
ตัว
อย
่าง



ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ตัว
อย
่าง



ภาพจากปก

ปราสาทพนมรุ้ง ศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร

ตัว
อย
่าง



ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี

ราคา ๗๐๐ บาท

ตัว
อย
่าง



• ที่ปรกึษาส�านกัพมิพ์ : อารกัษ์ คคะนาท, สพุจน์ แจ้งเรว็, นงนชุ สงิหเดชะ
• ผู้จดัการส�านกัพมิพ์ : มณฑล ประภากรเกยีรติ
• รองผู้จดัการส�านกัพมิพ์ : รจุริตัน์ ทมิวฒัน์, สภุชยั สชุาตสิธุาธรรม
• บรรณาธกิารบรหิาร : สลุกัษณ์ บนุปาน
• หวัหน้ากองบรรณาธกิาร : ชนมน วงัทพิย์ 
• บรรณาธกิารเล่ม : ปกรณ์เกยีรต ิดโีรจนวานชิ
• พสิูจน์อกัษร : โชตชิ่วง ระวนิ
• ศลิปกรรม-ออกแบบปก : ชนาเมธ เบญจาพสิทุธิ์

• ประชาสมัพนัธ์และการตลาด : ณชัชา เชี่ยวกล

จัดท�ำโดย : บรษิทัมตชิน จ�ากดั (มหาชน) : ๑๒ ถนนเทศบาลนฤมาล
ประชานเิวศน์ ๑ เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศพัท์ ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ต่อ ๑๒๓๕
โทรสาร ๐-๒๕๘๙-๕๘๑๘
พิมพ์ที่ : โรงพมิพ์มตชิน ๑๒ ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานเิวศน์ ๑ 
เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศพัท์ ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ต่อ ๒๐๐๐, ๒๑๐๘
โทรสาร ๐-๒๕๙๑-๙๐๑๓
จัดจ�ำหนำ่ยโดย : บรษิทังานด ีจ�ากดั (ในเครอืมตชิน) 
๑๒ ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานเิวศน์ ๑ เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศพัท์ ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ต่อ ๓๓๕๘-๓๓๕๓
โทรสาร ๐-๒๕๙๑-๙๐๑๒
Matichon Publishing House a division of Matichon Public Co., Ltd.
12 Tethsabannarueman Rd., Prachanivate 1, 
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

ข้อมูลบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ

เชษฐ์ ติงสัญชลี.
ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. - - กรุงเทพฯ : 

มติชน, ๒๕๖๕.

๕๖๘ หน้า.

๑. ปราสาท.  I. ชื่อเรื่อง.

728.81

ISBN 978 - 974 - 02 - 1767 - 1

ปรำสำทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
• ศำสตรำจำรย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี

พิมพ์ครั้งแรก  : มกราคม ๒๕๖๕

ราคา ๗๐๐ บาท

หากท่านต้องการสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้
จ�านวนมากในราคาพิเศษ
โปรดติดต่อโดยตรงที่ บริษัทงานดี จ�ากัด 
โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ต่อ ๓๓๕๓ 
โทรสาร ๐-๒๕๙๑-๙๐๑๒

ฝ่าย MATICHON PREMIUM PRINT
บริษัทมติชน จ�ากัด (มหาชน) 
รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ต่อ ๒๔๑๙, ๒๔๒๔ 
e-mail print.matichon@gmail.com

ในกรณีที่หนังสือมีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ 
เช่น หน้าขาดหาย หน้าซ�้า หน้าสลับ  เข้าเล่มกลับหัว 
กรุณาติดต่อมาที่ email: matichonbook.sales@gmail.com 
หรือ  inbox   matichonbook เพื่อขอเปลี่ยนเล่มใหม่

www.matichonbook.com

ตัว
อย
่าง



(5)
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สารบัญ
ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ค�าน�า    (๑๒)

๑ ปราสาทคืออะไร  ๓

	 ปราสาทแปลว่าอะไร	 ๕

	 ปราสาทกับเทวาลัยมีความหมาย 

	 	 เหมือนหรือต่างกันอย่างไร	 ๖

	 ปราสาทกับสถูปต่างกันอย่างไร	 ๙

	 ครรภคฤหะและมณฑป	 ๑๖

	 เก็จและลวดบัว	 ๓๒

	 ฐานและลวดบัวฐาน	 ๔๒

	 เรือนธาตุ	 ๕๑

	 ชั้นหลังคา	การบ่งบอกความเป็นปราสาทด้วยชั้นจ�าลอง	 ๕๘

	 ยอดบนสุดของปราสาท	 ๖๗

	 สรุป	ปราสาทคืออะไร	 ๗๒

๒ แนะน�าปราสาทในอินเดีย  ๗๙

	 ปราสาทหลังคาตัดหรือปราสาททรงปะร�า	 ๘๒

	 ปราสาททรงหลังคาลาดหรือปราสาททรงผางสนา	 ๘๔

	 ปราสาททรงวิมาน	 ๙๑

ตัว
อย
่าง



(7)

