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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้ศึกษาข้อมูลแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรมระหว่างไทยกับลาวสมัยอาณาจักรล้านช้างท่ีสะท้อนออกมาใน
รูปแบบปราสาทขอมยอดธาตุเจดีย์ ด้วยเหตุว่าส่วนเรือนธาตุหรือยอดของ
ปราสาทบา้นปราสาท หรือปราสาทบา้นโนนธาต ุอ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรี-
สะเกษ มีรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีคลา้ยคลึงธาตลุาวในสมยัอาณาจกัรลา้นช้าง
อย่างเห็นไดช้ัด อันแสดงถึงความสัมพันธ์และการรับส่งอิทธิพลต่อกันในราว
ปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้พทุธศตวรรษท่ี 23 ตรงกบัไทยสมยัปลายอยุธยา
ถึงตน้รตันโกสินทร ์และยังคงอิทธิพลต่อมา ซึ่งวิธีการศึกษาจะใชก้ารคน้คว้า
ดา้นเอกสาร ส ารวจภาคสนามจากปราสาทบา้นปราสาท และน ามาศกึษาในแต่
ละส่วน รวมถึงหน้าท่ีการใช้งานและความหมายทางด้านประติมานวิทยา 
จากนัน้น ามาเทียบเคียงกับหลักฐานทางเอกสารประวัติศาสตรร์่วมสมัยหรือ
ใกลเ้คียงกบัการสรา้งธาตเุจดียอ์งคนี์เ้พ่ือหาความสมัพนัธร์ะหว่างลาวกบัแควน้
อ่ืน ๆ รอบข้างว่ามีความสอดคล้องกับผลการศึกษาเปรียบเทียบทางด้าน
ประวตัิศาสตรศ์ิลปะหรือไม่อย่างไร ผลการศึกษาพบว่า ปราสาทบา้นปราสาท
ดัง้เดิมเป็นศิลปะขอมลัทธิไศวนิกาย ภายหลงัวฒันธรรมขอมเส่ือมลงจึงไดร้ับ
อิทธิพลจากธาตุเจดียล์าวสมัยอาณาจักรลา้นชา้งท่ีมีเรือนธาตุเพิ่มมุมทรงบัว
เหล่ียม มีฐานเป็นปราสาทขอม ลักษณะโดยรวมคล้ายพระธาตุพนม จังหวัด
นครพนม และพระธาตหุลวงเวียงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
ค าส าคัญ:  ปราสาทบา้นปราสาท,  อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ,  

     รูปแบบธาตเุจดียส์มยัอาณาจกัรลา้นชา้ง 
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ABSTRACT 
 

 This article focusing on historical, social and cultural contextual 
information of Thailand and Laos in Lan Xang period specialized in patterns 
of the Khmer’s pagoda pinnacles. Due to the pagoda pinnacles at Prasat 
Ban Prasat (also known as Prasat Ban Non Tat) in Huai Thap Than District 
of Sisaket Province were explicitly found to have artistic patterns similar to 
those of Laos in Lan Xang period, it showed relationships and passing the 
torch of the two countries in the late 19th B.E. to the early 23rd B.E., or from 
the late period of Ayutthaya to the early period of Rattanakosin, and these 
still influence to nowadays. Collecting data began from examining each 
part of documentary study and field survey at Prasat Ban Prasat to find the 
pagodas’ functions and Iconography meaning. Then, they were compared 
with contemporary historical document or related records close to the 
pagodas’ construction in order to find how relationships between Laos and 
its surrounded kingdoms interrelated to comparative results of artistry 
history. Results showed that the pagodas’ artistry patterns at Prasat Ban 
Prasat were formerly of the Khmer’s Shivaism. Later when the Khmer 
culture was deteriorated, influence of pagodas’ artistry patterns of Lan 
Xang period was replaced, as shown in a squared lotus shaped cornice 
with Khmer castle’ base. The overall appearances of these patterns were 
explicitly seen in Phra That Phanom of Nakhon Phanom in Thailand and 
Pha That Luang of Vientiane in Laos.                       
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1. บทน า 
 
 บา้นปราสาท ต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ห่าง
จากตวัอ าเภอเมืองศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 45 กิโลเมตร 
(ส าลี ศรปัญญา, 2544: 11) ทัง้นีจ้ากพระนิพนธ์เรื่อง “ต านานพระพุทธเจดีย์” 
ของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ระบุว่า ธาตเุจดียคื์อสิ่งปลูกสรา้งท่ี
บรรจุพระธาตุหรืออัฐิ จะหมายถึงเรือนประธานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ท่ี
ประดิษฐานองคศ์ิวลึงคห์รือเทวรูป (สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2547: 
51) ส่วนลาว เรียกปราสาทว่ากู่ เรียกธาตวุ่าธาต ุ(ประภสัสร ์ชวูิเชียร. 2561: 17) 
แต่ผูว้ิจยัพบว่า ชุมชนแถบนีไ้ดเ้รียกศาสนสถานแห่งนีใ้นทอ้งถ่ินว่า “ปราสาท
บา้นโนนธาต”ุ คือมีทัง้ความเช่ือแบบคตพิราหมณ-์ฮินด ูและคตแิบบพทุธศาสนา
ในวัฒนธรรมล้านช้างผสมกัน คือมีทั้งช่ือ “ปราสาท” และ “ธาตุ” อันเป็น
เอกลกัษณข์องทอ้งถ่ินนั่นเอง ซึ่งค  าว่า “ปราสาท” มีท่ีมาจากช่ือบา้นนามเมือง
มาจาก “ปราสาท 3 หลงั” ท่ีมีมาแตโ่บราณ เดิมเป็นท่ีเนินสงูท่ีมีปราสาท 3 หลงั
อยู่ตรงกลางเนินดิน มีผูร้ิเริ่มก่อตัง้บา้นรอบเนินดินนัน้เพราะเห็นว่ามีความอุดม
สมบูรณ ์คือ มีตน้ไม ้หนองน า้ และคลองน า้ผ่าน พืน้ท่ีแถบนีเ้รียกตามภาษา
พืน้บา้นวา่ “โนนธาต”ุ หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “เนินปราสาท” นั่นเอง ตอ่มาจึง
ไดมี้ผูร้ิเริ่มก่อตัง้วดัในบริเวณเนินดินนัน้ช่ือวดัปราสาท โดยมีหมู่บา้นลอ้มรอบ
ใกลเ้คียงก็มีบา้นโนนธาตุ บา้นปราสาทต ่า บา้นโนนดง้ บา้นก่อเลา บา้นห่อง 
บ้านกะทิ  และโรงเรียนบ้านปราสาทก่อตั้งเม่ือวันท่ี  3 มิถุนายน 2514 
(ประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัศรีสะเกษ, 2549: 
269) โดยแถบบา้นปราสาทยงัมีรอ่งรอยของศาสนสถานท่ีบง่บอกถึงความรุง่เรือง
ของอดีตอยู ่มีปราสาทบา้นปราสาท สระน า้ ก าแพง ซากอาคารสิ่งก่อสรา้งหลาย
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แห่ง รวมถึงโครงกระดกูมนุษยโ์บราณดว้ย มีการขุดพบหมอ้ ไหโบราณ กระปกุ
น ้าหอม คนโท ลูกปัด ตลอดจนเครื่องส าริดอ่ืน ๆ เป็นจ านวนมาก (ส าลี  
ศรปัญญา, 2544: 40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ปราสาทบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรสีะเกษ   
ที่มา: ธนัยพงศ ์ สารรตัน ์(2563) 

