาเป็ นเรื อนธาตุซ้อนชัน้ โดยมีกลีบขนุน นาคปั ก และซุ้มบัญชรประดับอยู่ทุก
ชันของเรื
้
อนธาตุจาลอง และยอดสุดมีลกั ษณะเป็ นบัวกลุม่ ตามระเบียบของปราสาทขอม
จากรู ปแบบสถาปั ตยกรรมดังกล่าวนี ้สันนิษฐานอายุสมัยของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ได้ ว่า น่าจะอยู่ช่วง
เดี ย วกัน กับปราสาทวัด พระพายหลวง ที่ เ ชื่ อ ว่า เป็ นต้ น แบบด้ า นรู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรมของปราสาท
วัดเจ้ าจันทร์ คือ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ซึง่ อยูใ่ นช่วงศิลปะขอมแบบบายน
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จากการวิเคราะห์ในส่วนที่แล้ วกล่าวถึงข้ อสันนิษฐานต่อหน้ าที่การใช้ งานของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ โดย
ผ่านมุมมองของนักวิชาการสองท่าน พบว่าข้ อสันนิษฐานของศาสตราจารย์ฌอง บวสเซอรี เยร์ , นาย เอ.บี. กริ ส
โวลด์และศาสตราจารย์หม่อมเจ้ าสุภทั รดิส ดิสกุลต่างลงความเห็นพ้ องกัน ว่าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อาจเคยเป็ น
ธรรมศาลามาก่อน อีกทังอาจารย์
้
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม ท่านได้ เสนอข้ อสนับสนุนเพิ่มเติมถึงข้ อสันนิษฐานดังกล่าว
ว่า ปราสาทที่เหลืออยูน่ นเป็
ั ้ นส่วนหนึง่ ของธรรมศาลา แต่ทา่ ยังติงข้ อเสนอไว้ ว่ายังไม่สามารถระบุ ลงไปในจารึก
ปราสาทพระขรรค์ ไ ด้ ด้ ว ยข้ อเสนอจากนัก วิ ช าการกลุ่ม นี ย้ ัง ขาดเหตุผ ลในการอธิ บ ายถึ ง ด้ า นรู ป แบบ
สถาปั ตยกรรมและแผนผังของธรรมศาลารวมถึงข้ อมูลทางด้ านโบราณคดีอื่น ๆ ที่ใช้ ในการสนับสนุนความคิดนี ้
ท่านเพียงแต่กล่าวถึงความคาดเดาจากรูปแบบปราสาทที่มีลกั ษณะเหมือนปราสาทของขอมสมัยบายน นามา
ด้ วยการรวบรับเดาความไปตามที่พบเห็น15
ข้ อสันนิษฐานของอาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์ ที่คดั ค้ านความเห็นข้ างต้ น ท่า นได้ เสนอถึงเหตุผลที่ไม่เชื่อว่า
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เ ป็ นธรรมศาลาโดยการเปรี ยบเทียบกับแผนผัง รู ปแบบสถาปั ตยกรรมและข้ อมูลทาง
โบราณคดีที่สามารถใช้ เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบได้ อย่างครอบคลุม หากแต่ข้อเสนอของท่านที่ว่าปราสาท
วัดเจ้ าจันทร์ แท้ จริงแล้ วเป็ นปรางค์ ที่อาจสร้ างขึ ้นในยุคเดียวกับพระปรางค์วดั พระศรี รัตนมหาธาตุเชลียงนัน้ ยัง
ขาดการอภิปรายถึงเหตุผลที่ใช้ ในการสนับสนุนความคิดนี ้ นอกเสียจากจารึกที่กล่าวถึงวัดมหาธาตุเมืองเชลียง
หรื อวัดพระศรี รัตนมหาธาตุเชลียงในปั จจุบนั กล่าวคือ รู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมของปรางค์ที่มีรูปแบบคล้ าย
กับปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ หรื อข้ อมูลด้ านอื่น ๆ ที่ชี ้ว่าเป็ นปรางค์จริง
จากข้ อ สัน นิ ษ ฐานที่ แ บ่ง เป็ นสองฝ่ าย ผู้เ ขี ย นเห็ น ว่า ยัง ขาดข้ อ สัน นิ ษ ฐานถึ ง หน้ า ที่ ข องปราสาท
วัดเจ้ าจันทร์ อีกหนึง่ ข้ อคือ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อาจเคยเป็ นสุคตาลัยหรื อศาสนสถานประจาอโรคยศาลมาก่อน
เนื่องจากรู ปแบบของปราสาทมีความคล้ ายคลึงกับสุคตาลัยที่พบแล้ ว ทังนี
้ ้ผู้เขียนจะกล่าวถึงรายละเอียดของ
เหตุผลที่ใช้ ในการสนับสนุนข้ อสันนิษฐานแต่ละข้ อรวมถึงวิเคราะห์และตรวจสอบหน้ าที่การใช้ งานของปราสาท
วัดเจ้ าจันทร์ จากหลักฐานที่พบในบทต่อไป
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สภาพปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ในสมัยนันอาจไม่
้
สมบูรณ์มากนัก จนทาให้ เกิดการคาดเดาอย่างหลวม ๆ
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บทที่ 3
วิ เ คราะห์ ห น้ าที่ ก ารใช้ งานของปราสาทวั ด เจ้ าจั น ทร์ ผ่ านรู ป แบบศิ ล ปกรรมและข้ อมู ล ทาง
โบราณคดี
จากการวิเคราะห์ในส่วนที่แล้ วกล่าวถึงข้ อสันนิษฐานต่อหน้ าที่การใช้ งานของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ โดย
ผ่านมุมมองของนักวิชาการ พบว่าข้ อสันนิษฐานของนักวิชาการกลุ่ม ต่างลงความเห็นพ้ องกันว่าปราสาทวัดเจ้ า
จันทร์ อาจเคยเป็ นธรรมศาลามาก่อน ด้ วยข้ อเสนอจากนักวิชาการกลุ่มนี ้ยังขาดเหตุผลในการอธิบายถึงด้ าน
รูปแบบสถาปั ตยกรรมของธรรมศาลาและและข้ อมูลทางด้ านโบราณคดีอื่น ๆ ที่ใช้ ในการสนับสนุนความคิดนี ้
อีกท่านหนึง่ เสนอว่าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เป็ นปรางค์ โดยมีหลักฐานสนับสนุนเป็ นแผนผังที่เป็ นแบบวัด
เถรวาทในสมัยสุโขทัยและจารึ กที่กล่าวถึงปรางค์วัดศรี รัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่สันนิษฐานว่าสร้ างในยุค
เดียวกัน แต่ทว่าหลักฐานที่ใช้ ในการสนับสนุนข้ อสันนิษฐานนี ้ผู้เขียนเห็นว่ายังมีไม่เพียงพอในด้ านแผนผังและ
รูปแบบสถาปั ตยกรรมของปราสาทและปรางค์ ที่จะนาตรวจสอบหน้ าที่ของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ได้
และข้ อสันนิษฐานที่ผ้ ูเขียนเสนอขึน้ คือ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อาจเคยเป็ นสุคตาลัยหรื อศาสนสถาน
ประจาอโรคยศาลมาก่อน เนื่องจากมีรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมที่คล้ ายกับปราสาท ทังนี
้ ้ผู้เขียนจึงจะกล่าวถึง
ข้ อมูลที่ขาดหายไปและข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อนามาวิเคราะห์ถึงหน้ าที่ของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ดงั นี ้

1. ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ในฐานะความเป็ นศาสนสถานประจาธรรมศาลา
ธรรมศาลาเป็ นสิ่งก่อสร้ างในสมัยของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 เป็ นศิลปะขอม
แบบบายน สร้ างขึ ้นตามความเชื่อพุทธศาสนามหายานตามที่พระเจ้ าชัยวรมันนับถือ
แผนผังของศาสนสถานประจาธรรมศาลาปรากฏเพียงปราสาทที่อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ า หันหน้ าไป
ทางทิศตะวันออกเท่านัน้ ไม่ปรากฏแนวกาแพงแก้ วหรื อสิ่งก่อสร้ างอื่น แต่ทว่ามีบางแห่งพบสระน ้าหรื อบาราย
ธรรมศาลามีรูปแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นอาคารปราสาทหลังเดียว ก่อด้ วยศิลาแลงและใช้ หินทรายก่อ
เฉพาะกรอบประตูหน้ าต่างและบัวยอด หรื อส่วนประดับอาคารเช่น หน้ าบันและทับหลัง อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
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หนหน้ าไปทาทิศตะวันออก มีสว่ นประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนของตัวปราสาท ซึ่งมีรูปแบบอย่างปราสาทขอม
ในสมัยบายน กล่าวคือ ฐานเขียงยกสูงอยูใ่ นผังย่อมุมหรื อเพิ่มมุมตามเรื อนธาตุ และฐานเขียงเตี ้ย ๆ เพื่อรองรับ
เรื อนธาตุอยูใ่ นผังย่อมุมเช่นกัน (ภาพที่ 18)
เรื อนธาตุส่วนปราสาทหรื อครรภคฤหะอยู่ในผังเพิ่มมุม ส่วนของมุขที่ยื่นออกมาจากห้ องครรภคฤหะ
ด้ านทิศตะวันออกจะเรี ยกว่า มณฑป และตลอดผนังของมณฑปด้ านทิศใต้ จะมีช่องหน้ าต่างรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส
เรี ยงกัน 5 ช่อง โดยช่องแรกอยู่ที่บริ เวณผนังปรางค์ อีก 4 ช่องอยู่ผนังมุขด้ านหน้ า (ภาพที่ 18) ผนังด้ านทิศ
เหนือจะก่อทึบทังหมด
้
(ภาพที่ 19) หน้ าบันของธรรมศาลาในกัมพูชานัน้ เป็ นรูปพระอวโลกิเตศวรประดับ (ภาพ
ที่ 20) อาจทาขึ ้นเพื่อแสดงว่าพระองค์จะปกป้องผู้เดินทางจากภยันตรายต่างๆ นานาได้ 16
ส่วนยอดที่ทาเป็ นเรื อนธาตุซ้ อนชัน้ อยู่ที่ครรภคฤหะมีรูปแบบคือ ทาเรื อนธาตุซ้อนชัน้ ลดหลั่นกันมี
ประมาณ 5 ชัน้ ตามความนิยมในการสร้ างปราสาทขอม แต่ละด้ านและแต่ละชันของเรื
้
อนยอดหรื อเรื อนธาตุ
จาลองนันประดั
้
บด้ วย ช่องซุ้มบัญชร บรรพแถลง กลีบขนุนตามระบบปราสาทขอม (ภาพที่ 18) ซึ่งแต่ละแห่ง
นัน้ อาจแตกต่า งกัน ออกไปตามศิ ล ปะท้ อ งถิ่ น นัน้ ๆหรื อ เนื่ อ งด้ ว ยการรี บ เร่ ง ในการสร้ างท าให้ ต้ อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะไปตามฝี มือของช่าง
จารึ กปราสาทพระขรรค์กล่าวถึงการสร้ างธรรมศาลาไว้ ว่า ธรรมศาลามีมากถึง 121 แห่ง เสนอว่า
เส้ นทางที่มีการสร้ างธรรมศาลาหรื อที่เรี ยกว่า เส้ นทางราชมรรคา-เส้ นทางระหว่างเมืองพระนครกับหัวเมือง
ต่างๆ ในที่นี่หมายถึงนัน้ เส้ นทางจากพระนครไปยังเมืองพิมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปั จจุบนั
ซึง่ ในจารึกระบุไว้ วา่ เส้ นทางไปพิมายนี ้มีธรรมศาลา 17แห่ง ซึง่ ในปั จจุบนั ค้ นพบหมดแล้ ว17 กล่าวคือ ค้ นพบใน
ไทยทังหมด
้
9 แห่ง และที่กมั พูชาอีก 8 แห่ง
ในประเทศกัมพูชา 8 แห่ง คือ
1. ปราสาทผตุ
2. ปราสาทสัมปู
3. ปราสาทเสมานติง
16
17

สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ.์ ปราสาทหินและทับหลัง.กรุ งเทพ : โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2542. หน้ า 338-340
กฤช เหลือลมัย. “ธรรมศาลา: ข้ อสังเกตในรอบแปดร้ อยปี ”.เมืองโบราณ 34, 2(เมษายน-มิถนุ ายน 255), 89
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4.
5.
6.
7.
8.

ปราสาทโอจรุง
ปราสาทกุนมอน
ปราสาทพรหมเกล
ปราสาทหนองเพลิง
ปราสาทเสโป

ในประเทศไทยพบ 9 แห่ง คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปราสาทตาเหมือน จ.สุรินทร์
ปราสาทถมอ จ.บุรีรัมย์
ปราสาทบ้ านบุ จ.บุรีรัมย์
ปราสาทโคกปราสาท จ.บุรีรัมย์
ปราสาทหนองปล่อง จ.บุรีรัมย์
ปราสาทเทพสถิต จ.บุรีรัมย์
ปราสาทบ้ านสาโรง จ.บุรีรัมย์
ปราสาทห้ วยแคน จ.นครราชสีมา
ปราสาทกู่ศลิ า จ.นครราชสีมา

นักวิชาการบางท่านกล่าวว่า ธรรมศาลาไม่ได้ มีสถานะเป็ นวัด แต่สร้ างขึ ้นเพื่อประโยชน์ของผู้จาริ ก
แสวงบุญ เป็ น “วหนิคฤหะ” หรื อ “บ้ านมีไฟ” ซึง่ นักโบราณคดีบางท่านก็เรี ยกว่า ธรรมศาลาหรื ออัคนีศาลา18 ใน
จดหมายเหตุจิวตากวน “บนเส้ นทางสายใหญ่มีอาคารที่พานักของคนเดินทาง” แต่ในจารึ กปราสาทพระขรรค์
เรี ยกว่า วหนิคฤหะ แปลว่าบ้ านมีไฟ ในสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 โปรดเกล้ าให้ สร้ างขึ ้นจานวนมาก ด้ วยความ
เชื่อที่วา่ ธรรมศาลาคงจะไม่มีสถานะเป็ นเพียงศาสนสถานขนาดเล็กตามคติศาสนาพุทธมหายานเท่านัน้ เพราะ
มีวตั ถุประสงค์ในการสร้ างเพื่อรับใช้ ประชาชนมากกว่ากษัตริย์ อีกทังจ
้ านวนที่มีมากกระจายไปตามเมืองสาคัญ
ต่างๆตามเส้ นทางสาคัญ เช่น สร้ างตามแนวถนนที่ติดต่อระหว่างเมืองพระนครกับเมืองใหญ่ๆ เช่นเมืองพิ มาย
ในประเทศไทย และเมืองวิชยั ในประเทศเวียดนาม19
สุเจน กรรพฤทธิ์.”บันทึกการเดินทางตามหา “ราชมรรคา” ถนนแห่งศรัทธาของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7”.เมืองโบราณ 34, 2 (เมษายนมิถนุ ายน 255), 57
19
สรศักดิ์ จันทร์ วฒ
ั นกุล.ประวัตศิ าสตร์ และศิลปะแห่งอาณาจักรขอมโบราณ.กรุ งเทพ : เมืองโบราณ, 2551, 70-71
18

16

ศาสตราจารย์ฌอง บวสเซอรี เยร์ , นาย เอ.บี. กริ สโวลด์, ศาสตราจารย์หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิสกุลต่าง
ลงความเห็นว่าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ แต่เดิมเป็ นศาสนสถานประจาธรรมศาลาซึ่งเป็ นส่วนที่เหลือเท่านัน้ อาคาร
รูปแบบนี ้เป็ นที่นิยมสร้ างในรัชสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 720 กล่าวคือส่วนที่เป็ นปราสาทนันก่
้ อด้ วยศิลาแลงและ
อาคารที่ยื่นยาวออกไปนันเป็
้ นอาคารเครื่ องไม้ และผุพงั ไปตามกาลเวลา21
อาจารย์ ศ รี ศักร วัล ลิ โ ภดม ได้ เ สนอข้ อ สนับ สนุน เพิ่ ม เติม ถึ ง ข้ อ สัน นิษ ฐานดัง กล่า วว่า ปร าสาทที่
เหลื อ อยู่นัน้ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของธรรมศาลา แต่ ท่ า นยัง ติ ง ข้ อ เสนอไว้ ว่ า ยัง ไม่ ส ามารถระบุล งไปในจารึ ก
ปราสาทพระขรรค์ได้
จากการศึกษาพบว่าข้ อสันนิษฐานดังกล่าวนี ้ยังขาดการตรวจสอบรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมของธรรม
ศาลา ซึ่งเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่ใช้ ในการพิจารณาถึงหน้ าที่การใช้ งานของปราสาทได้ ชดั เจนกว่า หรื ออาจเพราะ
ในสมัยก่ อนปราสาทอยู่ใ นสภาพที่ ช ารุ ด มากจึง ยากต่อสันนิษฐานถึง หน้ า ที่ การใช้ ง าน ภายหลัง ปราสาท
วัดเจ้ าจันทร์ ได้ รับการซ่อมบูรณะโดยใช้ วิธีอนัสติโลซิส กล่าวคือการรื อ้ ศิลาแลงทังหมดลงมา
้
พร้ อมทังเขี
้ ยน
เลขที่ ศิลาแลง แล้ วนาขึ ้นก่อใหม่ โดยมีการบูรณะเพิ่มเติมให้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น จึงต้ องพิจารณาจาก
รูปแบบแผนผังร่วมกับรูปแบบสถาปั ตยกรรมของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ กบั ธรรมศาลา
1 แผนผังและรูปแบบสถาปั ตยกรรม
1.1 แผนผังวัดเจ้ าจันทร์ และแผนผังธรรมศาลา
เมื่อเปรี ยบเทียบแผนผังของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ และธรรมศาลาจะเห็นได้ ว่า โดยส่วนใหญ่ธรรมศาลาจะมี
เพียงปราสาทหลังโดด ซึ่งอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ าตามรูปทรงของอาคาร (ภาพที่ 21) เช่นที่ ปราสาทตาเหมือน
จ.สุรินทร์ (ภาพที่ 18) ปราสาทบ้ านบุ จ.บุรีรัมย์ (ภาพที่ 22) แต่ที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส
(ภาพที่ 1)
หากแต่มีการพบร่ องรอยหลุมเสาที่ด้านหน้ าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ และมี นกั วิชาการสันนิษฐานถึงร่ องรอย
หลุมเสาที่ด้านหน้ าปราสาทที่ถกู กลบทับด้ วยอาคารวิหารด้ านหน้ า ซึ่งเชื่อว่าอาจมีอาคารเครื่ องไม้ เชื่อมต่อกับ