	 ปราสาททรงศาลา	 ๑๑๗

	 ปราสาททรงศิขระ	 ๑๒๔

	 ปราสาททรงคชปฤษฐะ	 ๑๓๓

	 แผนที่แสดงการกระจายตัว 

	 	 ของปราสาททรงต่างๆ	ในอินเดีย	 ๑๓๘

	 สรุป	ปราสาทในศิลปะอินเดีย	 ๑๔๖

๓ ปราสาทเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร  ๑๕๑

	 ลักษณะเฉพาะของปราสาทเขมร 

	 	 สมัยก่อนเมืองพระนคร	 ๑๕๕

	 อาคารหลังคาตัดในศิลปะเขมร 

	 	 สมัยก่อนเมืองพระนคร	 ๑๗๐

	 ปราสาทหลังคาลาดในศิลปะเขมร 

	 	 สมัยก่อนเมืองพระนคร	 ๑๗๒

	 ปราสาททรงวิมานในศิลปะเขมร 

	 	 สมัยก่อนเมืองพระนคร	 ๑๗๗

	 ปราสาททรงศาลา	 ๑๘๓

	 เรือนธาต	ุบัญชร	และการยกเก็จในศิลปะเขมร 

	 	 สมัยก่อนเมืองพระนคร	 ๑๘๗

	 ทับหลังและเสาประดับกรอบประตูเขมร 

	 	 สมัยก่อนเมืองพระนคร	 ๑๙๔

	 สรุป	ปราสาทเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร	 ๒๐๒
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๔ ปราสาทเขมรสมัยเมืองพระนคร  ๒๐๗

	 ฐานเป็นชั้น:	เอกลักษณ์ของศิลปะเขมร 

	 	 สมัยเมืองพระนครในเมืองพระนคร	 ๒๑๒

	 กลุ่มเทวาลัย	(temple	complex)	 

	 	 ของปราสาทเขมรสมัยเมืองพระนคร	 ๒๒๔

	 อาคารแบบใหม่กับหน้าที่ใหม่ 

	 	 ของปราสาทในศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร	 ๒๓๕

	 รูปทรงปราสาทที่หายไปและยังคงอยู่ 

	 	 ของศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร	 ๒๕๔

	 เรือนธาตุ	การยกเก็จ	การเพิ่มมุม	 

	 	 และซุ้มทวารบาลในศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร	 ๒๖๓

	 ยอดปราสาททรงวิมานเขมรสมัยเมืองพระนคร	 ๒๗๐

	 หน้าบัน	ทับหลัง	และเสาประดับกรอบประตูเขมร 

	 	 สมัยเมืองพระนคร	 ๒๗๖

	 สรุป	ปราสาทเขมรสมัยพระนคร	 ๒๘๖

๕ ปราสาทจาม  ๒๙๑

	 ลักษณะเฉพาะของปราสาทจาม 

	 	 และความแตกต่างจากเขมร	 ๒๙๕

	 เสาติดผนัง	ร่องเสา	และร่องระหว่างเสา 

	 	 ของปราสาทจาม	 ๓๑๐

	 ซุ้มของปราสาทจาม	 ๓๒๔
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	 อาคารทรงต่างๆ	ในศิลปะจาม	 ๓๒๙

	 สรุป	ปราสาทในศิลปะจาม	 ๓๔๔

๖ ปราสาททวารวดีและมอญสะเทิม  ๓๔๙

	 สถาปัตยกรรมทวารวดีคือปราสาท 

	 	 หรือสถูปกันแน่?	 ๓๕๒

	 สัดส่วนอาคารและการแผ่บานออก	 ๓๕๕

	 ฐานในศิลปะทวารวดี	 ๓๕๘

	 เรือนธาตุในศิลปะทวารวดี:	ลักษณะเฉพาะ	 ๓๖๖

	 ข้อถกเถียงเรื่องยอด	 ๓๘๒

	 สถาปัตยกรรมมอญสะเทิม 

	 	 และความคล้ายคลึงกับทวารวดี	 ๓๘๖

	 สรุป	ปราสาทในศิลปะทวารวดี	 ๓๙๐

๗ ปราสาทชวาภาคกลางและศรีวิชัย  ๓๙๕

	 ลักษณะเฉพาะของจันทิในศิลปะชวาภาคกลาง	 ๓๙๙

	 จันทิในศิลปะชวาภาคกลางตอนต้นโดยสังเขป	 ๔๒๔

	 จันทิในศิลปะชวาภาคกลางตอนกลางโดยสังเขป	 ๔๒๘

	 จันทิในศิลปะชวาภาคกลางตอนปลายโดยสังเขป	 ๔๓๐

	 ปราสาทในศิลปะศรีวิชัยที่ไชยา	 ๔๔๔

	 สรุป	ปราสาทในศิลปะชวาภาคกลาง	 ๔๔๘
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๘ ปราสาทชวาภาคตะวันออกและบาหลี  ๔๕๓

