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บทนํา  

“อีสานใต ”  หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  ซึ่ งคร อบคลุมก ลุมจั งห วั ด                              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ ยโสธร 
อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งเปนบริเวณพ้ืนที่ลุมแมน้ํามูล โดยมีพ้ืนที่ประมาณ ๗๑, ๐๖๐ ตร.กม. 
หรือประมาณ ๔๔, ๔๑๒,๔๗๙ ไร ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ ๑๔ ํ ๗ เหนือ ถึงเสนรุงที่ ๑๖ ํ ๒๐ เหนือ และ
ระหวางเสนแวงที่ ๑๐๑ ํ ๑๗ ตะวันออก ถึงเสนแวงที่ ๑๐๕ ํ ๔๐ ตะวันออก ทั้งนี้พ้ืนที่สวนใหญครอบคลุม 
๑๐ จังหวัด รวม ๑๑๘ อําเภอ ๑๙ ก่ิงอําเภอในภาคอีสานตอนลาง และบางสวนของภาคอีสานตอนกลาง 
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ภาพแสดง “อีสานใต”                       
หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 



 
โคราชศึกษา ๒ 

ทางตอนบนของลุมน้ํามีสภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนพ้ืนที่ ราบสูง มีเทือกเขาบรรทัด             
และพนมดงรักเปนแนวยาวอยูทางทิศใต มีระดับประมาณ +๓๐๐ ถึง +๑,๓๕๐ เมตร จากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง ซึ่งเปนตนกําเนิดของแมน้ํามูลและลําน้ําสาขาตาง ๆ จากนั้นพ้ืนที่คอย ๆ ลาดต่ําลงมา                 
ทางทิศเหนือสูแมน้ํามูล ที่ระดับประมาณ +๑๐๐ ถึง +๑๕๐ เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง                 
สําหรับสภาพภูมิประเทศทางดานทิศเหนือของลุมน้ําเปนเนินเขาระดับไมสูงมากนักประมาณ +๑๕๐                
ถึง +๒๕๐ เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง จากนั้นพ้ืนที่คอย ๆ ลาดตํ่าลงมาทางทิศใตสูแมน้ํามูล
เชนกัน สวนทางตอนลางของลุมน้ําสภาพภูมิประเทศสวนใหญยังคงเปน ที่ราบสูงและมีทิวเขาพนมดงรัก
เปนแนวยาวทางตอนใต พื้นที่จะคอย ๆ ลาดลงไปทางดานตะวันออกในเขตจังหวัดศรีสะเกษ สภาพ        
ภูมิประเทศเปนที่ราบสลับเนินเขา สวนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญสวนใหญ         
เปนที่ราบลุมสลับลูกคล่ืนลอนลาดถึง ลูกคลื่นลอนชัน ความสูงของพ้ืนที่โดยเฉล่ีย ๒๐๐ เมตร                        
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง  

ลุมน้ํามูล แบงตามสภาพภูมิประเทศออกเปน ๒ สวน คือ ลุมน้ํามูลตอนบน และลุมน้ํามูลตอนลาง 
มีแมน้ําที่ สําคัญ คือ แมน้ํามูล เปนแมน้ําสายหลัก นอกจากนี้ยังมีลําน้ําสาขาตางๆ อีกหลายสาย                    
ลําน้ําสาขา ที่สําคัญๆ มีดังนี้ 

๑) ลําตะคอง มีตนกําเนิดบริเวณสันปนน้ําของลุมน้ํามูล ลุมน้ําปาสัก และลุมน้ํานครนายก 
ไหลผาน อําเภอปากชอง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และบรรจบกับแมน้ํามูลทายน้ํา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ไดมีการสรางเข่ือนก้ันน้ําลําตะคอง ทําใหอางเก็บน้ําลําตะคองสามารถใชเพ่ือการ
ชลประทานมีพ้ืนที่ลุมน้ําประมาณ ๓, ๓๑๘ ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ                     
๕๑๐ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๒.๖๒ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล 

๒) ลําพระเพลิง มีตนกําเนิดจากเทือกเขาสันปนน้ําระหวางลุมน้ํามูลและลุมน้ํานครนายก 
ไห ลผาน อํา เภอปกธงชัย  จั งหวัดน ครราช สีมา  และบร รจบแมน้ํ า มูลบริ เวณ อํา เภอโชคชัย                         
จังหวัดนครราชสีมา ในลําพระเพลิงมีการสรางเข่ือนเพ่ือการชลประทาน มีพ้ืนที่ลุมน้ําประมาณ ๒, ๓๒๔ 
ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ ๓๖๗ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๑.๘๙ ของ
ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล 



 
โคราชศึกษา ๓ 

 

๓) ลําปลายมาศ มีตนกําเนิดจากบริเวณเทือกเขาพรมแดนติดตอกับประเทศกัมพูชา
ประชาธิปไตยไหลผานอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย และบรรจบแมน้ํามูลที่  อํา เภอชุมพวง                 
จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ ๓, ๙๔๑ ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ 
๔๕๗ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๒.๑๘ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล 

๔) ลําช ี มีตนกําเนิดจากเทือกเขาบริเวณ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย ไหลผานอําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร และบรรจบแมน้ํามูลบริเวณเหนือน้ํา อําเภอทาตูม 
จังหวัดสุรินทรเล็กนอย มีพ้ืนที่ลุมน้ําประมาณ ๕,๐๖๑ ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ 
๙๐๔ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๔.๖๓ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล 

๕) หวยทับทัน มีตนกําเนิดจากเทือกเขาบริเวณ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ไหลผานอําเภอ
สําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และบรรจบแมน้ํามูลที่ อําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ ๓,๖๘๐ ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ 
๘๙๗ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๔.๖๔ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล 

๖) ลําเชิงไกร มีตนกําเนิดจากเทือกเขาสันปนน้ําระหวางลุมน้ํามูลและลุมน้ําปาสัก ไหลผาน
อําเภอดานขุนทด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และไหลลงบรรจบแมน้ํามูลกอนถึง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ ๒,๙๕๘ ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ 
๒๖๓ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๑.๓๕ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล 

๗) ลําสะแทด มีตนกําเนิดจากที่ราบสูงสันปนน้ําระหวางลุมน้ํามูลและลุมน้ําชี ไหลผาน
อําเภอปะทาย จังหวัดนครราชสีมา ลงมาบรรจบแมน้ํามูลตอนใตของอําเภอพุทไธสง จังหวัดบรุรีมัย มีพ้ืนที่
ลุมน้ําประมาณ ๓,๑๙๒ ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ ๓๘๕ ลาน ลบ.ม. หรือ
ประมาณรอยละ ๑.๙๘ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล 