สันติ เล็กสุขมุ . โบราณสถานกับรู ปแบบสันนิษฐาน มรดกโลก สุโขทัย ศรี สชั นาลัย กาแพงเพชร1. กรุ งเทพฯ : บริ ษัทอมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง
แอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด(มหาชน), 2551, 222
21
สุรเดช วิชิตจารุ กลุ .พัฒนาการเมืองเชลียง : จากการศึกษาหลักฐานเอกสารประวัตศิ าสตร์ และข้ อมูลใหม่ทางโบราณคดี.สารนิพนธ์
ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537, 96
20
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ตัวปราสาท ซึง่ สันนิษฐานต่ออีกว่า อาจเป็ นส่วนที่ยื่นต่อออกมาจากปราสาท (มณฑป) 22 ทาให้ ปราสาทวัดเจ้ า
จันทร์ มีแผนผังอาคารตรงกับระเบียบของผังอาคารธรรมศาลาดังกล่าว หากแต่วสั ดุที่ใช้ ก่อสร้ างธรรมศาลาทัง้
หลังเป็ นศิลาแลง แต่ไม่เคยพบธรรมศาลาที่มีอาคารเครื่ องไม้ หรื อร่องรอยดังกล่าวทาเป็ นมณฑป แต่ทว่ามีอาจ
เคยมีอาคารเครื่ องไม้ จริ ง แต่เป็ นเพียงอาคารที่ใช้ ในหน้ าที่อื่น ๆ มากกว่าเป็ นอาคารหลังเดียวกับธรรมศาลา
เช่นที่ ปราสาทตาเหมือน จ.สุรินทร์ พบร่องรอยการคว้ านฐานศิลาแลงทางทิศตะวันตก (ด้ านหลัง) เป็ นรู ปครึ่ ง
วงกลมสองตาแหน่ง กับยังพบรอยหลุมเสาบนฐานด้ านตะวันออก (ด้ านหน้ า) ดังนันต้
้ องมีอาคารเครื่ องไม้ มา
เชื่ อมกับตัวปราสาทอี ก เช่นเดียวกับที่ พ บร่ อ งรอยของหลุม เสาอาคารเครื่ องไม้ รอบๆ ศาสนสถานประจ า
อโรคยศาลหลายแห่ง23
หากพิจารณาที่ วิหารผังรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ที่อยู่ด้านหน้ าปราสาททางทิศตะวันออก ซึ่งอาจเป็ นส่วน
มณฑปของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ที่จะทาให้ ปราสาทนี ้มีหน้ าที่การใช้ งานเป็ นธรรมศาลาได้ เพราะวิหารก่อด้ วย
ศิลาแลงเช่นเดียวกับปราสาท อีกทังมี
้ ร่องรอยของศิลาแลงที่พื ้นซึง่ อยูร่ ะหว่างวิหารแต่ปราสาท (ภาพที่ 23)
แต่ขนาดของศิลาแลงที่ใช้ ก่ออาคารวิหารและปราสาทนัน้ มีขนาดที่แตกต่างกัน ขนาดศิลาแลงของ
ปราสาทขนาดเฉลี่ยประมาณ 71x41x25 เซนติเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่วิหาร ซึ่งมีขนาดศิลาแลงขนาดเฉลี่ย
ประมาณ 46x22x12 เซนติเมตร ทาให้ อาจสันนิษฐานได้ ว่าปราสาทและวิหารสร้ างขึ ้นต่างสมัยกัน โดยที่วิหาร
นันสร้
้ างภายหลัง ดังนันวิ
้ หารจึงไม่อาจเป็ นส่วนมณฑปของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ได้
จึงอาจสรุปได้ วา่ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ธรรมศาลาในด้ านแผนผัง แต่ไม่สามารถสรุปได้
อย่างชัดเจนว่าหน้ าที่การใช้ งานของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ไม่ใช่ธรรมศาลานัน้ จึงต้ องศึกษาในเรื่ องรู ปแบบ
สถาปั ตยกรรมและข้ อมูลอื่น ๆ ต่อไป
1.2 รูปแบบทางสถาปั ตยกรรมของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ และรูปแบบธรรมศาลาที่พบในไทย
 ฐาน

22

สุรเดช วิชิตจารุ กลุ .พัฒนาการเมืองเชลียง : จากการศึกษาหลักฐานเอกสารประวัตศิ าสตร์ และข้ อมูลใหม่ทางโบราณคดี.สารนิพนธ์
ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537, 96
23
วิชญดา ทองแดง. “เลขเด็ด เจ้ าปู่ ไฟพะเนียง: เก้ าธรรมศาลาฝั่ งไทยในมุมมองของ “ผี””. เมืองโบราณ 34, 2 (เมษายน-มิถนุ ายน 255),
113
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ฐานของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เป็ นฐานบัวคว่า-บัวหงายอยูช่ นใต้
ั ้ ดนิ หรื อเรี ยกว่า ฐานบัวลูกฟั ก ถัดขึ ้นไป
เป็ นฐานหน้ ากระดานหรื อฐานเขียงและฐานหน้ ากระดานรองรับเรื อนธาตุ แต่ที่ธรรมศาลาเป็ นฐานหน้ ากระดาน
2 ชันกล่
้ าวคือฐานชันแรกยกสู
้
ง ถัดไปเป็ นฐานรองรับเรื อนธาตุแบบเตี ้ยๆ ฐานทังสองชั
้
นย่
้ อมุมตามเรื อนธาตุ
(ภาพที่ 4 และ 28) พบที่ปราสาทตาเหมือน ปราสาทบ้ านบุ (ภาพที่ 22)
ความแตกต่างของทังสองที
้
่นนจะเห็
ั้
นได้ ชดั ว่า เริ่ มจากฐานบัวลูกฟั กที่ธรรมศาลาไม่พบ อีกทังฐานของ
้
ธรรมศาลามีการย่อมุมตังแต่
้ ฐานแรก แต่ที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีการย่อมุมที่ฐานรองรับเรื อนธาตุเท่านัน้
 ครรภคฤหะ
ครรถคฤหะของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อ ยู่ในผัง ย่อมุม ไม้ ยี่สิบเหมื อนกับที่ ธ รรมศาลา ที่ ปราสาท
วัดเจ้ าจันทร์ ทามุขยื่นออกมาทัง้ 4 ด้ าน หากแต่ยื่นออกมาเพี ยงเล็กน้ อยทาเป็ นซุ้ มประตู โดยที่ด้านทิศ
ตะวันออกเป็ นซุ้มคูหาที่สามารถเข้ าไปภายในได้ ส่วนอีกสามด้ านถูกปิ ดทึบทาเป็ นประตูหลอก (ภาพที่ 2 และ
ภาพที่ 5)
แต่ธรรมศาลามิได้ ทาเป็ นมุขยื่นติดตัวปราสาทเช่นเดียวกับปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ แต่ทาเป็ นมณฑปยื่น
ยาวออกมาทางด้ านทิศตะวันออกเพื่ อทาเป็ นทางเข้ า (ภาพที่ 18) และผนังของครรภคฤหะด้ านที่เหลือนัน้
ปราสาทวัดเจ้ า จันทร์ ท าเป็ นมุขซุ้ ม ประตูยื่น ออกมาจากตัว ปราสาทเล็ กน้ อยเหมื อนกัน ทัง้ สามด้ าน แต่ที่
ธรรมศาลา แต่ละด้ านมีรูปแบบที่แตกต่างกันกล่าวคือ ด้ านทิศตะวันตก ทาเป็ นช่องประตูเพื่อเป็ นทางเข้ า -ออก
ทะลุกันกับทางทิศตะวันออกอีกด้ านหนึ่ง (ภาพที่ 24) ด้ านทิศใต้ ทาเป็ นช่องหน้ าต่างรู ปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส โดยมี
กรอบซุ้มหน้ าต่างล้ อมรอบ (ภาพที่ 18) และด้ านทิศเหนือทาเป็ นซุ้มช่องหน้ าต่างหลอกเพื่อสอดรับกับด้ านทิศ
ใต้ (ภาพที่ 19)
หน้ าบันที่กรอบซุ้มของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีลกั ษณะซ้ อนกันสองชัน้ กรอบหน้ าบันชันบนอยู
้
่ในระดับ
เดียวกับเชิงบาตรของเรื อนธาตุจาลองชันล่
้ าง แต่ที่ธรรมศาลาไม่พบการทาหน้ าบัน ซึ่งธรรมศาลาทาเป็ นผนัง
ต่อจากหน้ าบันเหนือกรอบประตูขึ ้นไปจนสุดส่วนของครรภคฤหะ (ภาพที่ 6 และ 25)
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ส่วนบนขของครรภคฤหะทาเป็ นบัวเชิงบาตรมีลกั ษณะที่ยืดตรงเพื่อรองรับเรื อน
ธาตุจาลองซ้ อนชันต่
้ อไปด้ านบน (ภาพที่ 7) แต่ทว่าที่ธรรมศาลาไม่ปรากฏการทาบัวเชิงบาตร รูปแบบส่วนบน
ของครรภคฤหะนันท
้ าเรี ยบตัดเท่านัน้ (ภาพที่ 26)
ภายในอาคารครรภคฤหะของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เป็ นห้ องสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส มีฐานสาหรับประดิษฐานรูป
เคารพ 2 ฐานก่อด้ วยศิลาแลง (ภาพที่ 4) ซึ่งลักษณะนี ้ไม่พบในกลุ่มอาคารธรรมศาลา เนื่องจากผังอาคารเป็ น
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รู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ภายในอาคารจึงเป็ นโถงทางยาว มีประตูทะลุหน้ า -หลัง และมีแท่นสาหรับประดิษฐานรู ป
เคารพเหมื อนกัน เช่น ที่ ปราสาทตาเหมื อนพบร่ องหลุม รู ปสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสที่ ตัวปราสาท (ภาพที่ 27) และที่
ปราสาทบ้ านบุ พบแท่นประดิษฐานรูปเคารพด้ านใน
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีรูปแบบที่คล้ ายกับธรรมศาลาเพียงการย่อมุมของครรภคฤหะเท่านัน้ หากแต่
องค์ประกอบอื่ น ๆ มี ความแตกต่า งกันกล่าวคือ การท าหน้ าต่าง หน้ าต่างหลอกและการเจาะช่อ งประตู
ทางด้ า นทิ ศ ตะวัน ตก ซึ่ ง ปราสาทวัด เจ้ า จัน ทร์ ท าเป็ นซุ้ ม ประตูห ลอกเหมื อ นกัน ทุก ด้ า น และปราสาท
วัดเจ้ าจันทร์ ไม่พบการทาทับหลังหรื อชิ ้นส่วนทับหลังเหมือนกับธรรมศาลา อีกทังการบั
้
วเชิงบาตรนัน้ พบแต่
ปราสาทวัดเจ้ า จันทร์ เ ท่านัน้ ไม่พ บที่ ธ รรมศาลา อาจทาให้ สันนิษฐานได้ ว่าส่วนครรภคฤหะของปราสาท
วัดเจ้ าจันทร์ มีรูปแบบที่แตกต่างจากธรรมศาลา จะเห็นได้ ชัดเจนจากประตูทางเข้ า -ออก เพราะที่ปราสาท
วัดเจ้ าจันทร์ มีประตูทางเข้ าเพียงทางเดียวและติดกับตัวครรภคฤหะ แต่ที่ธรรมศาลามีทางเข้ า -ออกถึง 2 ทาง
โดยทางด้ านทิศตะวันออกไม่ได้ ติดกับตัวครรภคฤหะ ทว่ามีส่วนมณฑปมาเชื่อมต่อกับครรภคฤหะก่อนถึงจะมี
ประตู และกรอบหน้ าบันเหนือช่องประตูแบบที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ยงั ไม่เคยพบที่ธรรมศาลาอีกด้ วย ทังนี
้ ้จึง
อาจสันนิษฐานว่า ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ จงึ ไม่อาจเป็ นธรรมศาลาได้
 ยอด
รู ปแบบสถาปั ตยกรรมของส่วนยอดทัง้ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ และธรรมศาลาโดยทั่วไปมี ลักษณะที่
คล้ ายกันเนื่องจากเป็ นรูปแบบที่ได้ รับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมแบบบายน กล่าวคือเป็ นเรื อนธาตุซ้อนชันกั
้ นขึ ้น
ไป โดยปกติแล้ วจะมีจานวนชันประมาณ
้
5 ชัน้ แต่ที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีเพียง 3 ชัน้ (ภาพที่ 2) และ
ธรรมศาลาบางแห่งพบเพียง 2 ชัน้ เช่นที่ปราสาทตาเหมือน (ภาพที่ 28) เนื่องจากส่วนยอดนันได้
้ พงั ทลายลงมา
และมีการบูรณะขึ ้นใหม่ อาจทาให้ เกิดความคลาดเคลื่อนได้ จึงไม่อาจระบุจานวนชันที
้ ่แน่นอนที่สามารถนามา
เปรี ยบเทียบกันได้ หากแต่จะยึดเอาตามระเบียบของปราสาทขอมที่มี่เรื อนธาตุจาลองประมาณ 5 ชัน้ จึงทาให้
ปราสาทวัด เจ้ า จัน ทร์ มี ค วามต่า งจากธรรมศาลา ซึ่ ง ถ้ าเป็ นเช่ น นี อ้ าจสัน นิ ษ ฐานได้ ว่ า การที่ ป ราสาท
วัดเจ้ าจันทร์ มีจานวนเรื อนธาตุซ้อนชัน้ 3 ชันนั
้ นเป็
้ นเพราะฝี มือของช่างท้ องถิ่น
อีกทังที
้ ่เรื อนธาตุจาลองของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เหนือกรอบซุ้มบัญชรพบกรอบหน้ าบันทุกด้ านและ
ทุกชัน้ ซึ่งธรรมศาลาไม่พบรู ปแบบนี ้ แต่ข้อแตกต่างที่รายละเอียดขององค์ประกอบสถาปั ตยกรรมนันไม่
้ อาจ
ระบุได้ อย่างชัดเจนว่า ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีสว่ นยอดเหมือนกับธรรมศาลาทังหมด
้
เนื่องจากธรรมศาลาแต่ละ
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ที่มีรายละเอียดขององค์ประกอบสถาปั ตยกรรมที่แตกต่างกันตามศิลปะและฝี มือของช่างท้ องถิ่นด้ วย จึงต้ องใช้
องค์ประกอบอื่นมาช่วยในการตรวจสอบรูปแบบสถาปั ตยกรรมของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ และธรรมศาลา
สรุปวิเคราะห์รูปแบบสถาปั ตยกรรม
รูปแบบทางสถาปั ตยกรรมของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับธรรมศาลาในประเทศไทยนัน้
พบว่า จากส่วนฐาน เรื อนธาตุและยอดมี ความแตกต่างกันมากกว่าส่วนที่คล้ ายคลึง กันกล่าวคือ ส่วนฐาน
ธรรมศาลาท าย่อ มุม ตัง้ แต่ฐ านชัน้ แรกจนถึ ง ส่ ว นครรภคฤหะ แต่ที่ ปราสาทวัด เจ้ า จัน ทร์ จ ะเริ่ ม ย่อ มุม ที่
ฐานรองรับเรื อนธาตุ อีกทังฐานของธรรมศาลามี
้
แต่ฐานเขียงเท่านัน้ ต่างจากที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ที่มีฐานบัว
ลูกฟั กอยูด่ ้ วย
ในส่วนครรภคฤหะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชดั เพราะรูปแบบผังอาคารของธรรมศาลาเป็ นแบบ
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า แต่ที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เป็ นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส จึงทาให้ รูปแบบทางสถาปั ตยกรรมมีความ
แตกต่างกันด้ วยกล่าวคือ ประตูทางเข้ าที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ จะอยู่ติดกับปราสาท
แต่ธรรมศาลาประตูจะอยู่ที่มณฑป อีกทังธรรมศาลามี
้
ประตูอีกด้ านหนึ่งคือด้ านทิศตะวันตก การทาหน้ าต่างที่
ด้ านทิศใต้ และการทากรอบหน้ าต่างหลอกด้ านทิศเหนือ รูปแบบเช่นนี ้ไม่พบที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อีกทังมี
้ การ
ทากรอบหน้ าบันของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ทงส่
ั ้ วนครรภคฤหะและกรอบซุ้มบัญชรที่เรื อนธาตุจาลองนันไม่
้ พบที่
ธรรมศาลาเช่นกัน
ส่วนยอดหรื อส่วนเรื อนธาตุจาลองนันทั
้ งปราสาทวั
้
ดเจ้ าจันทร์ และธรรมศาลามีรูปแบบที่คล้ ายกันคือ
ทาเป้นเรื อนธาตุจาลองซ้ อนขึน้ ไป ซึ่งจานวนชัน้ ซ้ อนนัน้ ไม่เป็ นที่แน่ชัดนัก เนื่องจากแต่ละแห่งมีจานวนชัน้
ต่างกัน อีกทังส่
้ วนยอดเป็ นส่วนที่พงั ทลายลงมาได้ ง่ายที่สดุ และโดยส่วนมากของธรรมศาลา ยอดพังเสียหาย
จึงทาให้ มีการบูรณะใหม่รวมถึงปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ด้วย ซึ่งยอดของธรรมศาลาที่พบแต่ละแห่งมีลักษณะ
รายละเอียดที่แตกต่างกันด้ วย อาจเนื่องมาจากศิลปะท้ องถิ่นและฝี มือช่างด้ วย จึงไม่สามารถนามาเป็ นต้ นแบบ
ในการเปรี ยบเทียบกับวัดเจ้ าจันทร์ ได้ ทงหมด
ั้
จากการศึกษาและเปรี ยบเทียบรู ปแบบสถาปั ตยกรรมของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ และธรรมศาลานัน้ มี
ความแตกต่างกันมากและอาจสรุปได้ ว่า ตามแผนผังและรู ปแบบสถาปั ตยกรรมแล้ วนันปราสาทวั
้
ดเจ้ าจันทร์
อาจมิใช่ธรรมศาลา
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2 ธรรมศาลาที่ปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์
ตามจารึ ก ปราสาทพระขรรค์ ก ล่ า วถึ ง เส้ น ทางราชมรรคาที่ พ ระเจ้ า ชัย วรมัน ที่ 7 ทรงรั บ สิ่ ง ให้ ส ร้ าง
ธรรมศาลาหรื อที่พักคนเดินทาง เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางตามเส้ นทางจากเมืองพระนคร (ที่ประเทศ
กัม พูช า) มายัง หัว เมื อ งต่า งๆรวมถึ ง ในประเทศไทยด้ ว ย ทัง้ นี เ้ ส้ น ทางดัง กล่ า วด าเนิ น ไปทางแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กล่าวคือเป็ นเส้ นทางจากเมืองพระนครมายังเมืองวิมายปุระ (พิมายใน
ปั จจุบนั ) ซึ่งธรรมศาลาที่พบแล้ วในปั จจุบนั นันล้
้ วนแต่อยู่ใกล้ กับถนนสายนี ้เช่น ปราสาทตาเหมือน จ.สุรินทร์
ปราสาทบ้ านบุ จ.บุรีรัมย์ ปราสาทกู่ศิลาและปราสาทห้ วยแคน จ.นครราชสีมา เป็ นต้ น ในจารึ กกล่าวไว้ ว่า
ธรรมศาลาที่พระเจ้ าชัยรวมันที่ 7 ทรงมีรับสัง่ ให้ สร้ างขึ ้นนันมี
้ ด้วยกันทังหมด
้
121 แห่ง ที่ค้นพบแล้ วทังใน
้
กัมพูชาและประเทศไทยนันทั
้ งหมด
้
17 แห่ง ตามแนวเส้ นทางพระนครสู่เมืองพิมายดังกล่าว แต่ธรรมศาลาที่ยัง
ไม่พ บอี กประมาณ 112 แห่ง นัน้ สันนิษฐานว่า อาจจะอยู่ในประเทศกัม พูช า 24 เพราะมี นักวิช าการเสนอว่า
เส้ นทางที่ยงั ไปยังเมืองพิมายนันในในสมั
้
ยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 เมืองพิมายเป็ นเมืองสาคัญหนึ่งในอาณาจักร
ขอม ซึง่ การสร้ างธรรมศาลาหรื อที่พกั คนเดินทางนี ้เพื่อรับใช้ ประชาชนของพระองค์และเส้ นทางที่เหลือนันอยู
้ ่ใน
ประเทศกัมพูชา25
จากข้ อมูลในจารึ กที่กล่าวถึง การสร้ างธรรมศาลาตาแหน่งที่ ตงของธรรมศาลาที
ั้
่ พบแล้ ว จะเห็นได้ ว่า
ธรรมศาลาส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มกันอยู่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งตรงกับในจารึกปราสาทพระขรรค์ที่
กล่าวถึงเส้ นทางในการสร้ างธรรมศาลาจากพระนครไปยังเมืองพิมาย ทาให้ เกิดข้ อขัดแย้ งกับข้ อสันนิษฐานของ
นักวิชาการที่ว่า พบธรรมศาลาที่แถบลุ่มน ้าเจ้ าพระยาตอนบนคือ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อาจเป็ นเพราะมีความ
เชื่อว่าอานาจของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 กษัตริ ย์ขอมในสมัยนันได้
้ ส่งอิทธิพลแผ่มายังพื น้ ที่ล่มุ แม่น ้าเจ้ าพระยา
หรื อพื ้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
อ.ศรี ศกั ร วัลลิโภดม ได้ มีข้อเสนอเกี่ยวกับอานาจของอิทธิ พลขอมที่มีต่อรู ปแบบศิลปกรรมในลุ่มแม่นา้
เจ้ าพระยาหรื อภาคกลางของไทย 26 ว่า รูปแบบสถาปั ตยกรรมของศาสนสถานที่เชื่อกันว่าได้ รับอิทธิพลมาจาก
ขอม เพราะพื ้นที่แถบลุ่มน ้าเจ้ าพระยาได้ กลายเป็ นเมืองขึ ้นของขอมในสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 จึงทาให้ เกิด
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การสร้ างอาคารที่อยู่ภายใต้ อานาจนัน้ รวมไปถึงหน้ าที่การใช้ งานของอาคารอยู่ในอานาจของขอมอีกเช่นกัน
กล่าวคือ การสร้ างธรรมศาลาดังที่ศาสตราจารย์ยอร์ ส เซเดส์ได้ สนั นิษฐานไว้ ข้างต้ น หากแต่เป็ นความเข้ าใจผิด
เนื่องจากข้ อมูลในจารึ กปราสาทพระขรรค์ที่กล่าวถึงชื่อเมืองต่างๆ ที่พระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้ าง
พระพุทธรูปฉลองพระองค์หรื อที่เรี ยกว่า พระชัยพุทธมหานาถ27 และส่งไปยังหัวเมืองขึ ้นต่าง ๆ ทัง้ 23 แห่ง ซึ่งมี
ชื่อเมืองที่สนั นิษฐานว่าอยู่ในประเทศไทยเช่น ละโวทัยปุระ (เมืองละโว้ ) สุวรรณปุระ (สุพรรณบุรี) ชัยราชบุรี
(ราชบุรี) ศรี ชยั วัชรบุรี (เพชรบุรี) ศรี ชยั สิงหปุระ (กาญจนบุรี) เป็ นต้ น ซึ่งเมืองเหล่านี ้พบศาสนสถานที่มีรูปแบบ
คล้ ายกับปราสาทขอมแบบบายนด้ วย เช่น ปราสาทกาแพงแลง จ.เพชรบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี
เป็ นต้ น หากแต่ไม่มีการระบุตาแหน่งของเมืองเหล่านี ้อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่มีการระบุรูปแบบลักษณะของ
พระพุทธชัยมหานาถไว้ จึงทาให้ สามารถทราบได้ ว่า พระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ทรงส่งมายังเมืองดังกล่าวไปข้ างต้ น
จริง
อีกทังไม่
้ มีเอกสารใดระบุถึงพื น้ ที่แถบลุ่มแม่น ้าเจ้ าพระยาตกเป็ นเมืองขึ ้นของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 จริ ง
เนื่องด้ วยพบข้ อมูลในจากรึกปราสาทพระขรรค์ที่กล่าวถึงการทาศึกสงครามกับอาณาจักรจามปาและหัวเมือง
้
ของจีน ในช่วงประมาณ พ.ศ.1743 ได้ ระบุว่าแคว้ น เจนลีฟู ได้ ส่งฑูตไป
ใกล้ เคียงเท่านัน้ 28 อีกทังจดหมายเหตุ
ยังประเทศจีน ซึ่งเมืองเจนลีฟูนี ้เป็ นรัฐที่มีความสัมพันธ์กบั รัฐที่เรี ยกว่า สยาม ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของแคว้ นสยาม
ประเทศที่มีพัฒนาการอยู่ทางด้ านทิศตะวันตกของลุ่มแม่นา้ เจ้ าพระยา 29 ซึ่งอาจรวมถึงสุโขทัยด้ วย จึงอาจ
กล่าวได้ วา่ พื ้นที่บริเวณลุม่ น ้าเจ้ าพระยาอาจไม่เคยตกเป็ นเมืองขึ ้นของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7
หากแต่ข้อมูลข้ างต้ นมิอาจสรุ ปได้ ว่าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อนั ตังอยู
้ ่ในแถบลุ่มแม่น ้าเจ้ าพระยานันไม่
้ เป็ น
ธรรมศาลาตามข้ อสันนิษฐาน เพราะยังมีข้อขัดแย้ งเรื่ องรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่ได้ รับอิทธิพลมาจากขอมแบบ
บายนโดยแท้ ซึง่ จากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่า ศาสนสถานที่ได้ รับอิทธิพลจากศิลปะแบบบายนในเขตลุ่มแม่น ้า
เจ้ าพระยานันอาจเป็
้
นฝี มือของช่างท้ องถิ่น เนื่องจากรูปแบบของแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับ ปราสาท
วัดเจ้ าจันทร์ ที่มีรูปแบบต่างจากปราสาทองค์อื่น ๆ ในบริ เวณใกล้ เคียงกัน เช่น ปราสาทสามหลังวัดพระพาย
หลวง หรื อแม้ แต่รูปแบบของธรรมศาลานันมี
้ ความแตกต่างจากปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เกือบทังหมด
้
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ในปั จจุบนั ยังไม่สามารถระบุรูปแบบและลักษณะของพระพุทธชัยมหานาถได้
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม.ข้ อขัดแย้ งเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ ไทย.กรุ งเทพ : เมืองโบราณ, 2524, 20
29
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม.“จากพระเจ้ าอู่ทองถึงพระเจ้ าปราสาททอง”. เมืองโบราณ 7, 3 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2524), 42
28
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ธรรมศาลาที่ปรากฏอยูใ่ นจารึกปราสาทพระขรรค์และธรรมศาลาที่ถกู ค้ นพบแล้ วนัน้ มีการเกาะตัวกันอยู่ที่
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย แม้ ว่าจะมีการกล่าวถึงหัวเมือ งต่าง ๆ ที่เชื่อกันว่าอยู่ในเขตลุ่มนา้
เจ้ าเจ้ าพระยา จนทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดว่าเมืองเหล่านี ้อยู่ในลุม่ น ้าเจ้ าพระยาจริง
หากแต่สภาพทางภูมิศาสตร์ ของเมืองเหล่านีอ้ าจอยู่ในพื น้ ที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือหรื อภาคอีสาน
มากกว่าอยูใ่ นลุม่ น ้าเจ้ าพระยา (ภาคกลาง) เสียอี ก เหตุเพราะมีหลักฐานที่ปรากฏในจารึกที่กล่าวถึงการสร้ าง
ถนนโบราณจากเมืองพระนครไปยังเมืองพิมาย 30 และเมืองต่าง ๆ ที่เป็ นเมืองขึ ้นนันได้
้ ถกู กล่าวถึงในจารึ กไม่
อาจเป็ นพื ้นที่ในแถบลุม่ น ้าเจ้ าพระยาได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ระบุได้ ว่าพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ได้ ทรงยึดเมือง
เหล่านี ้เป็ นเมืองขึ ้นจริ ง หากแต่มีความสัมพันธ์ ทางด้ านอื่นมากกว่า กล่าวคือ การแต่งงานของกษัตริ ย์ระหว่าง
รัฐเพื่อการรักษาความสัมพันธ์ ระหว่างเมือง ด้ วยเหตุผลนี ้จึงไม่อาจเรี ยกได้ ว่า พื ้นที่ ล่มุ นา้ เจ้ าพระยาตกเป็ น
เมืองใต้ อานาจขอม
อาจกล่าวได้ ว่าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ตงอยู
ั ้ ่ในแถบลุ่มแม่น ้าเจ้ าพระยาหรื อในภาคกลางของประเทศไทย
นันเป็
้ นรูปแบบสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่นที่ได้ รับอิทธิพลทางรูปแบบสถาปั ตยกรรมจากขอมแบบบายนที่ได้ คลี่คลาย
ลงมาแล้ ว และจากตาแหน่งที่ตงของธรรมศาลาที
ั้
่พบในจารึกและค้ นพบจริ งนันมิ
้ ได้ อยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงกับ
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ จึงอาจสรุปได้ วา่ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ไม่ได้ มีฐานะเป็ นธรรมศาลา

