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บทนํา
“อี ส า นใต ” หรื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล า ง ซึ่ ง คร อบคลุ ม กลุ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา ง ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ ยโสธร
อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งเปนบริเวณพื้นที่ลุมแมน้ํา มูล โดยมีพื้นที่ประมาณ ๗๑, ๐๖๐ ตร.กม.
หรือ ประมาณ ๔๔, ๔๑๒,๔๗๙ ไร ตั้งอยูร ะหวางเสน รุงที่ ๑๔ํ ๗ เหนือ ถึงเสนรุงที่ ๑๖ํ ๒๐ เหนือ และ
ระหวางเสนแวงที่ ๑๐๑ํ ๑๗ ตะวันออก ถึงเสนแวงที่ ๑๐๕ํ ๔๐ ตะวัน ออก ทั้งนี้พื้นที่สวนใหญครอบคลุม
๑๐ จังหวัด รวม ๑๑๘ อําเภอ ๑๙ กิ่งอําเภอในภาคอีสานตอนลาง และบางสวนของภาคอีสานตอนกลาง
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ทางตอนบนของลุ ม น้ํ า มี ส ภาพภู มิ ป ระเทศส ว นใหญ เ ป น พื้ น ที่ ร าบสู ง มี เ ทื อ กเขาบรรทั ด
และพนมดงรักเปนแนวยาวอยูทางทิศใต มีระดับประมาณ +๓๐๐ ถึง +๑,๓๕๐ เมตร จากระดับน้ํา ทะเล
ปานกลาง ซึ่ งเปน ต น กํา เนิด ของแม น้ํา มู ลและลํ า น้ํา สาขาต า ง ๆ จากนั้น พื้ น ที่ค อ ย ๆ ลาดต่ํา ลงมา
ทางทิ ศ เหนื อ สู แ มน้ํ า มู ล ที่ ร ะดั บ ประมาณ +๑๐๐ ถึ ง +๑๕๐ เมตร จากระดับ น้ํ า ทะเลปานกลาง
สํา หรับสภาพภูมิประเทศทางดานทิศเหนือ ของลุ มน้ํา เปน เนิน เขาระดับไมสูงมากนักประมาณ +๑๕๐
ถึง +๒๕๐ เมตร จากระดับน้ํา ทะเลปานกลาง จากนั้นพื้นที่คอ ย ๆ ลาดต่ํา ลงมาทางทิศ ใตสูแ มน้ํามูล
เชนกัน สวนทางตอนลางของลุมน้ําสภาพภูมิประเทศสวนใหญยังคงเปน ที่ราบสูงและมีทิว เขาพนมดงรัก
เปนแนวยาวทางตอนใต พื้น ที่จะคอย ๆ ลาดลงไปทางดานตะวันออกในเขตจัง หวัดศรีสะเกษ สภาพ
ภูมิประเทศเปนที่ร าบสลับเนินเขา สว นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํา นาจเจริญสวนใหญ
เป น ที่ ร าบลุ ม สลั บ ลู ก คลื่ น ลอนลาดถึ ง ลู ก คลื่ น ลอนชั น ความสู ง ของพื้ น ที่ โ ดยเฉลี่ ย ๒๐๐ เมตร
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ลุมน้ํามูล แบงตามสภาพภูมิประเทศออกเปน ๒ สวน คือ ลุมน้ํามูลตอนบน และลุมน้ํามูลตอนลาง
มีแ มน้ํ า ที่ สํา คัญ คื อ แม น้ํ า มู ล เป น แมน้ํ า สายหลั ก นอกจากนี้ ยัง มีลํ า น้ํ า สาขาตา งๆ อี กหลายสาย
ลําน้ําสาขา ที่สําคัญๆ มีดังนี้
๑) ลําตะคอง มีตนกําเนิดบริเวณสันปนน้ําของลุมน้ํามูล ลุมน้ํา ปาสัก และลุมน้ํานครนายก
ไหลผาน อําเภอปากชอง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และบรรจบกับแมน้ํามูลทายน้ํา อําเภอเมือ ง
จังหวัดนครราชสีมา ไดมีการสรางเขื่อ นกั้นน้ํา ลําตะคอง ทําใหอางเก็บน้ําลําตะคองสามารถใชเพื่อการ
ชลประทานมีพื้ น ที่ ลุ มน้ํ า ประมาณ ๓, ๓๑๘ ตร.กม. มี ปริม าณน้ํา ท า ตามธรรมชาติ ประมาณป ล ะ
๕๑๐ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๒.๖๒ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล
๒) ลําพระเพลิง มีตนกําเนิดจากเทือกเขาสันปนน้ํา ระหวางลุมน้ํา มูลและลุมน้ํานครนายก
ไหลผ า น อํ า เภอป ก ธงชั ย จั ง หวั ด นครราชสี ม า และบรรจบแม น้ํ า มู ล บริ เ วณ อํ า เภอโชคชั ย
จังหวัดนครราชสีมา ในลําพระเพลิงมีการสรางเขื่อนเพื่อการชลประทาน มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ ๒, ๓๒๔
ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ ๓๖๗ ลา น ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๑.๘๙ ของ
ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล
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๓) ลํา ปลายมาศ มีตน กํ า เนิ ดจากบริเวณเทื อ กเขาพรมแดนติดต อ กั บประเทศกัม พูช า
ประชาธิ ปไตยไหลผา นอํา เภอลํ า ปลายมาศ จั ง หวัด บุรี รั มย และบรรจบแม น้ํ า มู ล ที่ อํา เภอชุ มพวง
จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ ๓, ๙๔๑ ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ
๔๕๗ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๒.๑๘ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล
๔) ลําชี มีตนกําเนิดจากเทือกเขาบริเวณ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย ไหลผานอําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร และบรรจบแมน้ํามูลบริเวณเหนือน้ํา อําเภอทา ตูม
จังหวัดสุรินทรเล็กนอย มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ ๕,๐๖๑ ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ
๙๐๔ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๔.๖๓ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล
๕) หวยทับทัน มีตนกําเนิดจากเทือกเขาบริเวณ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ไหลผานอําเภอ
สํา โรงทาบ จังหวัดสุริน ทร อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และบรรจบแมน้ํามูลที่ อําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ ๓,๖๘๐ ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปล ะ