 
โคราชศึกษา ๔ 

๘) ลําเสียวใหญ มีตนกําเนิดจากที่ราบสูงสันปนน้ําระหวางลุมน้ํามูลและลุมน้ําชี มีลําน้ํา
สาขา คือ ลําเตา ลําเสียวใหญ และลําเสียวนอย ไหลมาบรรจบกันเปนลําเสียวใหญที่อําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด แลวมาบรรจบกับหวยกากวากเปนลําเสียวไหลลงแมน้ํามูลที่เหนือน้ํา อําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ ๔,๓๘๑ ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ 
๘๒๘ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๔.๒๕ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล 

๙) หวยสําราญ มีตนกําเนิดจากเทือกเขาดานใตของอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ                
ไหลบรรจบกับหวยแฮดที่ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กอนที่จะไหลลงแมน้ํามูล มีความยาวลําน้ํา
ประมาณ ๑๘๐ กม. มีปริมาณพ้ืนที่ลุมน้ําประมาณ ๓, ๕๔๙ ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ
ประมาณปละ ๑,๐๑๖ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๕.๒๒ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมด
ของลุมน้ํามูล 

๑๐) หวยขยุง มีตนกําเนิดจากเทือกเขาดานใตของ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ              
ไหลผานอําเภอกันทรลักษ ไปบรรจบกับแมน้ํามูลกอนถึงสบชี-มูล เล็กนอย มีความยาวลําน้ําประมาณ 
๑๗๕ กม. โดยมีหวยทาเปนลําน้ําสาขามีความยาวประมาณ ๑๖๐ กม. พ้ืนที่ลุมน้ําประมาณ ๓, ๓๕๖ ตร.
กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ ๑, ๔๖๖ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๗.๕๓             
ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล 

๑๑) ลําโดมใหญ มีตนกําเนิดจากเทือกเขาดานใตของอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี          
ไหลผานอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปบรรจบกับแมน้ํามูลที่ดานเหนือของอําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวลําน้ําประมาณ ๒๒๐ กม. พ้ืนที่ลุมน้ําประมาณ ๔, ๙๐๙ ตร.กม. มี
ปริมาณน้ําทา ตามธรรมชาติประมาณปละ ๒, ๔๔๐ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๑๒.๕๓ ของ
ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล 

๑๒) ลําโดมนอย มีตนกําเนิดจากเทือกเขาชายแดนติดตอกับประเทศกัมพูชาไหลผานอาํเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และไปบรรจบกับแมน้ํามูลที่ดานเหนือน้ํา  อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานีเล็กนอย บนลําน้ํานี้ไดมีการกอสรางเข่ือนสิรินธร เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาและสงน้ําใหพื้นที่



 
โคราชศึกษา ๕ 

ชลประทานไดประมาณ ๑๖๐, ๐๐๐ ไร มีความยาวลําน้ําประมาณ ๑๒๗ กม. พ้ืนที่ลุมน้ําประมาณ                
๒, ๑๙๗ ตร.กม. มีปริมาณน้ําทา ตามธรรมชาติประมาณปละ ๑, ๖๖๗ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ 
๘.๕๖ ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล 

๑๓) ลําเซบาย มีตนกําเนิดจากสันปนน้ําของลุมน้ําเซบายและลุมน้ําหวยบังอี ไหลผาน
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี บรรจบกับแมน้ํามูลกอนถึง อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานีเล็กนอย พ้ืนที่ลุมน้ําประมาณ ๓,๑๓๒ ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ
ประมาณปละ ๑,๖๖๖ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๘.๕๔ ของปริมาณน้ําตามธรรมชาติทั้งหมดของ
ลุมน้ํามูล 

๑๔) ลําเซบก มีตนกําเนิดจากที่บริเวณจังหวัดอํานาจเจริญ ไหลผานอําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี ไหลไปบรรจบกับแมน้ํามูลกอนถึงอําเภอพิบูลมังสาหาร พ้ืนที่ลุมน้ําประมาณ ๓, ๖๖๕ 
ตร.กม. มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติประมาณปละ ๑, ๙๘๖ ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ ๑๐.๑๘ 
ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ํามูล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ภาพแสดงบริเวณพ้ืนท่ีลุมแมนํ้ามูล 



 
โคราชศึกษา ๖ 

อีสานใต : สมัยกอนประวัติศาสตร 

สมัยหินใหม  อายุราว ๔,๕๐๐ – ๓,๕๐๐ ปมาแลว  จากหลักฐ านทางโบร าณคดี                       
สมัยกอนประวัติศาสตรของประเทศไทยในระยะเวลาต้ังแตชวงระหวางราว ๔,๕๐๐ – ๓,๕๐๐ ปมาแลว 
หรือสมัยหินใหม มีลักษณะเปนชุมชนขนาดใหญ อยูรวมกันเปนหมูบาน และมักอยูอาศัยบนพ้ืนราบ              
โดยมีลักษณะเดน คือ เปนสังคมกสิกรรม บางกลุมมีการเพาะปลูกขาว มีการเล้ียงสัตวหลายชนิด เชน 
ควาย วัว หมู สุนัข และไก ซึ่งนับวาเปน “สังคมผลิตอาหารเอง” แตก็ยังคงมีหลักฐานการหาของปาลาสัตว
ควบคูดวย หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในชวงระยะเวลานี้มีหลายประเภท ทั้งเครื่องมือหนิกะเทาะ ภาชนะ
ดินเผา เมล็ดพืช และโครงกระดูกสัตว โดยเครื่องมือหินที่พบในระยะนี้ คือ “ขวานหินขัด” ซึ่งเปนเครื่องมือ
หินกะเทาะที่มีการขัดฝนผิวจนเรียบ สวนการผลิตภาชนะดินเผาของชุมชนในสมัยนี้มีการผลิตภาชนะดิน
เผาที่มีรูปแบบและลวดลายหลากหลาย ซึ่งอาจจะเปนเอกลักษณหรือประเพณีเฉพาะกลุมชน รวมถึงการ
พบโบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใชและเครื่องประดับที่ทําจากวัสดุตาง ๆ อาทิ หิน ดินเผา กระดูก 
และเปลือกหอยทะเล โดยตัวอยางแหลงโบราณคดีสมัยหินใหมที่สําคัญ ไดแก แหลงโบราณคดีบานโนนวัด 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปนตน 