	 ลักษณะเฉพาะของจันทิในศิลปะชวาภาคตะวันออก	 ๔๕๖

	 น�้าพุและสระน�้าในชวาภาคตะวันออกและบาหลี	 ๔๖๗

	 โคปุระสมัยชวาภาคตะวันออก 

	 	 และการสืบทอดสู่บาหลี	 ๔๗๑

	 อาคารทรงเมรุในศิลปะชวาภาคตะวันออก 

	 	 และการสืบทอดสู่บาหลี	 ๔๗๗

	 กลุ่มเทวาลัยแบบซับซ้อน	(temple	complex)	 

	 	 ของจันทิชวาภาคตะวันออกและบาหลี	 ๔๘๒

	 สรุป	ปราสาทในศิลปะชวาภาคตะวันออกและบาหลี	 ๔๘๘

๙ ปราสาทพม่าสมัยศรีเกษตรและพุกาม  ๔๙๓

	 ปราสาทในศิลปะศรีเกษตร	 ๔๙๖

	 ลักษณะเฉพาะของปราสาทแบบพุกาม	 

	 	 (กู่/เจติยวิหาร)	 ๕๐๒

	 แผนผังของปราสาทแบบพุกาม	 ๕๒๒

	 สังเขปองค์ประกอบจากฐานถึงยอด 

	 	 ของเจติยวิหารพุกาม	 ๕๒๗

	 ปราสาท	(เจติยวิหาร)	แบบพิเศษในศิลปะพุกาม	 ๕๔๔

	 สรุป	ปราสาทในศิลปะศรีเกษตรและพุกาม	 ๕๕๐

1.22  ภาพจากปก
ปราสาทพนมรุ้ง ศิลปะเขมรสมัยหลังเมืองพระนคร
01 ปราสาทจ�าลองในศิลปะจามสมัยบิญดิ่น
02 ยอดที่สูงเด่นของปราสาทในศิลปะชวาภาคตะวันออก
03 เจดีย์ธรรมยังจีในแสงยามเย็นที่เมืองพุกาม
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ค�าน�า
ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้เขียนได้รับความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอินเดียที่มีอิทธิพลต่อเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้มาต้ังแต่เรยีนอยูก่บัศาสตราจารย์	หม่อมเจ้าสภุทัรดศิ	ดศิกลุ 

และอาจารย์สมิทธิ	ศิริภัทร์	ในระดับปริญญาตรีท่ีคณะโบราณคดี	ต่อมาเมื่อ 

ได้รับทุนพระราชทานจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ให้	ไปศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอกทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียที่สถาบันพิพิธภัณฑ 

สถานแห่งชาติ	(National	Museum	Institute)	กรุงนิวเดลี	ประเทศอินเดีย 

ระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๔๖-๒๕๔๙	ผูเ้ขยีนได้รบัการถ่ายทอดทางด้านสถาปัตยกรรม

อินเดียอย่างลึกซึ้งจากศาสตราจารย์	ดร.	ปารุล	ปาณฑยะธรร	ผู้ที่เรียนมา

โดยตรงจากศาสตราจารย์	เอ็ม.	เอ.	ธากี	นักวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรม

อินเดียที่มีชื่อเสียงที่สุด

การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะที่อินเดีย	ท�าให้พบว่าสถาปัตยกรรม

ซ้อนชั้นหรือที่เรียกว่า	“ปราสาท”	ในศิลปะอินเดียน่าจะน�ามาใช้	ในการศึกษา

วิจัยปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ได้	เมื่อผู้เขียนกลับมาท�าหน้าท่ีเป็น

อาจารย์ด้านศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีคณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร	จึงได้น�าเอาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากอินเดีย

ผสานกับความรู้จากการวิจัยเพื่อสอนนักศึกษาตลอด	๑๕	ปี

ปัญหาส�าคัญที่ค้นพบก็คือ	แม้จะมีการเผยแพร่งานวิจัยเรื่อง	“อาคาร

ทรงศิขระ-วิมานในศิลปะอินเดียกับอิทธิพลต่อศิลปะในเอเชียอาคเนย์”	แต ่

ความยากของค�าศพัท์เฉพาะ	ความซบัซ้อนขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

อนิเดียและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	ความกว้างขวางของพืน้ทีศ่กึษาและระยะ

เวลา	ฯลฯ	ท�าให้นักศึกษาและผู้สนใจไม่อาจจะเข้าใจได้ง่ายนัก	
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ด้วยเหตุท่ีบรรณพิภพยงัขาดหนงัสือท่ีแนะน�าหรอืให้ความเข้าใจพืน้ฐาน

ของปราสาทในศิลปะอินเดียที่มีผลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ในแต่ละพื้นที ่

ผู้เขยีนจงึได้เขยีนหนงัสอื	ปราสาทในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้	เล่มน้ีขึน้โดยใช้

ค�าอธบิายอย่างง่ายๆ	ด้วยเนือ้หากระชบั	น�าเสนอโดยแยกพืน้ทีท่ี่ตัง้ของงาน

สถาปัตยกรรมอย่างชัดเจน	และใช้ภาพประกอบอย่างละเอียดในทุกประเด็น

คาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจ	และสามารถสังเกตสิ่ง

ต่างๆ	ในหนังสือเล่มนี้ไปใช้	ในการแยกแยะสถาปัตยกรรมท่ีเรียกว่าปราสาท

ในศลิปะเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	ในแต่ละพืน้ท่ี	รวมถงึน�าความรู	้ไปใช้ต่อยอด 

การศึกษาปราสาทในศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขั้นสูงต่อไป

ศาสตราจารย์	ดร.	เชษฐ์	ติงสัญชลี

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	

คณะโบราณคดี	มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตุลาคม	๒๕๖๔

ตัว
อย
่าง



ตัว
อย
่าง



เจดีย์ธรรมยังจีในแสงยามเย็นที่เมืองพุกาม

ตัว
อย
่าง



ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ตัว
อย
่าง



ตัว
อย
่าง



ปราสาทคืออะไรตัว
อย
่าง
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รปูที ่๑.๑ ภาพสลกัปราสาทหรอืเรอืนซ้อนช้ันในศลิปะอมราวดแีสดงความเป็นเรอืนฐานนัดรสงู

ตัว
อย
่าง
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ปราสาทแปลว่าอะไร

ถ้าให้ค�าจ�ากัดความอย่างย่นย่อที่สุด ปราสาทคือ “เรือนซ้อนชั้น” อัน

บ่งบอกว่าเป็นเรือนที่มีฐานันดรสูง เหมาะสมส�าหรับผู้ประทับที่มีฐานันดรสูง 

(รูปที่ ๑.๑)

คัมภีร์โบราณเล่มต่างๆ ของอินเดีย เช่น คัมภีร์มัตสยปุราณะกล่าวว่า 

ปราสาทคืออาคารทีมี่ต้ังแต่ ๑๖ ชัน้ลงมา ส่วนคมัภร์ีมยมตมักล่าวว่า ปราสาท

อาจม ี๑-๑๒ ชัน้ได้ อนัเป็นการยนืยนัอย่างชดัเจนว่าปราสาทต้องเป็น “เรอืน

ซ้อนชั้น”๑

ในสังคมอินเดียที่มีการแบ่งแยกชนชั้นระหว่าง “เทพเจ้า” “ชนชั้นสูง” 

กับ “คนธรรมดา” สถาปัตยกรรมที่ประทับของเทพเจ้าและชนชั้นสูงจึงจ�าเป็น

ต้องมคีวามซบัซ้อนเป็นพเิศษด้วย ด้วยเหตนุี ้ปราสาทหรอืเรอืนซ้อนชัน้จงึถกู 

ก�าหนดให้กลายเป็นเรือนฐานันดรสูงไปโดยปริยาย

ด้วยเหตุที่เรือนซ้อนชั้นสร้างยากกว่าเรือนชั้นเดียว ผู้สร้างจึงต้องม ี

ทุนทรัพย์และก�าลังคนมากพอ จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เรือนซ้อนชั้น

หรอืปราสาทกลายเป็นเรอืนฐานันดรสงู ยิง่กว่านัน้ ความซบัซ้อนของปราสาท 

และการที่ยอดมีซ้อนชั้นสูงกว่าอาคารอ่ืนๆ จึงท�าให้เรือนซ้อนชั้นกลายเป็น

เรือนฐานันดรสูง 

ความซบัซ้อนและยิง่ใหญ่ของเรอืนฐานนัดรสูงนีจ้งึเหมาะสมแก่กษตัรย์ิ

และเทพเจ้า และน�ามาสูค่�าตอบทีว่่าเหตใุดเทวาลยัจงึต้องเป็นปราสาทเสมอ๒

ตัว
อย
่าง
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ปราสาทกับเทวาลัยมีความหมาย
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