๘๙๗ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๔.๖๔ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล
๖) ลําเชิงไกร มีตนกําเนิดจากเทือกเขาสันปนน้ําระหวางลุมน้ํามูลและลุมน้ําปาสัก ไหลผาน
อําเภอดานขุนทด อํา เภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และไหลลงบรรจบแมน้ํามูลกอนถึง อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ ๒,๙๕๘ ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ
๒๖๓ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๑.๓๕ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล
๗) ลํา สะแทด มีตน กํา เนิดจากที่ร าบสูง สันปน น้ําระหวา งลุมน้ํามูลและลุมน้ํา ชี ไหลผา น
อําเภอปะทาย จังหวัดนครราชสีมา ลงมาบรรจบแมน้ํามูลตอนใตของอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรรี มั ย มีพนื้ ที่
ลุมน้ําประมาณ ๓,๑๙๒ ตร.กม. มีปริมาณน้ํา ทา ตามธรรมชาติประมาณปละ ๓๘๕ ลา น ลบ.ม. หรือ
ประมาณรอยละ ๑.๙๘ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล
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๘) ลําเสียวใหญ มีตน กําเนิดจากที่ร าบสูงสันปนน้ําระหวางลุมน้ํามูลและลุมน้ํา ชี มีลําน้ํา
สาขา คือ ลําเตา ลําเสียวใหญ และลํา เสียวนอย ไหลมาบรรจบกันเปนลําเสียวใหญที่อําเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด แลวมาบรรจบกับหว ยกา กวา กเปน ลําเสียวไหลลงแมน้ํามูลที่เหนือ น้ํา อํา เภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ลุมน้ํา ประมาณ ๔,๓๘๑ ตร.กม. มีปริมาณน้ํา ทาตามธรรมชาติประมาณปล ะ
๘๒๘ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๔.๒๕ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล
๙) หว ยสํ า ราญ มี ต น กํ า เนิ ดจากเทื อ กเขาด า นใต ของอํ า เภอขุขั น ธ จั ง หวัด ศรี ส ะเกษ
ไหลบรรจบกับหว ยแฮดที่ อํา เภอเมือ ง จังหวัดศรีสะเกษ กอ นที่จ ะไหลลงแมน้ํา มูล มีความยาวลํา น้ํา
ประมาณ ๑๘๐ กม. มีปริมาณพื้นที่ลุมน้ํา ประมาณ ๓, ๕๔๙ ตร.กม. มีปริมาณน้ํา ทาตามธรรมชาติ
ประมาณปละ ๑,๐๑๖ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๕.๒๒ ของปริมาณน้ําทา ตามธรรมชาติทั้งหมด
ของลุมน้ํามูล
๑๐) หว ยขยุง มีตน กํา เนิดจากเทือ กเขาดานใตของ อํา เภอกัน ทรลักษ จังหวัดศรีส ะเกษ
ไหลผานอําเภอกันทรลักษ ไปบรรจบกับแมน้ํามูลกอนถึงสบชี-มูล เล็กนอย มีความยาวลําน้ํา ประมาณ
๑๗๕ กม. โดยมีหวยทาเปนลําน้ําสาขามีความยาวประมาณ ๑๖๐ กม. พื้นที่ลุมน้ําประมาณ ๓, ๓๕๖ ตร.
กม. มีปริม าณน้ําทา ตามธรรมชาติป ระมาณปละ ๑, ๔๖๖ ลา น ลบ.ม. หรือ ประมาณรอ ยละ ๗.๕๓
ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล
๑๑) ลําโดมใหญ มีตนกํา เนิดจากเทือกเขาดานใตของอําเภอน้ํา ยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ไหลผานอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปบรรจบกับแมน้ํามูลที่ดานเหนือของอําเภอพิบูลมังสาหาร
จัง หวัดอุบลราชธานี มีความยาวลําน้ํา ประมาณ ๒๒๐ กม. พื้น ที่ลุมน้ํา ประมาณ ๔, ๙๐๙ ตร.กม. มี
ปริมาณน้ําทา ตามธรรมชาติประมาณปละ ๒, ๔๔๐ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอ ยละ ๑๒.๕๓ ของ
ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล
๑๒) ลําโดมนอย มีตนกําเนิดจากเทือกเขาชายแดนติดตอกับประเทศกัมพูชาไหลผานอําเภอ
บุณ ฑริ ก จั ง หวั ด อุบ ลราชธานี และไปบรรจบกั บแมน้ํ า มูล ที่ดา นเหนื อ น้ํ า อํา เภอโขงเจี ย ม จั งหวั ด
อุบลราชธานีเล็ก นอย บนลําน้ํา นี้ไดมีการกอสรางเขื่อ นสิรินธร เพื่อ ผลิตกระแสไฟฟา และสงน้ํา ใหพื้น ที่
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ชลประทานไดประมาณ ๑๖๐, ๐๐๐ ไร มีความยาวลํา น้ํา ประมาณ ๑๒๗ กม. พื้น ที่ลุม น้ํา ประมาณ
๒, ๑๙๗ ตร.กม. มีปริมาณน้ําทา ตามธรรมชาติประมาณปละ ๑, ๖๖๗ ลาน ลบ.ม. หรือ ประมาณรอยละ
๘.๕๖ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล
๑๓) ลํา เซบาย มีตน กํา เนิดจากสัน ปน น้ํา ของลุมน้ํา เซบายและลุมน้ํา หว ยบัง อี ไหลผา น
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี บรรจบกับแมน้ํามูลกอนถึง อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานีเล็กนอย พื้นที่ลุมน้ํา ประมาณ ๓,๑๓๒ ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ
ประมาณปละ ๑,๖๖๖ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๘.๕๔ ของปริมาณน้ําตามธรรมชาติทั้งหมดของ
ลุมน้ํามูล
๑๔) ลําเซบก มีตนกําเนิดจากที่บริเวณจังหวัดอํา นาจเจริญ ไหลผา นอําเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี ไหลไปบรรจบกับแมน้ํามูลกอนถึงอําเภอพิบูลมังสาหาร พื้นที่ลุมน้ําประมาณ ๓, ๖๖๕
ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ ๑, ๙๘๖ ลาน ลบ.ม. หรือ ประมาณรอ ยละ ๑๐.๑๘
ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล

ภาพแสดงบริเวณพื้นที่ลุมแมน้ํามูล

โคราชศึกษา ๕

อีสานใต : สมัยกอนประวัติศาสตร
สมั ย หิ น ใหม อายุ ร าว ๔,๕๐๐ –

๓,๕๐๐ ป ม าแล ว จากหลั ก ฐานทางโบราณคดี

สมัยกอนประวัติศาสตรของประเทศไทยในระยะเวลาตั้งแตชวงระหวางราว ๔,๕๐๐ – ๓,๕๐๐ ปมาแลว
หรือสมัยหิน ใหม มีลักษณะเปน ชุมชนขนาดใหญ อยูรวมกัน เปน หมูบา น และมักอยูอ าศัยบนพื้นราบ
โดยมีลักษณะเดน คือ เปนสังคมกสิกรรม บางกลุมมีการเพาะปลูกขาว มีการเลี้ยงสัตวห ลายชนิด เชน
ควาย วัว หมู สุนัข และไก ซึ่งนับวาเปน “สังคมผลิตอาหารเอง” แตก็ยังคงมีหลักฐานการหาของปาลาสัตว
ควบคูดวย หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในชวงระยะเวลานี้มีหลายประเภท ทั้งเครื่องมือหินกะเทาะ ภาชนะ
ดินเผา เมล็ดพืช และโครงกระดูกสัตว โดยเครื่องมือหินที่พบในระยะนี้ คือ “ขวานหินขัด ” ซึ่งเปน เครื่องมือ
หินกะเทาะที่มีการขัดฝนผิวจนเรียบ สวนการผลิตภาชนะดินเผาของชุมชนในสมัยนี้มีการผลิตภาชนะดิน
เผาที่มีรูปแบบและลวดลายหลากหลาย ซึ่งอาจจะเปนเอกลักษณหรือประเพณีเฉพาะกลุมชน รวมถึงการ
พบโบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใชและเครื่องประดับที่ทําจากวัสดุตา ง ๆ อาทิ หิน ดิน เผา กระดูก
และเปลือกหอยทะเล โดยตัวอยางแหลงโบราณคดีสมัยหินใหมที่สําคัญ ไดแก แหลงโบราณคดีบานโนนวัด
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปนตน
สมั ย สํ าริ ด อายุ รา ว ๓,๕ ๐๐ – ๒,๕๐ ๐ ป ม า แล ว จ า กหลั กฐา นท าง โบร าณค ดี
สมัยกอนประวัติศาสตรของประเทศไทยในระยะเวลาตั้งแตชวงระหวางราว ๓,๕๐๐ – ๒,๕๐๐ ปมาแลว
หรือ สมัยสําริด มีลักษณะเปนชุมชนขนาดใหญ เปน สังคมกสิกรรม โดยพบรอ งรอยการเพาะปลูกขา ว
การเลี้ยงสัตว การหาของปาลาสัตว และการจับสัตวน้ํา นอกจากนี้ยังพบหลักฐานการผลิตภาชนะดินเผา
รวมถึงการถลุงโลหะประเภททองแดงและดีบุก อันเปนวัตถุดบิ สําคัญในการผลิต “สําริด” ซึ่งในสมัยนี้นิยม
ใชสําริดทําเครื่อ งมือเครื่องใชและเครื่องประดับเปน อยางมาก ซึ่งสันนิษฐานวานา จะเปนกิจ กรรมหรือ
อุตสาหกรรมของชุม ชนในชว งหนา แลง สว นประเพณีการฝ งศพเริ่ม มีแบบแผนอยา งชัดเจนมากขึ้ น
กลาวคือ เริ่มปรากฏการวางศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว และมีการบรรจุสิ่งของฝงลงไปในหลุม
รวมกับศพ ในขณะที่บางแหงมีการทุบภาชนะดินเผาใหแตกกอนนําไปโรยวางทัว่ ทัง้ หลุมกอนทีจ่ ะวางศพลง
ไป และบางแหงมีการทุบภาชนะดินเผาใหแตกแลวนําไปโรยทับศพที่อ ยูในหลุมแลวอีกดวย โดยตัว อยา ง
แหลงโบราณคดีสมัยสําริดทีส่ ําคัญไดแก แหลงโบราณคดีบานโนนวัด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
และแหลงโบราณคดีบานปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปนตน

โคราชศึกษา ๖

สมัยเหล็ก อายุราว ๒,๕๐๐ – ๑,๕๐๐ ปมาแลว ปรากฏรองรอยของการติดตอแลกเปลี่ยนสินคา
ระหวางชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (รวมถึงประเทศ
ไทย) กับกลุมประเทศทางตะวันออก (จีนและเวียดนาม) ตั้ง แตชว งกอนประวัติศาสตรตอนปลายราว
พุทธศตวรรษที่ ๑-๗ โดยการคนพบกลองมโหระทึกสําริดแบบเฮเกอร I ซึ่งเปนกลองในวัฒนธรรมดองซอน
หรื อ ดง เซิ น (Dong Son) วัฒ นธรรมที่เ จริ ญ รุง เรื อ งแถบแหลง โบราณคดี ด องซอน มณฑลแธงฮั ว
บริเวณตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ราว ๒,๕๐๐ – ๑,๗๐๐ ปมาแลว ซึ่งพบในแหลงโบราณคดีหลาย
แหงทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยพบมากในประเทศมาเลเซียและหมูเกาะซุนดา สวนประเทศ
ไทยพบมากแถบภาคตะวันตกและภาคใต สวนในบริเวณอีสานใตพบแถบจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพแสดงแหลงที่พบกลองมโหระทึก
ภาพกลองมโหระทึก
พบแถบจังหวัดอุบลราชธานี

โคราชศึกษา ๗

ในแหลงโบราณคดีสมัยเหล็ก ยังมักพบหลักฐานของการติดตอคาขายหรือการแลกเปลี่ยนสินคา
กับดิน แดนที่อยูหา งไกล ดังจะเห็นไดจากการคนพบโบราณวัตถุที่มาจากตางถิ่นประเภทเครื่อ งประดับ
ทั้งเครื่องประดับจากเปลือกหอยทะเล ลูกปดหินคารเนเลียน และลูกปดหินอาเกต ที่นําเขามาจากประเทศ
อินเดีย รวมถึงประเพณีการฝงศพในสมัยนี้มีลักษณะคลา ยคลึงกับสมัยสําริด กลา วคือ มีการวางศพใน
ลักษณะนอนหงายเหยียดยาว การบรรจุสิ่ง ของฝงลงไปในหลุมรว มกับศพ มีการทุบภาชนะดินเผาที่
สมบูรณใหแตกกอนนําไปปูรองบริเวณที่จ ะฝงศพ และยังมีการอุทิศเครื่องมือเหล็กที่มีการจงใจทําใหงอ
หรื อ บิ ด เบี้ย ว โดยตั ว อย า งแหล ง โบราณคดี ส มั ย สํ า ริ ด ที่ สํ า คั ญ ได แ ก แหล ง โบราณคดี เ นิ น อุ โ ลก
แหลงโบราณคดีบานโนนวัด และแหลงโบราณคดีบานปราสาท จังหวัดนครราชสีมา เปนตน

ภาพแผนที่แสดงรองรอยการติดตอแลกเปลี่ยนสินคาระหวางชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย
ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับกลุมประเทศทางตะวันตก

โคราชศึกษา ๘

นอกจากนี้ ในแหลงโบราณคดีสมัยเหล็ก ยังปรากฏภาพเขียนสีโบราณ หรือ ศิลปะถ้ํา ซึ่งเปน
งานศิลปะซึ่งไดสรางขึ้น บนผนังถ้ํา หรือเพิงผา ไดแก ภาพเขียนสี ภาพขูดขีด ภาพแกะสลัก รวมไปถึง
ประติมากรรมดินและปูนปนบนผนังหิน ซึ่งภาพเขียนสีโบราณหรืองานศิลปะถ้ําที่พบมีอายุตั้งแตยุคกอน
ประวัติศาสตรจนถึงยุคประวัติศาสตร โดยภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตรที่พบอยูเปนจํานวนมากตาม
ผนั ง และเพดานเพิ ง หิ น ตา ง ๆ เปน หลัก ฐานที่ แ สดงถึง การใชพื้ น ที่ เพิง หิน ในลั ก ษณะที่แ ตกตา งกั น
โดยสามารถแบงเพิงหินแหลงภาพเขียนสีออกไดเปน ๓ ลักษณะ คือ แหลงภาพเขียนสีที่ใชเพื่อเปนแหลง
ที่อยูอาศัย แหลงภาพเขียนสีที่แสดงอาณาเขต และแหลงภาพเขียนสีที่ใชในการประกอบพิธีกรรม อาทิ
แหลงภาพเขียนสีผาแตม จังหวัดอุบลราชธานี แหลงภาพเขียนสีเขาจันทรงาม จังหวัดนครราชสีมา เปนตน
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิถีการดํารงชีวิต และลักษณะการอยูอาศัย รวมถึงหากผูที่ศึกษาพิจารณาใหลึกซึง้ ก็จะ
พบวาภาพเขียนสีโบราณเหลานี้ยังมีแตคติความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์แฝงเรนอยูดวยเชนกัน