สมัยสํ าริด  อายุ ร า ว  ๓ ,๕๐๐  – ๒ ,๕๐๐  ปม าแล ว  จ า กห ลั กฐ า น ท า ง โบร า ณ ค ดี                         
สมัยกอนประวัติศาสตรของประเทศไทยในระยะเวลาต้ังแตชวงระหวางราว ๓,๕๐๐ – ๒,๕๐๐ ปมาแลว 
หรือสมัยสําริด มีลักษณะเปนชุมชนขนาดใหญ เปนสังคมกสิกรรม โดยพบรองรอยการเพาะปลูกขาว              
การเล้ียงสัตว การหาของปาลาสัตว และการจับสัตวน้ํา นอกจากนี้ยังพบหลักฐานการผลิตภาชนะดินเผา 
รวมถึงการถลุงโลหะประเภททองแดงและดีบุก อันเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิต “สําริด” ซึ่งในสมัยนี้นิยม
ใชสําริดทําเครื่องมือเครื่องใชและเครื่องประดับเปนอยางมาก ซึ่งสันนิษฐานวานาจะเปนกิจกรรมหรือ
อุตสาหกรรมของชุมชนในชวงหนาแลง สวนประเพณีการฝงศพเริ่มมีแบบแผนอยางชัดเจนมากขึ้น 
กลาวคือ เริ่มปรากฏการวางศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว และมีการบรรจุส่ิงของฝงลงไปในหลุม
รวมกับศพ ในขณะที่บางแหงมีการทุบภาชนะดินเผาใหแตกกอนนําไปโรยวางทัว่ทัง้หลุมกอนทีจ่ะวางศพลง
ไป และบางแหงมีการทุบภาชนะดินเผาใหแตกแลวนําไปโรยทับศพที่อยูในหลุมแลวอีกดวย โดยตัวอยาง
แหลงโบราณคดีสมัยสําริดที่สําคัญไดแก แหลงโบราณคดีบานโนนวัด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
และแหลงโบราณคดีบานปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปนตน 



 
โคราชศึกษา ๗ 

 สมัยเหล็ก อายุราว ๒,๕๐๐ – ๑,๕๐๐ ปมาแลว ปรากฏรองรอยของการติดตอแลกเปลี่ยนสินคา
ระหวางชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (รวมถึงประเทศ
ไทย) กับกลุมประเทศทางตะวันออก (จีนและเวียดนาม) ต้ังแตชวงกอนประวัติศาสตรตอนปลายราว              
พุทธศตวรรษที่  ๑-๗ โดยการคนพบกลองมโหระทึกสําริดแบบเฮเกอร I ซึ่งเปนกลองในวัฒนธรรมดองซอน 
หรือ ดงเซิน (Dong Son) วัฒนธรรมที่เจริญรุงเรืองแถบแหลงโบราณคดีดองซอน มณฑลแธงฮัว                 
บริเวณตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ราว ๒,๕๐๐ – ๑,๗๐๐ ปมาแลว ซึ่งพบในแหลงโบราณคดีหลาย
แหงทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยพบมากในประเทศมาเลเซียและหมูเกาะซุนดา สวนประเทศ
ไทยพบมากแถบภาคตะวันตกและภาคใต สวนในบริเวณอีสานใตพบแถบจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงแหลงที่พบกลองมโหระทึก 
ภาพกลองมโหระทึก   

พบแถบจังหวัดอุบลราชธานี 



 
โคราชศึกษา ๘ 

ในแหลงโบราณคดีสมัยเหล็ก ยังมักพบหลักฐานของการติดตอคาขายหรือการแลกเปล่ียนสินคา
กับดินแดนที่อยูหางไกล ดังจะเห็นไดจากการคนพบโบราณวัตถุที่มาจากตางถ่ินประเภทเครื่องประดับ                 
ทั้งเครื่องประดับจากเปลือกหอยทะเล ลูกปดหินคารเนเลียน และลูกปดหินอาเกต ที่นําเขามาจากประเทศ
อินเดีย รวมถึงประเพณีการฝงศพในสมัยนี้มีลักษณะคลายคลึงกับสมัยสําริด กลาวคือ มีการวางศพใน
ลักษณะนอนหงายเหยียดยาว การบรรจุส่ิงของฝงลงไปในหลุมรวมกับศพ มีการทุบภาชนะดินเผาที่
สมบูรณใหแตกกอนนําไปปูรองบริเวณที่จะฝงศพ และยังมีการอุทิศเครื่องมือเหล็กที่มีการจงใจทําใหงอ 
หรือบิดเบี้ยว โดยตัวอยางแหลงโบราณคดีสมัยสําริดที่ สําคัญไดแก แหลงโบราณคดีเนินอุโลก                     
แหลงโบราณคดีบานโนนวัด และแหลงโบราณคดีบานปราสาท จังหวัดนครราชสีมา เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพแผนท่ีแสดงรองรอยการติดตอแลกเปลี่ยนสินคาระหวางชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย 

ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับกลุมประเทศทางตะวันตก 
 



 
โคราชศึกษา ๙ 

นอกจากนี้ ในแหลงโบราณคดีสมัยเหล็ก ยังปรากฏภาพเขียนสีโบราณ หรือ ศิลปะถ้ํา ซึ่งเปน              
งานศิลปะซึ่งไดสรางขึ้นบนผนังถํ้าหรือเพิงผา ไดแก ภาพเขียนสี ภาพขูดขีด ภาพแกะสลัก รวมไปถึง
ประติมากรรมดินและปูนปนบนผนังหิน ซึ่งภาพเขียนสีโบราณหรืองานศิลปะถํ้าที่พบมีอายุต้ังแตยุคกอน
ประวัติศาสตรจนถึงยุคประวัติศาสตร โดยภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตรที่พบอยูเปนจํานวนมากตาม
ผนังและเพดานเพิงหินตาง ๆ เปนหลักฐานที่แสดงถึงการใชพื้นที่ เพิงหินในลักษณะที่แตกตางกัน                 
โดยสามารถแบงเพิงหินแหลงภาพเขียนสีออกไดเปน ๓ ลักษณะ คือ แหลงภาพเขียนสีที่ใชเพ่ือเปนแหลง            
ที่อยูอาศัย แหลงภาพเขียนสีที่แสดงอาณาเขต และแหลงภาพเขียนสีที่ใชในการประกอบพิธีกรรม อาทิ 
แหลงภาพเขียนสีผาแตม จังหวัดอุบลราชธานี แหลงภาพเขียนสีเขาจันทรงาม จังหวัดนครราชสีมา เปนตน 
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิถีการดํารงชีวิต และลักษณะการอยูอาศัย รวมถึงหากผูที่ศึกษาพิจารณาใหลึกซึง้กจ็ะ
พบวาภาพเขียนสีโบราณเหลานี้ยังมีแตคติความเชื่ออันศักด์ิสิทธ์ิแฝงเรนอยูดวยเชนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหลงภาพเขียนสีผาแตม จังหวัดอุบลราชธาน ี