 
 แต่ในบรรดาสิ่งก่อสร้างดังกล่าว สิ่งท่ีส  าคัญท่ีสุดของชุมชนบ้าน
ปราสาทคือ ปราสาทบา้นโนนธาต ุปราสาทบา้นปราสาท หรือธาตบุา้นปราสาท 
ตัง้อยู่ในบริเวณวัดปราสาทพนาราม หรือ วัดปราสาท หมู่ 1 ต  าบลปราสาท 
อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ โดยตัง้อยู่บนเนินดินขนาดใหญ่ ในอดีตเคย
มีร่องน า้ล้อมรอบ ปัจจุบันถูกถมและไดก้ลบท านาจนหมดสิน้ คงเหลือเพียง
บางส่วนทางดา้นทิศตะวันตกเท่านัน้ (ส าลี ศรปัญญา, 2544: 36) ซึ่งลักษณะ
เด่นจะประกอบดว้ยปราสาท 3 หลัง ลักษณะของแต่ละหลังเป็นรูปส่ีเหล่ียม
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จตัรุสัยอ่มมุไมส้ิบสอง ก่อดว้ยอิฐรูปรา่งคอ่นขา้งสมบรูณ ์คือ มีเรือนธาตแุลว้ก่อ
ยอดแหลมขึน้ไปในลกัษณะคลา้ยปราสาทเมืองที จงัหวดัสรุนิทร ์มีประตเูขา้ดา้น
ทิศตะวนัออก (โบราณสถานในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ, 2551: 30) โดยองคป์ราสาท
ตัง้อยู่บนฐานศิลาแลงส่ีเหล่ียมจัตรุสั ปราสาทองคก์ลางสูง 13 เมตร ส่วนสอง
องคท่ี์ขนาบเหนือใตส้งู 15 เมตร (ส าลี ศรปัญญา, 2544: 36) สนันิษฐานว่าองค์
กลางเกิดการทรุดตวัภายหลงั จึงมีขนาดไม่สูงเท่ากับองคซ์า้ยและขวา (สุริยา 
ทรรทรานนท์, 2563: สัมภาษณ์) หรืออาจมีการขุดท าลายจนทรุดตัวโดยคน
ทอ้งถ่ิน ดงับทกวีท่ีวา่ “ยอดปราสาท เรียวหยกั หกัมมุยอ่ ขา้วบณิฑ ์พุม่พกั อิฐหกั
เฉ ทัง้สามองค ์เอียงขอด ยอดหักเพ ดว้ยคนเก ชั่วขุด ฐานทรุดพงั” (ภราดร ศร
ปัญญา และคณะ, 2559: 18) แตศ่รีศกัร วลัลิโภดม ตัง้ขอ้สงัเกตว่า ยอดปราสาท
องคก์ลางท่ีเป็นองคส์  าคัญกลับมียอดต ่ากว่ายอดปราสาทสองหลงัท่ีขนาบอยู ่
ขา้ง ๆ  นบัเป็นการกระท าโดยเจตนา สะทอ้นใหเ้ห็นแนวคดิและความเช่ือบางอยา่ง
ท่ีคนในทอ้งถ่ินเจตนาท าขึน้ (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2531: 477-479) 

 
 
 
ภาพที่ 2 แผนที่จงัหวดัศรีสะเกษแสดง
ที่ตัง้ของปราสาทบา้นปราสาททางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดั   
ที่มา: ส  าล ีศรปัญญา (2544: 1) 
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 จากบนัทกึทางประวตัิศาสตรท์ัง้ไทยและลาว แสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธ์
ท่ีมีตอ่กนัมาโดยตลอดทัง้ ในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม แม้
บางช่วงจะมีการกระทบกระทั่งกนัจนน าไปสู่สงคราม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสงครามท่ี
เกิดขึน้ในช่วงปลายอยธุยา ธนบรุี จนถึงสมยัตน้รตันโกสินทรข์องไทย หากแต่ผล
ของสงครามสิ่งหนึ่งท่ีปรากฏเป็นหลักฐานอยู่เสมอคือบรรดางานศิลปกรรมท่ี
สามารถใชเ้ป็นเครื่องสะทอ้นประวัติศาสตรแ์ละความสัมพันธ์ต่อกัน ปราสาท
บ้านปราสาทถือเป็นตัวอย่างหนึ่งในการศึกษาทั้งด้านประวัติศาสตร์และ
ศิลปกรรมระหว่างไทยกับลาวโดยเฉพาะรูปแบบธาตุเจดีย์สมัยอาณาจักร 
ลา้นชา้ง ดว้ยเหตวุ่าภายหลงัการเส่ือมสลายวฒันธรรมขอมในพืน้ท่ี และมีกลุ่ม
คนในวฒันธรรมลาวลา้นชา้งไดเ้ขา้มาตัง้ถ่ินฐานยังพืน้ท่ีแถบนีแ้ละน ารูปแบบ
ธาตุลาวไปสรา้งหรือดัดแปลงยังเมืองของตนดงัศาสนสถานท่ีปรากฏในพืน้ท่ี
จงัหวดัศรีสะเกษและจงัหวดัใกลเ้คียง เชน่ ปราสาทบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทบั
ทัน ธาตุเมืองจันทร ์อ าเภอเมืองจันทร ์ธาตุท่ีวัดเขียนบูรพาราม อ าเภอขุขันธ์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ และปราสาทศีขรภูมิ อ าเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร ์โดยเรือน
ยอดหรือชั้นหลังคาทั้งหมดถูกดัดแปลงจนมีรูปทรงสูงชะลูดหลังจากสิน้สมัย
วัฒนธรรมขอม โดยเอกสารของทางการไม่มีหลักฐานว่าการดัดแปลงเกิดขึน้
เม่ือใด (การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย, 2552: 31) 
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ภาพท่ี 3 ทางเขา้เนินสูงที่แวดล้อมดว้ยป่าของปราสาทบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทับทัน 
จงัหวดัศรสีะเกษ  ที่มา: ธนัยพงศ ์ สารรตัน ์(2563) 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่พบงานศึกษาท่ีว่า
ดว้ยเรื่องเหล่านีโ้ดยตรง มีเพียงงานศึกษาของวิโรฒ ศรีสุโร (2539) เรื่อง “ธาตุ
อีสาน” ท่ีกล่าวถึงภาพรวมของงานศิลปกรรมประเภทธาตใุนภาคอีสาน งานวิจยั
ของพงศผ์กา ทีบวับาน (2559) เรื่อง “ปราสาทเขมรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: 
การซ่อมแปลงและแรงบนัดาลใจสู่ธาตุเจดีย”์ ท่ีกล่าวถึงพืน้ท่ีแถบศรีสะเกษใน
บางส่วน แตย่งัไม่ไดอ้ธิบายความสมัพนัธท์างประวตัิศาสตรร์ะหว่างไทยกับลาว
สมยัลา้นชา้งท่ีชดัเจน เช่นเดียวกับบทความวิจยัของพงศผ์กา ทีบวับาน (2560) 
เรื่อง “ปราสาทวดัปรางคท์อง อ าเภอเมืองฯ จงัหวดันครราชสีมา: การซ่อมแปลง
ปราสาทเขมรและแรงบนัดาลใจรูปแบบพระธาตเุจดียท์รงบวัเหล่ียมในศิลปะลาว
ล้านช้าง” ท่ีใช้กรณีศึกษาท่ีปราสาทวัดปรางค์ทอง อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
นครราชสีมา เท่านั้น งานวิจัยของเกศินี ศรีวงคษ์า (2552) เรื่อง “เจดีย์ทรง
ปราสาทยอดในศิลปะล้านช้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย: 
กรณีศกึษากลุ่มพระธาตบุงัพวน” งานศกึษานีเ้ป็นประโยชนคื์อ ผูเ้ขียนสามารถ
น ามาใชเ้ป็นกรอบศึกษาในประเด็นเจดียศ์ิลปะลาวได ้และงานของกวินวัฒน ์
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หิรญับูรณะ (2563) เรื่อง “ร่องรอยของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธ-
ศาสนาในพืน้ท่ีจังหวัดศรีสะเกษสมัยก่อนพุทธศตวรรษท่ี 23” ท่ีมีการกล่าวถึง
ลักษณะทางกายภาพของปราสาทแห่งนีอ้ยู่บา้ง แต่ยังขาดการอธิบายบริบท
ความเคล่ือนไหวของผู้คนในบริบทประวัติศาสตรท่ี์ส่งผลให้เกิดรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมท่ีแปลกตาในทอ้งถ่ินศรีสะเกษ  
 บทความนี ้จึงตอ้งการเติมเต็มช่องว่างขององคค์วามรูด้ังกล่าวให้มี
ความสมบรูณม์ากขึน้โดยอาศยังานขา้งตน้เป็นแนวทางในการศึกษา อนัจะช่วย
ให้เข้าใจบริบททางสังคมท่ีน ามาสู่การเปล่ียนแปลงทางด้านรูปแบบและ
แนวความคิดในการสรา้งสรรคง์านสถาปัตยกรรมและอาจเป็นแนวทางใหก้ับผูท่ี้
สนใจศกึษาวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปในอนาคต อีกทัง้ท่ีผ่านมายงัไม่เคย
มีการศกึษารวบรวมขอ้มลูทางดา้นประวตัิศาสตรพ์ทุธศิลป์และวฒันธรรมความ
เช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับพระเจดียเ์หล่านีไ้วม้ากสักเท่าใดนักทั้งท่ีมีความส าคัญต่อ
ทอ้งถ่ิน มีคณุคา่ตอ่การศกึษาทางประวตัิศาสตรพ์ทุธศิลปกรรมและสามารถและ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวของพระพุทธศาสนาของจังหวัดศรีสะเกษได ้ซึ่งผู้
ศึกษามีขอ้สงัเกตเบือ้งตน้เก่ียวกับความสัมพันธ์เรื่องรูปแบบระหว่างปราสาท
บา้นปราสาทและรูปทรงพระธาตุท่ีมีแบบอย่างจากธาตุพนมและธาตุหลวง
เวียงจนัทน ์จงึไดน้  ามาวิเคราะหไ์วโ้ดยสงัเขปในบทความนี ้
 