สรุปประเด็นเรื่ องปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ในฐานะความเป็ นธรรมศาลา
จากที่นักวิชาการเสนอเรื่ องปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อาจเคยเป็ นธรรมศาลามาก่อนนัน้ อาจเนื่องด้ วย
แผนผังของวัดเจ้ าจันทร์ ที่มีปราสาทประธานอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ า และมีวิหารซึ่งอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ านันมี
้
ตาแหน่งอยูท่ ี่ด้านหน้ าปราสาททางทิศตะวันออก จึงทาให้ เกิดความเข้ าใจว่าเป็ นวิหารนันอาจเป็
้
นมณฑปที่ตอ่
ออกมาจากครรภคฤหะหรื อตัวปราสาท และเมื่อรวมกันแล้ ว ทาให้ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีรูปแบบผังอาคาร
เหมือนกับธรรมศาลาที่อยูใ่ นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
แต่เมื่ อเทียบจากขนาดศิลาแลงของปราสาทมี ขนาดใหญ่ กว่าศิลาแลงที่วิหาร และจากชัน้ ดินของ
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ที่อยู่ในระดับต่ากว่าวิหาร จึงอาจกล่าวได้ ว่าวิหารนันได้
้ สร้ างขึ ้นมาภายหลังและมิได้ เป็ น
อาคารที่เชื่อมต่อกันหรื อหลังเดียวกันกับปราสาท ที่จะทาให้ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีฐานะเป็ นธรรมศาลาได้
30

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม.“จากพระเจ้ าอู่ทองถึงพระเจ้ าปราสาททอง”. เมืองโบราณ 7, 3 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2524), 36
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ได้ ข้อสรุ ปว่าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีแผนผังอาคารที่ตา่ งจากธรรมศาลาที่พบในประเทศไทย เนื่องจาก
ธรรมศาลามีแผนผังอาคารเป็ นรูปที่เหลี่ยมผืนผ้ าแต่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เป็ นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส อีกทัง้
รูปแบบทางสถาปั ตยกรรมยังมีความต่างกันที่เด่นชัดคือ มีอาคารยื่นยาวออกไปทางด้ านทิศตะวันออก พร้ อม
ทังเจาะช่
้
องหน้ าต่างทางด้ านทิศใต้ ที่เรื อนธาตุของธรรมศาลาด้ านทิศตะวันตกจะมีการเจาะช่องประตู เพื่อเป็ น
ทางเข้ า-ออกของปราสาท ซึ่งทางเข้ าอยู่ทิศตะวันออกอยู่ในส่วนของมณฑป และมีการเจาะช่องหน้ าต่างด้ าน
ทิศใต้ ของเรื อนธาตุปราสาทพร้ อมทังมี
้ กรอบซุ้มหน้ าต่างแบบเสาตังคานทั
้
บ ต่างจากวัดเจ้ าจันทร์ ที่มีทางเข้ า
ทางเดียว (ทิศตะวันออก) มีซ้ ุมมุขยื่นทาเป็ นซุ้มประตูหลอกอีกสามด้ านที่เหลือ ไม่พบการเจาะช่องหน้ าต่างหรื อ
ประตู
ธรรมศาลาที่ พ บในประเทศไทยจะอยู่แถบภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ อัน เป็ นเส้ น ทางโบราณของ
อาณาจักรขอม จากเมื องพระนครมายัง เมื องพิม าย เช่นปราสาทตาเหมื อน จ.สุรินทร์ และปราสาทบ้ านบุ
จ.บุรีรัมย์ ซึง่ ตรงตามข้ อมูลในจารึกปราสาทพระขรรค์ที่ มีการกล่าวถึงการสร้ างธรรมศาลาหรื อที่พกั คนเดินทาง
ตามแนวเส้ นทางนี ้ และตามข้ อมูลในจารึ กนี ้ไม่ปรากฏเส้ นทางที่มายังแถบตะวันตกหรื อลุ่มน ้าเจ้ าพระยา อัน
เป็ นที่ตงของปราสาทวั
ั้
ดเจ้ าจันทร์ จึงอาจสรุ ปได้ ว่าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อาจไม่ เคยเป็ นธรรมศาลาจาก
รู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมและข้ อมูลจากศิลาจารึกที่มาช่ วยสนับสนุนความคิดเห็นนี ้
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2. ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ในฐานะความเป็ นสุคตาลัยหรือศาสนสถานประจาอโรคยศาล
อโรคยศาล เป็ นงานสถาปั ตยกรรมในสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 จากหลักฐานข้ อความในฉันท์ บทที่
117 ในจารึกปราสาทตาพรหม พ.ศ.1729 กล่าวถึง “การสถาปนาอโรคยศาล 102 แห่งทุกๆวิษัย (เมือง)”31 และ
จารึ กปราสาทพระขรรค์ที่มีการกล่าวถึงการสร้ างอโรคยศาลเช่นกัน แสดงให้ เห็นว่า อโรคยศาล เป็ นสถานที่
สาคัญที่กษัตริ ย์สงั่ ให้ สร้ างขึ ้นในขณะนัน้ โดยพบร่องรอยของ อโรคยศาลกระจายตัวจากเมืองพระนคร มายัง
พื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื ้นที่ประเทศลาว 32 สันนิษฐานว่าหน้ าที่ของอโรคยศาลใช้
เป็ นโรงพยาบาลสาหรับรักษาประชาชนในสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 และจากการศึกษาพบว่า อโรคยศาลแต่ละ
แห่งมีการพบจารึ กที่มีลักษณะเป็ นสี่เหลี่ยมยอดกระโจมและมีการเรี ยงลาดับเนือ้ หาเหมื อนกันทุกหลัก โดย
เริ่ มต้ นจากบทสรรเสริ ญ พระพุทธเจ้ า, พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา, พระศรี สรู ยไวโรจนะ, พระศรี จนั ทรไวโรจ
นะ ถัดไปเป็ น พระราชประวัติและบทสรรเสริ ญพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 และขัน้ ตอนการสถาปนาอโรคยศาล
รายชื่อแพทย์ , ผู้ประกอบพิธีกรรม, เจ้ าหน้ าที่แผนกต่างๆในอโรคยศาล และรายการสิ่งของที่ใช้ บชู า ใช้ เป็ น
เครื่ องยา และสิ่งของสาหรับผู้ประกอบพิธีกรรม 33
อโรคยศาลอาจจะมีองค์ประกอบทังหมด
้
2 ส่วนคืออาคารที่ไว้ สาหรับรักษาคนเจ็บป่ วยซึ่งสันนิษฐาน
ว่า เป็ นอาคารเครื่ อ งไม้ ซึ่ ง ปั จ จุบัน ไม่ห ลงเหลื อ หลัก ฐานอาคารและอี ก ส่ ว นหนึ่ง คื อ ศาสน สถานประจ า
อโรคยศาลหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า “สุคตาลัย” ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานพระไภษชยคุรุ หากแต่ในศิลาจารึกเรี ยก
ทัง้ สองส่วนนีร้ วมกันว่า อโรคยศาล อีกทัง้ ความเชื่อนีไ้ ด้ ถูกเน้ นยา้ โดยศาสตราจารย์ ยอร์ ซ เซเดส์ ว่า กลุ่ม
ปราสาทที่สร้ างด้ วยศิลาแลงเป็ นเพียงศาสนสถานประจาโรงพยาบาลเท่านัน้ 34
แผนผังอโรคยศาล
แผนผังอโรคยศาลที่พบมากในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีองค์ประกอบค่อนข้ างสมบูรณ์และตรง
กับข้ อมูลในจารึก (ภาพที่ 39) กล่าวคือ ปราสาทศิลาแลงผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ าขนาดกว้ างประมาณ 8 เมตร ยาว
10 เมตร สูงประมาณ 8 เมตร หนึ่งหลังส่วนใหญ่มีประตูทางเข้ าทางด้ านทิศตะวันออกเพียงด้ านเดียว ตังอยู
้ ่
เกือบกึ่งกลางของกาแพงแก้ ว อาคารหลังนี ้น่าจะเป็ นอาคารประธานและสันนิษฐานว่าเป็ นสุคตาลัย ตรงมุมทิศ
31
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2557, 46-47
34
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ตะวันออกเฉี ยงใต้ ภายในกาแพงแก้ วมีบรรณาลัย มีลกั ษณะเป็ นอาคารในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ า มีประตูทางเข้ า
ทางด้ านทิศตะวันตก หันหน้ าเข้ าหาปราสาทประธาน (ภาพที่ 30) ด้ านทิศตะวันออกของบรรณาลัยทาเป็ น
ประตูหลอก เช่นที่ก่สู ันรัตน์ จ.มหาสารคาม 35 กาแพงแก้ วที่ล้อมรอบมีโคปุระอยู่กึ่งกลางด้ านทิศตะวันออก
(ภาพที่ 31) บางแห่งมีประตูเล็กๆ อยูต่ รงช่วงที่แนวกาแพงประชิดกับด้ านหลังของอาคารบรรณาลัยพอให้ ผ่าน
เข้ าออกได้ หน้ าบันของโคปุระก่อด้ วยศิลาแลง บางแห่งพบการแกะสลักภาพที่หน้ าบันเป็ นรูปพระโพธิ์สตั ว์
อวโลกิเตศวรที่กึ่งกลางเช่น กุฏิฤๅษี บ้านหนองบัวลาย เชิงเขาพนมรุ้งและที่หลั งคาของโคปุระ นอกกาแพงตรง
มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระน ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ าสระหนึ่งหรื อที่เรี ยกว่า บาราย อาจมีกรุขอบโดยศิลาแลง 36
(ภาพที่ 32)
รูปแบบสถาปั ตยกรรมของสุคตาลัยหรื อศาสนสถานประจาอโรคยศาล
แผนผังอาคารปราสาทประธานเป็ นรู ปสี่เหลี่ยม มีปราสาทประธานขนาดเล็กรู ปทรงพุ่มอยู่ในกาแพง
แก้ ว มีมขุ ยื่นออกไปด้ านหน้ าซึ่งหันไปทางทิศตะวันออก มักมีประตูทางเข้ าเฉพาะด้ านหน้ า (ภาพที่ 33) ที่มขุ
ปราสาทประธานของสุคตาลัยในประเทศกัมพูชา เช่น ปราสาทพรหมตาเก็ลจะมีการเจาะช่องหน้ าต่างสองช่อง
(ภาพที่ 34) แต่สาหรับสุคตาลัยในประเทศไทย การเจาะช่องหน้ าต่างสองช่องไม่ใช่กฎตายตัว เพราะพบทัง้
มุขของปราสาทประธานที่เจาะช่องเดียวเช่น ที่ปราสาทกาแพงน้ อย จังหวัดศรี สะเกษ ปรางค์กู่ จังหวัดชัยภูมิ
(ภาพที่ 33) ปราสาทตาเหมือนโต๊ ด จังหวัดสุรินทร์ (ภาพที่ 35) ขณะที่บางแห่งไม่มีการเจาะช่องเลย เช่น
ปราสาทนางรา จังหวัดนครราชสีมา (ภาพที่ 36) และอีกสามด้ านของปราสาทนันท
้ าเป็ นประตูหลอก แต่บาง
แห่งก็ทาเป็ นเพียงผนังศิลาแลงเท่านัน้ เช่น ปรางค์กู่ อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้ อยเอ็ด 37 (ภาพที่ 37)
หน้ าบันของสุคตาลัยเป็ นหน้ าบันสองชัน้ หน้ าบันชัน้ ที่สองเกินเชิงบาตรชันที
้ ่หนึ่ง มีการใช้ กลีบขนุน
ประดับตามชันเชิ
้ งบาตรทุกชัน้ ส่วนยอดปราสาทประดับด้ วยกลศ (หม้ อแห่งความอุดมสมบูรณ์) ซึ่งการยกเก็จ
และเพิ่ม มุมของฐาน เรื่ อยไปจนเรื อนธาตุนัน้ เป็ นไปตามระบบศิลปะขอม เรื อนยอดนัน้ มี ลักษณะลดหลั่น
ตามชันแต่
้ ละชันประดั
้
บด้ วยนาคปั ก บรรพแถลง กลีบขนุนตามแบบศิลปะขอม ซึ่งส่วนมากจะมีทงหมด
ั้
5 ชัน้
หรื อบางแห่งพบเพียง 3 ชัน้ (ภาพที่ 35)