 
โคราชศึกษา ๑๐ 

อีสานใต : สมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร 

สมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร หรือยุคหัวเลี้ยวหัวตอ ราวพุทธศตวรรษท่ี ๖-๑๑ ปรากฏรองรอย
หลักฐานการรับอิทธิพลพระพุทธศาสนา ศิลปะอมราวดีตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ ๘-๑๐ ซึ่งถือวาเปน
สวนหนึ่งของการเผยแพรศาสนาในระยะเริ่มแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยพบประติมากรรม
ดินเผารูปพุทธสาวกสามองคถือบาตร ครองจีวรตามแบบศิลปะอมราวดี และประติมากรรมปูนปน                 
รูปพระพุทธรูปนาคปรก ประทับนั่งขัดพระบาทแบบหลวม ๆ ตามแบบศิลปะอมราวดี ซึ่งเปนหลักฐาน              
ทางโบราณคดีพบที่เ มืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  พระพุทธรูปนาคปรก พบที่บานฝาย                      
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย (ปจจุบันประดิษฐานที่วัดอุทัยมัคคาราม อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา) ภาพสลักนูนตํ่าประดับขอบสระแกวและรอยพระพุทธบาท บริเวณโบราณสถานสระมรกต 
แหลงโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และพระพุทธรูปศิลปะอมราวดีองคอื่นๆ ที่พบในเขต
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประติมากรรมดินเผา รูปพุทธสาวกสามองค     
ถือบ าตร  ครอง จีว รตา มแบบศิลปะ อมราว ดี  /                  
จังหวัดนครราชสีมา) 
 

ภาพพระพุทธรูปนาคปรก พบท่ีบานฝาย 
อํ า เภอลํ าปลายมาศ  จั งหวัด บุ รี รัม ย 
(ปจจุบันประดิษฐานที่วัดอุทัยมัคคาราม 
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา) 



 
โคราชศึกษา ๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อีสานใต : สมัยทวารวดี 

สมัยทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๖ ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีทั้งจาก               
การสํารวจและขุดคนตามชุมชนและเมืองโบราณหลายแหงในประเทศไทย โดยเมืองโบราณในวัฒนธรรม
ทวารวดีสวนใหญจะต้ังอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําสําคัญ รวมถึงบริเวณลุมแมน้ํามูล – ชี อาทิ เมืองโบราณ
เสมา เมืองโบราณเมืองฝาย เมืองโบราณนครจําปาศรี เมืองโบราณฟาแดดสงยาง เปนตน 

 

ภาพแผนท่ีแสดงแหลงโบราณคดีสมัยทวารวด ี
 



 
โคราชศึกษา ๑๒ 

ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ อิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางไดขยายมายังดินแดนบริเวณ 
ที่เปนจังหวัดนครราชสีมาในปจจุบัน (เมืองโบราณเสมา) และนับวาเปนศูนยกลางการกระจายวัฒนธรรม
ทวารวดีไปยังดินแดนตาง ๆ ภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณลุมแมน้ําโขง อาทิ เมืองโบราณ 
ฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ แหลงโบราณคดีบานชีทวน จังหวัดอุบลราชธานี แหลงโบราณคดี                     
บานตาดทอง จังหวัดยโสธร เปนตน 
 นอกจากนี้ แหลงโบราณคดีสมัยทวารวดียังพบรองรอยของการสรางชุมชนโบราณทั้งประเภท                 
ที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ และไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ ซึ่งรูปแบบการสรางชุมชนในลักษณะของการมีคูน้ํา
คันดินเปนการรับรูปแบบการสรางเมืองจากวัฒนธรรมอินเดียควบคูกับการรับเอาอิทธิพลพระพุทธศาสนา
เขามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยรองรอยของชุมชนโบราณประเภทที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ       
จะมีรูปทรงที่หลากหลาย ทั้งแบบรูปวงกลม แบบรูปวงรี แบบส่ีเหล่ียม หรือแบบเหลี่ยมมุมมน และอาจ              
มีคูน้ําคันดินมากกวาหนึ่งชั้นก็ได 

 พระพุทธรูป ในอีสานใตพบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีกระจายตัวไปทั่วทั้งไป อาทิ เมืองโบราณ
เสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมืองโบราณแถบจังหวัดบุรีรัมย เมืองโบราณบานคอนสวรรค 
อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ เปนตน ซึ่งพบทั้งลัทธิเถรวาทและมหายาน และทั้งที่แบบรับเอาอิทธิพล
จากภาคกลางของประเทศไทย และรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระพุทธรูปทรงแสดงธรรม  
(วติรรกะมุทรา) สองพระหัตถ  
ปจจุบันจัดแสดงภายใน  
พพิธิภัณฑสถานแหงชาตมิหาวีรวงศ 

พระพุทธรูปสําริด วัฒนธรรมเขมร  
พบแถบอําเภอประโคนชยั จังหวัดบุรีรัมย  
ปจจุบนัจัดแสดงภายใน  

Avery Brundage Collection,  

City and Country of  



 
โคราชศึกษา ๑๓ 

 ใบเสมาทวารวดี  เปนงา นศิลปกรร มสมัยทว าร วดีที่ เปน เอกลักษณและพบเฉพา ะ                           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ที่สรางข้ึนมาเพ่ือกําหนดขอบเขตหรือบริเวณเพ่ือการประกอบ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีสถานะเปนพระอุโบสถในการประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆหรือ
เพ่ือเปนสถานที่เคารพบูชาของกลุมคนที่นับถือ ทั้งนี้ก็เพ่ือตองการใหเปนเครื่องหมายของพ้ืนที่ศักด์ิสิทธ์ิ
หรือขอบเขตสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางจารึกบนใบเสมาที่เปนหลักฐานวาศิลาจารึกหลักนี้
สรางนั้นถูกสรางดวยวัตถุประสงคเพื่อใชเปนใบเสมา 
 

