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บทคัดย่อ
บทความนีน้ ำ� เสนอและอธิบายเกีย่ วกับความเป็นมาทางประวัตศิ าสตร์ของพืน้ ทีบ่ ริเวณทีเ่ ป็นจังหวัดสระแก้วของประเทศไทย
และจังหวัดบันเตียเมียนเจยของประเทศกัมพูชา โดยใช้หลักฐานทางโบราณคดี ทั้งประเภทที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็น
ลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ตอบประเด็นปัญหาเรือ่ งการเปลีย่ นผ่านทางสังคมวัฒนธรรมของผูค้ นตามแนวชายแดน จากวัฒนธรรมเขมร
มาสูส่ ยามประเทศ เป็นการแนะน�ำสถานทีส่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์และแหล่งท่องเทีย่ วตามแนวชายแดน อันเป็นแนวทางส�ำคัญ
ที่จะสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับกัมพูชา

บทน�ำ

ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่เขตตอนใต้ของเขาบรรทัด คลองพระสทึง และ
ลุ่มแม่น�้ำพรมโหด ซึ่งเป็นพื้นที่ครอบคลุมเขตจังหวัดสระแก้วของประเทศไทย และจังหวัดบันเตีย
เมียนเจยของประเทศกัมพูชา เป็นอาณาบริเวณย่านทีม่ รี อ่ งรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์และโบราณคดี
เกี่ยวกับยุคสมัยเขมรเรืองอ�ำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่เป็นอันมาก ตัวอย่างได้แก่ ปราสาท
สด๊กก๊อกธม ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ปราสาทตาใบ ปราสาทพูนผล ปราสาททัพเซียม ปราสาท
บ้านน้อยห้วยพะใย ฯลฯ มีร่องรอยหลักฐานของวัฒนธรรมทวารวดีที่บ้านเมืองไผ่ อ�ำเภออรัญประเทศ
รวมทั้งศาสนสถานส�ำคัญเนื่องในวัฒนธรรมพุทธศาสนานิกายมหายาน เช่นที่ปราสาทบันทายฉมาร์
และปราสาทบันเตียทัพ ในเขตจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เป็นต้น
สืบเนื่องจากบริเวณนี้อยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางอารยธรรมเขมรอย่างเมืองพระนครหรือเสียมเรียบ
(ชือ่ เรียกในปัจจุบนั ) โดยมีระยะห่างจากด่านชายแดนทีโ่ รงเกลือไปเพียงราว 150 กิโลเมตร อีกทัง้ บริเวณ
จากแนวชายแดนไปจนถึงทีร่ าบลุม่ ทะเลสาบเขมร (โตนเลสาบ) ยังเป็นทีร่ าบแผ่กว้าง จึงเป็นแหล่งพืน้ ที่
การเกษตรท�ำมาหากินของผูค้ นทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั กาล แต่แม้จะพบร่องรอยของความเจริญรุง่ เรือง
แต่กลับน่าสนใจตรงที่บริเวณดังกล่าวไม่ปรากฏรัฐหรือศูนย์กลางที่ครองอ�ำนาจเป็นอิสระยาวนาน
มาจนถึงช่วงรัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาล ซึ่งสระแก้วก็เป็นเขตแขวงในความดูแลควบคุม
ของมณฑลปราจีนบุรีในสมัยนั้น ส่งผลท�ำให้ประวัติศาสตร์ของการเป็นดินแดนรอยต่อระหว่างสอง
อารยธรรมถูกมองข้ามไป
อย่างไรก็ตาม การปรากฏขึน้ ของแหล่งโบราณคดีประเภทปราสาทเขมร อีกทัง้ ยังก�ำหนดอายุได้ถงึ
ช่วงก่อนเขมรพระนครถึงสมัยเขมรพระนครรุ่งเรืองเป็นต้นมา ย่อมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นพัฒนาการ
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ การอยู่ในเส้นทางติดต่อระหว่างอารยธรรมทวารวดีกับเขมร ยังมีประเด็น
ที่พิจารณาได้ถึงความเป็นดินแดนในวัฒนธรรมเขมรโบราณ อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ การเข้ามามีบทบาท
อิทธิพลของสยามที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา จึงเป็นประเด็นส�ำคัญที่ต้องการการสร้าง
ความรู้เพื่อเป็นฐานมาอภิปรายและตอบค�ำถาม
บทความนี้จะเริ่มต้นด้วยการพิจารณาหลักฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อประวัติศาสตร์
ของดินแดนบริเวณที่เป็นจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์แม่น�้ำล�ำคลองที่ใช้ในการติดต่อ
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ระหว่างสองอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป (สยามและเขมร) ภูเขาที่เกิดเป็นภูเขา
ศักดิส์ ทิ ธิต์ ามคติความเชือ่ ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณ แหล่งโบราณคดีตา่ ง ๆ เอกสารข้อมูล
รายงานการด�ำเนินการทางโบราณคดีของกรมศิลปากร เป็นต้น หลักฐานประเภทดังกล่าวนีเ้ รียกรวม ๆ ว่า
“หลักฐานทางโบราณคดี” (Archeological evidences) (see Braidwood, 1962)