35
36
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เนื่องจากรู ปแบบของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ที่เป็ นปราสาทหลังโดดและมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับสุคตาลัยที่
เป็ นศาสนสถานประจาอโรคยศาลหรื อโรงพยาบาล ที่ปรากฏในศิลาจารึ กปราสาทพระขรรรค์ว่า มีการสร้ าง
อโรคยศาลทัง้ หมด 102 แห่งตามรับสั่งของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 738 หากพิจารณาจากข้ อมูลเบื ้องต้ นอาจ
สันนิษฐานได้ วา่ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อาจเป็ นหนึง่ ในสุคตาลัยอีกแห่งหนึง่ ที่ยงั ไม่พบในประเทศไทย ทังนี
้ ้ยังไม่มี
การตรวจสอบจากหลักฐานทางรู ปแบบศิลปกรรมของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ และสุคตาลัยที่ ค้นพบแล้ ว ซึ่ง
มาตรฐานขององค์ประกอบของอโรคยศาลมักจะเป็ นระเบียบแบบแผน เว้ นแต่รูปแบบทางสถาปั ตยกรรม
ปลีกย่อยที่อาจมีความแตกต่างกัน เนื่องจากความรี บเร่ งในการสร้ าง ฝี มือของช่างและศิลปะพื ้นถิ่นของพื ้นที่
นันๆ
้ จึงทาให้ ผ้ เู ขียนต้ องทาการศึกษาและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบแผนผัง รูปแบบทางสถาปั ตยกรรมและข้ อมูล
ทางโบราณคดี เพื่อตรวจสอบหน้ าที่การใช้ งานของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ว่า เป็ นสุคตาลัยแห่งใหม่ของประเทศ
ไทย
1. แผนผังและรูปแบบทางสถาปั ตยกรรม
1.1 แผนผัง
แผนผังปราสาทเป็ นประธานของวัด หันหน้ าไปทางทิศตะวันออกและมีผงั อาคารเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส
เหมือนสุคตาลัย ด้ านหน้ าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เป็ นพระวิหารในผังรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ทางด้ านทิศเหนือเป็ น
มณฑป (ภาพที่ 1) แต่ที่อโรคยศาลไม่พบสิ่งก่อสร้ างที่เหมือนกับวัดเจ้ าจันทร์ แต่พบอาคารที่ ทิศตะวันออก
เฉียงใต้ เป็ นอาคารอยูใ่ นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ าสันนิษฐานว่าเป็ น บรรณาลัย โดยมีประตูทางเข้ าอยู่ด้านทิศตะวันตก
หันหน้ าเข้ าหาปราสาทประธาน (ภาพที่ 29) แทนอาคารวิหารและมณฑปของวัดเจ้ าจันทร์
จากแผนผังของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ จะเห็นได้ วา่ มีเพียงปราสาทประธานและแนวกาแพงแก้ วเท่านันที
้ ่
มีลกั ษณะคล้ ายกับแผนผังของอโรคยศาล ซึ่งแนวกาแพงแก้ วที่วดั เจ้ าจันทร์ ที่ยงั คงมีหลักฐานหลงเหลืออยู่ที่
ด้ านทิศใต้ เป็ นแนวยาวเล็กน้ อยและที่ด้านทิศเหนือพบชิ ้นส่วนของกาแพงแก้ วเท่านัน้ (ภาพที่ 38 และ 39)
หากแต่แนวกาแพงแก้ วที่วดั เจ้ าจันทร์ นนสั
ั ้ นนิษฐานว่าสร้ างขึ ้นในสมัยสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 เพราะ
จากการขุดค้ นทางโบราณคดีพบว่าฐานของกาแพงอยู่ในระดับชันดิ
้ นสีดาปนเทาซึ่งเป็ นชันวั
้ ฒนธรรมสุโขทัย
โดยมี ร ะดับ ความลึก ประมาณ 70 เซนติเ มตร 39 แต่อ งค์ ป รางค์ ส ร้ างขึน้ ในก่ อ นหน้ า แนวก าแพง ราว
พุทธศตวรรษที่ 18 จากรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่ได้ รับอิทธิพลจากขอมแบบบายนซึง่ ตรงกับช่วงสมัยนัน้
38
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อีกทัง้ ระยะห่างระหว่างกาแพงแก้ วและปราสาทประธานของวัดเจ้ าจันทร์ นัน้ ไม่สอดคล้ องกันกล่าวคือ
ระยะห่างระหว่างแนวกาแพงแก้ วด้ านทิศใต้ จนถึงปราสาทประธานประมาณ 8.80 เมตร และจากแนวกาแพง
แก้ วด้ านทิศเหนือถึงปราสาทประธานประมาณ 14.30 เมตร ทาให้ ปราสาทประธานไม่ได้ อยู่ตรงกึ่ งกลางของ
แนวกาแพง หากแต่ระยะห่างระหว่างแนวกาแพงแก้ วด้ านทิศเหนือกับอาคารมณฑปคือ 7 เมตร ซึ่งเป็ น
ระยะทางที่ใกล้ เคียงกับด้ านทิศใต้ อีกทังจากการขุ
้
ดตรวจที่กาแพงแก้ วของวัดเจ้ าจันทร์ พบว่า ฐานของกาแพง
อยูใ่ นระดับชันดิ
้ นสีดาปนเทาซึง่ เป็ นชันวั
้ ฒนธรรมสุโขทัย โดยมีระดับความลึกประมาณ 70 เซนติเมตร40 ทาให้
ทราบได้ วา่ กาแพงแก้ วอาจจะสร้ างล้ อมรอบสิ่งก่อสร้ างทังหมดคื
้
อ ปราสาท วิหารและมณฑป ที่สร้ างขึ ้นในสมัย
สุโขทัยมาแล้ ว จึงอาจสันนิษฐานได้ ว่ากาแพงแก้ วสร้ างในภายหลังการสร้ างปราสาท ซึ่งทาให้ ไม่พบหลักฐาน
ขององค์ประกอบของการสร้ างอโรคยศาลภายในบริเวณวัดเจ้ าจันทร์ พบเพียงปราสาทประธานเท่านัน้ จึงกล่าว
ได้ วา่ ปราสาทประธานนันมิ
้ อาจเป็ นสุคตาลัยหรื อศาสนสถานประจาอโรคยศาล
1.2 รูปแบบสถาปั ตยกรรมสุคตาลัยกับปราสาทวัดเจ้ าจันทร์
 ฐาน
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ทาฐานเป็ นฐานบัวคว่า -บัวหงาย (อยู่ชนใต้
ั ้ ดิน) ถัดขึน้ ไปเป็ นฐานหน้ ากระดาน
หรื อฐานเขียงและฐานหน้ ากระดานรองรับเรื อนธาตุในฐานชันนี
้ ้ย่อมุมตามเรื อนธาตุด้วย แต่ที่สคุ ตาลัยเริ่ มจาก
ฐานเขียงยกสูงและฐานเขียงเตี ้ยๆ รองรับเรื อนธาตุทงสองฐานนี
ั้
้ย่อมุมตามเรื อนธาตุ ปราสาทตาเหมือนโต๊ ด
จ.สุรินทร์ (ภาพที่ 35) และปรางค์กู่ จ. ชัยภูมิ (ภาพที่ 33) และด้ านทิศตะวันออกนันท
้ าเป็ นบัน ไดทางเข้ าสู่
ครรภคฤหะตังแต่
้ ชนฐาน
ั้
เช่น ปรางค์กู่ จ.ชัยภูมิ (ภาพที่ 33)
ฐานของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ตา่ งจากสุคตาลัยทัว่ ไปที่เห็นได้ ชดั เจนคือ การย่อมุมที่ฐานตามเรื อนธาตุ
หรื อครรภคฤหะและด้ านทิศตะวันออกจะทาเป็ นบันไดทางขึ ้น เนื่องจากฐานเขียงของสุคตาลัยนันยกสู
้
งมาก แต่
ที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ฐานเขียงอยูใ่ กล้ ติดกับพื ้น เนื่องจากการทับถมของดินทาให้ ฐานที่เหลืออยูใ่ ต้ ดนิ
 ครรภคฤหะ
รูปแบบโดยทัว่ ไปของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีความคล้ ายคลึงกับสุคตาลัยอยู่มาก หากแต่รายละเอียด
ปลี ก ย่อ ยนัน้ มี ค วามแตกต่า งกัน กล่า วคือ ชัน้ ของหน้ า บัน ที่ ปราสาทวัด เจ้ า จัน ทร์ ทาสองชัน้ ซ้ อ นกัน แต่ที่
สุคตาลัยทาเพียงหนึ่งชันขนาดใหญ่
้
และสูงเท่า ๆ กับหน้ าบันสองชันรวมกั
้
นของปราสาทวัดจันทร์ กล่าวคือ สูง
ถึงชันเชิ
้ งบาตรที่ด้านบนของครรภคฤหะ ทว่ารายละเอียดส่วนนี ้มิอาจทาไปตัดสินได้ ว่าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์
40
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มิใช่รูปแบบของสุคตาลัย เพราะสุคตาลัยหลายแห่งนันมี
้ รายละเอียดที่ต่างกัน เช่นที่ปราสาทตาเหมือนโต๊ ด
จ.สุรินทร์ ไม่พบการทาหน้ าบันที่ด้านของประตูหลอก
ลักษณะที่ชดั เจนในการแยกปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ กับ สุคตาลัยจากกันคือ มุขด้ านทิศตะวันออกที่ยื่น
ยาวออกมามากกว่าด้ านอื่ น มีบนั ไดทางขึน้ ด้ านหน้ าและทางทิศใต้ ของมุขมักพบการเจาะช่องหน้ าต่างรู ป
สี่เหลี่ยมจัตรุ ัสอยูเ่ ช่นที่ ปราสาทตาเหมือนโต๊ ด จ.สุรินทร์ (ภาพที่ 40) ซึง่ รูปแบบนี ้ไม่พบที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์
ที่จะทาทามุขยื่นออกมาเพียงเล็กน้ อยทาเป็ นซุ้มประตูเหมือนกันทุกด้ าน (ภาพที่ 2 และภาพที่ 4) แม้ ว่าจะมี
ร่ องรอยศิล าแลงหรื อการสร้ างวิหารที่ ด้านหน้ าปราสาทแล้ วอาจเกิ ดความเข้ าใจผิดว่า เป็ นมุขยื่ นต่อจาก
ปราสาทเหมือนที่สคุ ตาลัยทัว่ ไป แต่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีข้อจากัดอยู่ที่ประตูทางเข้ านันมุ
้ ขทายื่นออกมาจาก
ปราสาทเล็กน้ อย พร้ อมทังท
้ ากรอบประตูและหน้ าบันติดไว้ ที่มุขด้ านนันแล้
้ ว จึงไม่สามารถที่จะมีมุขยื่นยาว
ออกมาและทาหน้ าบันได้ อีกเหมือนกับที่สคุ ตาลัย หน้ าต่างที่อยูด่ ้ านทิศใต้ ของมุขประธานหรื อทางเข้ านัน้ จึงไม่
อาจปรากฏที่วดั เจ้ าจันทร์ ได้ เช่นกัน
จากรู ปแบบลักษณะดังกล่าวไปข้ างต้ นอาจสันนิษฐานได้ ว่าครรภคฤหะของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มี
ความแตกต่างจากรู ปแบบสุคตาลัยโดยทัว่ ไป แต่ทว่าไม่สามารถสรุ ปได้ ว่าข้ อแตกต่างนี ้ทาให้ ปราสาทวัดเจ้ า
จันทร์ ไม่ได้ เป็ นสุคตาลัย เนื่องจากสุคตาลัยหลายแห่งมีรูปแบบลักษณะรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน
อาจเป็ นเพราะศิลปะท้ องถิ่นหรื อฝี มือช่างในแถบนัน้ ทาให้ งานส่วนนีแ้ ตกต่างกัน เช่น ที่ปรางค์พลสงคราม
จ.นครราชสีมา ปราสาทประธานเป็ นจัตรุ มุข ทางด้ านทิศตะวันออกไม่มีมุขยื่นออกไป และที่ปราสาทเมืองเก่า
จ.นครราชสีมา ปราสาทประธานเป็ นจัตุรมุขแต่มีทางเข้ าทังสี
้ ่ด้าน จึงต้ องทาการศึกษาจากส่วนประกอบอื่น
เพิ่มเติมเพื่อทามาตรวจสอบหน้ าที่การใช้ งานของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ตอ่ ไป
 ยอด
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ และสุคตาลัยมีรูปแบบส่วนยอดที่คล้ ายคลึงกันมากกล่าวคือ ทาเป็ นเรื อนธาตุ
ซ้ อนชันเป็
้ นการคัดลอกเรื อนธาตุยกขึ ้นและซ้ อนชัน้ 3 ชัน้ พบที่เหมือนกับที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ที่ ปรางค์กู่
จ.ชัยภูมิ (ภาพที่ 33) (ทังนี
้ ้ที่สคุ ตาลัยมีชนซ้
ั ้ อนนี ้แตกต่างกันตามฝี มือข่างและศิลปะท้ องถิ่น หรื ออาจเป็ นเพราะ
การซ่อมบูรณะที่อาจทาให้ เกิดความคลาดเคลื่อนได้ เช่นปราสาทตาเหมือนโต๊ ด มีเรื อนธาตุซ้อนชัน้ 4 ชัน้
(ภาพที่ 41) กู่ประภาชัยพบเพียง 2 ชัน้ (ภาพที่ 42) ) ในส่วนนี ้ไม่อาจนามาเป็ นข้ อเปรี ยบเทียบได้ ชดั เจนมาก
นัก
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แต่ละชันซ้
้ อนมีซ้ ุมช่องบัญชรมีลกั ษณะเป็ นเสาตังคานทั
้
บขนาดเล็กลดหลัน่ ตามชันของเรื
้
อนธาตุซ้อน
ชันและหน้
้
าบันเช่นเดียวกับซุ้มประตูที่เรื อนธาตุและประดับด้ วยนาคปั ก บรรพแถลง กลีบขนุน และถัดขึ ้นไป
เป็ นยอดปราสาทเป็ นบัวทรงกลุ่ม กลศตามแบบระบบปราสาทขอม เหมือนกันทัง้ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ และ
สุคตาลัยโดยทัว่ ไป ทว่าที่กรอบซุ้มบัญชรที่เรื อธาตุจาลองของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ นนมี
ั ้ การทากรอบซุ้มหน้ าบัน
เลียนแบบหน้ าบันจริงที่เรื อนธาตุ ลักษณะเช่นนี ้ไม่พบในรูปแบบของสุคตาลัย ซึ่งสุคตาลัยจะทาเป็ นเพียงกรอบ
ซุ้มเสาตังคานทั
้
บเรี ยบๆ ซึง่ อาจเป็ นเพราะการบูรณะใหม่
ส่วนยอดของทังปราสาทวั
้
ดเจ้ าจันทร์ และสุคตาลัยมีความคล้ ายกันเกื อบทังหมด
้
แต่มีข้อแตกต่างที่
รายละเอียดเล็กน้ อยคือ ส่วนกรอบซุ้มหน้ าบันที่ซ้ ุมบัญชรของเรื อนธาตุจาลองที่พบในปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ นนั ้
จะไม่พบตามสุคตาลัย ทว่าไม่สามารถนารายละเอียดปลีกย่อยนี ้มาจาแนกระหว่างปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ และ
สุคตาลัยได้ เพราะสุคตาลัยหลายแห่งมีลกั ษณะที่แตกต่างออกไปตามฝี มือของช่างและศิลปะท้ องถิ่นที่ได้ รับมา
จึงไม่อาจกล่าวได้ ว่า ส่วนยอดของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีลกั ษณะที่แตกต่างจากสุคตาลัยทัว่ ไปจนทาให้ สรุ ป
แบบเข้ าใจผิดว่า ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มิใช่สคุ ตาลัย
หากพิจารณารูปแบบทางสถาปั ตยกรรมของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ แบบผิวเผิน อาจทาให้ สนั นิษฐานว่า
ปราสาทหลังนี ้อาจเป็ นสุคตาลัย แต่เมื่อพิจารณาแต่ละส่วนถึงรายละเอียดปลีกย่อยของสุคตาลัยที่พบนันมี
้
ความแตกต่างกันกล่าวคือ ฐานอาคารที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เริ่ มจากฐานบัวลูกฟั กแล้ วจึงเป็ นฐานเขียงและ
ฐานหน้ ากระดานรองรั บเรื อนธาตุ ซึ่ง ทัง้ ฐานบัวลูกฟั กและฐานเขี ยงมิไ ด้ ย่อมุม ตามเรื อนธาตุ แต่ฐานของ
สุคตาลัยเป็ นฐานเขียงยกสูงและฐานรองรับเรื อนธาตุตา่ งย่อมุมตามเรื อนฐานเหมือนกัน
เรื อนธาตุของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีลกั ษณะคล้ ายกับสุคตาลัยกล่าวคือการทามุขทังสี
้ ่ทิศ เป็ นทางเข้ า
1 ด้ าน คือทางทิศตะวันออก และประตูหลอกอีกสามด้ าน ลักษณะพิเศษของสุคตาลัยที่มีความแตกต่างจาก
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อีกอย่างหนึ่ง คือ ด้ านทางเข้ านัน้ ทาเป็ นมุขยื่นออกมาจากตัวปราสาท แต่ที่ปราสาท
วัดเจ้ าจันทร์ ทาเป็ นมุขยื่นออกมาเล็กน้ อยทังสี
้ ่ด้านเท่ากัน
สุคตาลัยบางแห่งมีการเจาะช่องหน้ าต่างทางด้ านทิศใต้ เช่นที่ ปรางค์กู่ จ.ชัยภูมิ แต่มีบางแห่งไม่มี
หน้ าต่างเลยเช่นที่ ปราสาทนางรา จ.นครราชสี ม า เช่นเดียวกับที่ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ไ ม่มีการเจาะช่อง
หน้ าต่างที่มขุ หรื อที่ตวั ปราสาท
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หน้ าบันของเรื อนธาตุสคุ ตาลัยเป็ นหน้ าบันชันเดี
้ ยวยกสูงเกินกว่าชันเชิ
้ งบาตรชันที
้ ่หนึ่ง มีลกั ษณะเป็ น
ทรงจัว่ เรี ยบไม่มีกรอบหน้ าบันแต่มีลวดลายแกะสลักประดับ เช่นที่ ปรางค์กู่ จ.ชัยภุมิ แต่บางแห่งไม่มีหน้ าบัน
ทรงจัว่ แต่เป็ นการก่อผนังยกสูงขึ ้นไปเท่ากับชันเชิ
้ งบาตร เช่นที่ปราสาทตาเหมือนโต๊ ด จ.สุรินทร์ ต่างจากหน้ า
บันที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีหน้ าบันสองชันกล่
้ าวคือ หน้ าบันชันแรกอยู
้
่ที่ตาแหน่งกรอบประตู และชันที
้ ่สองอยู่
ที่ตวั เรื อนธาตุ โดยกรอบหน้ าบันชันบนอยู
้
ใ่ นระดับเดียวกับเชิงบาตรของเรื อนธาตุจาลองชันล่
้ าง หน้ าบันทังสอง
้
ชันนี
้ ้มีลกั ษณะเป็ นซุ้มทรงจัว่ และมีการเซาะร่องตรงกลาง
ส่วนยอดปราสาทหรื อเรื อนธาตุซ้อนชันนี
้ ้สุคตาลัยแต่ละแห่งมีจานวนชันซ้
้ อนที่ตา่ งกัน มีตงแต่
ั ้ 3-5 ชัน้
แต่ละชัน้ จะประดับด้ วยช่องซุ้มบัญชรที่มีลักษณะเป็ นแบบเสาตังคานทั
้
บ เช่นที่ปรางค์กู่ จ.ชัยภูมิ ต่างจาก
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ที่เหนือซุ้มบัญชรจะมีกรอบหน้ าบันทรงจัว่ เหมือนกับที่ตวั เรื อนธาตุประดับอยู่ด้วย ซึ่งมีทกุ
ชันทุ
้ กด้ านของเรื อนธาตุชนซ้
ั ้ อน
กลีบขนุน บรรพแถลง อันเป็ นชิ ้นส่วนทางสถาปั ตยกรรมที่มกั ประดับตามเรื อนธาตุจาลองนี ้ ที่ปราสาท
วัดเจ้ าจันทร์ พบชิ ้นส่วนเหล่านี ้ทุกด้ านและทุกชันของเรื
้
อนธาตุจาลองเช่นเดียวกับที่สคุ ตาลัย (บางแห่งอาจไม่มี
ชิ ้นส่วนสถาปั ตยกรรมเหล่านี ้เหลืออยู่ อาจเนื่องจากการหักหายและพังทลายลง)
เนื่องจากรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมของสุคตาลัยนันมิ
้ ได้ มีระเบียบที่แน่นอน อาจเพราะเป็ นการทยอย
สร้ างหลังจากสร้ างอโรคยศาลไปแล้ วตังแต่
้ ปีมหาศักราช 1108 หรื อ พุทธศักราช 1729 ทัว่ อาณาจักรขอม41 ซึ่ง
สันนิษฐานได้ วา่ เมืองที่ไกลจากตัวพระนครอาจสร้ างขึ ้นไล่หลังตามอโรคยศาลที่ใกล้ เมืองมากกว่า
เนื่องจากรู ปแบบของสุคตาลัยแต่ละแห่ง ไม่ระเบียบที่เหมือนกันจนสามารถนามาเป็ นต้ นแบบเพื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เพื่อระบุว่าเป็ นสุคตาลัยได้ อาจต้ องพิจารณาจากองค์ประกอบอื่น เช่น
แผนผังของอโรคยศาล และข้ อมูลทางโบราณคดีที่ชว่ ยยืนยันตาแหน่งที่ตงของอโรคยศาลต่
ั้
อไป
2.