 จารึกวัดโนนศิลา ๒ บานโนนศิลา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน จารึก
อักษรหลังปลลวะภาษามอญ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๕ มีขอความระบุวา 
“…นี่คือการสรางเสมา บุญของนะมหายุตทรงคณะ (?) โกกุรุง โกปฌาย พรหม   
โกมาง เสมานี้… ”  
 จารึกสถาปนาสีมา (ขก.๒) พบจากอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 
จารึกบนแทงหินขนาดใหญทรงกลมยาว มีจารึก ๑ ดาน ๒ บรรทัด (รูปที่ ๔) อายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๔ เปนอักษรหลังปลลวะ ภาษาสันสกฤต มีความวา 
“พระเถระรูปใดเปนผูอันพราหมณเปนตนบูชาแลว พระเถระรูปนั้นพรอมดวย
พระภิกษุทั้งหลาย ไดสถาปนาศิลานี้ใหเปนสีมา สีมานี้อันสงฆสมมติดีแลวได
สําเร็จ (ไดมี) ในวันขึ้น ๑๐ คํ่า เดือน ๕ แหงวิศิษฎกาล (เวลาอันเปนมงคล) ในป
แหงความสดใส… ” 
 จารึกหินขอน ๑ (นม.๒๘) พบจากบานหินขอน อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา จารึกบนเสาหินส่ีเหล่ียมทั้ง ๔ ดาน อักษรหลังปลลวะ ภาษาสันสกฤต
และเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๔ โดยคําจารึกในดานที่ ๑ บทที่ ๑ มีคํา
แปลดังนี้ “…มีทานศรีราชภิกษุ ซึ่งบาทบงกชไดรับการเคารพบูชาจาก …แหงศรษีะ
ของบุรุษผูมีชื่อเสียง ทานไดสรางเสมาศิลา ๔ หลัก ซึ่งมีลักษณะอยางดีย่ิงและ
งดงาม ไดถวายวัด ๑๐ วัดแกคณะสงฆ ประกอบไปดวยองคแหงพระสุคต ทุงนา 
ทาส ฯลฯ และจีวร ๒ ผืน พรอมกับกฐินและเจดีย…” 



 
โคราชศึกษา ๑๔ 

 
ใบเสมาหินที่พบในเขตบริเวณลุมแมน้ํามูลนี้เปนของที่เก่ียวเนื่องกับศิลปกรรมแบบทวารวดีเปน

สวนใหญ ไดแก 
๑. กลุมใบเสมาเมืองเสมา (ราง) เขตบานหินต้ัง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปน               

เมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญ ใบเสมาที่นี่เปนหินทรายประเภทรูปทรงธรรมชาต ิลักษณะเปนการ
ปกแบบปกเปนกลุมไมกําหนดตําแหนงหรือทิศทาง 

๒. กลุมใบเสมาบานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปนใบเสมาหินทรายแบบรูปทรง
ธรรมชาติปกกระจายอยูทั่วบริเวณหนึ่ง โดยไมกําหนดทิศทาง บางจุดปกใบเสมาคู บางจุดปกเพียงในเดียว 

๓. ใบเสมาในเขตเมืองโบราณรางสมัยทวารวดี ที่บานแสลงโทน อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
มีอยู ๓ กลุมคือ ภายในกําแพงเมือง ง ๒ กลุม ที่บริเวณศาลเจา และโคกพระนอนหนาโรงพักตํารวจ             
สวนอีกกลุมอยูนอกคูเมืองดานทิศเหนือลักษณะใบเสมาทั้ง ๓ กลุมเปนหินทรายสีขาวและแดง แบบรูปทรง
ธรรมชาติ ปกกระจายทั่วบริเวณหนึ่ง โดยไมกําหนดทิศทางมีทั้งที่ปกคูและปกเด่ียว 

๔. ใบเสมาในเขตอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเปนกลุมที่ถูกเคล่ือนยายมาจากบานปะคํา 
ตําบลปะคํา และนํามาเก็บรักษาไวที่วัดโพธ์ิยอย พบ ๒ หลักเปนแบบแผนหินใบหนึ่งสลักเปนรูปกลีบบัว
และสถูป อีกใบหนึ่งสลักเปนรูปดอกจันทร 

๕. ใบเสมาในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปนแบบแผนหินที่สวนฐาน
สลักเปนลายบัวสวนตอนบนมีทั้งที่สลักเปนลายกอนเมฆ ลายกานขดแบบทวารวดีและรูปสถูป                   
ต้ังอยูเหนือบัวบาน ใบเสมากลุมนี้ไมทราบที่มาแนชัด แตมีบางทานกลาววาเปนของที่นํามาจาก               
อําเภอโนนสูง 
 

แหลงโบราณคดีที่สําคัญในอีสานใต คือ “เมืองโบราณเสมา” อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
เปนแหลงโบราณคดีและหลักฐานที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมทวารวดีในบริเวณอีสานใต มีคูน้ําคันดิน
ลอมรอบ ๒ ชั้น เสนผานศูนยกลางตามแนวเหนือ-ใตประมาณ ๑,๗๕๕ เมตร ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก 
๑,๘๔๕ เมตร แนวคูน้ําคันดินแสดงใหเห็นถึงเมืองที่ซอนกัน ๒ ชั้น เรียกวา เมืองนอกและเมืองใน กลาวคือ
บริเวณเมืองนอก คือ พ้ืนที่ทางเหนือ และเมืองใน คือ พ้ืนที่ทางใต (มีขนาดเล็กกวา)  



 
โคราชศึกษา ๑๕ 

จากการขุดคนทางโบราณคดีทําใหทราบวาพื้นที่นี้มีมนุษยอยูอาศัยมาแลวต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 
๑๐-๑๑ อันตรงกับสมัยก่ึงกอนประวัติศาสตร ตอมาจึงรับเอาวัฒนธรรมทวารวดีจนกระทัง่ราวพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๔-๑๗ จึงปรากฏหลักฐานวัฒนธรรมเขมร แตอยางไรก็ตามวัฒนธรรมเขมรที่เขามาไมไดทําให
วัฒนธรรมทวารวดีหายไป แตปรากฏควบคูหรือผสมผสานกันไป โดยเมืองเสมาโบราณ มีพัฒนาการความ
เจริญรุงเรือง ๓ ระยะ คือ  