เทวาลยั แปลว่า ทีป่ระทบัของเทพเจ้า เสมอืนบ้านของพระองค์ (เทวะ = 

เทพเจ้า, อาลัย = ที่อยู่) และเป็นสถานที่แสดงพลังอ�านาจของพระองค์ไปใน

ตัว ผู้ศรัทธามีหน้าที่ในการเข้าไปบูชาปรนนิบัติด้วยการถวายอาหาร พัสตรา

ภรณ์ เครื่องบูชา เครื่องหอม ไฟ การเต้นร�า ฯลฯ เพื่อให้เทพเจ้าพอพระทัย

ประหนึ่งพระองค์ทรงมีชีวิต

แม้ว่าเทวาลัยไม่ได้ถูกระบุชัดว่าจะต้องเป็นอาคารทรงใด จึงอาจเป็น 

อาคารชั้นเดียวหรือเป็นอาคารซ้อนชั้นท่ีเป็นปราสาทก็ได้ แต่ทว่า ในเมื่อ

เทพเจ้าคอืผู้ท่ีมฐีานนัดรสงูสดุในจกัรวาล ด้วยเหตุนี ้ชาวอินเดยีจงึมกัก�าหนด

ให้ “เทวาลัยต้องเป็นปราสาทเสมอ” คือเป็นอาคารซ้อนชั้นเพื่อให้สมกับ

ฐานันดรของเทพเจ้าอันสูงส่ง

เพือ่ให้เทวาลยัม่ันคงถาวรไปตลอดชัว่กลัป์ เทวาลยัจึงจ�าเป็นต้องสร้าง

ด้วยวัสดุถาวร เช่น อิฐหรอืหนิเสมอ แตกต่างไปจากพระราชวงัหรือบ้านเรอืน

คนธรรมดาที่อาจสร้างด้วยวัสดุไม่ถาวร เช่น อาคารเครื่องไม้มุงกระเบื้อง

เนื่องด้วยวัสดุถาวร เช่น อิฐหรือหินมีน�้าหนักมาก การสร้างเรือนซ้อน

ชั้นตั้งแต่ชั้นสองเป็นต้นไปจึงท�าได้ยาก การก�าหนดให้เทวาลัยหลังน้ันๆ เป็น

ปราสาท จึงใช้ “ชั้นจ�าลอง” ก่อขึ้นไปด้านบนห้องประดิษฐานเทพเจ้าเท่านั้น 

ชั้นจ�าลองนี้เองที่ต่อมาจะเพิ่มความซับซ้อนขึ้นและมีการแยกออกเป็นหลาก

หลายรูปทรง จนกระท่ังเกดิสายพฒันาการทางศลิปะจากอนิเดียสู่เอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้

เทวาลยัจงึมกัเป็นปราสาททีม่ชีัน้จ�าลองซ้อนอยูด้่านบนเสมอ (รปูที ่๑.๒)

(ขวา) รปูที ่๑.๒ ปราสาทซ่ึงมี “ช้ันจ�าลอง” อยู่ด้านบน และอยูใ่นฐานะเทวาลยัซึง่ประดษิฐาน 

รูปเคารพของเทพเจ้า

ตัว
อย
่าง
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ชั้นจ�าลองทางด้านบน 

สื่อว่าอาคารหลังนี้

คือปราสาท 

แต่ไม่สามารถ

ใช้งานได้

ตัว
อย
่าง
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ประตทูางเข้าห้องภายใน

ปราสาทที่เรียกว่า 

“ครรภคฤหะ”

ตัว
อย
่าง
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ปราสาทกับสถูปต่างกันอย่างไร

ปราสาทเปรยีบประหนึง่ “บ้านของพระเป็นเจ้า” ส�าหรบัเทพเจ้าที ่“ยัง

มีชีวิต” แตกต่างไปจากสถูปที่เป็น “หลุมศพของบุคคล” ที่เสียชีวิตไปแล้ว

ในเม่ือ “บ้าน” จะต้องมี “ห้อง” ท่ีเข้าไปภายในได้ ปราสาทจึงต้องมห้ีอง

ภายในที่สามารถเดินเข้าไปได้เสมอ ห้องนี้เรียกว่า “ครรภคฤหะ” ต้องมีประตู

ส�าหรับเข้าไปภายในห้อง (ถ้าไม่มีประตู ห้องนั้นจะเข้าไปไม่ได้และจะท�าให้

อาคารหลังนั้นไม่ใช่บ้านของเทพเจ้าอีกต่อไป) (รูปที่ ๑.๓)

ประตูน้ีจะท�าให้พราหมณ์/นักบวชสามารถเดินเข้าไปภายในเพื่อ

ปรนนิบัติเทพเจ้า โดยผ่านทางประติมากรรมภายในครรภคฤหะประหนึ่ง

เทพเจ้าองค์นั้นยังทรงพระชนม์ เช่น การถวายอาหาร การอาบน�้าสรงสนาน 

การถวายเครื่องแต่งตัว โดยท�าทุกวันประหนึ่งกิจวัตร

ทั้งนี้ แตกต่างไปจากสถูปซึ่งเป็นหลุมฝังศพท่ีด้านในไม่สามารถเข้าไป

ได้ การประดิษฐานชิ้นส่วนอัฐิที่มาจากการเผาศพจึงต้องอยู่ในห้องปิดตายท่ี

เรียกว่า “กรุ” ห้องนี้อาจอยู่ภายในส่วนที่ลึกท่ีสุด ไม่มีประตูทางเข้า ไม่มีการ

ถวายอาหาร การอาบน�า้สรงสนาน การถวายเครื่องแต่งตัวใดๆ

ในเม่ือศาสนาฮินดูมองว่าเทพเจ้าทุกองค์ทรงพระชนม์ตลอดกาล ไม่เกดิ 

ไม่ตาย และด�ารงอ�านาจแห่งการสร้าง รกัษา ท�าลาย ฯลฯ แม้ว่าโลกและสตัว์โลก 

จะเป็นอนจิจงั คอืมจีดุก�าเนดิและจดุสิน้สดุ แต่เทพเจ้าไม่เคยมจีดุก�าเนดิและ 

จุดสิน้สดุ ด้วยเหตนุี ้การสร้างปราสาทให้เหมอืน “บ้าน” เป็นทีป่ระทบัจึงเป็น

สิ่งเดียวที่ยอมรับในศาสนาฮินดู 

ทั้งนี้ ในศาสนาฮินดูไม่เคยปรากฏการสร้าง “สถูปพระศิวะ/สถูปพระ

วิษณุ” เลย เพราะสถูปเป็นหลุมฝังศพที่จ�ากัดเฉพาะผู้ท่ีส้ินพระชนม์ไปแล้ว

เท่านั้น

(ซ้าย) รูปที่ ๑.๓ ปราสาทมีห้องภายในที่เรียกว่า “ครรภคฤหะ” มีผนังภายนอกที่เรียกว่า