 
 
 
 
 



 

ปีที ่6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

83 รูปแบบธาตุเจดีย์สมัยอาณาจักรล้านช้าง ณ ปราสาทบ้านปราสาท 
อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 

2. วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 
 1. เพ่ือส ารวจเก็บข้อมูลรูปแบบธาตุเจดียส์มัยอาณาจักรล้านช้าง ณ 
ปราสาทบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ 
 2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธท์างประวัติศาสตรร์ะหว่างไทยกับลาวสมัย
ปลายอยธุยาถึงตน้รตันโกสินทร ์
 3. เพ่ือศกึษาประวตัิความเป็นมาและรูปแบบธาตเุจดียส์มยัอาณาจักร
ลา้นชา้ง ณ ปราสาทบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ 
 4. เพ่ือศกึษาอิทธิพลรูปแบบธาตเุจดียส์มยัอาณาจกัรลา้นชา้งท่ีปรากฏ 
ณ ปราสาทบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 1. ส ารวจภาคสนามเพ่ือเก็บขอ้มลูปราสาทบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทบั
ทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีมีอายกุารบรูณะในชว่งสมยัอาณาจกัรลา้นชา้ง 
 2. ศึกษาเอกสารประวัติความเป็นมาและรูปแบบของปราสาทบ้าน
ปราสาทในวฒันธรรมขอม และมีอายกุารบรูณะในชว่ยสมยัอาณาจกัรลา้นชา้ง 
 3. วิเคราะหจ์ากข้อมูลเอกสารและการส ารวจภาคสนามในประเด็น
รูปแบบปราสาทบา้นปราสาทกับธาตุเจดียใ์นศิลปะลา้นชา้งท่ีมีสมมติฐานว่า
เป็นธาตตุน้แบบ 
 4. สรุปรูปแบบธาตุเจดีย์ในสมัยอาณาจักรล้านช้างท่ีส่งอิทธิพลต่อ
รูปแบบปราสาทบา้นปราสาท ณ วัดบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทับทัน จังหวัด 
ศรีสะเกษ 
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4. ขอบเขตการวิจัย 
 
 4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 งานวิจัยนี ้มุ่งศึกษาเฉพาะองค์เรือนธาตุของปราสาทบ้าน
ปราสาทท่ีทราบประวตัิการต่อเติมดัดแปลงจากปราสาทในวฒันธรรมของสมัย
อาณาจกัรลา้นชา้งจากกลุ่มคนเมืองนครจ าปาศกัดิ์และอตัตะปือท่ีเขา้มาตัง้ถ่ิน
ฐานแถบหัวเมืองเขมรป่าดงหรือเป็นปราสาทท่ียังคงแสดงลักษณะการ
ผสมผสานกบัธาตเุจดียใ์นวฒันธรรมลา้นชา้งอย่างชดัเจน 
 4.2 ขอบเขตด้านพืน้ที ่
 ศกึษาเฉพาะรูปแบบศลิปกรรมท่ีบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั 
จงัหวดัศรีสะเกษ 
 
5. นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 
 สมยัอาณาจกัรลา้นชา้ง คือ ชว่งเวลาในราวปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 ถึง
ตน้พทุธศตวรรษท่ี 23 (ตรงกบัช่วงปลายสมยัอยุธยาถึงตน้รตันโกสินทร)์ ซึ่งเป็น
ช่วงท่ีกลุ่มชาวส่วยอพยพขา้มแม่น า้โขงจากเมืองนครจ าปาศกัดิ์และมาตัง้บา้น
แถบดนิแดนเขมรป่าดงรวมถึงอาณาบริเวณบา้นปราสาทดว้ย 
 
6. ทฤษฎี สมมตฐิาน และกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 ในช่วงสมัยอาณาจักรล้านชา้งในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้
พุทธศตวรรษท่ี 23 ในพืน้ท่ีฝ่ังขวาแม่น า้โขง เม่ืออิทธิพลทางการเมืองของขอม
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เส่ือมลงแลว้บริเวณท่ีราบสงูโคราช รวมถึงอาณาบริเวณบา้นเมืองศรีสะเกษต่าง
มีผูค้นอาศยัอยู่เบาบางและปราศจากอิทธิพลทางการเมืองของอาณาจกัรสุโขทยั
และกรุงศรีอยุธยา (วิโรจน ์หีบแก้ว, 2529: 41) โดยมีกลุ่มคนประเภทส่วย ข่า 
เขมร ลาว ตัง้ถ่ินฐานอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของกมัพชูา และส่วนตอน
ใตข้องลาวและยงัเขา้มาตัง้ถ่ินฐานอยู่ในเขตชายขอบของไทยเขมร (สทุศัน ์กอง
ทรพัย,์ 2536: 23) โดยกลุ่มคนส่วนหนึ่งอพยพขา้มแม่น า้โขงจากฝ่ังลาวมาตัง้ถ่ิน
ฐานแถบบริเวณเขมรป่าดงเน่ืองจากเม่ือเกิดอทุกภยัหรือภัยทางเมือง เช่นในราว 
พ.ศ. 2200 พวกส่วยหรือกวยไดอ้พยพมาจากเมืองอัตตะปือ (ไพฑูรย ์มีกุศล, 
2531: 51) และเมืองแสนปาง แลว้แยกยา้ยกันขา้มแม่น า้โขงมาตัง้บา้นเรือนอยู่
เป็นหวัเมืองเขมรป่าดง (เตมิ วิภาคยพ์จนกิจ, 2531: 153) และไมอ่าจกล่าวไดว้่า
เป็นฝีมือซ่อมสร้างของกลุ่มคนลาวฝ่ายเดียว ดังกล่าวสรุปเพ่ือเป็นกรอบ
แนวความคิดการวิจยัเพ่ือใหเ้ห็นความเก่ียวเน่ืองทางประวตัิศาสตรร์ะหว่างไทย
กับลาวในสมัยอาณาจักรลา้นชา้ง อันน าไปสู่รูปแบบธาตุเจดียท่ี์จัดสรา้งและ
ดดัแปลงท่ีบา้นปราสาท ทัง้นีค้วามสมัพนัธด์งักล่าวไดส้่งผลต่อพืน้ท่ีเขมรป่าดง
หลายประการ และหนึ่งในนั้นคือรูปแบบธาตุเจดีย์ของล้านช้างท่ีเกิดการ 
ลอกเลียนหรือน าไปดัดแปลงให้เข้ากับรูปแบบปราสาทขอมท่ีปรากฏอยู่เดิม 
โดยเฉพาะการต่อเติมส่วนเรือนธาตุขององคป์ราสาทบา้นปราสาทนั่นเอง แต่
มลูเหตท่ีุท าใหเ้กิดการซ่อมสรา้งเน่ืองจากผูค้นในภูมิภาคนีมี้ประเพณีความเช่ือ
อยู่อย่างหนึ่งท่ีเหมือนกนัคือไม่นิยมท าลายสิ่งท่ีเป็นโบราณสถาน ซึ่งถึงแมว้่าจะ
เคยเป็นศาสนสถานของระบบความเช่ือท่ีแตกตา่งไปจากความเช่ือท่ีตนนับถือก็
ตามที และเช่ือว่าโบราณสถานนีเ้ป็นสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ีควรฟ้ืนฟูใหสื้บเน่ืองตาม
ความเช่ือ ดว้ยเหตุนีก้ารเปล่ียนแปลงศาสนสถานของพราหมณ์เป็นพุทธจึง
เกิดขึน้ (ธิดา สาระยา, 2540: 54) 
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7. ผลการศึกษา 
 