แควพระปรง คลองพระสทึง แม่น�้ำพรหมโหด: เส้นทางอารยธรรมเขมร-สยาม

ล�ำน�ำ้ สายส�ำคัญทีเ่ ป็นแหล่งอารยธรรมของอาณาบริเวณทีเ่ ป็นจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ คลองพระปรง
คลองพระสทึง คลองพรหมโหดหรือแม่น�้ำพรหมโหด ล�ำน�้ำทั้งสามสายยังประกอบด้วยล�ำห้วยเล็ก
ห้วยน้อย และคลองต่าง ๆ อาทิเช่น ห้วยพระปรงน้อย ห้วยล�ำเลิงไผ่ ล�ำเสียวน้อย ล�ำเสียวใหญ่ ห้วยปะตง
คลองน�้ำเขียว ห้วยเกลือ ห้วยทราย คลองอ้ายทอง คลองท่ากะบาก คลองแพ่ง ห้วยยาง คลองน�้ำใส
ห้วยนางงาม ห้วยซัน อันเป็นล�ำน�้ำสาขาของคลองพระปรง ไหลผ่านเขตอ�ำเภอต่าง ๆ เช่น อ�ำเภอเมือง
สระแก้ว อ�ำเภอวัฒนานคร อ�ำเภอโคกสูง อ�ำเภอตาพระยา เป็นล�ำน�้ำตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด
(Documents and Archives Gather, 2001: 7)
นอกจากนี้ยังมีล�ำน�้ำสาขาของคลองพระสทึงที่ไหลอยู่ในบริเวณตอนใต้ของจังหวัด เขตอ�ำเภอ
อรัญประเทศ อ�ำเภอคลองหาด อ�ำเภอเขาฉกรรจ์ อ�ำเภอวังน�ำ้ เย็น อ�ำเภอวังสมบูรณ์ จรดเทือกเขาสอยดาว
และจันทบุรี ได้แก่ คลองคันทุ่ง คลองวังจิก ห้วยไคร้ คลองตาสูตร คลองตาหลังใน ห้วยสะโตน ห้วยไผ่
ทีเ่ ชือ่ มต่อกับคลองพระสทึงทางตะวันตก และต่อกับคลองพรหมโหดในวัฒนานคร-อรัญประเทศ ล�ำน�ำ้
สายนี้จะไหลต่อไปทางทิศตะวันออกจรดที่ราบลุ่มแม่น�้ำทะเลสาบเขมร (โตนเลสาบ) (Documents and
Archives Gather, 2001: 8)
ดิ น แดนตามรอยต่ อ ของล� ำ น�้ ำ ต่ า ง ๆ ดั ง กล่ า ว ยั ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของภู เ ขาส� ำ คั ญ อาทิ เขาใหญ่
เขาสันก�ำแพง เขาบรรทัด เขาแผงม้า เขาคันนา เขารัง เขาโล้น ทางทิศเหนือ ติดกับเขตอีสานใต้ ทีจ่ งั หวัด
นครราชสีมาและบุรรี มั ย์ ช่องเขาต่าง ๆ เหล่านีย้ งั เป็นเส้นทางคมนาคมโบราณและชุมชนประวัตศิ าสตร์
ดังจะเห็นได้จากการปรากฏร่องรอยหลักฐานของชุมชนโบราณ อาทิเช่น ละลุหรือโปร่งยุบ ปราสาทเขาโล้น
ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาททัพเซียม ปราสาทช่องสะแจง ปราสาทตาใบ ปราสาทบ้านน้อย ปราสาท
พูนผล ปราสาทหนองบอน ปราสาทแซร์ออ ปราสาทหนองผักบุ้งใหญ่ ฯลฯ (Mollerup, 2012)
ส่วนทางทิศใต้ของล�ำน�้ำพระปรง-คลองพระสทึง ก็เป็นที่ตั้งของภูเขาส�ำคัญ อาทิ เขาฉกรรจ์
เขาสามสิบ เขาตะกรุบ เขาอ่างฤาไน บางแห่งเช่น เขาฉกรรจ์ เขาสามสิบ พบหลักฐานการตัง้ ถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของมนุษย์สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ อาทิ แหล่งโบราณคดีโคกมะกอก เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ เขาตาง๊อก
ถ�้ำเขาสมพุง ถ�้ำมะกา เป็นต้น ด้านตะวันออกในเขตอรัญประเทศ บริเวณคลองพระสทึง คลองน�้ำใส
คลองพรหมโหด และห้วยไผ่ ยังเป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีส�ำคัญ อาทิเช่น เมืองไผ่ในวัฒนธรรม
ทวารวดี ปราสาทเขาน้อยสีชมพูในวัฒนธรรมเขมรก่อนพระนคร เป็นต้น (Freeman and Jacques,
1999: 8-12)