เรอืนธาต ุมปีระตทูางเข้า แผนผงัสีเ่หลีย่มจตัรุสั มช้ัีนหลงัคา ตวัอย่างจากจนัทเิกดงสงโงร์

ตัว
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่าง



10

ในกรณีของพุทธศาสนาเถรวาท ที่ถือว่าพระศากยมุนีพุทธเจ้าได้

ปรินิพพานไปแล้ว และพระองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ในมหาปรินิพพานสูตร

ให้ถวายพระเพลงิพทุธสรรีะและฝังพระบรมธาตไุว้ในเนนิดนิกลางเมอืงทีเ่รยีก

ว่า “สถูป”๓ (บาลี-ถูปะ, สันสกฤต-สฺตูปะ, ภาษาไทย-สถูป) สถูปจึงกลายเป็น

สถาปัตยกรรมส�าหรบัพระพทุธเจ้าผู้ทีพ่ทุธศาสนกิชนยอมรบัว่าได้ปรนิพิพาน

ไปแล้ว๔ 

สถูปในศิลปะอินเดียจึงใช้เก็บพระบรมธาตุในกรุท่ีปิดตาย ไม่สามารถ

เดินเข้าไปภายในได้ ประเพณีนี้สืบมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ

ด้วย (รูปที่ ๑.๔)

ตัว
อย
่าง
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(ซ้าย) รูปท่ี ๑.๔ สถูป มีกรุท่ีปิดตาย ไม่มีประตู ผังกลม ส่วนส�าคัญสุดคือเนินดินฝังศพ 

ที่เรียกกันในศัพท์ทางสถาปัตยกรรมว่า “อัณฑะ”

ต้องไม่ลืมว่าพระบรมธาตุเป็น “ของชิ้นเล็ก” แต่มีค่า การสร้างสถูป 

แล้วมกีรทุีปิ่ดตายจงึเป็นการ (๑) ตรงึให้ของมค่ีาทีส่ดุ “อยูก่บัที”่ ไปตลอดกาล 

(๒) เพื่อให้พระบรมธาตุที่แม้ว่าเป็นของชิ้นเล็ก แต่เมื่อมีสถูปครอบแล้วย่อม

ท�าให้คนสามารถรับรู้ ได้จากขนาดสถูปที่มหึมา เห็นได้แต่ไกล

องค์ประกอบทีส่�าคัญของสถปูกค็อืเนนิดนิฝังศพซึง่มกัอยู่ในผงักลม จงึ

ท�าให้สถปูในอินเดียเป็นผงักลมเสมอ ทัง้นี ้ต่างไปจากเรอืนธาตขุองปราสาทท่ี

มักอยู่ ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ทัง้นีต้้องไม่ลมืว่า เน่ืองด้วยปราสาทพฒันามาจากอาคาร/บ้านทีม่ห้ีอง

ภายใน มีประตูที่สามารถเข้าไปได้ การท่ีอาคาร/บ้านอาศัยวางผังโดยใช้เสา

จ�านวน ๔ ต้น เป็นตัวก�าหนดมุมห้องและท�าให้อยู่ ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสมอ 

ปราสาทจึงอยู่ ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยเช่นกัน 

ส่วนเนินดินฝังศพเกิดจากมูลดินซึ่งเป็นทรงกลมและผังกลมโดย

ธรรมชาติอยู่แล้ว

เนินดินฝังศพส�าหรับสถูปมักมีลักษณะคล้ายขันขนาดใหญ่คว�่า (ภาษา

โบราณเรยีกว่า “โอคว�า่”) ในขณะทีอิ่นเดยีเองมกัมองว่าดคูล้ายไข่จงึเรียกพืน้ท่ี

ส่วนนี้ว่า “อัณฑะ”

ดังทีไ่ด้กล่าวไปแล้วว่าอัณฑะคอืส่วนเนนิดนิฝังศพ ไม่มีประต ูหน้าต่าง 

สถาปัตยกรรมจึงแตกต่างจากตัวอาคาร (ซึ่งต่อไปจะขอเรียกว่า “เรือนธาตุ”) 

ของปราสาทที่มีประตู หน้าต่าง ซุ้มจระน�า เสา เสมอ

อัณฑะจึงเป็นส่วนส�าคัญที่สุดของสถูป แตกต่างไปจากปราสาทท่ีม ี

เรือนธาตุเป็นส่วนส�าคัญที่สุด

ตัว
อย
่าง
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ในกรณีของพุทธศาสนามหายาน ศาสนิกชนเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามี

หลากหลายองค์ บางองค์เป็นพระพทุธเจ้าแห่งจกัรวาล (พระอาทพุิทธะ) หรอื

พระพทุธเจ้าประจ�าทศิ (พระธยานิพทุธะ หรอืชนิะ หรอืตถาคตะ) พระพทุธเจ้า

พเิศษเหล่านีล้้วนแต่เป็นอมตะ ไม่เกดิ ไม่ตาย ยงัทรงพระชนม์ตลอดกาล หรอื

แม้แต่พระศากยมุนีพุทธเจ้าเองเมื่อปรินิพพานไปแล้ว ก็ถูกตีความใหม่โดย 

ศาสนิกชนมหายานว่ายังคงทรงพระชนม์อยู่บนพุทธเกษตร คอยดูแลความ

เป็นไปของโลกและจักรวาล ด้วยเหตุนี้ ปราสาทจึงถูกน�ามาใช้ในพุทธศาสนา 

และท�าให้แนวความคิดเรื่องพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนม์ได้รับการถ่ายทอดใน

ศิลปกรรม พระพุทธรูปจึงประดิษฐานในปราสาทได้ (รูปที่ ๑.๕-๑.๖)

รปูที ่๑.๕ พระพทุธรปูทีป่ระดษิฐานในจนัทเิมนดตุ ศลิปะชวาภาคกลาง สะท้อนการมองว่า 

พระพุทธเจ้าคือผู้ทรงพระชนม์ตามความคิดแบบมหายานตัว
อย
่าง
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รูปที่ ๑.๖ จันทิเมนดุต ปราสาทที่ประดิษฐานพระพุทธรูปในพุทธศาสนา

ตัว
อย
่าง
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ในอนิเดยี การแยกขาดกนัระหว่างปราสาทกบัสถปูยงัคงชดัเจนท้ังทาง

ด้านรูปแบบหน้าตา และการแยกขาดกันระหว่างศาสนา ทั้งนี้ ไม่พบการใช้

สถูปในศาสนาฮินดูเลย ส่วนปราสาทอาจเลื่อนไหลได้ท้ังในศาสนาฮินดูและ

พุทธศาสนามหายาน

การแยกขาดเช่นนี้ปรากฏอยู่ในศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลาก 

หลายสกุล เช่น ศิลปะเขมรและศิลปะจาม เนื่องจากท้ังผู ้ปกครองและ 

ประชาชนส่วนมากนบัถอืศาสนาฮินดูเป็นหลกั จงึปรากฏเฉพาะเพยีงปราสาท 

เท่านัน้ ส่วนศิลปะบางสกลุ บางพืน้ท่ีกมี็ความพเิศษ เช่น ในชวาทีม่กีารนบัถือ 

ทัง้ศาสนาฮนิดแูละพุทธศาสนามหายานอย่างคูข่นาน จงึมทีัง้ปราสาทส�าหรบั

เทพเจ้าฮนิด ูปราสาทส�าหรบัทพิยบคุคลในพุทธศาสนามหายาน และยงัปรากฏ 

สถูปที่ถูกตีความใหม่ว่าหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนม์อีกด้วย

ส่วนศลิปะศรเีกษตรในพม่ายงัคงใช้สถปูทึบท่ีมอีณัฑะขนาดใหญ่ในการ

บรรจุพระบรมธาตุ ใกล้เคียงกับแนวความคิดแบบพุทธศาสนาเถรวาทแบบที่

พบในลังกา๕ (รูปที่ ๑.๗)

ทั้งนี้ ที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนแต่มีข้อยกเว้น ซึ่งจ�าเป็นต้องพิเคราะห์ 

เป็นกรณีๆ ไป

(ขวา) รปูที ่๑.๗ ศิลปะศรเีกษตร ท่ีใช้สถปูแบบมอีณัฑะขนาดใหญ่เป็นทีบ่รรจุพระบรมธาตุ 

ตามแนวความคิดของพุทธศาสนาเถรวาทที่มองว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว

ตัว
อย
่าง
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ครรภคฤหะและมณฑป

ครรภคฤหะคืออะไร

ถ้าจะให้ค�าจ�ากัดความที่สั้นท่ีสุด ครรภคฤหะ (Garbhag�ha)๖ คือห้อง 

ประดิษฐานเทพเจ้า ส่วนมณฑป (Ma��apa) คือห้องด้านหน้าครรภคฤหะ 

ส�าหรบัให้ประชาชนบชูา ระหว่างประตคูรรภคฤหะกบัมณฑปอาจมฉีนวนยาวๆ 

ที่เรียกว่า “อันตราละ” (Antarala) ต่อเชื่อมอยู่ (รูปที่ ๑.๘)