๑. พัฒนาการจากชุมชนสมัยเหล็กตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๑ 
๒. การรับเอาวัฒนธรรมทวารวดีจากบริเวณลุมแมน้าํเจาพระยา ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๕ 
๓. การรับเอาอทิธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ 
 
โดยคําวา “เสมา” เปนชื่อเมืองโบราณแหงนี้เปนชื่อที่ชาวบานเรียก ซึ่งคงสืบเนื่องมาจากการคนพบ

แผนหินรูปทรงเสมาจํานวนมาก กระจายตัวทั้งภายในและภายนอกเมืองสําหรับชื่อด้ังเดิมของเมืองนี้ยังไม
ทราบแนชัด แตนักวิชาการหลายทานเชื่อวาเมืองแหงนี้เปนศูนยกลางของอาณาจักร“ศรีจนาศะ” หรือ 
“จนาศะปุระ” เพราะจารึกบออีกาที่พบจากเมืองโบราณแหงนี้ กลาวถึง พระราชาแหงศรีจนาศะ อุทิศถวาย
ส่ิงของและขาทาสไวแดพระภิกษุเพ่ือมุงหวังพระสัมมาสัมโพธิญาณ  

จารึกอีกหลักหนึ่ งกลา ว ถึง  จนาศะปุระ คนพบที่ เนิน ดินใกล โบสถพราหมณ  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตจารึกหลักนี้ก็คงถูกเคลื่อนยายมาจากสถานที่ด้ังเดิมเปนแน  

ซึ่งจารึกทั้งสองใชภาษาสันสกฤตและเขมร สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมจากเมืองพระนครของ
กัมพูชาที่แผขยายมายังพ้ืนที่นี้ 

หลักฐานอีกประการหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดี คือ ฐานพระพุทธรปูหนิทราย
สีแดงมีจารึก พบที่วัดจันทึก อําเภอปากชอง (ปจจุบันเก็บรักษาไว ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา) จารึกเปนอักษรปลลวะ ภาษาสันสฤต รูปอักษรคลายกับที่พบในภาคกลาง                 
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เนื้อความในจารึกแปลไดวา  
 

“พระเทวี (มเหส)ี ของเจาแหงทวารวด ีทรงบัญชาใหพระธิดาสรางพระรปูของพระตถาคตน้ีไว” 
 



 
โคราชศึกษา ๑๖ 

ซึ่งจารึกที่พบดังกลาวนี้ ยอมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของดินแดนบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ในชวงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ เปนอยางดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียม แหลงโบราณคดีเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
 

ช้ินสวนพระพุทธรูปมีจารึก พบท่ีวัดจันทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 



 
โคราชศึกษา ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธรรมจักรศิลา จากวัดธรรมจักรเสมาราม 

ธรรมจักรศิลา จากโบราณสถานหมายเลข ๒ 

พระพุทธรูปไสยาสนศิลาทราย จากวัดธรรมจักรเสมาราม 



 
โคราชศึกษา ๑๘ 

 
อีสานใต : สมัยลพบุรี 

สมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๘ จากหลักฐานทางโบราณคดี  พบวา
พระมหากษัตริยเขมรเกือบทุกพระองคไดแผอิทธิพลและขยายอํานาจเขามายังดินแดนของประเทศไทย 
โดยเฉพาะในดินแดนอีสานใต จึงทําใหปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่มีความคลายคลึงกับศิลปะเขมร 
อยูเปนจํานวนมาก 

แตอยางไรก็ตาม แมวาหลักฐานทางโบราณคดีดานงานศิลปกรรมของศิลปะเขมรจะสงอทิธิพล
เขามายังดินแดนของประเทศไทยเปนอยางมากก็ตาม แตก็มีบางชวงระยะเวลาที่รูปแบบและเทคนิคของ
งานศิลปกรรมแบบเขมรในประเทศไทยมีความแตกตางจากอาณาจักรเขมรในประเทศกัมพูชา อีกทั้งยังได
สงอิทธิพลยอนกลับไปยังดินแดนของอาณาจักรเขมรดวยเชนกัน ประกอบกับการกําหนดอายุ               
ตองมีการปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับระยะเวลาของการแพรกระจายอิทธิพลงานศิลปกรรมจากอาณาจกัร
เขมรซึ่งมีศูนยกลางอยูในประเทศกัมพูชาที่ตองใชเวลาเพิ่มข้ึนจนกระทั่งสามารถแพรกระจายในบริเวณ
ดินแดนของประเทศไทยในปจจุบันได 

ดังนั้น การแบงยุคสมัยของศิลปะเขมรในดินแดนของประเทศไทย จึงสมควรกําหนดรูปแบบให
เหมาะสมกับชวงระยะเวลาและรูปแบบของงานศิลปกรร ม เรียกวา  “ศิลปะรวมแบบเขมร                         

ในประเทศไทย” โดยยึดตามราชวงศมหิธรปุระที่มีกําเนิดและครอบครองดินแดนประเทศไทยในราวครึ่ง
แรกของพุทธศตวรรษที่ ๑๗ สมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๖ ซึ่งตอมาไดข้ึนครองราชยเหนือดินแดนกัมพุชเทศะ
และดินแดนนอกกัมพุชเทศะ ซึ่งแบงออกเปน ๑๕ รูปแบบ จาก ๒ สมัยใหญ ดังนี้  

๑) ศิลปะรวมแบบเขมรสมัยกอนราชวงศมหิธรปุระ (ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที ่๑๒ 
จนถึงราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๖) ในบริเวณอีสานใตหลักฐานทางโบราณคดีดานงานศิลปกรรมของ
ศิลปะเขมรที่เกาแกที่สุดคงจะเห็นไดแก ทับหลังศิลปะรวมแบบสมโบรไพรกุก ณ วัดสุปฏนาราม จังหวัด
อุบลราชธานี อายุราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๑๒, ทับหลังศิลปะรวมแบบกําพงพระ ซึ่งไมทราบที่มา
อยางแนชัดเพียงแผนเดียว ซึ่งปจจุบันต้ังแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จังหวัดอุบลราชธานี 



 
โคราชศึกษา ๑๙ 

ประติมากรรมสัมฤทธ์ิจากอําเภอประโคนชัย ประติมากรรมจากบานฝาย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย และประติมากรรมจากบานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษ 
ที่ ๑๓ – ราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๔, รูปพระอรรถนารีศวร ศิลปะรวมแบบกุเลน ซึ่งคนพบในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๑๔ – ราวตนพุทธศตวรรษที่ ๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพทับหลังศิลปะรวมแบบสมโบรไพรกุก วัดสุปฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ภาพประติมากรรมพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสําริด  
จากบานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