_17(131-154)8 P3.indd 133

6/5/60 BE 2:15 PM

134

ร่องรอยอารยธรรมข้ามพรมแดนของรัฐชาติ

เขตสระแก้วเป็นแหล่งที่ตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย ได้แก่ “ชนเผ่าดั้งเดิม”
ที่พบในหลุมที่บ้านโคกมะกอก ต�ำบลเขาสามสิบ อ�ำเภอเขาฉกรรจ์ และถ�้ำที่มีร่องรอยการอาศัยอยู่ของ
มนุษย์โบราณ เช่น ถ�้ำเขาสมพุง ต�ำบลหนองหว้า อ�ำเภอเขาฉกรรจ์ ชุมชนท่าไม้แดง ต�ำบลสระขวัญ
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว ชุมชนบ้านโคกชายธง ต�ำบลโคกปีฆ่ อ้ ง อ�ำเภอเมืองสระแก้ว เป็นต้น ร่องรอยมนุษย์
ทั้งทางวัตถุและโครงกระดูกมนุษย์และสัตว์ที่พบในบริเวณดังกล่าว นักโบราณคดีระบุว่า มีอายุกว่า
2,000-3,000 ปีก่อนคริสตกาล (Documents and Archives Gather, 2001: 31)
“กลุ่มชนเขมร มอญ ละว้า” จัดอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติค ตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่สมัยฟูนัน
เจนละ ราวพุทธศตวรรษที่ 9 “กลุ่มชาติพันธุ์ลาว” ก็มีหลายกลุ่ม อาทิ ลาวพวน ลาวเวียง ลาวย่อ ลาวโซ่ง
ผู้ไท กระจายอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ อาทิ อ�ำเภอวัฒนานคร อ�ำเภอวังน�้ำเย็น อ�ำเภอเมืองสระแก้ว โดยมี
อ�ำเภอวัฒนานครเป็นอ�ำเภอที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อาศัยอยู่มากที่สุด เพราะเป็นแหล่งชุมชนดั้งเดิม
ทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ ภายหลังการอพยพเข้ามาโดยการกวาดต้อนของสยามหลังสงครามปราบเจ้าอนุ สมัยรัชกาลที่ 3
“กลุม่ ชาติพนั ธุย์ วนหรือไทยวน” เป็นชนพืน้ เมืองล้านนาเดิม ถูกกวาดต้อนมาจากแถบเชียงราย เชียงใหม่
ล�ำพูน ล�ำปาง แพร่ น่าน พะเยา เป็นต้น โดยกลุ่มนี้สันนิษฐานว่า ได้เริ่มเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่สมัย
สมเด็จพระนเรศวร พระนารายณ์ และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (Documents
and Archives Gather, 2001: 34)
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาวเวียดนามและชาวจีนอพยพที่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 อพยพมาจาก
เมืองพระตะบอง เสียมเรียบ ศรีโสภณ (บันเตียเมียนเจย) ภายหลังจากที่กัมพูชาได้ถูกฝรั่งเศสยึดครอง