แหลงภาพเขียนสีผาแตม จังหวัดอุบลราชธานี

โคราชศึกษา ๙

อีสานใต : สมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร
สมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร หรือยุคหัวเลี้ยวหัวตอ ราวพุทธศตวรรษที่ ๖-๑๑ ปรากฏรองรอย
หลักฐานการรับอิทธิพลพระพุทธศาสนา ศิลปะอมราวดีตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ ๘-๑๐ ซึ่งถือวาเปน
สวนหนึ่งของการเผยแพรศาสนาในระยะเริ่มแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยพบประติมากรรม
ดิน เผารูปพุท ธสาวกสามองคถือ บาตร ครองจีว รตามแบบศิล ปะอมราวดี และประติมากรรมปูน ป น
รูปพระพุท ธรูปนาคปรก ประทับนั่งขัดพระบาทแบบหลวม ๆ ตามแบบศิลปะอมราวดี ซึ่งเปนหลักฐาน
ทางโบราณคดี พ บที่ เ มื อ งโบราณอู ท อง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี พระพุ ท ธรู ป นาคปรก พบที่ บ า นฝ า ย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย (ปจจุบัน ประดิษฐานที่วัดอุทัยมัคคาราม อําเภอหว ยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา) ภาพสลักนูนต่ําประดับขอบสระแกวและรอยพระพุทธบาท บริเวณโบราณสถานสระมรกต
แหลงโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และพระพุทธรูปศิลปะอมราวดีองคอื่นๆ ที่พบในเขต
จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประติ ม ากรรมดิ น เผารู ป พุ ท ธสาวกสามองค
ถื อ บ า ต ร ครอง จี ว รต า มแ บบศิ ล ปะ อมรา ว ดี /
จังหวัดนครราชสีมา)

ภาพพระพุ ทธรู ปนาคปรก พบที่บา นฝ า ย
อํ า เภ อลํ าปลา ย มาศ จั งห วั ด บุ รี รั ม ย
(ป จจุ บันประดิ ษ ฐานที่วั ด อุ ทั ย มั คคาราม
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา)

โคราชศึกษา ๑๐

ภาพแผนที่แสดงแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี

อีสานใต : สมัยทวารวดี
สมัยทวารวดี อายุร าวพุท ธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖ ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีทั้ง จาก
การสํารวจและขุดคนตามชุมชนและเมืองโบราณหลายแหงในประเทศไทย โดยเมืองโบราณในวัฒนธรรม
ทวารวดีสวนใหญจะตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําสําคัญ รวมถึงบริเวณลุมแมน้ํามูล – ชี อาทิ เมือ งโบราณ
เสมา เมืองโบราณเมืองฝาย เมืองโบราณนครจําปาศรี เมืองโบราณฟาแดดสงยาง เปนตน

โคราชศึกษา ๑๑

ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ อิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางไดขยายมายังดินแดนบริเวณ
ที่เปนจังหวัดนครราชสีมาในปจจุบัน (เมืองโบราณเสมา) และนับวาเปนศูนยกลางการกระจายวัฒนธรรม
ทวารวดีไปยังดินแดนตาง ๆ ภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณลุมแมน้ําโขง อาทิ เมือ งโบราณ
ฟา แดดสงยาง จัง หวัดกาฬสิน ธุ แหลงโบราณคดีบา นชีท วน จังหวัด อุบลราชธานี แหลง โบราณคดี
บานตาดทอง จังหวัดยโสธร เปนตน
นอกจากนี้ แหลงโบราณคดีสมัย ทวารวดียังพบรองรอยของการสรางชุมชนโบราณทั้งประเภท
ที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ และไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ ซึ่งรูปแบบการสรางชุมชนในลักษณะของการมีคูน้ํา
คันดินเปนการรับรูปแบบการสรางเมืองจากวัฒนธรรมอินเดียควบคูกับการรับเอาอิทธิพลพระพุทธศาสนา
เขามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยรองรอยของชุมชนโบราณประเภทที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ
จะมีรูปทรงที่หลากหลาย ทั้งแบบรูปวงกลม แบบรูปวงรี แบบสี่เหลี่ยม หรือแบบเหลี่ยมมุมมน และอาจ
มีคูน้ําคันดินมากกวาหนึ่งชั้นก็ได
พระพุทธรูป ในอีสานใตพบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีกระจายตัวไปทั่วทั้งไป อาทิ เมือ งโบราณ
เสมา อํา เภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมือ งโบราณแถบจังหวัดบุรีรัมย เมือ งโบราณบา นคอนสวรรค
อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ เปนตน ซึ่งพบทั้งลัทธิเถรวาทและมหายาน และทั้งที่แบบรับเอาอิท ธิพล
จากภาคกลางของประเทศไทย และรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมร

พระพุทธรูปทรงแสดงธรรม
(วิตรรกะมุทรา) สองพระหัตถ
ปจจุบัน จัด แสดงภายใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหาวีรวงศ

พระพุทธรูปสําริด วัฒนธรรมเขมร
พบแถบอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
ปจจุบนั จัด แสดงภายใน