 7.1 เมืองศรีสะเกษ: ประวัติศาสตร ์กลุ่มคน และความสัมพันธ์
ระหว่างเมืองศรีสะเกษกับล้านช้าง 
 เมืองศรีสะเกษ เป็นเมืองท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตรใ์นพืน้ท่ี
บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และอยู่ในต าแหน่งบริเวณท่ีสามารถติดต่อกบั
พืน้ท่ีตอนเหนือของกัมพชูาและลาวไดส้ะดวก มีความส าคญัทัง้เป็นหวัเมืองท่ีมี
บทบาทในการสูร้บและเป็นทัง้หัวเมืองส าคญัทางพระพุทธศาสนาและศาสนา
พราหมณ-์ฮินดู ท่ีตัง้อยู่ไม่นานก่อนจะถูกทิง้รา้งไป แต่ก็ปรากฏงานศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัอยู่จ  านวนมาก เป็นพืน้ท่ีเก่าแก่และไดร้บัอิทธิพลจาก
ขอมและลา้นชา้ง ท าใหมี้การพบรอ่งรอยแหลง่โบราณคดีหรือโบราณสถานตา่ง ๆ  
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา เช่น สิม (โบสถ)์ 
วิหารพระพุทธรูปและพระเจดียก์ระจายอยู่ตามพืน้ท่ีราบลุ่ม ซึ่งเคยเป็นบริเวณ
ชุมชนโบราณมาก่อน แต่หลักฐานทางศิลปะสถาปัตยกรรมท่ียังสมบูรณ์อยู่
คอ่นขา้งมากท่ีสดุคือ พระเจดียแ์ละธาตเุจดียซ์ึ่งยงัมีความส าคญัตอ่จิตใจในดา้น
ความเช่ือและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินเพราะถือเป็นปชูนียสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ เป็นท่ี
กราบไหวส้กัการะของพทุธศาสนิกชนอีกดว้ย และเมืองศรีสะเกษยงัเก่ียวขอ้งกบั
เหตกุารณใ์นประวตัิศาสตรไ์ทยอยู่หลายครัง้ เช่น เหตกุารณก์ารอพยพของชาว
ลาวตัง้แต ่พ.ศ. 2321 (สมยัธนบรุี) เกิดสงครามกบักรุงศรีสตันาคนหตุ มีการกวาด
ต้อนคนลาวจนถึงมีการอพยพเข้ามามากเม่ือครั้งสงครามปราบปรามเมือง
เวียงจนัทนใ์นสมยักรุงธนบรุี ซึ่งจากภาวะสงครามในยคุตา่ง ๆ ท าใหมี้กลุ่มคนท่ี
หลากหลายอพยพย้ายถ่ินเข้ามาในบริเวณภาคตะวันออกเฉียง-เหนือ รวมทัง้
เมืองศรีสะเกษดว้ย (ศิริพร สเุมธารตัน,์ 2552: 69) ผนวกกบัปัญหาความขดัแยง้
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ภายในราชส านักจ าปาศักดิ์เอง ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ส่วยท่ีเป็นกลุ่มคนใน
ตระกลูไทย-ลาวท่ีอพยพเคล่ือนยา้ยกลุม่ชนเขา้มาตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีอีสานใต ้ซึ่ง
การอพยพของกลุ่มคนดงักล่าวก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสนันิษฐานว่าน่าจะมีจ านวน
มากพอสมควร และสันนิษฐานว่าคงเป็นกลุ่มคนท่ีจะสามารถสร้างงาน
ศิลปกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณข์องลาวในภาคอีสานได ้เช่น พระธาตทุรงบวัเหล่ียม 
ท่ีสอดคล้องกับผลการศึกษาทางด้านประวัติศาสตรศ์ิลปะเน่ืองจากเอกสาร
ประวตัศิาสตรโ์ดยตรงไมไ่ดร้ะบชุดัเจน ซึ่งอาณาจกัรลา้นชา้งถือเป็นยคุท่ีมีความ
รุ่งเรืองทางพุทธศาสนานิกายลงักาวงศ ์ซึ่งเป็นช่วงเวลาร่วมสมยักับอาณาจักร
ธนบรุี ท าใหพ้ระสงฆ ์ผูต้ิดตาม และผูค้นท่ีไดร้บัอิทธิพลจากวฒันธรรมลา้นชา้ง
ไดมี้โอกาสพบเห็นปนีูยสถานท่ีส าคญัของลาว อนัเป็นท่ีมาของแรงบนัดาลใจใน
การสรา้งสถูปเจดียแ์ละธาตท่ีุพยายามถ่ายทอดรูปแบบและรายละเอียดต่าง ๆ 
ใหไ้ดใ้กลเ้คียงกบัของตน้แบบในลาวใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 
 
 7.2 รูปแบบธาตุเจดียส์มัยอาณาจักรล้านช้าง ณ ปราสาทบ้าน
ปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
 จากการส ารวจภาคสนามควบคู่กับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งและวิเคราะหก์ารซ่อมแปลง พบว่า ปราสาทบา้นปราสาท มีลกัษณะ
เป็นปรางคก์่อดว้ยอิฐสามเรียงตามแนวเหนือ-ใต ้ตัง้อยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน 
หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก เดิมเป็นปราสาทในวฒันธรรมขอมมาก่อน ปัจจบุนั
มีลกัษณะผิดแปลกไปจากปรางคข์อม เน่ืองจากมีการดดัแปลงใหเ้ป็นธาตุเจดีย์
รูปแบบพระธาตุบวัเหล่ียมในศิลปะลาวลา้นชา้งเม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี  
23-24 โดยสันนิษฐานจากรูปแบบท่ีมีการเริ่มสร้างเจดีย์ทรงบัวเหล่ียมใน 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในพุทธศตวรรษท่ี 22 และมีการพฒันารูปแบบในสมัย
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ตอ่มา ซึ่งการเคล่ือนไหวของผูค้นในบริเวณนีท้  าใหป้ราสาทเขมรหลายแห่งท่ีถูก
ทิง้รา้งมีการซ่อมแปลงรูปแบบใหเ้ป็นพระธาตเุจดีย ์โดยปรางคอ์งคก์ลางยังคง
สภาพสถาปัตยกรรมขอมเฉพาะส่วนท่ีเป็นประตทูางเขา้ คือ มีทบัหลงัหินทราย
ตัง้อยู่บนกรอบประต ูทบัหลงัดงักล่าวจ าหลกัภาพหนา้กาลหรือเกียรติมุข ภาพ
เหนือเกียรติมขุภาพลบเลือน ดา้นขา้งทัง้สองของทบัหลงัเป็นภาพบคุคลยืนแยก
เขา่อยูภ่ายในซุม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 พระธาตพุนม และพระธาตหุลวงเวียงจนัทน ์เจดียศ์ิลปะลา้นชา้ง 
ที่มา: ธนัยพงศ ์ สารรตัน ์(2560) 