 

ภาพพระอรรถนารีศวร 
พบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

 



 
โคราชศึกษา ๒๐ 

 นอกจากนี้ ยังปรากฏองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่สําคัญ ไดแก ทับหลังแผนหนึ่งของ
ปราสาทอิฐ จากปราสาทพนมวัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และทับหลังจากสถานพระนารายณ 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปจจุบันเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา          
เปนสําคัญ, ทับหลังรูปครุฑวาหนะ ศิลปะรวมแบบบาแค็ง จากปราสาทอิฐของปราสาทพนมวัน จังหวัด
นครราชสีมา ราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๕, ปราสาทที่สําคัญในศิลปะรวมแบบเกาะแกร ไดแก ปราสาทอิฐ
ที่ปราสาทเขาพนมรุง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ปราสาทเมืองแขกและปราสาทโนนกู อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทสังขศิลปชัย อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร สวนประติมากรรมในศิลปะรวมแบบ
เกาะแกร ไดแก เทวรูปจากปราสาทอิฐของปราสาทเขาพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย เทวรูปจากปราสาทเมอืงแขก
และปราสาทโนนกู จังหวัดนครราชสีมา เปนสําคัญ, สถาปตยกรรมสําคัญของศิลปะรวมแบบบันทายศรี 
ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ไดแก ปราสาทบานใหมไทยเจริญ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย                
ทับหลังของปราสาทอิฐที่วัดปรางคทอง อําเภอเมือง และปรางคพระโค อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพทับหลังจากสถานพระนารายณ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ภาพปราสาทโนนกู อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
 



 
โคราชศึกษา ๒๑ 

 
๒) ศิลปะรวมแบบเขมรสมัยราชวงศมหิธรปุระ กําหนดอายุราวครึ่งแรกของพทุธศตวรรษ

ที่ ๑๗ จนถึงราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ในบริเวณอีสานใตหลักฐานทางโบราณคดีดานงาน
ศิลปกรรมของศิลปะเขมรเริ่มตนอายุเวลาภายหลังจากศิลปะแบบบาปวนในประเทศกัมพูชาเล็กนอยโดย
ให เริ่ มต นตั้ งแต รั ช กา ลของพร ะเจา ชั ยว ร มันที่  ๖  ผู สถา ปน าร าช ว งศมหิ ธร ปุร ะ ข้ึนในภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีปราสาทที่สําคัญในศิลปะรวมแบบบาปวน ไดแก ปราสาทบาน
พลวง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ปรางคนอยของปราสาทเขาพนมรุง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
ปราสาทเมืองตํ่า อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ปราสาทสระกําแพงใหญ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรี
สะเกษ ปราสาทพนมวัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทตาเมือนธม อําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพปราสาทพนมวัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 



 
โคราชศึกษา ๒๒ 

 ตอมา ศิลปะรวมแบบนครวัด ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษ ที่ ๑๗ – ราวตนพุทธศตวรรษที่ 
๑๘ หมายถึง ศิลปะที่มีลักษณะคลายคลึงกับศิลปะแบบนครวัดในประเทศกัมพูชา โบราณสถานที่สําคัญ
ในศิลปะรวมแบบนครวัด ไดแก ปรางคองคใหญ และปรางคสองพ่ีนอง เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ 
ปราสาทนารายณเจงเวง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ปราสาทประธานของปราสาทพนมรุ ง                
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย ปราสาทบานระแงง อําเภอศรีขรภูมิ ปราสาทยายเหงา อําเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร ปราสาทกูสวนแตง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย และ ปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ เปนตน 

 สวนประติมากรรมในศิลปะรวมแบบนครวัด ไดแก รูปพระโพธิสัตวโลเกศวรจากปราสาท
ตาเมือนธม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร รูปพระศิวะจากอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พระพุทธรปู
ทรงเครื่องประทับยืนและพระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก ทั้งจากภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพปราสาทประธานของปราสาทพนมรุง ตําบลตาเปก 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 

 



 
โคราชศึกษา ๒๓ 

 ศิลปะรวมแบบบายน ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ หมายถึง ศิลปะซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับศิลปะ
แบบบายนในประเทศกัมพูชา สถาปตยกรรมที่สําคัญในศิลปะรวมแบบบายน ไดแก ปราสาทวัดเจาจันทร 
อําเภอศรีสัชนาลัย ศาลตาผาแดง ปราสาทวัดพระพายหลวง และปราสาทวัดศรีสวาย อําเภอเมืองเกา 
จังหวัดสุโขทัย ปรางคสามยอด อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ศาสนสถานที่เนินทางพระ อําเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี ปราสาทเมืองสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โบราณสถานสระโกสินารายณ 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ปราสาทวัดกําแพงแลง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปรางคพรหมทัต และ
ปรางคหินแดง บริเวณปราสาทหินพิมาย 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 
ปราสาทเฉนียง และปราสาทบานชางป  อํา เภอศรีขรภู มิ ปราสาทจอมพระ อําเภ อจอมพร ะ                      
ปราสาทบานปราสาท อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ปราสาทโคกปราสาท อําเภอปะคํา ปราสาทนอย               
(กุฏิฤษี ) บานโคกเมือง และปราสาทกุฏิฤษี (หนองบัวราย) อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย                      
กูพราหมณจําศีล อําเภอประทาย ปรางคบานพลสงคราม อําเภอโนนสูง และปรางคครบุรี อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา เปนตน 

 สําหรับประติมากรรมในศิลปะรวมแบบบายน ไดแก ประติมากรรมจากศาลตาผาแดง               
อําเภอเมืองเกา จังหวัดสุโขทัย รูปพระโพธิสัตวโลเกศวรเปลงรัศมี รูปพระโพธิสัตวโลเกศวรและรูปนาง
ปรัชญาปารมิตา จากปราสาทเมืองสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พระพุทธรูปนาคปรก                
พระรูปเหมือนของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ รวมทั้งประติมากรรมสัมฤทธ์ิจากปราสาทพิมาย อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา เปนอาทิ 
 