ตาแหน่งที่ตงอโรคยศาลที
ั้
่ปรากฏในจารึก

ในจารึ กปราสาทตาพรหมกล่าวถึง การสร้ างอโรคยศาลว่าเป็ นรับสัง่ ของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ทรงสัง่ ให้
สร้ างอโรคยศาลจานวน 102 แห่งในทุกๆ วิษัย (จังหวัด) 42 และมีการสถาปนารูปเคารพจานวน 798 องค์43 และ
41
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จากจารึกปราสาทพระขรรค์กล่าวถึงการสร้ างอโรคยศาลบนเส้ นทางสายหลักในอาณาจักรขอม จากเมืองพระ
นครไปยังเมืองต่างๆ ในอาณาจักรทัง้ หมด 3 สายกล่าวคือ สายแรกไปยังเมืองวิชัยปุระ เมืองหลวงของ
อาณาจักรจาม (ประเทศเวียดนามในปั จจุบนั ) สายที่สองไปยังเมืองพิมาย (ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนือของไทย
ในปั จจุบนั ) และอีกสายหนึง่ ไปยังภาคกลางของไทย44
อโรคยศาลที่พบแล้ วในประเทศไทยทังหมด
้
30 แห่ง ส่วนมากอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45 ซึ่งมีทงอยู
ั้ ่
ในเส้ นทางถนนสายหลักที่ถกู กล่าวถึงในจารึกปราสาทพระขรรค์ข้างต้ นและมีบางแห่งวางตัวกระจายตามเมือง
สาคัญ ในสมัย นัน้ มี ห นึ่ง แห่ง ที่ อ ยู่ภ าคตะวัน ออกคื อ ที่ ป ราสาทบ้ า นน้ อ ย จ.สระแก้ ว และที่ โ บราณสถาน
้ ท่ ี่หน้ าวิหารพระพุทธบาท ที่วดั มรกต ต.โคกไทย อ.ศรี มโหสถ จ.ปราจีนบุรี (แต่ยงั ไม่สามารถ
หมายเลข 1 ตังอยู
ระบุไ ด้ แ น่ชัด เนื่ อ งจากแผนผัง ไม่ชัด เจน) 46 หากพิ จ ารณาถึ ง การแบ่ง อาณาเขตของประเทศในสมัย ก่ อ น
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อและภาคตะวัน ออกอาจเป็ นอาณาจักรขอม โดยเฉพาะอาจเป็ นจัง หวัด หนึ่ง ใน
อาณาจักรนันด้
้ วย
ในภาคกลางของประเทศไทยยังไม่เคยพบอโรคยศาลมาก่อน เนื่องจากอโรคยศาลที่พบส่วนใหญ่นนอยู
ั ้ ่ใน
แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก (ปราจี นบุรีและสระแก้ ว) ซึ่งตรงกับเส้ นทางถนนที่พระเจ้ า
ชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้ างขึ ้นดังปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์ ที่สร้ างถนนจากเมืองพระนครไปยังเมืองพิมาย
และได้ สร้ างอโรคยศาลไว้ ตามจุดที่พกั ต่าง ๆ ด้ วย (ธรรมศาลา)
อีกทังภาคกลางหรื
้
อพื ้นที่ล่มุ แม่น ้าเจ้ าพระยานันไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ การปกครองของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ที่
พระองค์จะสร้ างอโรคยศาลเพื่อรับใช้ ประชาชนของพระองค์ได้ เนื่องจากพบข้ อความในศิลาจารึกปราสาทตอร์
กล่าวถึง พระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ทรงชนะสงครามและยึดเมืองทางทิศตะวันตกได้ ทว่ามีการพบจารึกของพระเจ้ า
ชัยวรมันที่ 7 อยูท่ างทิศตะวันตกสุด (จากพระนครที่ประเทศกัมพูชา) อยู่ในเขต จ.ปราจีนบุรี พบจารึกบนกรอบ
คัน ฉ่ อ งส าริ ด ที่ ถ วายแด่อ โรคยศาลแห่ ง อวัธ ยปุร ะ และอี ก ชิ น้ หนึ่ ง ที่ ถ วายแด่สัง โวก ซึ่ ง ในบริ เ วณนี พ้ บ
ศาสนสถานที่ สันนิษฐานว่าเป็ นอโรคยศาลคือ โบราณสถานหมายเลข 1 ที่ วัดสระมรกต อ.ศรี มโหสถ
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จ.ปราจีนบุรี ซึ่งอาจสันนิษฐานได้ ว่าพื ้นที่นี ้เป็ นเขตตะวันตกสุดของอาณาจักรขอมในสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่
747
หากแต่จารึกคันฉ่องที่พบนันสามารถเคลื
้
่อนย้ ายได้ จึงไม่อาจสรุปได้ ชดั เจนว่าพื ้นที่ในเขต จ.ปราจีนบุรีนี ้
เป็ นเขตตะวันตกสุดขออาณาจักรขอม ซึ่งนอกจากหลักฐานนี ้ ไม่มีข้อมูลอื่น ๆ ที่มาสนับสนุนได้ ว่าพื ้นที่ในภาค
กลางมิใช่เมืองขึ ้นของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 นอกจากข้ อสันนิษฐานที่เกี่ยวกับพระราชอานาจของพระเจ้ าชัยวร
มันที่ 7 ได้ แผ่อิทธิพลไปไกลถึงภาคกลาง ทว่าอานาจนี ้ไม่ใช่การยึดเมือง หรื อเผยแผ่อิทธิพลทางศาสนามา
อย่างเต็มรูปแบบ มีเพียงหลักฐานในเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกันเท่านัน้ กล่าวคือ การแต่งงานระหว่าง
กษัตริย์48
อีกทังไม่
้ มีเอกสารใดระบุถึงพื ้นที่แถบลุ่มแม่น ้าเจ้ าพระยาตกเป็ นเมืองขึ ้นของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 จริ ง
เนื่องด้ วยพบข้ อมูลในจากรึกปราสาทพระขรรค์ที่กล่าวถึงการทาศึกสงครามกับอาณาจักรจามปาและหัวเมือง
้
ของจีน ในช่วงประมาณ พ.ศ.1743 ได้ ระบุว่าแคว้ น เจนลีฟู ได้ ส่งฑูตไป
ใกล้ เคียงเท่านัน้ 49 อีกทังจดหมายเหตุ
ยังประเทศจีน ซึ่งเมืองเจนลีฟูนี ้เป็ นรัฐที่มีความสัมพันธ์กบั รัฐที่เรี ยกว่า สยาม ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของแคว้ นสยาม
ประเทศที่มีพัฒนาการอยู่ทางด้ านทิศตะวันตกของลุ่มแม่นา้ เจ้ าพระยา 50 ซึ่งอาจรวมถึงสุโขทัยด้ วย จึงอาจ
กล่าวได้ ว่าพืน้ ที่บริ เวณลุ่มน ้าเจ้ าพระยาอาจไม่เคยตกเป็ นเมืองขึน้ ของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 และจากข้ อมูล
ดังกล่าวอาจสรุปได้ วา่ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ไม่อาจเป็ นสุคตาลัยหรื อศาสนสถานประจาอโรคยศาลได้
สรุปข้ อมูลทางโบราณคดี
อโรคยศาลส่ว นใหญ่ ที่ถูกค้ น พบแล้ วในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อนัน้ นอกจากจะถูกกล่าวถึ ง ในจารึ ก
ปราสาทพระขรรค์ถึงตาแหน่งที่ตงตามเส้
ั้
นทางถนนโบราณจากเมืองพระนครมายังเมืองพิมายแล้ ว ยังมีจารึกที่
ช่วยสนับสนุนถึงการระบุศาสนสถานนันๆ
้ ว่าเป็ อโรคยศาลจริ งคือ จารึกของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ที่กล่าวถึงบท
สรรเสริ ญพระพุทธเจ้ าและพระเกียรติของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงสร้ างอโรคยศาลขึ ้น51 ซึ่งที่ปราสาทวัดเจ้ า
จันทร์ ไ ม่พ บศิล าจารึ กดัง กล่าว รวมถึง เมื องอื่ น ๆ ในแถบลุ่ม แม่นา้ เจ้ าพระยาที่เ ชื่ อว่าถูกกล่าวถึง ในจารึ ก
ปราสาทพระขรรค์นนั ้ ไม่พบศิลาจารึ กของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 มาช่วยสนับสนุนข้ อสันนิษฐานนี ้ จากข้ อมูล
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ดังกล่าวอาจระบุได้ วา่ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ นนอยู
ั ้ น่ อกเขตการกระจายตัวของอโรคยศาลที่พบและไม่มีจารึกใด
มาช่วยยืนยันว่าเป็ นอโรคยศาลจริง จึงอาจกล่าวได้ วา่ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มิใช่สคุ ตาลัย
สรุปประเด็นเรื่ องปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ในฐานะความเป็ นสุคตาลัยหรื อศาสนสถานประจาอโรคยศาล
เนื่องจากปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมคล้ ายกับสุคตาลัยที่พบในประเทศไทย กล่าวคือ
เป็ นปราสาทหลังโดด ไม่มีมณฑปเชื่อมต่อยาวออกไปด้ านหน้ า อีกทังท
้ าเป็ นซุ้มประตูทงสี
ั ้ ่ด้าน มีทางเข้ าจริ งอยู่
ทิศตะวันออกและซุ้มประตูที่เหลือทาเป็ นประตูหลอก เรื อนธาตุซ้อนชันจ
้ านวน 3-5 ชัน้ (แต่ละแห่งมีจานวนไม่
เท่ากัน) ซึง่ พบสุคตาลัยที่มีเรื อนธาตุซ้อนชัน้ 3 ชันเท่
้ ากับที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ และที่ยอดประสาททาเป็ นกลุ่ม
บัวยอดปราสาทเหมือนกันอีกด้ วย
ทว่ารู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมที่ต่างจากสุคตาลัยคือ การทาทางเข้ าปราสาทด้ านทิศตะวันออกยื่น
ออกมามากกว่าทิศอื่นเพื่อเน้ นเป็ นทางเข้ า อีกทังบางแห่
้
งพบการเจาะช่องหน้ าต่างที่ด้านทิศใต้ ของผนังมุขด้ วย
หากแต่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ทาซุ้มประตูยื่นออกมาเท่ากันทุกด้ าน ไม่มีด้านใดยื่นยาวออกมามากกว่า อีกทัง้
หน้ าบันที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ทาเป็ นกรอบซุ้มหน้ าบัน แต่สคุ ตาลัยเป็ นหน้ าบันเรี ยบๆ มักพบหน้ าบันทาจาก
หินทราย (อาจยกมาจากปราสาทอื่น เนื่องจากความเร่งรี บในการสร้ าง)
การสรุประบุว่าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เป็ นสุคตาลัยจากรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมเพียงอย่างเดียวอาจ
ไม่ เ พี ย งพอ จึ ง ต้ อ งพิ จ ารณาจากหลัก ฐานอื่ น ร่ ว มด้ ว ย เนื่ อ งจากสุ ค ตาลัย แต่ล ะแห่ ง ไม่ มี รู ป แบบทาง
สถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมที่แน่ชดั เป็ นมาตราฐานเพื่อใช้ ในงานเปรี ยบเทียบได้ ทงหมด
ั้
เพราะความเร่งรี บใน
การก่อสร้ างอาจทาให้ ฝีมือของช่างหยาบขึน้ หรื อทาลวกๆ เพื่อให้ เสร็ จทันเวลาที่พระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 จะ
สถาปนาอโรคยศาลพร้ อมกันทังหมด
้
อีกทังศิ
้ ลปะพื ้นถิ่นอาจมีอิทธิพลต่อรู ปแบบศิลปกรรมเพราะช่างอาจจะ
คุ้นชินต่อรูปแบบที่เคยทากันมาและนาเอามาใช้ กบั ที่สคุ ตาลัยนี ้ด้ วย
อีกทัง้ แบบแผนผังวัดนัน้ มีความแตกต่างจากแบบแผนผัง ของอโรคยศาลกล่าวคือ มี เพียงปราสาท
ประธานเพียงอย่างเดียวที่อยู่ในสมัยบายน ส่วนวิหาร มณฑปและกาแพงแก้ วนัน้ สร้ างขึน้ ภายหลังในสมัย
สุโขทัย ซึ่งได้ เปลี่ยนการนับถื อศาสนาจากนิกายมหายานเป็ นนิกายเถรวาทมาแล้ ว อีกทัง้ ตาแหน่งที่ตงของ
ั้
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อยู่นอกอาณาเขตเมืองของอาณาจักรขอมอันเป็ นที่ตงของอโรคยศาลที
ั้
่พบ ซึ่งอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ (เส้ นทางการตาแหน่งการสร้ างอโรคยศาลที่ปรากฏในจารึ กปราสาทพระขรรรค์) อาจ
กล่ าวได้ ว่าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ไม่ ใช่ สุคตาลัยหรือศาสนสถานประจาอโรคยศาล
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3. ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ในฐานะความเป็ นปรางค์ ปราสาท
ปรางค์เป็ นอาคารสถาปั ยกรรมของไทยที่สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นประธานของวัดในพุทธศาสนา โดยสร้ างขึ ้น
บนพื ้นฐานคติความเชื่อเดียวกันในที่นี ้จะกล่าวถึงพุทธศาสนาเป็ นหลัก เนื่องจากปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ได้ สร้ าง
ขึ ้นในสมัยของพระเจ้ าขัยวรมันที่ 7 ซึ่งพระองค์นบั ถือพุทธศาสนานิกายมหายาน และคติความเชื่อนี ้คือ คติ
จักรวาล ที่มีเขาพระสุเมรุแทนศูนย์กลางจักรวาล ซึ่งปรางค์สร้ างไว้ สาหรับประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุหรื อ
้ พฒ
ั นามาจากปราสาทแบบขอมตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 15
พระพุทธรู ป52 และรู ปแบบของปรางค์ของไทยนันได้
โดยจัดอยูใ่ นศิลปะลพบุรี ซึง่ อยูใ่ นช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 15-18
ปรางค์กบั ปราสาทในวัฒนธรรมขอมมิใช่สิ่งก่อสร้ างแบบเดียวกัน ซึ่งคนไทยมักจะนามาเรี ยกใช้ แบบ
ผิดๆ กล่าวคือ เรี ยกสลับชื่อ ปรางค์ และปราสาท หรื อใช้ ปะปนกัน หากแต่คาว่า ปราสาทใช้ เรี ยกเฉพาะศาสน
สถานในศิลปะขอม เช่น ปราสาทบายนในประเทศกัมพูชา ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ ปราสาทหินพิมาย จ.
นครราชสีมา แต่ปรางค์นนเป็
ั ้ นสิ่งก่อสร้ างที่พฒ
ั นามาเป็ นแบบศิลปะไทยแล้ ว เช่น ปรางค์วดั มหาธาตุ ลพบุรี
ปรางค์วดั พระศรี รัตนมหาธาตุลพบุรี แต่ที่ปรางค์วดั พระพายหลวงเรี ยกว่า ปราสาทนันอาจเป็
้
นเพราะมีรูปแบบ
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ที่ใกล้ ชิดกับปราสาทแบบขอม
ปรางค์มีลกั ษณะที่พฒ
ั นามาจากปราสาทแบบขอม กล่าวคือ ปรางค์จะอยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสย่อมุม
ซ้ อนกันหลายชันเพื
้ ่อรองรับเรื อนธาตุ ในชันเรื
้ อนธาตุนนอยู
ั ้ ่ในผังย่อมุมเช่นเดียวกันฐานและทาซุ้มจระนาและ
ประดับด้ วยบรรพแถลงสาหรับประดิษฐานพระพุทธรูป บางแห่งทาเป็ นช่องคูหาเข้ าไปภายในได้ และมีการทา
ซุ้มด้ านหน้ ายื่นยาวกว่าด้ านอื่นเพื่อทาเป็ นซุ้มทางเข้ าไปยังเรื อนธาตุ ส่วนยอดประกอบด้ วยชันอั
้ สดง คือ ชันที
้ ่
ประดับด้ วยครุ ฑแบกและเทวดาประจาทิศ ถัดขึ ้นไปเป็ นชันรั
้ ดประคดที่ประดับด้ วยบรรพแถลง กลีบขนุนโดย
ทาซ้ อนชันกั
้ นขึ ้นไป ด้ านบนประดับด้ วยนพศูล54
นักวิช าการเสนอว่ าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มี ฐานะเป็ นปรางค์ โดยเป็ นปราสาทที่ อาจสร้ างขึน้ ในยุค
เดียวกันกับพระปรางค์วดั พระศรี รัตนมหาธาตุเมืองเชลียง อยู่ในช่วงหลังของพุทธศตวรรษที่ 18 จากหลักฐาน
จากศิลาจารึกหลักที่ 2 ของพระมหาเถระศรี ศรัทธาราชจุฬามุนีกล่าวว่าพญาศรี นาวนาถมประดิษฐานพระบรม
สารี ริกธาตุใกล้ ฝั่งน ้าที่นครศรี สชั นาลัย ซึง่ ปั จจุบนั คือ เมืองเชลียง55
52