 
 ปรางคด์า้นขา้งอีกสององค ์ถกูดดัแปลงโดยการก่ออิฐปิดประตทูึบทัง้ส่ี
ดา้น แลว้ท าพระพทุธรูปปนูป้ันไวด้า้นหนา้ สว่นยอดถกูดดัแปลงเช่นเดียวกนั คง
ทิง้ชิน้ส่วนทบัหลงัศิลาทรายตกกระจดักระจาย ชิน้ส่วนบางชิน้มีภาพจ าหลักซึ่ง
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เห็นไดว้า่เป็นภาพเล่าเรื่องการกวนเกษียรสมทุร สว่นก าแพงก่อดว้ยศิลาแลงลอ้ม
ทัง้ส่ีดา้น มีโคปรุะอยู่ทางทิศใตแ้ละทิศตะวนัออกเท่านัน้ 
 ปราสาทบา้นปราสาทสรา้งราวพทุธศตวรรษท่ี 16-17 ศิลปะแบบบาปวน 
สรา้งตอ่เติมในสมยัอยธุยาตอนปลายตามลกัษณะท่ีเห็นในปัจจุบนัดว้ยอิทธิพล
วฒันธรรมลา้นชา้ง และเช่ือว่าอิทธิพลทางศิลปกรรมจะตรงกับไทยสมยัอยุธยา
ตอนปลายถึงตน้รตันโกสินทร ์(วิโรฒ ศรีสุโร, 2539: 32) สันนิษฐานว่าสรา้งขึน้
เพ่ือเป็นสถานท่ีเก็บกระดูกของผูค้รองเมือง เป็นธาตุบุคคลส าคัญท่ีถูกท าให้
แตกตา่งจากธาตบุคุคลสามญัทั่วไป ชาวบา้นเรียกวา่ “ธาต”ุ บา้นท่ีตัง้ตวัปราสาท
ชาวบา้นเรียกวา่ “โนนธาต”ุ ซึ่งค  าวา่ “ธาต”ุ ก็หมายถึง ท่ีเก็บอฐิัหรือกระดกูนั่นเอง 
และมีกลุ่มชาวส่วยจากลาวอพยพมาตัง้ถ่ินฐานประมาณพุทธศตวรรษท่ี 19-22 
(สุทศัน ์กองทรพัย,์ 2556: 25) และเช่ือว่าอิทธิพลทางศิลปกรรมแบบลา้นชา้งคง
จะเขา้มามีบทบาทในทอ้งถ่ินในการสรา้งงานศลิปกรรมดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 เขตรัว้ของวดัปราสาทพนาราม  ที่มา: ธนัยพงศ ์ สารรตัน ์(2563) 
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 หากพิจารณาถึงเครื่องบนหรือส่วนยอดของปราสาทองคก์ลางจะมี
ลกัษณะเป็นชัน้เชิงบาตรซอ้นขึน้ไป 3 ชัน้ มีฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรุสัขนาด 3.04 
เมตร สูง 13 เมตร ก่อดว้ยอิฐยอดเรียวแหลมมีพุ่มพัก 3 ชัน้ แต่ละช่วงมีระยะ
คอ่นขา้งหา่งกนั (ภราดร ศรปัญญา และคณะ, 2559: 4) และมีการจดัท าลกัษณะ
เพิ่มมมุลดหลั่นกนัไปตามล าดบั หรือเรียกว่าทรงปรางครู์ปส่ีเหล่ียมจตัรุสัย่อมุม
ไมส้ิบสองทรงเรียว (แหลง่ศลิปกรรมจงัหวดัศรีสะเกษ, 2541: 39) ซึ่งลกัษณะของ
การเพิ่มมุมของปราสาทองคก์ลางนี ้มีขนาดป้านและใหญ่กว่ามุมของปราสาท
องคท์างทิศเหนือและทิศใตเ้ล็กนอ้ย โดยสงัเกตไดว้่าเป็นการเพิ่มมุมไมส้ิบสอง 
ส่วนของยอดสุดประดับด้วยใบเสมาจ าลอง (บูรณ์ภาคย ์ภูมิโภคพัฒน์ และ
เบญจลกัษณ ์รุญเจริญ, มปป.: 9) ซึ่งน่าจะเป็นการมาซ่อมแซมในสมยัหลงั ท า
ใหป้ราสาทมีรูปแบบท่ีแปลกออกไปเป็นลกัษณะพิเศษเฉพาะ ไม่เหมือนกับการ
ท ายอดหรือเครื่องบนตามแบบปราสาทขอมทั่วไป (พิทยา บุนนาค, 2551: 145) 
ซึ่งรูปแบบของปราสาทองคก์ลางนีมี้ลักษณะคล้ายกับปราสาทเมืองจันทร์ 
อ าเภอเมืองจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตา่งกนัตรงส่วนของยอดสุดท่ีปราสาทบา้น
ปราสาทประดบัดว้ยใบเสมาจ าลอง แต่ท่ีปราสาทเมืองจนัทรมี์การประดบัดว้ย
เจดียจ์  าลอง (ศรีศกัร วัลลิโภดม, 2531: 41) ซึ่งลักษณะนีเ้ป็นท่ีนิยมท ากันใน
ศิลปะอยธุยา (สนัติ เล็กสขุมุ, 2544: 64) ชวนใหค้ิดเห็นว่า รูปแบบของปราสาท
ในศิลปะลา้นชา้งอาจเก่ียวขอ้งกับศิลปะอยธุยาผ่านทางรูปแบบศิลปกรรมเจดีย์
ทรงปราสาทยอดบวัเหล่ียมเพิ่มมมุในศิลปะลา้นชา้ง และมีลกัษณะผสมของช่าง
ทอ้งถ่ินและการประดบัตกแตง่แบบศิลปะรตันโกสินทรเ์ขา้รว่มดว้ย 
 จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีกล่าวมาข้างตน้ท าใหส้ันนิษฐานได้ว่า 
แรกเริ่มเดมิทีคงมีการสรา้งปราสาทขึน้เป็นครัง้แรกในสมยัขอมราวประมาณหลงั
พุทธศตวรรษท่ี 17 (โบราณสถานในเขตจังหวัดศรีสะเกษ, 2551: 11) ซึ่งจาก
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ลกัษณะของปราสาทท่ีเป็นปราสาท 3 องค ์เรียงกันในแนวเหนือ-ใตนี้ ้ตามขอ้
สนันิษฐานของรุ่งโรจน ์ธรรมรุง่เรือง ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะเช่นนีเ้ป็นการสรา้งตาม
คติความเช่ือในศาสนาพราหมณ ์เพ่ือใชส้  าหรบัประดิษฐานเทพเจา้ตรีมูรติ โดย
ปราสาทองคก์ลางสรา้งถวายพระศิวะ ปราสาทองคท์างทิศเหนือสรา้งถวายพระ
วิษณุ และปราสาทองคก์ลางสรา้งถวายพระศิวะ ปราสาทองคท์างทิศเหนือสรา้ง
ถวายพระวิษณ ุและปราสาทองคท์างทิศใตส้รา้งถวายพระพรหม มีปราสาทเรียง
กัน 3 องคใ์นแนวเหนือใต ้และอยู่บนฐานไพทีเดียวกัน (รุ่งโรจน ์ธรรมรุ่งเรือง, 
2547: 65)  
 ต่อมาภายหลังได้มีการดัดแปลงหรือซ่อมสร้างส่วนของเรือนธาตุ
ดา้นบนเน่ืองจากยอดปราสาททัง้สามหลงัในศิลปะขอมพงัลงหมด และส่วนของ
ยอดใหมี้รูปแบบใหม่เฉพาะตวัไม่เหมือนกับการท าปราสาทแบบขอมโดยไดร้ับ
การซ่อมแซมต่อเติมจนครบยอด แต่มีการท าลักษณะท่ีคล้ายกันกับปราสาท
เมืองจนัทร ์และดจูากการก่ออิฐท่ีแตกตา่งกนัและรูปทรงของส่วนยอดปราสาทท่ี
มีลกัษณะเฉพาะตวั น่าจะเป็นการบรูณะขึน้ใหม่ในสมยัหลงั ซึ่งอาจเป็นคนกลุ่ม
อ่ืนท่ีไม่ใช่ขอม รวมถึงคนทอ้งถ่ินกลุ่มอ่ืน ๆ ผสมปนเปกันท่ีมีความเจริญและมี
การสืบเน่ืองศิลปกรรมในทางพระพุทธศาสนา (ธิดา สาระยา, 2535: 3) บางที
อาจเป็นกลุ่มชนท้องถ่ินท่ีเคยอาศัยอยู่ในบริเวณแถบนี้ก็เป็นได้ท่ีอพยพ
เคล่ือนยา้ยไปมาตัง้แตป่ลายอยธุยาถึงตน้รตันโกสินทรโ์ดยเฉพาะใน พ.ศ. 2369-
2371 ในชว่งเหตกุารณก์บฏเจา้อนวุงศซ์ึ่งท าใหเ้กิดมีผูค้นเพิ่มมากขึน้อนัมีผลให้
เกิดเมืองใหม่ในภาคอีสานเพิ่มมากขึน้ (ทวีศิลป์ สืบวฒันะ, 2548: 3 ; อศุนา นา
ศรีเคน, 2548: 119) ทัง้นีค้วามสัมพันธ์กับลา้นชา้งท่ีไดผ้่านช่วงระยะเวลาทาง
ประวตัศิาสตรม์าอย่างยาวนาน จงึมีการสะสมบม่เพาะวฒันธรรมรว่มกนั ซึ่งบาง
ช่วงเหตุการณมี์ความเก่ียวพันกันหลายฝ่ายหลายดา้น ทัง้ดา้นการเมืองการ
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ปกครอง ทางดา้นเครือญาติท่ีน่าจะมีทั้งในระดับสูงและระดับล่างทางด้าน
ศาสนา และทางดา้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี เช่ือว่าประวตัิศาสตรท่ี์ยาวนานของ