Avery Brundage Collection,
City and Country of

โคราชศึกษา ๑๒

ใบเสมาทวารวดี เป น งานศิ ล ปกรรมสมั ย ทวารวดี ที่ เ ป น เอกลั ก ษณ แ ละพบเฉพา ะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ที่สรา งขึ้น มาเพื่อกํา หนดขอบเขตหรือบริเวณเพื่อการประกอบ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีสถานะเปนพระอุโบสถในการประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆหรือ
เพือ่ เปนสถานที่เคารพบูชาของกลุมคนที่นับถือ ทั้งนี้ก็เพื่อตองการใหเปนเครื่องหมายของพื้นที่ศักดิ์สิท ธิ์
หรือขอบเขตสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางจารึกบนใบเสมาที่เปนหลักฐานวาศิลาจารึกหลักนี้
สรางนั้นถูกสรางดวยวัตถุประสงคเพื่อใชเปนใบเสมา
จารึกวัดโนนศิลา ๒ บานโนนศิลา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน จารึก
อักษรหลังปลลวะภาษามอญ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๕ มีขอความระบุวา
“…นี่คือ การสรา งเสมา บุญของนะมหายุตทรงคณะ (?) โกกุรุง โกปฌาย พรหม
โกมาง เสมานี้… ”
จารึกสถาปนาสีมา (ขก.๒) พบจากอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
จารึกบนแทงหินขนาดใหญทรงกลมยาว มีจารึก ๑ ดาน ๒ บรรทัด (รูปที่ ๔) อายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๔ เปน อักษรหลังปลลวะ ภาษาสันสกฤต มีความวา
“พระเถระรูปใดเปน ผูอัน พราหมณเปน ตน บูช าแลว พระเถระรูปนั้น พรอ มดว ย
พระภิกษุทั้งหลาย ไดสถาปนาศิลานี้ใหเปน สีมา สีมานี้อัน สงฆสมมติดีแลว ได
สําเร็จ (ไดม)ี ในวันขึ้น ๑๐ ค่ํา เดือน ๕ แหงวิศิษฎกาล (เวลาอันเปนมงคล) ในป
แหงความสดใส… ”
จารึกหินขอน ๑ (นม.๒๘) พบจากบานหินขอน อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา จารึกบนเสาหินสี่เหลี่ยมทั้ง ๔ ดาน อักษรหลังปลลวะ ภาษาสันสกฤต
และเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๔ โดยคําจารึกในดา นที่ ๑ บทที่ ๑ มีคํา
แปลดังนี้ “…มีทานศรีราชภิกษุ ซึ่งบาทบงกชไดรับการเคารพบูชาจาก …แหงศรีษะ
ของบุรุษผูมีชื่อเสียง ทา นไดสรา งเสมาศิลา ๔ หลัก ซึ่งมีลักษณะอยางดียิ่งและ
งดงาม ไดถวายวัด ๑๐ วัดแกคณะสงฆ ประกอบไปดวยองคแหงพระสุคต ทุงนา
ทาส ฯลฯ และจีวร ๒ ผืน พรอมกับกฐินและเจดีย…
 ”

โคราชศึกษา ๑๓

ใบเสมาหินที่พบในเขตบริเวณลุมแมน้ํามูลนี้เปนของที่เกี่ยวเนื่อ งกับศิลปกรรมแบบทวารวดีเปน
สวนใหญ ไดแก
๑. กลุมใบเสมาเมืองเสมา (ราง) เขตบานหินตั้ง อํา เภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปน
เมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญ ใบเสมาที่นี่เปนหินทรายประเภทรูปทรงธรรมชาติ ลักษณะเปนการ
ปกแบบปกเปนกลุมไมกําหนดตําแหนงหรือทิศทาง
๒. กลุมใบเสมาบานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปนใบเสมาหินทรายแบบรูปทรง
ธรรมชาติปกกระจายอยูทั่วบริเวณหนึ่ง โดยไมกําหนดทิศทาง บางจุดปกใบเสมาคู บางจุดปกเพียงในเดียว
๓. ใบเสมาในเขตเมืองโบราณรางสมัยทวารวดี ที่บานแสลงโทน อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
มีอยู ๓ กลุมคือ ภายในกํา แพงเมือ ง ง ๒ กลุม ที่บริเวณศาลเจา และโคกพระนอนหนา โรงพักตํารวจ
สวนอีกกลุมอยูนอกคูเมืองดานทิศเหนือลักษณะใบเสมาทั้ง ๓ กลุมเปนหินทรายสีขาวและแดง แบบรูปทรง
ธรรมชาติ ปกกระจายทั่วบริเวณหนึ่ง โดยไมกําหนดทิศทางมีทั้งที่ปกคูและปกเดี่ยว
๔. ใบเสมาในเขตอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเปนกลุมที่ถูกเคลื่อ นยายมาจากบา นปะคํา
ตําบลปะคํา และนํามาเก็บรักษาไวที่วัดโพธิ์ยอ ย พบ ๒ หลักเปนแบบแผน หินใบหนึ่งสลักเปนรูปกลีบบัว
และสถูป อีกใบหนึ่งสลักเปนรูปดอกจันทร
๕. ใบเสมาในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปนแบบแผน หินที่สวนฐาน
สลั ก เป น ลายบั ว สว นตอนบนมีทั้ ง ที่ สลั ก เปน ลายก อ นเมฆ ลายก า นขดแบบทวารวดีแ ละรูป สถู ป
ตั้ง อยูเหนือ บัว บาน ใบเสมากลุมนี้ไ มท ราบที่มาแนชัด แตมีบางทา นกลา ววา เปน ของที่นํา มาจาก
อําเภอโนนสูง
แหลงโบราณคดีที่สําคัญในอีสานใต คือ “เมืองโบราณเสมา” อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
เปน แหลงโบราณคดีและหลักฐานที่เกี่ยวขอ งกับวั ฒนธรรมทวารวดีในบริเวณอีสานใต มีคูน้ํา คัน ดิน
ลอมรอบ ๒ ชั้น เสนผานศูนยกลางตามแนวเหนือ-ใตประมาณ ๑,๗๕๕ เมตร ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก
๑,๘๔๕ เมตร แนวคูน้ําคันดินแสดงใหเห็นถึงเมืองที่ซอนกัน ๒ ชั้น เรียกวา เมืองนอกและเมืองใน กลาวคือ
บริเวณเมืองนอก คือ พื้นทีท่ างเหนือ และเมืองใน คือ พื้นที่ทางใต (มีขนาดเล็กกวา)