53
54
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เนื่องจากข้ อสันนิษฐานของนักวิชาการข้ างต้ นยังขาดข้ อมูลเรื่ องรายละเอียดของแผนผังและรู ปแบบ
ทางสถาปั ตยกรรมอันซึ่งนามาถึงการสันนิษฐาน หน้ าที่การใช้ งานของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ หากแต่ไม่มีข้อมูล
ทางด้ านสถาปั ตยกรรมหรื อข้ อมูลทางโบราณคดีมาสนับสนุนข้ อสันนิษฐานดังกล่าว จึงต้ องทาการศึกษาข้ อมูล
ดังกล่าวและนามาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบหน้ าที่การใช้ งานของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ตอ่ ไป
1. แผนผังและรูปแบบสถาปั ตยกรรม
1.1 แผนผังวัดเจ้ าจันทร์ และวัดที่มีปราสาทเป็ นประธานในบริเวณใกล้ เคียงกับวัดเจ้ าจันทร์
 แผนผังวัดเจ้ าจันทร์
ปราสาทเป็ นประธานอยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสของวัดหันหน้ าไปทางทิศตะวันออกที่เชื่อว่าเป็ นทิศมงคลตาม
ความเชื่อของพุทธศาสนา ด้ านหน้ าปราสาทเป็ นพระวิหารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ทางด้ านทิศเหนือเป็ นมณฑปที่
เชื่อว่าเป็ นที่ไว้ ประดิษฐานพระอัษฏารส และมีแนวกาแพงแก้ วอยู่ทางด้ านทิศใต้ และทิศเหนือ (เพียง 1 ชิ ้น)
(ภาพที่ 1)
 แผนผังวัดพระพายหลวง
เนื่องจากวัดพระพายหลวงมีการใช้ งานต่อเนื่องมาตังแต่
้ สมัยก่อนสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยา ทาให้ เกิดการ
สร้ างอาคารเพิ่มเติมอยู่เรื่ อยๆ จึงขอกล่าวแต่อาคารที่สาคัญและมีขนาดใหญ่ๆ คือ ปราสาทสามหลังที่ตงเรี
ั ้ ยง
กันตามแนวทิศเหนือ -ใต้ หันหน้ าไปทางทิศตะวันออก ด้ านหน้ ามีวิหารรู ปสีเหลี่ ยมผืนผ้ าขนาดใหญ่ ถัดไป
ด้ า นหน้ าพบเจดี ย์ และวิ ห ารพระนอนอยู่ และด้ า นทิ ศ ตะวัน ตกของปราสาทพบพระอุ โ บสถอยู่ ใ นผัง
สี่เหลี่ยมผืนผ้ าเช่นกัน (ภาพที่ 43)
 แผนผังวัดศรี สวาย
ปราสาทสามหลังหันหน้ าไปทางทิศใต้ มีกาแพงล้ อมปราสาท โดยแบ่งเป็ นห้ องสามห้ องกล่าวคือ ห้ อง
กลางพบฐานประดิษ ฐานรู ป เคารพ สันนิ ษ ฐานว่า อาจเป็ นวิ ห ารที่ ส ร้ างขึน้ ในภายหลัง ห้ องที่ อ ยู่ด้ า นทิ ศ
ตะวันออกพบฐานโยนี ถัดออกมานอกกาแพงพบฐานวิหาร อีกหลังหนึ่งและพบแนวแนวฐานเสาอยู่ภายในด้ วย
วิหารหลังนี ้ตังอยู
้ ด่ ้ านทิศใต้ ถดั ออกมาด้ านหน้ าของวิหารด้ านใน (ภาพที่ 44)
จากแผนผังของวัดทังสามแห่
้
งที่มีปรางค์ปราสาทกล่าวคือ ปราสาทสามหลังวัดพระพายหลวงและ
ปราสาทสามหลัง วัดศรี ส วาย จ.สุโขทัยนัน้ มี รูปแบบแผนผังคล้ ายกับที่ วัดเจ้ าจันทร์ กล่าวคือ มี ปรางค์หรื อ
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ปราสาทเป็ นประธานของวัดและด้ านหน้ าปราสาทจะเป็ นพระวิหาร และมีมณฑปอยู่ในภายในวัดด้ วย แต่
ตาแหน่งของมณฑปแต่ละแห่งอาจอยู่ตา่ งกัน ซึ่งแบบแผนผังนี ้เป็ นระเบียบของแผนผังวัดในพุทธศาสนานิกาย
เถรวาท ซึง่ อยูใ่ นสมัยสุโขทัย จึงอาจกล่าวได้ วา่ องค์ประธานของวัดคือ เจดีย์ ซึ่งในที่นี ้รูปทรงของเจดีย์ดงั กล่าว
ที่วดั เจ้ าจันทร์ มีรูปทรงคล้ ายปรางค์อยู่ในประเภทปรางค์ปราสาท จึงอาจระบุได้ ว่าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เป็ น
ปรางค์ปราสาท
2. รูปแบบสถาปั ตยกรรมปรางค์ปราสาท
ปรางค์ในประเทศไทยพัฒนารูปแบบมาจากปราสาทขอม รูปแบบแรกหลังจากเป็ นแบบปราสาทขอมนันคื
้ อ
ทรงศิขร เป็ นรูปทรงปรางค์ที่คงรูปแบบปราสาทแบบขอมกล่าวคือ มีชนฐาน
ั้
เรื อนธาตุยอ่ มุมพร้ อมทังท
้ าทางเข้ า
สี่ด้าน ทางเข้ าจริงมักจะอยูท่ างด้ านทิศตะวันออกและอีกสามด้ านที่เหลือทาเป็ นประตูหลอก เว้ นแต่ปรางค์บาง
แห่ง ทาเป็ นทางเข้ าจริ ง ทัง้ สี่ ด้าน มี เ รื อนธาตุซ้ อนชัน้ ลดลั่นกันขึน้ ไป ด้ านบนยอดประดับด้ วยกลุ่ม บัวยอด
ปราสาทตามคติวิมานชันฟ
้ ้ าหรื อเป็ นการจาลองภูเขาพระสุเมรุ56 (ภาพที่ 45)
จะเห็นได้ ว่ามีความคลุมเครื อระหว่างปราสาทและปรางค์ทรงศิขรนี ้อยู่ เนื่องจากมีข้อถกเถียงถึงการ
เรี ยกชื่อของปราสาทที่อยูใ่ นประเทศไทยว่าเป็ นปรางค์ปราสาท หากแต่รูปแบบของปรางค์ปราสาทนี ้เหมือนกับ
ปราสาทของขอม จึงทาให้ เกิดความสับสนในการเรี ยกชื่อและเข้ าใจผิดว่าปรางค์ป ราสาทและปราสาทนันเป็
้ น
อาคารเดียวกัน เช่น ปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี (ภาพที่ 46) ปราสาทสามหลังที่วดั พระพายหลวง จ.สุโขทัย(ภาพ
ที่ 10) และปรางค์วดั ศรี สวาย จ.สุโขทัย (ภาพที่ 47) เรี ยกว่าปรางค์ แต่รูปแบบทางสถาปั ตยกรรมเป็ นปราสาท
แบบขอม แต่บางครัง้ พบว่าอาคารเหล่านี ้ถูกเรี ยกว่าปราสาท
อาจเป็ นเพราะรู ปแบบสถาปั ตยกรรมที่เป็ นแบบขอมและบริ บทรอบด้ านของปราสาทนันเป็
้ นอาคารที่
อยูใ่ นนิกายเถรวาท กล่าวคือ มีวิหาร อุโบสถ มณฑป อยูใ่ นบริเวณวัดด้ วยจึงเรี ยกว่าปรางค์
แต่เนื่องจากยังไม่พบปราสาทหลังใดในประเทศไทยที่เรี ยกว่าเป็ นปรางค์ปราสาทมาก่ อน นอกจากข้ อ
สันนิษฐานของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ นี ้ ผู้เขียนจึงนาเอารู ปแบบสถาปั ตยกรรมของปราสาทที่อยู่ในแผนผังวัด
ใกล้ เคียงกับปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มาเปรี ยบเทียบกล่าวคือ ปราสาทสามหลังวัดพระพายหลวง (พิจารณาเฉพาะ
ปราสาทองค์ทิศเหนือเนื่องจากมีความสมบูรณ์มากที่สดุ ในปราสาทสามหลัง) เพื่อการตรวจสอบถึงหน้ าที่การ
ใช้ งานของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์
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 ฐาน
จากการสัน นิษฐานจากร่ อ งรอยของฐานที่ โผล่ขึน้ มาเหนื อดินเล็กน้ อยพบว่ามี ฐ านบัวลูก ผักอยู่ใต้ ดิน
้ ดินของปราสาท
เช่นเดียวกับที่ศาลตาผาแดงอันเป็ นรูปแบบปราสาทขอม 57 เช่นเดียวกับที่พบร่องรอยฐานชันใต้
วัดเจ้ าจันทร์ อาจสันนิษฐานได้ ว่าเป็ นฐานรู ปแบบเดียวกัน ที่ปราสาทวัดพระพายหลวงฐานถัดขึ ้นไปเป็ นฐาน
ไพทีที่มีรูปแบบเป็ นหน้ ากระดานที่รองรับปราสาททังสามหลั
้
ง ฐานบัวคว่าและลวดบัวประดับส่วนล่างเรื อนธาตุ
ที่มี การทาเพิ่ม มุม เช่นเดียวปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ที่ทาเป็ นฐานหน้ ากระดานหรื อฐานเขี ยงรองรั บปราสาท
หากแต่ชนฐานถั
ั้
ดขึ ้นไปนันกลายเป็
้
นฐานเขียงเตี ้ย ๆ อีกชันหนึ
้ ่งที่รองรับเรื อนธาตุและอยู่ในผังเพิ่มมุมเหมือน
เรื อนธาตุ (ภาพที่ 4 และ 15)
จากรู ปแบบฐานโดยทัว่ ไปของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ แ ละปราสาทที่วดั พระพายหลวงมีความคล้ ายคลึงกัน
ตามระเบียบของปราสาทเขมรที่ได้ รับอิทธิ พลทางรู ปแบบสถาปั ตยกรรมมานัน้ แต่ในส่วนของรายละเอียด
ปลีกย่อยของชันฐานที
้
่แตกต่างกันอาจเนื่องจากฝี มือของช่างและศิลปะที่ถกู คลี่คลายลงไปตามความห่างไกล
ของท้ องถิ่น จึงมิอาจนามาระบุความเหมือนหรื อแตกต่างกันได้ อย่างชัดเจน จาเป็ นต้ องมีข้อมูลด้ านอื่น ๆ ต่อไป
 ครรภคฤหะ
ปราสาทวัดพระพายหลวงและปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีรูปแบบครรภคฤหะที่เหมือนกันคือ อาคารอยู่ในผัง
สี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ย่อมุมไม้ ยี่สิบ ทามุขยื่นออกมาเล็กน้ อยแต่ยงั คงติดกับตัวปราสาทอยู่เพื่ อทาซุ้มประตูทงสี
ั ้ ่ด้าน
โดยมีทางเข้ าอยูด่ ้ านทิศตะวันออก และอีกสามด้ านเป็ นประตูหลอก
ด้ านบนกรอบประตูหลอกทังสามทิ
้
ศพบทับหลังจริ ง ถัดขึ ้นไปเป็ นกรอบซุ้มหน้ าบันที่ทาซ้ อนกันสองชันโดย
้
ชันแรกอยู
้
ท่ ี่มขุ ยื่น ชันที
้ ่สองอยูท่ ี่ตวั ปราสาทในมุมรองประธาน โดยมีความสูงของกรอบซุ้มชันล่
้ างสูงเท่าชันเชิ
้ ง
บาตรส่วนล่าง และกรอบซุ้มชันบนสู
้
งเลยชันเชิ
้ งบาตรขึ ้นไปเล็กน้ อย รูปแบบนี ้พบเหมือนกันทังสองแห่
้
ง
ทว่าข้ อแตกต่างอยู่ที่ซ้ ุมประตูด้านทิศตะวันออกของปราสาทวัดพระพายหลวงก่อศิลาแลงเหลื่อมกันขึ ้นไป
เป็ นวงโค้ ง เพื่ อรองรับนา้ หนักของยอดปราสาท แต่ที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ก่อศิลาแลงเรี ยงอัดกันเต็ม หน้ า
กระดานและมีเสาตังคานทั
้
บมารองรับน ้าหนักแทน อีกทังที
้ ่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ปรากฏปี กนกบริ เวณข้ างมุขยื่น
ทังสี
้ ่ด้าน ซึง่ ลักษณะนี ้ไม่พบที่ปราสาทวัดพระพายหลวง (ภาพที่ 15)
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ส่วนของครรภคฤหะนี ้ทังสองแห่
้
งมีความคล้ ายคลึงกันเกือบทังหมด
้
อาจเพราะปราสาทวัดพระพายหลวง
เป็ นต้ นแบบของปราสาทที่อยูใ่ นจ.สุโขทัยและได้ แผ่รูปแบบอิทธิพลนี ้ให้ กบั ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ด้วย แต่ในเรื่ อง
ของรายละเอียดปลีกย่อยเช่น เทคนิคการก่อศิลาแลงเพื่อรับน ้าหนักนันมี
้ ความแตกต่างกันดังกล่าวไปข้ างต้ น
และการทาปี กนกอาจเพราะเป็ นฝี มือของช่างพื ้นถิ่นนันที
้ ่พยามทาตามวัดพระพายหลวงแต่ฝีมือหยาบกว่า
 ยอด
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ และปราสาทวัดพระพายหลวงมีลกั ษณะของส่วนยอดคล้ ายกันมากกล่าวคือ เรื อน
ธาตุซ้อนชันขึ
้ ้นไป โดยมีซ้ ุมบัญชร กลีบขนุนและนาคปั กประดับตามชันเรื
้ อนธาตุจาลองนี ้ ทว่าลักษณะพิเศษ
ของซุ้มบัญชรที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ทาให้ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ตา่ งจากปราสาทวัดพระพายหลวงคือ กรอบซุ้ม
หน้ าบัน (ทาเลียนแบบซุ้มหน้ าบันที่ครรภคฤหะ แต่ทาเพียงหนึ่งชัน)
้ เหนือซุ้มบัญชร ลักษณะนี ้ไม่พบที่ปราสาท
วัดพระพายหลวง
ที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ถดั ขึ ้นไปจากเรื อนธาตุจาลองนันเป็
้ นยอดบัวทรงกลุ่มตามแบบระบบปราสาทของซึ่ง
ที่ปราสาท แต่ที่ปราสาทพระพายหลวงได้ หกั หายไปเหลือเพียงฐานของยอดเท่านัน้ (ภาพที่ 6)
ส่วนยอดนีป้ ราสาททัง้ สองแห่งมีรูปแบบคล้ ายกันเกื อบสมบูรณ์ ทว่ามีข้อแตกต่างอยู่ที่ชนั ้ ซ้ อนและ
รายละเอียดปลีกย่อยเช่นเดียวกับองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมอื่น ๆ ของปราสาท เช่น จานวนชัน้ ซ้ อนที่
ปราสาทพระพายหลวงมี 5 ชัน้ ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบการสร้ างปราสาทแบบขอม แต่ที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มี
เรื อนธาตุจาลองเหลือ3 ชัน้ อาจเนื่องมาจากการบูรณะซ่อมใหม่ที่ทาให้ เกิดความคลาดเคลื่อน หรื ออาจเป็ น
เพราะฝี มือช่างในสมัยนันที
้ ่มีความประณีตและคัดลอกรูปแบบมาจากปราสาทวัดพระพายหลวงมาไม่สาเร็จ
จากรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมของทัง้ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ และปราสาทวัดพระพายหลวงนัน้ มี ความ
คล้ ายคลึงกันมาก นับตังแต่
้ ชนฐานที
ั้
่ได้ ต้นแบบมาจากศาลตาผาแดงและปราสาทขอม ครรภคฤหะที่มีการทา
ซุ้มติดตัวปราสาทเหมือนกันทัง้ สี่ด้าน และมีประตูทางเข้ าอยู่ด้านทิศตะวันออกเหมือนกันตามแบบปราสาท
ขอม จานวนชันของหน้
้
าบัน เรื อนธาตุจาลองและการประดับเรื อนธาตุจาลองเหล่านี ้มีลกั ษณะที่เหมือนกัน จึง
อาจสันนิษฐานได้ วา่ ทังสองแห่
้
งนี ้มีลกั ษณะที่เหมือนกันหรื อได้ รับอิทธิพลถ่ายทอดกันมา จึงทาให้ หน้ าที่การใช้
งานของปราสาททังสองแห่
้
งคล้ ายกัน
หากแต่ยงั คงพบรายละเอียดที่แตกต่างกันคือ ส่วนฐานด้ านบนถัดจากฐานไพทีนนั ้ ที่วดั พระพายหลวงทา
เป็ นฐานบัวคว่าแต่ที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ทาเป็ นฐานเขียงรองรับเรื อนธาตุ การใช้ เทคนิคในการรองรับน ้าหนัก
ของเรื อนธาตุจาลองที่ซ้ ุมประตูทางเข้ าต่างกัน ที่วดั พระพายหลวงทาเป็ นก่อศิลาแลงเหลือมกันแต่ที่ปราสาทวัด
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เจ้ าจันทร์ ทาเป็ นก่อเรี ยงอัดแน่นแต่ในระบบเสาตังคานทั
้
บมารับน ้าหนักแทน หรื อการทาปี กนกและทากรอบซุ้ม
หน้ าบันที่เรื อนธาตุจาลองนันมี
้ เฉพาะที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ แต่ไม่พบที่ปราสาทวัดพระพายหลวง ซึ่งลักษณะ
เช่นนีเ้ ป็ นรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่สามารถนามาชีข้ ้ อแตกต่างอันนาไปสู่การระบุถึงหน้ าที่การใช้ งานของ
ปราสาททัง้ องหลัง นี ต้ ่างกัน หากแต่เ ป็ นเพราะฝี มื อของช่างท้ องถิ่นหรื ออาจเป็ นศิลปะท้ องถิ่นที่ ไ ด้ รับการ
คลี่คลายลงไป
สรุปประเด็นเรื่ องปรางค์ปราสาท
จากแผนผังและรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อยู่ในศิลปะขอมสมัย
บายน ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 หากแต่มีการใช้ งานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงสมัยสุโขทัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านการเมืองและศาสนาจากพุทธศาสนานิกายมหายานเป็ นนิกายเถรวาท กล่าวคือมีการสร้ างวิหาร
มณฑปและกาแพงแก้ วเพิ่มขึ ้นมาในสมัยพุทธศตวรรษที่ 19-20 ตรงกับหลักฐานการขุดค้ นทางโบราณคดีที่ฐาน
ของกาแพงแก้ ว ฐานวิหาร และฐานของมณฑปทาให้ ทราบได้ วา่ สิ่งก่อสร้ างทัง้ 3 สิ่งนี ้สร้ างขึ ้นในภายหลัง
รูปแบบของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีความคล้ ายคลึงกับที่ปราสาทวัดพระพายหลวง เฉพาะปราสาทองค์
ด้ านทิศเหนือที่มีความสมบูรณ์นนกล่
ั ้ าวคือ ตังแต่
้ ชนฐานขึ
ั้
้นไปจนถึงเรื อนยอดลักษณะรูปแบบคล้ ายกับการส่ง
รู ปแบบไปสู่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ หากแต่มี รายละเอียดปลีกย่อยบางอย่างที่ทาให้ ปราสาททัง้ สองมีความ
ต่างกันเล็กน้ อย ซึ่งสาเหตุอาจเพราะการซ่อมบูรณะใหม่ที่อาจทาให้ รูปแบบเปลี่ยนแปลงไปหรื อฝี มือของช่าง
พื ้นถิ่นและรูปแบบของศิลปะท้ องถิ่นที่เข้ ามามีอิทธิพลต่อรู ปแบบสถาปั ตยกรรมนี ้ จึงไม่สามารถนาเอาจุดนี ้มา
ระบุได้ วา่ ทังสองปราสาทมี
้
ลกั ษณะที่ตา่ งกันโดยสิ ้นเชิง
รูปแบบสถาปั ตยกรรมของทังสองปราสาทดั
้
งกล่าวมีความคล้ ายกัน อาจสันนิษฐานได้ ว่า หน้ าที่การใช้
งานของทังสองแห่
้
งอาจเหมือนกัน เนื่องจากรูปแบบแผนผังของทังสองแห่
้
งนันคล้
้ ายกันกล่าวคือเป็ นผังที่อยู่ใน