แต่ละอาณาจักรอาจท าใหเ้กิดพฒันาการทางดา้นวัฒนธรรมท่ีคลา้ยคลึงและ
แตกต่างกันไปบา้ง รวมไปถึงส่วนท่ีหล่อหลอมกลายเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะดา้น
อนัควรคา่ตอ่การศกึษาในรายละเอียดขา้งตน้ สว่นการท่ีมีรูปแบบของส่วนยอดท่ี
คลา้ยกันกับท่ีปราสาทเมืองจนัทรน์ัน้ สนันิษฐานไดว้่าน่าจะเป็นกลุ่มช่างสกุล
เดียวกนัมาบรูณะจงึท าใหมี้รูปทรงท่ีคลา้ยคลงึกนั 
 ในส่วนปราสาทองคท์างทิศเหนือบริเวณเครื่องบนหรือส่วนยอดของ
ปราสาทองคนี์มี้การท ายอดท่ีสงูกว่าปราสาทองคก์ลางมีการท าชัน้ซอ้นขึน้ไป 5 
ชัน้ มีการเพิ่มมมุท่ีเล็กและถ่ีขึน้ไปตามล าดบั มีลกัษณะการเพิ่มมมุเป็นการเพิ่ม
มมุไมส้ิบหก และเม่ือเปรียบเทียบกบัปราสาทองคท์รงทิศใตแ้ลว้ปราสาทองคนี์มี้
ลกัษณะท่ีไดส้ดัส่วนมากกว่า ทัง้รูปทรงของยอดท่ีสอบแคบเขา้จากดา้นล่างไปสู่
ยอดท่ีแสดงว่ามีการเพิ่มมมุท่ีไดส้ดัสว่นและสวยงามกว่าดงัภาพ 
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ภาพที่ 6 แผนผงัวดัปราสาทพนารามและซุม้ประตปูู่ ยา่พญานาค  
ที่มา: ธนัยพงศ ์ สารรตัน ์(2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 รูปแบบธาตเุจดีย ์(สว่นฐานปราสาทผูว้ิจยัใชภ้าพจ าลองแทนเนื่องจากตอ้งการเนน้
เฉพาะส่วนเรือนธาตุ ซึ่งเป็นประเด็นหลกัที่ตอ้งการอธิบายในบทความนี)้  ที่มา: ธันยพงศ ์ 
สารรตัน ์(2563) 
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 ปราสาทองคท์างทิศใตบ้ริเวณเรือนธาตุจะมีการก่ออิฐในช่วงเวลา 2 
สมัย เช่นเดียวกับปราสาทองคก์ลางและองคท์างทิศเหนือ ส่วนเครื่องบนหรือ
ยอดมีการท าชัน้ซอ้นลดหลั่นกนั 3 ชัน้ และมีการท าเพิ่มมมุไมส้ิบหก แตล่กัษณะ
รูปทรงของยอดปราสาทองคนี์ไ้ม่ไดส้ดัส่วน ดแูลว้รูปทรงผิดเพีย้นไป การท าเพิ่ม
มุมก็ดเูล็กบา้งใหญ่บา้งไม่สม ่าเสมอกัน และมีลกัษณะการท ายอดท่ีคล้ายกับ
ปราสาทองคท์ิศตะวันตกเฉียงใตข้องปราสาทศีขรภูมิ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สรุนิทร ์(ศริพิร สเุมธารตัน,์ 2552: 67) 
 กล่าวโดยสรุปคือ ปราสาท 2 องค ์(เหนือ-ใต)้ มีฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียม
จตัรุสัขนาดเดียวกับปราสาทองคก์ลางมีความสงู 15 เมตร แตท่ี่มีการสอปูนนัน้
นา่จะเกิดขึน้ภายหลงั และฝีมือคอ่นขา้งหยาบ สงูกวา่ปราสาทองคก์ลาง 2 เมตร 
ก่อดว้ยอิฐ (ไม่สอปนู) มีเรือนธาตแุละเรือนยอดเรียวแหลม มีพุ่มพกั 5 ชัน้ แตจ่ะ
มีความแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย กลา่วคือ องคท์ิศเหนือจะมีความถ่ีมากกว่าปราสาท
องคท์ิศใต ้
 ปราสาทบ้านปราสาททั้ง 3 องค์ท่ีปรากฏในปัจจุบัน มีลักษณะ
โครงสรา้งทางสถาปัตยเ์ป็นศิลปกรรมยุคใหม่มีอายุประมาณ 7-8 รอ้ยปีมานี ้
แผ่นอิฐและเรือนยอดท่ีเห็นมีลกัษณะทรงขา้วบิณฑค์ลา้ยศิลปะสุโขทยั (สุรพล 
ด าริหก์ุล, 2547: 97 ; สนัติ เล็กสุขุม, 2548: 12) แต่นกัปราชญ์ทอ้งถ่ินและกรม
ศิลปากรลงความเห็นว่าเป็นศิลปะลาว ซึ่งหากจะวิเคราะหล์ักษณะโครงสรา้ง
ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมลาวในอดีตนัน้ ทัง้เรือนธาตแุละเรือนยอดไม่ย่อมมุ 
มีฐานและเรือนธาตเุป็นรูปส่ีเหล่ียม ตน้แบบคือ พระธาตพุนม จงัหวดันครพนม 
และพระธาตหุลวง สปป.ลาว (ประภัสสร ์ชูวิเชียร, 2561: 41 ; สุภัทรดิศ ดิศกุล, 
2547: 74) โดยจะมีลกัษณะเป็นเจดียท์รงมณฑปหรือเจดียท์รงส่ีเหล่ียม (สมชาติ 
มณีโชติ, 2554: 117) ส่วนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงบา้นปราสาท คือ ปราสาทบา้น 
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ระแงง หรือปราสาทศีขรภูมิ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ์จะต่างกันก็เพียง
ปราสาทบา้นระแงง มีขนาดใหญ่กว่า มีปราสาทประธาน และปราสาทบริวารถึง 
5 องค ์แต่ปราสาทบา้นปราสาทมีเพียง 3 องค ์(สุทัศน ์กองทรพัย ,์ 2536: 50 ; 
ประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัเป็นเอกลกัษณข์องจังหวัด
ศรีสะเกษ, 2549: 23) ซึ่งดงักลา่วจะเห็นว่า ธาตเุจดียท์รงบวัเหล่ียมเป็นรูปแบบท่ี
มีพฒันาการตามงานช่างแตล่ะพืน้ท่ีท่ีมีความแตกต่างกันไป ซึ่งมีทัง้ท่ีเป็นเจดีย์
ประธานและเจดียร์ายอยู่ภายในวดั ทัง้นีถื้อไดว้่าเป็นเอกลกัษณข์องศิลปะลาว
ลา้นชา้งท่ีแพรเ่ขา้มาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นจ านวนมาก 
 บริเวณท่ีเห็นการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดไดแ้ก่ ส่วนเรือนธาต ุและส่วน
ของยอดปราสาท ซึ่งปราสาทบา้นปราสาทแห่งนีมี้ความน่าสนใจในเรื่องการ
น าเอารูปแบบท่ีมีความคลา้ยคลึงกับพระธาตุทรงบวัเหล่ียมมาใชใ้นการซ่อม
แปลง ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีมีความนิยมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พระธาตทุรง
บวัเหล่ียม คือ เจดียท่ี์มีส่วนขององคร์ะฆงัเป็นทรงส่ีเหล่ียมย่อมุม เป็นเจดียใ์น
ศลิปะลาวลา้นชา้ง เริ่มเกิดขึน้ราวตน้พทุธศตวรรษท่ี 22 และมีพฒันาการรูปแบบ
เรื่อยมาจากการวิเคราะหซ์่อมแปลงปราสาทบา้นปราสาท ท าใหเ้ห็นว่ามีการ
น าเอารูปแบบเจดีย์ในศิลปะลาวมาใช้ในการซ่อมแปลงส่วนยอด เป็น
ความสมัพนัธก์ันระหว่างศิลปะเขมรกับศิลปะลาวในโบราณสถานเดียวกนั เป็น
สญัลกัษณอ์ย่างหนึ่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงศาสนาในสงัคม จาก
การนบัถือศาสนาพราหมณห์นัมานบัถือพระพุทธศาสนา รวมถึงการอพยพยา้ย
ถ่ินฐานของกลุม่คนลาวดว้ย (ศริชชั พรหมดี, บรรณาธิการ, 2555: 40) 
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ภาพที่ 8 ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัด
สรุนิทร ์ปราสาทเมืองจนัทร ์วดัเขียน
บูรพาราม และโรงเรียนบ้านแทรง 
จังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรากฏธาตุใน
วฒันธรรมลา้นชา้ง   
ที่มา: ธนัยพงศ ์ สารรตัน ์(2563) 
 