ครรภคฤหะมกัเป็นห้องแคบๆ มดืทบึเพราะมปีระตเูดยีว ไม่มีหน้าต่าง 

มีเพียงพราหมณ์ผู้ ได้รับสิทธิ์ในการติดต่อกับเทพเจ้าเท่านั้นท่ีเข้าไปได้ ส่วน

มณฑปคอืห้องโถง (อาจอยู่ในผงัสีเ่หลีย่มผนืผ้า) ท่ีต่อเชือ่มกบัประตขูองครรภ 

คฤหะ ใช้ในการถวายเครือ่งบชูาหรอืเต้นร�าถวาย พราหมณ์จะยืนรอท่ีอันตราละ 

เพื่อรับเครื่องบูชาจากประชาชนแล้วน�าเข้าไปถวายเทพเจ้า

ครรภคฤหะ อันตราละ มณฑป

รูปที่ ๑.๘ แผนผังของเทวาลัยที่ต้องประกอบไปด้วยครรภคฤหะ มณฑป และอันตราละ 

ตัว
อย
่าง
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รปูที ่๑.๙ ครรภคฤหะแบบปกติท่ีปิด ๓ ด้านด้วยก�าแพง ไม่มหีน้าต่าง ท�าให้ภายในครรภคฤหะ 

เป็นห้องมืดทึบ 

ตัว
อย
่าง
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ดงัทีไ่ด้กล่าวไปแล้วว่าเทวาลยัคือบ้านของเทพเจ้า จงึต้องมห้ีองประทบั

ส�าหรับพระองค์ และในเมื่อปราสาทถูกออกแบบส�าหรับเป็นเทวาลัย ภายใน

ปราสาทจึงต้องมีห้องที่สามารถเดินเข้าไปได้เสมอ

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยข้อจ�ากัดของการสร้างอาคารด้วยถาวรวัสด ุ

(อิฐ/หิน) ที่ไม่สามารถเจาะประตูได้มาก จึงท�าให้อาคารมีประตูแห่งเดียวเปิด

สู่ห้องภายใน ส่วนอีก ๓ ด้านเป็นก�าแพงไม่มีหน้าต่าง ห้องภายในปราสาท

จึงมืดทึบอยู่เสมอ (รูปที่ ๑.๙) 

แม้ว่าจะมีข้อจ�ากัดทางสถาปัตยกรรม ช่างอินเดียผู้ชาญฉลาดได้ ใช้

ประโยชน์จากความมืดมิดนี ้ให้เป็นประโยชน์ โดยการเสรมิสร้างความศกัดิสิ์ทธิ์

แก่เทพเจ้าท่ามกลางห้องที่มืดมิดด้วยแสงตะเกียง การก�าหนดประเพณีอัน

รูปที่ ๑.๑๐ ครรภคฤหะแบบพิเศษซ่ึงเปิดออก ๔ ทิศ พบในกรณีที่ไม่มีข้อจ�ากัดทางด้าน

โครงสร้าง เช่น อยู่ในถ�้า ตัวอย่างจากถ�้าเอเลฟันตะ

ตัว
อย
่าง



19

รูปที่ ๑.๑๑ ภายในครรภคฤหะท่ีเรียบ มืดทึบ ไม่ปรากฏการตกแต่งผนังใดๆ ตรงกลางมี 

รปูเคารพของเทพเจ้าประธานประดษิฐานอยู ่ทัง้นี ้ในบางกรณอีาจมกีารสร้างปะร�าเครือ่งไม้

ซ้อนเข้าไปก็ได้ ตัวอย่างจากปราสาทโพโรเม ศิลปะจามสมัยหลัง

ลึกลับเพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงเทพเจ้ายาก แต่สามารถเข้าถึงโดยพราหมณ์ผู้ได้

รบัสทิธิจ์ากพระเป็นเจ้าเท่านัน้ การก�าหนดให้ประตมูเีพยีงแห่งเดยีวจึงส่งเสรมิ

พลังอ�านาจให้กับเทพเจ้าด้วยวิธีดังกล่าว

ห้องภายในปราสาทที่ส�าหรับประดิษฐานประติมากรรมเทพเจ้า เรียก

ในภาษาสันสกฤตว่า “ครรภคฤหะ” หรือห้องแห่งครรภ์ (รูปท่ี ๑.๑๑) ครรภ์นี้ 

ถกูเปรยีบเทียบกบัครรภ์ทีก่�าเนดิจกัรวาลอนัมดืมดิ เม่ือเทพเจ้าเป็นผูใ้ห้ก�าเนดิ 

จักรวาล พระองค์จึงประทับในห้องครรภคฤหะอันสามารถเปรียบเทียบได้กับ

ครรภ์มารดาอันมืดมิดท่ีให้ก�าเนิดบุตร การที่ครรภคฤหะมีเพียงประตูเดียวจึง

มีประโยชน์ในแง่คติความเชื่อและการใช้งาน

ตัว
อย
่าง



ตัว
อย
่าง


	ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

	โดย ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

	จัดทำโดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

	สารบัญ
	คำนำ
	๑ ปราสาทคืออะไร
	๒ แนะนำปราสาทในอินเดีย
	๓ ปราสาทเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร
	๔ ปราสาทเขมรสมัยเมืองพระนคร
	๕ ปราสาทจาม
	๖ ปราสาททวารวดีและมอญสะเทิม
	๗ ปราสาทชวาภาคกลางและศรีวิชัย
	๘ ปราสาทชวาภาคตะวันออกและบาหลี
	๙ ปราสาทพม่าสมัยศรีเกษตรและพุกาม