พุทธศาสนานิกายเถรวาทเหมือนกัน โดยมีปรางค์เป็ นประธานและมีวิหารอยู่ด้านหน้ าเช่นเดียวกัน ปราสาทวัด
เจ้ าจันทร์ อาจเป็ นปรางค์เหมือนกับปรางค์วดั พระพายหลวง
เนื่องจากปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีรูปแบบที่อยู่ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 แต่วิหารนัน้ สันนิษฐานจาก
แผนผังที่อยูใ่ นพุทธศาสนานิกายเถรวาท สมัยสุโขทัยหรื อในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 แล้ วจึงอาจสันนิษฐานได้ ว่า
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีการใช้ งาน 2 สมัยกล่าวคือ การใช้ งานในสมัยแรกที่อยู่ในช่วงขอมสมัยบายนนัน้ เมื่อ
พิจารณาจากรูปแบบสถาปั ตยกรรมแล้ วอาจเรี ยก อาคารประธานนี ้ว่าปราสาท และการใช้ งานในสมัยที่สองนัน้
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สถานที่นีไ้ ด้ เปลี่ยนจากศาสนสถานประจาพุทธศาสนานิกายมหายานมาเป็ นนิกายเถรวาท โดยมีการสร้ าง
อาคารเพิ่มกล่าวคือ วิหาร มณฑปและกาแพงแก้ วล้ อมรอบ ทราบได้ จากเนื่องจากระดับชันดิ
้ นในการใช้ งาน ที่
วิหารมีระดับชันการใช้
้
งานที่สูงกว่าปราสาทกล่าวคือ พบฐานปราสาทต่ากว่าระดับชันฐานวิ
้
หาร สันนิษฐานได้
ว่า ปราสาทมีการก่อสร้ างขึน้ ก่อนวิหาร และระดับการใช้ งานของกาแพงแก้ วที่สร้ างขึ ้นหลังปราสาท อีกทัง้
ขนาดของศิลาแลงแต่ละอาคารนันแตกต่
้
างกัน แบ่งเป็ นสองสมัยคือ ที่ปราสาทศิลาแลงมีขนาดใหญ่กว่าศิล า
แลงที่พระวิหารและมณฑป ทาให้ สามารถระบุได้ วา่ ปราสาทนันสร้
้ างขึ ้นก่อนวิหารและมณฑปจริง
ทว่าปราสาทสามหลังวัดพระพายหลวงนันมิ
้ ได้ มีชื่อเรี ยกว่าเป็ น ปรางค์เหมือนกับปรางค์สามยอด จ.
ลพบุรี อาจเนื่ องมาจากรู ปแบบของปราสาทวัดพระพายหลวงมี รูปแบบที่ ใกล้ ชิ ดกับปราสาทแบบขอม จึง
เรี ยกว่า ปราสาท ซึ่งรูปแบบสถาปั ตยกรรมของปรางค์สามยอดมีความใกล้ ชิดกับปราสาทแบบขอมเช่ นกัน ซึ่ง
เป็ นความคลุมเครื อในการเรี ยกชื่อระหว่าง ปรางค์และปราสาทอยู่จนถึงปั จจุบนั ซึ่งถ้ านาเอาปราสาทวัดเจ้ าจัน
จันทร์ มาเปรี ยบเทียบกับปราสาทสามหลังวัดพระพายหลวงทังในด้
้ านรูปแบบและแผนผังดังข้ างต้ น จะเห็นได้
ว่า ปราสาททังสองแห่
้
งนี ้มีความคล้ ายกันอยู่มาก จึงอาจสรุ ปเรี ยกชื่อปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เป็ นปราสาท
เช่ นเดียวกับปราสาทสามหลังวัดพระพายหลวง
สรุ ปผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบหน้ าที่การใช้ งานของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ จากรู ปแบบสถาปั ตยกรรมและ
ข้ อมูลทางโบราณคดี
จากการศึก ษาที่ ผ่า นมาพบว่ า ปราสาทวัด เจ้ า จัน ทร์ ไ ม่ อ าจอยู่ใ นฐานะความ เป็ นธรรมศาลาได้
เนื่องจากแผนผังและรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมของธรรมศาลามีความแตกต่างจากปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อยู่
มากกล่าวคือ ผังของธรรมศาลาอยูใ่ นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ า แต่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ นนมี
ั ้ ผงั เป็ นแบบสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส
อี ก ทัง้ รู ป แบบทางสถาปั ตยกรรมของธรรมศาลามี ค วามพิเ ศษอยู่ที่ การทามณฑปยื่ น ยาวออกไปทางทิ ศ
ตะวันออกเพื่อเป็ นทางเข้ า และมีการเจาะช่องประตูและหน้ าต่างด้ วย ซึง่ รูปแบบนี ้ไม่พบที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์
อีกทังข้
้ อมูลในศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ที่กล่าวถึงเส้ นทางการสร้ างธรรมศาลานัน้ ไม่ปรากฏว่ามี
การสร้ างธรรมศาลาในภาคกลางของประเทศไทยอันเป็ นที่ตงของปราสาทวั
ั้
ดเจ้ าจันทร์
เช่นเดียวกับข้ อสันนิษฐานที่ว่า ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อาจมีหน้ าที่การใช้ งานเป็ นสุคตาลัยหรื อศาสน
สถานประจาอโรคยศาล แม้ ว่ารูปแบบปราสาทประธานหรื อสุคตาลัยของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ นนคล้
ั ้ ายกับสุค
ตาลัยหลายแห่ง แต่เนื่องด้ วยรูปแบบแผนผังองค์ประกอบของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ผิดแปลกไปจากแผนผังขอ
งอโรคยศาล และข้ อมูลในจารึกที่กล่าวถึงเส้ นทางการสร้ างอโรคยศาลไม่ได้ กล่าวถึงพื ้นที่ลมุ่ แม่น ้าเจ้ าพระยาซึ่ง
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เป็ นที่ตงของปราสาทวั
ั้
ดเจ้ าจันทร์ รวมถึงที่ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ไม่พบจารึ กประจาอโรคยศาลอันจะสามารถ
ระบุได้ ว่าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ เป็ นสุคตาลัยได้ จึงอาจกล่าวได้ ว่าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ไม่ได้ มีหน้ าที่การใช้ งาน
เป็ นสุคตาลัยหรื อศาสนสถานประจาอโรคยศาล
ข้ อสันนิษฐานสุดท้ ายที่กล่าวว่า ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีหน้ าที่การใช้ งานเป็ นปรางค์ปราสาท ผู้เขียน
เห็นด้ วยกับข้ อสันนิษฐานนี ้ เนื่องจากวัดเจ้ าจันทร์ มีรูปแบบแผนผังที่ตรงกับวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาท
อัน มี ป รางค์ เ ป็ นประธานของวัด ซึ่ ง ตรงกับ วัด เจ้ าจัน ทร์ ที่ มี ป ราสาทเป็ นประธานของวัด ทว่ า รู ป แบบ
สถาปั ตยกรรมยังคงความเป็ นปราสาทอยู่ผ้ เู ขียนจึงสันนิษฐานว่า อาจมีการใช้ งานที่ปราสาทถึง 2 สมัย คือ
สมัยแรกอาจใช้ เป็ นเทวสถานในศาสนาฮินดู เนื่องจากมีการพบพระอิศวรตกอยู่ในบริ เวณนัน้ และสมัยที่ 2 ใช้
งานเป็ นปรางค์ประธานของวัด จึงเรี ยกรวมกันว่าเป็ น ปรางค์ปราสาท อันเป็ นต้ นแบบแก่ปรางค์ในรุ่ นหลัง
หากแต่การเรี ยกชื่อปรางค์ปราสาทรวมกันนันยั
้ งเป็ นที่คลุมเครื ออยู่ เนื่องจากปรางค์เป็ นรูปแบบสิ่งก่อสร้ างที่
เป็ นศิลปะไทย แต่ปราสาทเป็ นสิ่งก่อสร้ างที่อยู่ในวัฒ นธรรมขอม ซึ่งปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ยังคงมีรูปแบบที่
ใกล้ ชิ ดกับปราสาทแบบขอมอยู่ เช่นเดียวกับปราสาทสามหลัง วั ดพระพายหลวง จึง อาจสรุ ปเรี ยกชื่ อเป็ น
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ได้
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บทที่ 4
บทสรุ ป
จากการศึกษาข้ อมูลและรู ปแบบศิลปกรรมของวัดเจ้ าจันทร์ ที่ผ่านมา ได้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบ
ศิล ปกรรมของแต่ล ะสิ่ ง ก่อสร้ างภายในวัดที่เชื่ อว่าสร้ างคนละสมัยกัน และอยู่ในช่วงที่ไ ล่เลี่ยกัน กล่าวคือ
ปราสาทประธานนันมี
้ รูปแบบทางสถาปั ตยกรรมคล้ ายกับปราสาทที่มีรูปแบบจากศิ ลปะขอมแบบบายน ที่เชื่อ
ว่าสร้ างในสมัยเดียวกันกับสมัยบายน ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ส่วนวิหาร มณฑป และแนวกาแพงแก้ วสร้ างขึ ้นใน
สมัยสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 ซึง่ เป็ นช่วงที่ไล่เลี่ยกัน
รู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ นนั ้ มีลักษณะที่คล้ ายกับปราสาทโดยรอบ เช่น
ปราสาทสามหลังวัดพระพายหลวง ปราสาทวัดศรี สวาย ที่เชื่อว่าได้ รับอิทธิพลมาเหมือนกัน และอาจมีการส่ง
อิทธิพลทางด้ านรูปแบบให้ กันภายในจังหวัดสุโขทัยด้ วย จึงอาจเป็ นส่วนช่วยระบุถึงอายุ สมัยของปราสาทวัด
เจ้ าจันทร์ ได้ วา่ อยูใ่ นช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 18 เช่นกัน
นอกจากนี ย้ ัง มี ก ารศึก ษาและตัง้ ข้ อ สัน นิ ษ ฐานเรื่ อ งหน้ า ที่ ก ารใช้ ง านของปราสาทวัด เจ้ า จัน ทร์
เนื่องจากรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมนันเป็
้ นแบบปราสาทเขมร แต่กลับมีแผนผังวัดอยู่ในพุทธศาสนานิกายเถร
วาท อาจเรี ยกได้ วา่ เป็ นลักษณะที่พบได้ ไม่บอ่ ยนัก จึงมีนกั วิชาการหลายท่านตังข้
้ อสันนิษฐานต่าง ๆ ขึ ้น
ศาสตราจารย์ฌอง บวสเซอรี เยร์ , นาย เอ.บี. กริ สโวลด์, ศาสตราจารย์หม่อมเจ้ าสุภทั รดิส ดิสกุลต่าง
ลงความเห็นว่าปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ แต่เดิมเป็ นศาสนสถานประจาธรรมศาลาซึ่งเป็ นส่ วนที่เหลือเท่านัน้ อาคาร
รูปแบบนี ้เป็ นที่นิยมสร้ างในรัชสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 758
หลังจากทาการตรวจสอบเรื่ องรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมและข้ อมูลทางโบราณคดี พบว่ า ปราสาทวัด
เจ้ าจันทร์ ไม่ อาจมีหน้ าที่หรื อฐานะเป็ นธรรมศาลาได้ เนื่องจากรู ปแบบแผนผังของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์
ต่างจากธรรมศาลาทั่วไป เพราะธรรมศาลามีผัง เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ า ส่วนปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มี ผังเป็ น
สี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ทังนี
้ ้ส่งผลไปยังรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมและรู ปแบบศิลปกรรมอื่น ๆ ที่ทาให้ ปราสาทวัดเจ้ า
สันติ เล็กสุขมุ . โบราณสถานกับรู ปแบบสันนิษฐาน มรดกโลก สุโขทัย ศรี สชั นาลัย กาแพงเพชร1. กรุ งเทพฯ : บริ ษัทอมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง
แอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด(มหาชน), 2551, 222
58
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จันทร์ มีความแตกต่างจากธรรมศาลา เช่น ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ไม่มีม ณฑปยื่นออกมาจากตัวปราสาทเหมือน
ธรรมศาลา และปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ไม่มีการทาเจาะช่องหน้ าต่างด้ านทิศใต้ รวมถึงช่องประตูทางทิศตะวันตก
อันเป็ นลักษณะพิเศษของธรรมศาลาอีกด้ วย
รวมถึงข้ อมูลทางโบราณคดี เนื่องด้ วยข้ อมูลที่ กล่าวถึงจารึ กที่กล่าวถึงการสร้ างธรรมศาลาในแนว
เส้ นทางราชมรรคา จากเมืองพระนครไปยังเมืองพิมาย ซึง่ อยูใ่ นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรื อภาคอีสาน
ของประเทศไทย ซึ่งไม่มีที่ใดกล่าวถึงการสร้ างธรรมศาลาในแถบลุ่มน ้าเจ้ าพระยาอันเป็ นที่ตงของปราสาทวั
ั้
ด
เจ้ าจันทร์
จากรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมที่ ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ นัน้ มี ความคล้ ายกันกับปราสาทที่ ทาหน้ าที่
เป็ นศาสนสถานประจาอโรคยศาลหรื อสุคตาลัย ผู้เขียนจึงสันนิษฐานว่า ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อาจเคยมีหน้ าที่
เป็ นสุคตาลัย ก่อนที่จะเข้ ามาสูก่ ารเปลี่ยนแปลงเป็ นวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาทในภายหลัง
ทว่าหลักจากการศึกษาพบว่า ระเบียบแผนผังองค์ประกอบของอโรคยศาลต่างจากที่วัดเจ้ าจันทร์
กล่าวคือ ปราสาทเป็ นประธาน มีบรรณาลัย กาแพงแก้ วล้ อมรอบและมีบารายหรื อสระน ้าอยู่นอกกาแพงแก้ ว
แต่ที่วดั เจ้ าจันทร์ มีเพียงปราสาทประธานเท่านันมี
้ แสดงถึงความสัมพันธ์ตอ่ รูปแบบทางสถาปั ตยกรรมแต่สร้ าง
ขึ ้นในสมัยเดียว เพราะสิ่งก่อสร้ างอื่น ๆ ในวัดนันสร้
้ างขึ ้นภายในซึ่งอยู่ในพุทธศาสนานิกายเถรวาทแล้ วจึงไม่
อาจตรงตามระเบียบของแผนผังอโรคยศาลได้ รวมถึงข้ อมูลในศิลาจารึกที่กล่าวถึงการสร้ างอโรคยศาลต่างหัว
เมืองต่างๆ ในอาณาจักรขอมสมัยนัน้ แต่ไม่มีข้อมูลใดที่ระบุถึงการสร้ างอโรคยศาลในแถบลุ่มแม่น ้าเจ้ าพระยา
ซึ่งเป็ นที่ตงของปราสาทวั
ั้
ดเจ้ าจันทร์ ดังนันอาจสรุ
้
ปถึงข้ อสันนิษฐานนี ้ได้ ว่า ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ไม่ ได้ มี
หน้ า ที่ ก ารใช้ งานเป็ นสุ ค ตาลั ย หรื อ ศาสนสถานประจ าอโรคยศาล ทัง้ นี เ้ รื่ อ งรู ปแบบศิลปกรรมของ
ปราสาทไม่อาจนามาเปรี ยบเทียบเพื่อวิเคราะห์หาข้ อสรุ ปได้ เนื่อ งจากสุคตาลัยแต่ละแห่งนัน้ มีรายละเอียด
ปลีกย่อยแตกต่างกันออกไปตามศิลปะและฝี มือของช่างท้ องถิ่น
ข้ อสันนิษฐานล่าสุดที่พบนันมาจากนั
้
กวิชาการท่านหนึ่งได้ เสนอว่า ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ แท้ จริ งแล้ ว
เป็ นปรางค์ปราสาทเป็ นปราสาทที่อาจสร้ างขึ ้นในยุคเดียวกันกับพระปรางค์วดั พระศรี รัตนมหาธาตุเมืองเชลียง
อยูใ่ นช่วงหลังของพุทธศตวรรษที่ 18 จากหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 2 ของพระมหาเถระศรี ศรัทธาราชจุฬา
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มุนีกล่าวว่าพญาศรี นาวนาถมประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุใกล้ ฝั่งน ้าที่นครศรี สชั นาลัย ซึ่งปั จจุบนั คือ เมือง
เชลียง59
เมื่อเปรี ยบเทียบจากปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ และปรางค์ที่มีหน้ าที่เป็ นประธานของวัดในพุทะศาสนา
นิกายเถรวาทนี ้ ผู้เขียนเห็นด้ วยกับข้ อสันนิษฐานนี ้ว่า ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ มีหน้ าที่การใช้ งานเป็ นปรางค์ซึ่งเป็ น
ประธานของวัด เนื่องจากวัดเจ้ าจันทร์ มีรูปแบบแผนผังเหมือนกับวัดที่มีปรางค์ รูปแบบปราสาทและมีวิหารอยู่
ด้ านหน้ า เช่นที่ วัดพระพายหลวง
ทว่ารู ป แบบสถาปั ตยกรรมของปรางค์ในลักษณะนี ย้ ัง คงความเป็ นปราสาทอยู่ผ้ ูเขี ยนจึง เสนอว่า
ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ อาจมีการใช้ งานถึง 2 สมัย คือ สมัยแรกใช้ เป็ นเทวสถานในศาสนาฮินดู เนื่องจากมีการ
พบพระอิศวรตกอยูใ่ นบริเวณนัน้ 60 และสมัยที่ 2 ใช้ งานเป็ นปรางค์ประธานของวัด
อีกทังพระปรางค์
้
เป็ นคาที่ประเทศไทยใช้ เรี ยกสิ่งก่อสร้ างที่คล้ ายกับปราสาทขอม แต่มีการพัฒนาเป็ น
แบบไทยมากขึน้ กล่าวคือ มีรูปร่ างที่สูงชะลูดและมีการเพิ่มมุม ที่มากขึน้ ทัง้ นีด้ ้ วยลักษณะและรู ปแบบของ
อาคารประธาน แต่ รูปแบบของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ นัน้ ใกล้ ชิดกับปราสาทแบบขอมมาก เช่ นเดียวกับ
ปราสาทสามหลังวัดพระพายหลวง จึงอาจเรียกชื่อได้ ว่าเป็ น ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์
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ภาพประกอบ