8. บทสรุป 
 
 ปราสาทหินบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทับทนั จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นวัด
ประจ าของชุมชนหมู่บา้นปราสาท ซึ่งเป็นศนูยร์วมทางดา้นจิตใจ ความศรทัธา 
ความเช่ือ รวมถึงเป็นศนูยก์ลางทางดา้นประเพณีและวฒันธรรมของคนภายใต้
ชมุชน ดัง้เดิมเป็นศาสนสถานศิลปะของลทัธิไศวนิกาย ภายหลงัวฒันธรรมขอม
เส่ือมลงจึงไดร้บัอิทธิพลจากธาตเุจดียล์าวสมยัอาณาจักรลา้นชา้งท่ีมีเรือนธาตุ
เพิ่มมมุทรงบวัเหล่ียม มีฐานเป็นปราสาทขอม ซึ่งรูปแบบของธาตเุจดียเ์ป็นเจดีย์
ท่ีมีรูปแบบไม่เหมือนกับเจดียใ์นพืน้ท่ีอ่ืน ๆ จนเกิดเป็นธาตเุจดียรู์ปแบบเฉพาะ
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ของเมืองศรีสะเกษ สอดคล้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับการ
อพยพเคล่ือนยา้ยของกลุม่ชนชาวลาวในพืน้ท่ี ท าใหก้ลุม่ชนส่วนใหญ่ท่ีอาศยัอยู่
ในบริเวณนีค้งเป็นชาวลา้นชา้ง รวมไปถึงกลุ่มช่างท่ีสรา้งสรรคง์านศิลปกรรม 
ดงัท่ีมีการผสมกลมกลืนเอารูปแบบของศิลปะขอมรวมเข้ากับเอกลักษณ์ของ
ศิลปะลา้นชา้งไดอ้ย่างลงตวั ในส่วนรูปแบบของธาตุเจดียน์ัน้พบว่ารับกับข้อ
สนันิษฐานท่ีเก่ียวกับความสมัพนัธท์างเครือญาติระหว่างกลุ่มคนท่ีส่งผลใหก้ับ
รูปแบบศิลปกรรมในเมืองศรีสะเกษช่วงตัง้แต่วัฒนธรรมขอมจนถึงวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ราวพทุธศตวรรษท่ี 12-24 ผสมผสานจนกลายเป็นรูปแบบพิเศษท าเป็น
เอกลักษณ ์และพบอยู่เป็นจ านวนหลายแห่งในทอ้งถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ ดว้ย
เหตุผลท่ีกล่าวนี ้ ท  าให้เมืองศรีสะเกษจึงเป็นเหมือนกับจุดศูนย์รวมงาน
ศิลปกรรมจากท่ีต่าง ๆ เช่น ศิลปะขอม ศิลปะลาว และศิลปะไทย แสดงใหเ้ห็น
จากโบราณสถาน รวมถึงธาตุเจดียท่ี์ปราสาทบา้นปราสาทแห่งนีด้ว้ย ในดา้น
รูปแบบธาตกุลุ่มนีมี้การผสมผสานรสนิยมอย่างศิลปะเขมร โดยมีการย่อมุมหรือ
เพิ่มมุม ซึ่งรูปแบบดงักล่าวไม่เป็นท่ีนิยมในรูปแบบธาตุอีสานทั่วไป แต่จะพบ
มากในกลุม่ท่ีไดร้บัอิทธิพลทางศลิปะท่ีมีตอ่กนั โดยเฉพาะศลิปะเขมร  
 