 
โคราชศึกษา ๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จารึก ในสมัยลพบุรีมีการคนพบจารึกเขมรโบราณเปนจํานวนมาก โดยจารึกเขมรโบราณที่พบใน
ประเทศไทยพบทั้งจารึกภาษาสันสฤตและภาษาเขมร ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน ๒ กลุม ดังนี ้

๑) จารึกสมัยกอนเมืองพระนคร ตัวอยางไดแก 
จารึกบานวังไผ พบที่บานวังไผ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ  จารึกภาษาสันสกฤต 

ไมระบุศักราช แตระบุพระนามพระเจาภววรมัน ซึ่งสันนิษฐานวาคือ พระเจาภววรมันที่ ๑ กษัตริยเขมร
สมัยกอนเมืองพระนคร ที่เสด็จข้ึนครองราชยราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ 

จารึกพระเจามเหนทรวรมัน (เจาชายจิตรเสน) พบจํานวน ๙ หลัก โดยมีเนื้อความ
คลายคลึงกัน จารึกเก่ียวกับพระราชประวัติ การสรางศิวลึงค และดินแดนที่ทรงมีชัยชนะของพระเจา
มเหนทรวรมัน (เจาชายจิตรเสน) 

จารึกพระเจาอิสานวรมันที่ ๑  พบในเขตจังหวัดจันทบุรี จารึกภาษาสันสกฤต ระบุ     
พระนามพระเจาอิสานวรมันที่ ๑ กษัตริยเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร ซึ่งครองราชยระหวาง พ.ศ.๑๑๕๙ – 
๑๑๘๐ 

ภาพปรางคพรหมทัต ปราสาทพิมาย 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

ภาพพระรูปเหมือนของพระเจาชัยวรมันท่ี ๗ 
จากปรางคพรหมทัต ปราสาทพิมาย            
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 



 
โคราชศึกษา ๒๕ 

๒) จารึกสมัยเมืองพระนคร ตัวอยางไดแก 
จารึกโนนสัง พบที่บานบึงแก จังหวัดยโสธร จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร ระบุ

พระนามพระเจาอินทรวรมันที่ ๑ 
จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑ พบที่ปราสาทพนมวัน บานมะคา ตําบลบานโพธิ์ อําเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา จารึกภาษาเขมร ระบุศักราช พ.ศ.๑๔๓๓ และพระนามพระเจายโศวรมันที่ ๑  
จารึกเพนียด พบที่เมืองพนียด ตําบลคลองนารายณ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี              

จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร ระบุพระนามพระเจายโศวรมันที่ ๑ 
จารึกบานพุทรา จังหวัดนครราชสีมา จารึกภาษาสันสกฤต ระบุพระนาม รุทรโลก          

ซึ่งเปนพระนามของพระเจาหรรษวรมันที่ ๑ เม่ือสิ้นพระชนมแลว 
จารึกบานตาดทอง พบที่บานตาดทอง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร จารึกระบุพระนาม 

รุทรโลก ซึ่งเปนพระนามของพระเจาหรรษวรมันที่ ๑ เม่ือส้ินพระชนมแลว และพระนามพระเจาอิสานวรมัน
ที่ ๒ 

จารึกอัญชัยวรมัน พบที่จังหวัดลพบุรี จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร ระบุพระนาม
พระเจาชัยวรมันที่ ๕  

จารึกปราสาทพนมรุง พบที่ปราสาทพนมรุง ตําบลตาเปก อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย  จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร ระบุพระนามพระเจาราเชนทรวรมันที่  ๔                  
และพระนามพระเจาชัยวรมันที่ ๕ 

จารึกเมืองเสมา พบที่เมืองโบราณเสมา ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
จารึกภาษาสันสกฤตและเขมร ระบุมหาศักราช ๘๙๓ (พ.ศ.๑๕๑๔) กลาวนมัสการเทพเจาในศาสนา
พราหมณ ไดแก พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม พระอุมา และพระสรัสวดี จากนั้นกลาวถึงพระเจาชัยวรมัน
ที่ ๕ หรือ พระบาทบรมวีรโลก วาทรงเปนโอรสของพระเจาราเชนทรวรมัน และทรงสืบเชื้อสายมา              
จากจันทรวงศ และกลาวถึงพระราชกรณียกิจของพระเจาชัยวรมันที่ ๕ 

จารึกปราสาทภูมิโปน ๑ และ ๒ พบที่ปราสาทภูมิโปน ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร ระบุพระนามพระเจาราเชนทรวรมันที่ ๔ และพระนามพระเจา
ชัยวรมันที่ ๕ 



 
โคราชศึกษา ๒๖ 

จารึกสํานักนางขาว พบที่ศาลานางขาว อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จารึกภาษา
สันสกฤต ระบุพระนามพระเจาชัยวรมันที่ ๕ 

จารึกศาลสูง พบที่ศาลสูง จังหวัดลพบุรี จารึกภาษาเขมร ระบุมหาศักราช ๙๔๔             
(พ.ศ. ๑๕๖๕) และพระนามพระเจาสุริยวรมันที่ ๑ 

จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ พบที่ปราสาทพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จารึกภาษา
สันสกฤตและภาษาเขมร ระบุมหาศักราช ๙๕๘ (พ.ศ.๑๕๗๙) และพระนามพระเจาสุริยวรมันที่ ๑ 

จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ พบที่ปราสาทพนมวัน บานมะคา ตําบลบานโพธิ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร มหาศักราช ๙๗๗ (พ.ศ.๑๕๙๘) และพระนาม
พระเจาสุริยวรมันที่ ๑ และพระเจาอุทัยทิตยวรมันที่ ๒ 

 
นอกจากนี้ยังมีจารึกที่พบในประเทศกัมพูชา ที่มีความเกี่ยวของกับดินแดนประเทศไทย

และแสดงใหเห็นถึงการแผขยายอํานาจทางการเมืองของอาณาจักรเขมรโบราณเขามายังดินแดนของ
ประเทศไทยอีกดวย ซึ่งที่สําคัญไดแก 

จารึกปราสาทนครวัด พบบริเวณใตภาพสลักขบวนทัพตางชาติที่ติดตามขบวนทัพของ
พระเจาสุริยวรมันที่ ๒ ที่ระบียงดานทิศใตฝงตะวันตก 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 : จารึกกลาวถึงพระเจาชัยวรมันที่ ๗ ทรงสรางอโรคยศาลา 
(โรงพยาบาล) จํานวน ๑๐๒ แหง ทั่วราชอาณาจักร  
 
 