โคราชศึกษา ๑๔

จากการขุดคนทางโบราณคดีทําใหทราบวาพื้นที่นี้มีมนุษยอยูอาศัยมาแลวตั้งแตพุท ธศตวรรษที่
๑๐-๑๑ อันตรงกับสมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร ตอมาจึงรับเอาวัฒนธรรมทวารวดีจนกระทัง่ ราวพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๔-๑๗ จึงปรากฏหลักฐานวัฒนธรรมเขมร แต อ ยา งไรก็ตามวัฒ นธรรมเขมรที่เขา มาไมไ ดทํา ให
วัฒนธรรมทวารวดีหายไป แตปรากฏควบคูหรือผสมผสานกันไป โดยเมืองเสมาโบราณ มีพัฒนาการความ
เจริญรุงเรือง ๓ ระยะ คือ
๑. พัฒนาการจากชุมชนสมัยเหล็กตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๑
๒. การรับเอาวัฒนธรรมทวารวดีจากบริเวณลุมแมนา้ํ เจาพระยา ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๕
๓. การรับเอาอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘
โดยคําวา “เสมา” เปนชื่อเมืองโบราณแหงนี้เปนชื่อที่ชาวบานเรียก ซึ่งคงสืบเนื่องมาจากการคนพบ
แผนหินรูปทรงเสมาจํานวนมาก กระจายตัวทั้งภายในและภายนอกเมืองสําหรับชื่อดั้งเดิมของเมืองนี้ยังไม
ทราบแนชัด แตนักวิชาการหลายทานเชื่อ วาเมืองแหงนี้เปนศูนยกลางของอาณาจักร“ศรีจนาศะ” หรือ
“จนาศะปุระ” เพราะจารึกบออีกาที่พบจากเมืองโบราณแหงนี้ กลาวถึง พระราชาแหงศรีจนาศะ อุทิศถวาย
สิ่งของและขาทาสไวแดพระภิกษุเพื่อมุงหวังพระสัมมาสัมโพธิญาณ
จารึ ก อี ก หลั ก หนึ่ ง กล า วถึ ง จนาศะปุ ร ะ ค น พบที่ เ นิ น ดิ น ใกล โ บสถ พ ราหมณ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา แตจารึกหลักนี้ก็คงถูกเคลื่อนยายมาจากสถานที่ดั้งเดิมเปนแน
ซึ่งจารึกทั้งสองใชภาษาสัน สกฤตและเขมร สะทอ นให เห็น ถึงวัฒนธรรมจากเมืองพระนครของ
กัมพูชาที่แผขยายมายังพื้นที่นี้
หลักฐานอีกประการหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดี คือ ฐานพระพุทธรูปหินทราย
สีแดงมีจ ารึก พบที่วัดจันทึก อําเภอปากชอ ง (ปจ จุบันเก็บรักษาไว ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย
จัง หวั ดนครราชสี มา) จารึก เปน อั กษรปลลวะ ภาษาสัน สฤต รูปอัก ษรคล า ยกับ ที่พบในภาคกลาง
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เนื้อความในจารึกแปลไดวา
“พระเทวี (มเหสี) ของเจาแหงทวารวดี ทรงบัญชาใหพระธิดาสรางพระรูปของพระตถาคตนี้ไว”

โคราชศึกษา ๑๕

ซึ่งจารึกที่พบดังกลาวนี้ ยอมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของดินแดนบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ในชวงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ เปนอยางดี

ภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียม แหลงโบราณคดีเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ชิ้นสวนพระพุทธรูปมีจารึก พบที่วัดจันทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

โคราชศึกษา ๑๖

ธรรมจักรศิลา จากโบราณสถานหมายเลข ๒

ธรรมจักรศิลา จากวัดธรรมจักรเสมาราม

พระพุทธรูปไสยาสนศิลาทราย จากวัดธรรมจักรเสมาราม

โคราชศึกษา ๑๗

อีสานใต : สมัยลพบุรี
สมั ย ลพบุ รี

ราวพุ ท ธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๘ จากหลั ก ฐานทางโบราณคดี พบว า

พระมหากษัตริยเขมรเกือบทุกพระองคไดแผอิทธิพลและขยายอํา นาจเขา มายังดินแดนของประเทศไทย
โดยเฉพาะในดินแดนอีสานใต จึงทําใหปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่มีความคลา ยคลึงกับศิลปะเขมร
อยูเปนจํานวนมาก
แตอยางไรก็ตาม แมวาหลักฐานทางโบราณคดีดานงานศิลปกรรมของศิลปะเขมรจะสงอิทธิพล
เขามายังดินแดนของประเทศไทยเปนอยางมากก็ตาม แตก็มีบางชวงระยะเวลาที่รูปแบบและเทคนิคของ
งานศิลปกรรมแบบเขมรในประเทศไทยมีความแตกตางจากอาณาจักรเขมรในประเทศกัมพูชา อีกทั้งยังได
ส ง อิ ท ธิ พ ลย อ นกลั บ ไปยั ง ดิ น แดนของอาณาจั ก รเขมรด ว ยเช น กั น ประกอบกั บ การกํ า หนดอายุ
ตองมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับระยะเวลาของการแพรกระจายอิทธิพลงานศิลปกรรมจากอาณาจักร
เขมรซึ่งมีศูนยกลางอยูในประเทศกัมพูชาที่ตองใชเวลาเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถแพรกระจายในบริเวณ
ดินแดนของประเทศไทยในปจจุบันได
ดังนั้น การแบงยุคสมัยของศิลปะเขมรในดินแดนของประเทศไทย จึงสมควรกําหนดรูปแบบให
เหมาะสมกั บ ช ว งระยะเวลาและรู ป แบบของงานศิ ล ปกรรม เรี ย กว า “ศิ ล ปะร ว มแบบเขมร
ในประเทศไทย” โดยยึดตามราชวงศมหิธรปุระที่มีกําเนิดและครอบครองดินแดนประเทศไทยในราวครึ่ง
แรกของพุทธศตวรรษที่ ๑๗ สมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๖ ซึ่งตอมาไดขึ้นครองราชยเหนือดินแดนกัมพุช เทศะ
และดินแดนนอกกัมพุชเทศะ ซึ่งแบงออกเปน ๑๕ รูปแบบ จาก ๒ สมัยใหญ ดังนี้
๑) ศิลปะรวมแบบเขมรสมัยกอนราชวงศมหิธรปุระ (ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๑๒
จนถึงราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๖) ในบริเวณอีสานใตหลักฐานทางโบราณคดีดานงานศิลปกรรมของ
ศิลปะเขมรที่เกาแกที่สุดคงจะเห็นไดแก ทับหลังศิลปะรวมแบบสมโบรไพรกุก ณ วัดสุปฏนาราม จังหวัด
อุบลราชธานี อายุราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๑๒, ทับหลังศิลปะรวมแบบกํา พงพระ ซึ่งไมทราบที่มา
อย า งแนชัด เพี ย งแผน เดีย ว ซึ่ ง ป จ จุ บั น ตั้ ง แสดงในพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ จัง หวั ด อุ บลราชธานี

โคราชศึกษา ๑๘

ประติมากรรมสัมฤทธิ์จากอําเภอประโคนชัย ประติมากรรมจากบา นฝาย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย และประติมากรรมจากบานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๓ – ราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๔, รูปพระอรรถนารีศวร ศิลปะรวมแบบกุเลน ซึ่งคน พบในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๑๔ – ราวตนพุทธศตวรรษที่ ๑๕

ภาพทับหลังศิลปะรวมแบบสมโบรไพรกุก วัดสุปฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพประติมากรรมพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสําริด
จากบานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพพระอรรถนารีศวร
พบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