9. อภปิรายผลการศึกษา 
 
 ปราสาทบา้นปราสาท หรือปราสาทบา้นโนนธาต ุหรือปราสาทหว้ยทบัทนั 
ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีอ าเภอหว้ยทบัทนั ซึ่งเป็นดนิแดนส่วนหนึ่งของจงัหวดัศรีสะเกษ 
และอยู่ในลุ่มน า้หว้ยทับทันดา้นตะวนัออก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแอ่งอารยธรรม
โคราชและเป็นแหล่งอารยธรรมท่ีส าคญัแหง่หนึ่งในประเทศไทย เดมิเป็นปราสาท
ในวฒันธรรมคติศาสนาพราหมณใ์นราวพทุธศตวรรษท่ี 18 ตอ่มาถกูปรบัเปล่ียน
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ใหเ้ป็นศาสนสถานทางพระพทุธศาสนา เห็นไดจ้ากส่วนเรือนธาตแุละยอดศาสน
สถานมีลักษณะคล้ายธาตุเจดีย์ในสมัยอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งเป็นผลงาน
สรา้งสรรคข์องกลุ่มคนท่ีอพยพมาจากฝ่ังซา้ยแม่น า้โขงตัง้แต่ปลายสมยัอยุธยา
ถึงสมัยรัตนโกสินทร ์อันแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตรว์ัฒนธรรม
ระหว่างไทย-ลาว และเป็นการท าตามวฒันธรรมลา้นชา้งในรูปแบบเจดียท์รงบวั
เหล่ียมหรือเจดียท์รงปราสาทยอดบัวเหล่ียมในราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 22 โดย
บรรจอุฐิัของบคุคลส าคญัแทนท่ีการเป็นสถิตของพระศิวะในคติพราหมณท่ี์มีมา
แตเ่ดมิ เป็นการรบัแนวคิดการสรา้งสถปูพระบรมสารีริกธาต ุพระบรมอฐิั หรืออฐิั
ของพระพุทธเจา้และกษัตริย ์ดงัท่ีวดัพระธาตุหลวงเวียงจันทน ์สปป.ลาว และ
พระธาตพุนม จงัหวดันครพนม ดงัปรากฏรูปแบบเจดียบ์างองคท่ี์กลบัไปสมัพนัธ์
กบัเจดียส์มยัอาณาจกัรลา้นชา้งก็เป็นได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 ภาพวาดปราสาทบา้นปราสาทที่วดับา้นสรา้งเรือง อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัศรีสะเกษ 
ซึง่เห็นถึงรูปแบบศิลปกรรมที่แตกตา่งอยา่งชดัเจน  ที่มา: ธนัยพงศ ์ สารรตัน ์(2563) 
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 ดงักล่าวสอดคล้องกับงานศึกษาของพงศผ์กา ทีบวับาน (2560) ท่ีว่า 
การซ่อมแปลงปราสาทเขมรท าใหเ้ห็นว่า มีการน าเอารูปแบบเจดียใ์นศิลปะลาว
มาใชใ้นการซ่อมแปลงส่วนยอด ซึ่งเป็นความสมัพนัธก์ันระหว่างศิลปะเขมรกับ
ศิลปะลาวในโบราณสถานเดียวกนั เป็นสญัลกัษณอ์ย่างหนึ่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
การเปล่ียนแปลงศาสนาในสงัคมจากการนับถือศาสนาพราหมณห์ลังสิน้สมัย
วฒันธรรมเขมรราวพทุธศตวรรษท่ี 18 ลงมา และหนัมานบัถือพระพทุธศาสนาท่ี
มีการแพร่หลายขึน้อีกครัง้ในช่วงสมัยวฒันธรรมลาว เพราะเดิมทีพุทธศาสนา 
เถรวาทไดป้ะปนอยู่ในภาคอีสานอยู่ก่อนแลว้ตัง้แต่สมัยทวารวดีจากหลักฐาน
ประเภทใบเสมา แต่ด้วยช่วงก่อนหน้านี ้พุทธศตวรรษท่ี 18 บริเวณนีอ้ยู่ใน
วฒันธรรมเขมร ท าใหศ้าสนาพราหมณแ์พรห่ลายมากกว่า รวมถึงการอพยพยา้ย
ถ่ินฐานของกลุ่มคนลาวท่ีมีมากพอท่ีจะสามารถสร้างงานศิลปกรรมท่ีมี
เอกลกัษณเ์ฉพาะของคนลาวไดด้ว้ยเช่นกนั 
 
10. ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการศกึษารูปแบบธาตเุจดียส์มยัอาณาจกัรลา้นชา้ง ณ ปราสาท
บา้นปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ผูศ้ึกษามีจุดประสงคเ์พ่ือ
ศกึษาลกัษณะรูปแบบธาตเุจดียส์มยัลา้นชา้งท่ีปรากฏในทอ้งถ่ิน และอิทธิพลท่ี
เก่ียวข้องและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อเน่ืองในอนาคต เป็น
สิ่งก่อสรา้งท่ีมีลักษณะการซ่อมแปลงปราสาทเขมรและผลจากแรงบันดาลใจ 
ตา่ง ๆ รูปแบบพระธาตเุจดียท์รงบวัเหล่ียมในศิลปะลาวลา้นชา้งในพืน้ท่ีจงัหวัด
ศรีสะเกษและพืน้ท่ีภาคอีสานยงัมีอีกมาก และยงัไม่ไดร้บัการศกึษาอย่างจริงจงั 
เช่นท่ีวดัปราสาทเมืองจนัทร ์อ าเภอเมืองจนัทร ์วดัเขียนบรูพาราม อ าเภอขุขนัธ ์
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โรงเรียนบา้นแทรง ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวัดศรีสะเกษ รวมถึงวดั
เล็ก ๆ ตามชนบทอีกหลายแห่ง ซึ่งจะตอ้งท าการศึกษาต่อไป โดยการศึกษา
เพิ่มเติมทั้งในด้านประวัติศาสตร์หรือด้านศิลปกรรมหรืออาจศึกษาในเชิง
เปรียบเทียบจะช่วยท าให้ประวัติศาสตรล์าวรวมทัง้ความสัมพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบา้นชดัเจนยิ่งขึน้เป็นการเรียนรูร้ะหว่างกนัผ่านศิลปกรรมโบราณ (อภิราดี 
จนัทรแ์สง, บรรณาธิการ, 2555: 17) เพราะการศึกษาครัง้นีย้งัเป็นกลุ่มเล็ก และ
ยงัไม่ครอบคลุมในดา้นอ่ืน โดยผลวิจยันีจ้ะเป็นจุดเริ่มตน้ในการศึกษาเพ่ือการ
ขยายประเด็นต่อเน่ืองในอนาคตทางดา้นศิลปกรรมศรีสะเกษ และในพืน้ท่ีอ่ืนท่ี
ปรากฏในประเทศไทย และจากการศึกษาครัง้นีพ้บว่า การซ่อมแปลงปราสาท
วฒันธรรมเขมรใหมี้รูปร่างต่างจากเดิมเช่นเดียวกับท่ีพระธาตพุนม รวมทัง้ยงัมี
งานสถาปัตยกรรมในสมยัรตันโกสินทรใ์นพืน้ท่ีภาคอีสานอีกหลายแหง่ท่ียงัคงใช้
รูปแบบของบวัเหล่ียมอนัเป็นเอกลกัษณข์องศิลปะลา้นชา้ง ท าใหเ้กิดขอ้กงัขาว่า
รูปแบบท่ีสืบทอดมานีเ้ก่ียวพันกับความเช่ือด้วยหรือไม่ จึงน่าสนใจศึกษา
ประเด็นของเจดียอ์ย่างศิลปะลา้นชา้งสมยัรตันโกสินทรใ์นภาคอีสานในโอกาส
ตอ่ไป  
 
11. กิตตกิรรมประกาศ 
 
 บทความนีส้  าเร็จลงไดเ้พราะคุณบูรณ์ภาคย ์ภูมิโภคพัฒน ์ปราชญ์
ทอ้งถ่ินต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีกรุณาใหข้้อมูล
เพิ่มเติม ขอขอบคณุลูกศิษยธี์รวฒัน ์กนัยาสาย บญัชาพล ใยแสง สิริชยั ศรีชยั 
เจนณรงค ์แสงตะวัน ธวัชชัย พิมพกิ์นรีย ์นัฐพล ไชยมี ศรชัย กันทอง ธนภัทร 
วงศส์วุรรณ อดิศกัดิ ์องอาจ จิตติพงษ ์ชินศรี ศิวกร อรา่มเรือง ภคัพล ทวี สิริโชค 
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สิงหว์งษา และณฐัพล เกษกลุ ท่ีชว่ยเก็บขอ้มลู โดยคณุคา่และคณุประโยชนท์าง
วิชาการท่ีพึงมีอยู่ในบทความนีผู้เ้ขียนขออุทิศถวายเป็นพุทธบูชาแด่ “ปราสาท
บ้านปราสาท” พุทธศาสนสถานศักดิ์สิทธ์ิแห่งบ้านปราสาท กับขอให้เป็น
อานิสงสน์  าพาให ้“ปราสาทบา้นปราสาท” คงอยู่คูก่บัพระพทุธศาสนาและเป็นท่ี
พึ่งทางใจของมหาชนไปตลอดกาลนาน 
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