ภาพที่ 1 แผนผังวัดเจ้ าจันทร์

ภาพที่ 2 ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ด้านทิศตะวันออก
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ภาพที่ 4 ปราสาทวัดเจ้ าจันทร์ ด้านทิศใต้
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ภาพที่ 6 ส่วนยอดของปราสาทวัดเจ้ าจันทร์
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ภาพที่ 8 มณฑปด้ านทิศเหนือของปราสาท
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ภาพที่ 11 ภาพลายเส้ นแสดงไพทีบางส่วนที่ยงั จมอยู่ในดิน สันนิษฐานว่าเป็ นฐานบัวลูกฟั ก ที่ปราสาทวัดพระ
พายหลวง
ที่มา : ภาวิณี รัตนสุข.วัดพระพายหลวง : แนวความคิดใหม่จากผลการขุดตรวจทางโบราณคดีกบั งานวิเคราะห์
แบบอย่างสถาปั ตยกรรม.วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ.มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551, 48

ภาพที่ 12 ปราสาทวัดพระพายหลวงด้ านทิศตะวันออก
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ภาพที่ 13 ส่วนยอดของปราสาทวัดพระพายหลวง

ภาพที่ 14 ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา
ที่มา ต้ นเรื อ อ่อนศรี
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ภาพที่ 15 ปราสาทวัดพระพายหลวงด้ านทิศเหนือ

ภาพที่ 16 ปราสาทกาแพงแลง จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 17 ภาพลายเส้ นแสดงภาพสันนิษฐานปราสาทขอมสามหลังวัดพระพายหลวง
ที่มา : สันติ เล็กสุขมุ .ปาฐกถา พีระศรี ศิลปะสมัยสุโขทัย : ก่อนสมัย-ในสมัย-เมื่อสิ ้นสมัย.กรุงเทพ : อมริ นทร์
พรินติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2551, 10

ภาพที่ 18 ปราสาทตาเหมือนด้ านทิศใต้
ที่มา ต้ นเรื อ อ่อนศรี
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ภาพที่ 19 ปราสาทบ้ านบุด้านทิศเหนือ
ที่มา : Thanakrit L.23 มกราคม 2558. ธรรมปราสาทบ้ านบุ [ระบบออนไลน์].
http://www.painaidii.com/business/118649/ban-bu-palace-31140/lang/th/247712
(เข้ าถึงวันที่ 30 เมษายน 2559)

ภาพที่ 20 ทับหลังที่พบที่ปราสาทตาเหมือน จ.สุรินทร์
ที่มา วรรณกร บางพิสทุ ธิกลุ
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ภาพที่ 21 แผนผังธรรมศาลา

ภาพที่ 22 ปราสาทบ้ านบุ จ.บุรีรัมย์
ที่มา วรรณกร บางพิสทุ ธิกลุ
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ภาพที่ 23 พื ้นที่ระหว่างอาคารวิหารและปราสาทวัดเจ้ าจันทร์

ภาพที่ 24 ปราสาทบ้ านบุด้านทิศตะวันตก
ที่มา วรรณกร บางพิสทุ ธิกลุ
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ภาพที่ 25 หน้ าบันของธรรมศาลาที่ปราสาทตาเหมือน จ.สุรินทร์

ภาพที่ 26 ของปราสาทตาเหมือนด้ านทิศตะวันตก จ.สุรินทร์
ที่ม า : ehongm. 30 กันยายน 2553. ตามรอยอารยธรรมขอม ปราสาทตาเหมือน [ระบบออนไลน์ ].
http://travel.kapook.com/photo/travel_6631.html (เข้ าถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
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ภาพที่ 27 ภายในของปราสาทตาเหมือน จ.สุรินทร์
ที่มา วรรณกร บางพิสทุ ธิกลุ

ภาพที่ 28 ส่วนยอดของธรรมศาลาที่ปราสาทตาเหมือน จ.สุรินทร์
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ภาพที่ 29 แผนผังอโรคยศาล ปราสาทตาเหมือนโต๊ ด จ.สุรินทร์
ที่มา: กฤช เหลือลมัย. “ธรรมศาลา: ข้ อสังเกตในรอบแปดร้ อยปี ”.เมืองโบราณ 34, 2 (เมษายน-มิถนุ ายน
2555), 73

ภาพที่ 30 บรรณาลัยที่ปราสาทตาเหมือนโต๊ ด จ.สุรินทร์
ที่มา : spras77.24 กุมภาพันธ์ 2557.[CR] จากพิมายถึงชายแดนเขมร : ตามรอยเส้ นทางสายราชมรรคา (The
Royal Route) [ระบบออนไลน์ ]. http://pantip.com/topic/31697678/page1 (เข้ าถึงวันที่ 10 พฤษภาคม
2559)
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ภาพที่ 31 โคปุระที่ปราสาทตาเหมือนโต๊ ด จ.สุรินทร์
ที่มา วรรณกร บางพิสทุ ธิกลุ

ภาพที่ 32 บาราย ที่ปรางค์กู่ จ.ชัยภูมิ
ที่มา : Tuk-tuk@korat. 16 มีนาคม 2557. อโรคยศาลา ... ปรางค์กู่ ชัยภูมิ – ทริปเมืองเลย1. [ระบบออนไลน์].
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tuk-tukatkorat&month=032014&date=14&group=4&gblog=112 (เข้ าถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
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ภาพที่ 33 ปรางค์กู่ จ.ชัยภูมิ (ด้ านทิศตะวันออก)
ที่มา : Tuk-tuk@korat. 16 มีนาคม 2557. อโรคยศาลา ... ปรางค์กู่ ชัยภูมิ – ทริ ปเมืองเลย1. [ระบบออนไลน์].
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tuk-tukatkorat&month=032014&date=14&group=4&gblog=112 (เข้ าถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
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ภาพที่ 34 ปราสาทพรหมตาเก็ล ประเทศกัมพูชา
ที่มา : staff วราสารเมืองโบราณ. 13 มีนาคม 2548แตกประเด็น : ตาพรหมเกล : อโรคยศาลในเมืองพระนคร
[ระบบออนไลน์]. http://pantip.com/topic/31697678/page1 (เข้ าถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)

ภาพที่ 35 ปราสาทตาเหมือนโต๊ ด จ.สุรินทร์
ที่มา วรรณกร บางพิสทุ ธิกลุ
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ภาพที่ 36 ปราสาทนางรา จังหวัดนครราชสีมา
ที่มา : สายน ้า.15 กรกฤาคม 2556.ข้ อมูลปราสาทหินนางรา [ระบบออนไลน์].
http://www.reviewthaitravel.com (เข้ าถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)

ภาพที่ 37 ปรางค์กู่ จ.ร้ อยเอ็ด
ที่มา : websanom.18 ธันวาคม 2556. ปรางค์กู่ (ปราสาทปรางค์กู่-ปราสาทหนองกู่) [ระบบออนไลน์ ].
http://websanom.blogspot.com/2013/12/blog-post_8733.html (เข้ าถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
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ภาพที่ 38 แนวกาแพงแก้ วด้ านทิศใต้ ของวัดเจ้ าจันทร์

ภาพที่ 39 แนวกาแพงแก้ วด้ านทิศเหนือของวัดเจ้ าจันทร์
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ภาพที่ 40 กุฏิฤๅษีหนองบัวลาย จ.บุรีรัมย์ (ด้ านทิศใต้ )
ที่มา : วรรณกร บางพิสทุ ธิกลุ

ภาพที่ 41 ปราสาทตาเหมือนโต๊ ด จ.สุรินทร์ (ด้ านทิศตะวันตกเฉียงใต้ )
ที่ ม า : Uliana. 14
กุ ม ภาพั น ธ์ 2551.
ปราสาทตาเหมื อ นโต๊ ด. [ระบบออนไลน์ ].
http://en.wikigogo.org/en/79427/ (เข้ าถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)

72

ภาพที่ 42 กู่ประภาชัย จ.ขอนแก่น
ที่มา ต้ นเรื อ อ่อนศรี

ภาพที่ 43 ภาพลายเส้ นแผนผังวัดพระพายหลวง จ.สุโขทัย
ที่มา : ภาวิณี รัตนสุข.วัดพระพายหลวง : แนวความคิดใหม่จากผลการขุดตรวจทางโบราณคดีกบั งานวิเคราะห์
แบบอย่างสถาปั ตยกรรม.วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ.มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551, 15
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ภาพที่ 44 ภาพลายเส้ นแผนผังวัดศรี สวาย จ.สุโขทัย
โดย หมายเลข 1 วิหาร, หมายเลข 2 ระเบียงคด และหมายเลข 3 ปราสาทแบบขอม
ที่มา สันติ เล็กสุขมุ .โบราณสถานกับรูปแบบสันนิษฐาน มรดกโลก สุโขทัย ศรี สชั นาลัย กาแพงเพชร1. กรุงเทพฯ
: บริษัทอมรินทร์ พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด(มหาชน), 2551, 40

ภาพที่ 45 ปรางค์ปราสาทหินพนมรุ้ง ปรางค์ปราสาท “ทรงศิขร”
ที่มา : สมคิด จิระกุล.วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปั ตยกรรมไทย.กรุงเทพ : มิวเซียมเพรส, 2545, 73
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ภาพที่ 46 ปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี
ที่มา ต้ นเรื อ อ่อนศรี

ภาพที่ 47 ปรางค์วดั ศรี สวาย จ.สุโขทัย
ที่มา กนกวรรณ เพ็ชรรัตน์
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สุคตาลัยประจาอโรคยศาลในประเทศที่พบ
โบราณสถาน
ปราสาทเมืองเก่า
ปราสาทบ้ านปราสาท
ปรางค์พลสงคราม
ปรางค์กู่
ปรางค์กู่ (วัดกู่)
กู่แก้ ว
กู่ประภาชัย
กู่แก้ วบ้ านจีต
กู่พนั นา
กู้บ้านเขวา
ปรางค์กู่
กู่สนั รัตน์
กู่โพนระฆัง
กู่คนั ธนาม
ปราสาทจอมพระ
ปราสาทสระกาแพงน้ อย
ปราสาทบ้ านเฉนียง
ปราสาทบ้ านช่างปี่
ปราสาทบ้ านสมอ
ปราสาทกังแอน
ปราสาทตาเหมือนโต๊ ด
กุฏิฤๅษีบ้านโคกเมือง
กุฏิฤๅษีบ้านหนองบัวลาย
ปราสาทบ้ านโคกงิ ้ว

ตาแหน่ งที่ตงั ้
ตาบลโคราช อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ตาบลเมืองปราสาท อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ตาบลพลสงคราม อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ตาบลบ้ านเต่า อาเภอบ้ านแท่น จังหวัดขอนแก่น
ตาบลดอนช้ าง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตาบลบัวใหญ่ อาเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น
ตาบลบ้ านจีต อาเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรราชธานี
ตาบลพันนา อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ตาบลเขวา อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ตาบลมะอิ อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้ อยเอ็ด
ตาบลกู่สนั รัตน์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ตาบลกู่กาสิงห์ อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้ อยเอ็ด
ตาบลยางคา อาเภอโพนทราย จังหวัดร้ อยเอ็ด
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ตาบลหญ้ าปล้ อง อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ
ตาบลเฉนียง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ตาบลช่างปี่ อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ตาบลสมอ อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรี สะเกษ
ตาบลกระเทียม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ตาบลตาเมือง อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ตาบลจระเข้ มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ตาบลจระเข้ มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ตาบลปะคา อาเภอปะคา จังหวัดนครราชสีมา
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ปรางค์ครบุรี
ตาบลครบุรี อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ปรางค์สระเพลง
ตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ปรางค์บ้านปรางค์
ตาบลหินดาด อาเภอห้ วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
กุฏิฤๅษี
ตาบลเมืองพิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
กุฏิฤๅษี
ตาบลหนองเยือง อาเภอบ้ านใหม่ชยั พจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ปราสาทนางรา
ตาบลนางรา อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
โบราณสถานหมายเลข 1 วัดสระมรกต
อาเภอศรี มโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ที่มา : รวบรวมจาก กฤช เหลือลมัย.“อโรคยศาลในอีสาน”. เมืองโบราณ 30, 3 (กันยายน-กรกฎาคม 2547)