โคราชศึกษา ๑๙

นอกจากนี้ ยังปรากฏองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่สําคัญ ไดแก ทับหลังแผน หนึ่งของ
ปราสาทอิฐ จากปราสาทพนมวัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และทับหลังจากสถานพระนารายณ
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปจ จุบัน เก็บรักษาไวในพิพิธภัณ ฑสถานแหงชาติ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เปนสําคัญ, ทับหลังรูปครุฑวาหนะ ศิลปะรว มแบบบาแค็ง จากปราสาทอิฐของปราสาทพนมวัน จังหวัด
นครราชสีมา ราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๕, ปราสาทที่สําคัญในศิลปะรวมแบบเกาะแกร ไดแก ปราสาทอิฐ
ที่ปราสาทเขาพนมรุง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ปราสาทเมืองแขกและปราสาทโนนกู อํา เภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทสังขศิลปชัย อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร สวนประติมากรรมในศิลปะรวมแบบ
เกาะแกร ไดแก เทวรูปจากปราสาทอิฐของปราสาทเขาพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย เทวรูปจากปราสาทเมืองแขก
และปราสาทโนนกู จังหวัดนครราชสีมา เปนสําคัญ, สถาปตยกรรมสําคัญของศิลปะรว มแบบบันทายศรี
ราวครึ่งแรกของพุท ธศตวรรษที่ ๑๖ ไดแก ปราสาทบา นใหมไทยเจริญ อํา เภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
ทับหลังของปราสาทอิฐที่วัดปรางคทอง อําเภอเมือง และปรางคพระโค อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
เปนตน

ภาพทับหลังจากสถานพระนารายณ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพปราสาทโนนกู อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โคราชศึกษา ๒๐

๒) ศิลปะรวมแบบเขมรสมัยราชวงศมหิธรปุระ กําหนดอายุราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๗ จนถึงราวครึ่งหลังของพุท ธศตวรรษที่ ๑๘ ในบริเวณอีสานใตหลักฐานทางโบราณคดีดา นงาน
ศิลปกรรมของศิลปะเขมรเริ่มตนอายุเวลาภายหลังจากศิลปะแบบบาปวนในประเทศกัมพูชาเล็กนอยโดย
ให เ ริ่ ม ต น ตั้ ง แต รั ช กาลของพร ะเจ า ชั ย วรมั น ที่ ๖ ผู ส ถาปน าราชวงศ ม หิ ธ ร ปุ ร ะขึ้ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีปราสาทที่สําคัญในศิลปะรวมแบบบาปวน ไดแก ปราสาทบาน
พลวง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ปรางคนอยของปราสาทเขาพนมรุง อํา เภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
ปราสาทเมืองต่ํา อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ปราสาทสระกําแพงใหญ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี
สะเกษ ปราสาทพนมวัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทตาเมือนธม อําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร เปนตน

ภาพปราสาทพนมวัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โคราชศึกษา ๒๑

ตอมา ศิลปะรวมแบบนครวัด ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษ ที่ ๑๗ – ราวตน พุทธศตวรรษที่
๑๘ หมายถึง ศิลปะที่มีลักษณะคลายคลึงกับศิลปะแบบนครวัดในประเทศกัมพูชา โบราณสถานที่สําคัญ
ในศิลปะรวมแบบนครวัด ไดแก ปรางคองคใหญ และปรางคสองพี่นอง เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ
ปราสาทนารายณ เ จงเวง อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สกลนคร ปราสาทประธานของปราสาทพนมรุ ง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย ปราสาทบานระแงง อําเภอศรีขรภูมิ ปราสาทยายเหงา อําเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร ปราสาทกูสวนแตง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย และ ปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ เปนตน
สวนประติมากรรมในศิลปะรวมแบบนครวัด ไดแก รูปพระโพธิสัตวโลเกศวรจากปราสาท
ตาเมือนธม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร รูปพระศิวะจากอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พระพุทธรูป
ทรงเครื่องประทับยืนและพระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก ทั้งจากภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพปราสาทประธานของปราสาทพนมรุง ตําบลตาเปก
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย

โคราชศึกษา ๒๒

ศิลปะรวมแบบบายน ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ หมายถึง ศิลปะซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับศิลปะ
แบบบายนในประเทศกัมพูชา สถาปตยกรรมที่สําคัญในศิลปะรวมแบบบายน ไดแก ปราสาทวัดเจา จันทร
อําเภอศรีสัชนาลัย ศาลตาผาแดง ปราสาทวัดพระพายหลวง และปราสาทวัดศรีสวาย อําเภอเมืองเกา
จังหวัดสุโขทัย ปรางคสามยอด อํา เภอเมือง จังหวัดลพบุรี ศาสนสถานที่เนิน ทางพระ อํา เภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ปราสาทเมืองสิงห อํา เภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โบราณสถานสระโกสินารายณ
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ปราสาทวัดกําแพงแลง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปรางคพรหมทัต และ
ปรางคหินแดง บริเวณปราสาทหิน พิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา บรรณาลัยของปราสาทเขา
พนมรุง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย กูบานแดง อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
นอกจากนี้ ยังมีโบราณสถานซึ่งเรียกวา “ธรรมศาลา” ดังเชน ปราสาทหนองปลอง อําเภอ
นางรอง และกุฏิฤษี อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ปราสาทตาเมือน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร
สวนสถาปตยกรรมซึ่งหมายถึง “อโรคยศาลา” เปนตนวา กูแกว อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
กูสันตรัตน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปรางคกู อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด ปราสาทกําแพง
นอย อําเภอเมือง ปราสาทบานสมอ อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ ปราสาทตาเมียนโตจ อําเภอกาบเชิง
ปราสาทเฉนี ย ง และปราสาทบ า นช า งป อํ า เภอศรี ข รภู มิ ปราสาทจอมพระ อํ า เภอจอมพระ
ปราสาทบานปราสาท อําเภอสัง ขะ จัง หวัดสุริน ทร ปราสาทโคกปราสาท อํา เภอปะคํา ปราสาทนอ ย
(กุ ฏิ ฤ ษี ) บ า นโคกเมื อ ง และปราสาทกุฏิ ฤ ษี (หนองบั ว ราย) อํ า เภอประโคนชั ย จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย
กูพราหมณจําศีล อําเภอประทาย ปรางคบา นพลสงคราม อําเภอโนนสูง และปรางคครบุรี อํา เภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา เปนตน
สํา หรับประติมากรรมในศิล ปะรว มแบบบายน ไดแก ประติมากรรมจากศาลตาผาแดง
อํา เภอเมือ งเกา จังหวัดสุโขทัย รูปพระโพธิสัตวโลเกศวรเปลงรัศมี รูปพระโพธิสัตวโลเกศวรและรูปนาง
ปรัช ญาปารมิต า จากปราสาทเมื อ งสิง ห อํ า เภอไทรโยค จัง หวัด กาญจนบุ รี พระพุ ท ธรูป นาคปรก
พระรูปเหมือนของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ รวมทั้งประติมากรรมสัมฤทธิ์จ ากปราสาทพิมาย อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา เปนอาทิ

โคราชศึกษา ๒๓

ภาพปรางคพรหมทัต ปราสาทพิมาย
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ภาพพระรูปเหมือนของพระเจาชัยวรมันที่ ๗
จากปรางคพรหมทัต ปราสาทพิมาย
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จารึก ในสมัยลพบุรีมีการคนพบจารึกเขมรโบราณเปนจํานวนมาก โดยจารึกเขมรโบราณที่พบใน
ประเทศไทยพบทั้งจารึกภาษาสันสฤตและภาษาเขมร ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน ๒ กลุม ดังนี้
๑) จารึกสมัยกอนเมืองพระนคร ตัวอยางไดแก
จารึกบานวังไผ พบที่บานวังไผ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ จารึกภาษาสันสกฤต
ไมระบุศักราช แตร ะบุพระนามพระเจาภววรมัน ซึ่งสันนิษฐานวาคือ พระเจาภววรมันที่ ๑ กษัตริยเขมร
สมัยกอนเมืองพระนคร ที่เสด็จขึ้นครองราชยราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒
จารึกพระเจามเหนทรวรมัน (เจา ชายจิตรเสน) พบจํา นวน ๙ หลัก โดยมีเนื้อ ความ
คลา ยคลึง กัน จารึกเกี่ยวกับพระราชประวัติ การสรางศิวลึงค และดินแดนที่ท รงมีชัย ชนะของพระเจา
มเหนทรวรมัน (เจาชายจิตรเสน)
จารึ กพระเจา อิส านวรมัน ที่ ๑ พบในเขตจังหวัดจันทบุรี จารึก ภาษาสันสกฤต ระบุ
พระนามพระเจาอิสานวรมันที่ ๑ กษัตริยเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร ซึ่งครองราชยระหวาง พ.ศ.๑๑๕๙ –
๑๑๘๐
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๒) จารึกสมัยเมืองพระนคร ตัวอยางไดแก
จารึกโนนสัง พบที่บานบึงแก จังหวัดยโสธร จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร ระบุ
พระนามพระเจาอินทรวรมันที่ ๑
จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑ พบที่ปราสาทพนมวัน บานมะคา ตํา บลบานโพธิ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา จารึกภาษาเขมร ระบุศักราช พ.ศ.๑๔๓๓ และพระนามพระเจายโศวรมันที่ ๑
จารึ กเพนีย ด พบที่เมื อ งพนีย ด ตํา บลคลองนารายณ อํา เภอเมือ ง จั งหวั ดจัน ทบุ รี
จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร ระบุพระนามพระเจายโศวรมันที่ ๑
จารึก บา นพุท รา จังหวัดนครราชสีมา จารึกภาษาสัน สกฤต ระบุพระนาม รุท รโลก
ซึ่งเปนพระนามของพระเจาหรรษวรมันที่ ๑ เมื่อสิ้นพระชนมแลว
จารึกบานตาดทอง พบที่บานตาดทอง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร จารึกระบุพระนาม
รุทรโลก ซึ่งเปนพระนามของพระเจาหรรษวรมันที่ ๑ เมื่อสิ้นพระชนมแลว และพระนามพระเจาอิสานวรมัน
ที่ ๒
จารึกอัญชัยวรมัน พบที่จังหวัดลพบุรี จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร ระบุพระนาม
พระเจาชัยวรมันที่ ๕
จารึก ปราสาทพนมรุง พบที่ป ราสาทพนมรุ ง ตํา บลตาเปก อํา เภอเฉลิมพระเกียรติ
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย จารึ ก ภาษาสั น สกฤตและภาษาเขมร ระบุ พ ระนามพระเจ า ราเชนทรวรมั น ที่ ๔
และพระนามพระเจาชัยวรมันที่ ๕
จารึกเมืองเสมา พบที่เมืองโบราณเสมา ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
จารึกภาษาสัน สกฤตและเขมร ระบุมหาศักราช ๘๙๓ (พ.ศ.๑๕๑๔) กลา วนมัสการเทพเจาในศาสนา
พราหมณ ไดแก พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม พระอุมา และพระสรัสวดี จากนั้นกลาวถึงพระเจาชัยวรมัน
ที่ ๕ หรือ พระบาทบรมวีร โลก วา ทรงเปน โอรสของพระเจา ราเชนทรวรมัน และทรงสืบ เชื้อ สายมา
จากจันทรวงศ และกลาวถึงพระราชกรณียกิจของพระเจาชัยวรมันที่ ๕
จารึกปราสาทภูมิโปน ๑ และ ๒ พบที่ปราสาทภูมิโปน ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร ระบุพระนามพระเจาราเชนทรวรมันที่ ๔ และพระนามพระเจา
ชัยวรมันที่ ๕
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จารึกสํานักนางขาว พบที่ศาลานางขาว อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จารึกภาษา
สันสกฤต ระบุพระนามพระเจาชัยวรมันที่ ๕
จารึ กศาลสู ง พบที่ ศาลสูง จั งหวัดลพบุรี จารึ ก ภาษาเขมร ระบุมหาศั กราช ๙๔๔
(พ.ศ. ๑๕๖๕) และพระนามพระเจาสุริยวรมันที่ ๑
จารึก ปราสาทหิน พิมาย ๒ พบที่ปราสาทพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จารึกภาษา
สันสกฤตและภาษาเขมร ระบุมหาศักราช ๙๕๘ (พ.ศ.๑๕๗๙) และพระนามพระเจาสุริยวรมันที่ ๑
จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ พบที่ปราสาทพนมวัน บานมะคา ตํา บลบานโพธิ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร มหาศักราช ๙๗๗ (พ.ศ.๑๕๙๘) และพระนาม
พระเจาสุริยวรมันที่ ๑ และพระเจาอุทัยทิตยวรมันที่ ๒
นอกจากนี้ยังมีจารึกที่พบในประเทศกัมพูชา ที่มีความเกี่ยวของกับดินแดนประเทศไทย
และแสดงใหเห็น ถึงการแผขยายอํา นาจทางการเมืองของอาณาจักรเขมรโบราณเขา มายังดิน แดนของ
ประเทศไทยอีกดวย ซึ่งที่สําคัญไดแก
จารึกปราสาทนครวัด พบบริเวณใตภาพสลักขบวนทัพตางชาติที่ติดตามขบวนทัพของ
พระเจาสุริยวรมันที่ ๒ ที่ระบียงดา นทิศใตฝงตะวันตก ๒ ภาพ โดยเปนภาพกองทัพเสียม (สยาม) และ
กองทัพละโว
จารึกปราสาทพระขรรค กลาวถึงเรื่องราวของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ ที่ไดสถาปนาพระชัย
พุทธมหานาถ ไวตามเมืองตาง ๆ อาทิ ลโวทยปุระ (ลพบุร)ี สุวรรณปุระ (สุพรรณบุรี) ฯลฯ และยังระบุการ
สรางวหนิคฤหะ (บานมีไฟ) ๑๗ แหง บนเสนทางจากเมืองพระนครถึงเมืองพิมาย
จารึกปราสาทตาพรหม : จารึกกลาวถึงพระเจ าชัยวรมันที่ ๗ ทรงสรา งอโรคยศาลา
(โรงพยาบาล) จํานวน ๑๐๒ แหง ทั่วราชอาณาจักร
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