ตั้งเป็นอาณานิคม โดยได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนท�ำมาค้าขายอยู่ที่อ�ำเภออรัญประเทศ สาเหตุที่ย้ายเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานในสยาม ไม่อยู่ในกัมพูชาต่อหลังจากถูกฝรั่งเศสยึดครองนั้น เป็นเพราะกลุ่มชาวจีนและ
เวียดนามดังกล่าว เป็นเครือญาติเทือกเถาเหล่ากอใกล้ชิดกับชาวจีนและชาวเวียดนามที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่
อ�ำเภอเมืองปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานท�ำมาค้าขายกันอยู่ก่อนแล้ว ที่อพยพ
เข้ามายังฝัง่ สยาม ก็เพราะกลัวจะถูกตัดขาดจากญาติพนี่ อ้ งในชุมชนจีนอีกฝัง่ หนึง่ ไม่เกีย่ วกับความรักชาติ
รักแผ่นดินสยาม

ชุมชนเมืองสระแก้ว-ด่านพระจารึก-ปทายเกษม (ท่าเกษม)

มีความเชื่อโดยที่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า สมเด็จพระนเรศวรได้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต
สระแก้ว ส�ำหรับเดินทัพไปตีเมืองละแวกของอาณาจักรกัมพูชา กระนัน้ ก็มหี ลักฐานทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ ความเป็น
ชุมชนเมืองโบราณ มีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แต่ความต่อเนื่องของชุมชน จะมีอยู่
จนถึงสมัยอโยธยาหรือไม่ ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานกันอีก แต่ขอ้ จ�ำกัดนีก้ ไ็ ม่เป็นปัญหาจนถึงกับจะต้อง
ละทิ้งความเป็นไปได้ไปเสียทีเดียว เมื่อหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร อันได้แก่ โบราณสถานและ
ศิลปวัตถุที่พบในพื้นที่มีอายุตกถึงสมัยดังกล่าว
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อย่างไรก็ตาม บริเวณสระน�้ำขนาดกว้างใหญ่ 2 สระ ที่เรียกว่า “สระแก้วสระขวัญ” ซึ่งใช้เป็นชื่อ
เรียกจังหวัดด้วยนัน้ มีหลักฐานระบุวา่ เป็นสถานทีท่ พี่ ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สมัยยังเป็น
ทีเ่ จ้าพระยาจักรีในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้เดินทัพมาพักค้างแรมและใช้นำ�้ จากสระน�ำ้ ดังกล่าว
และยังได้ทรงให้ไพร่พลในกองทัพขุดขยายสระให้กว้างใหญ่กว่าเดิม เพือ่ เลีย้ งไพร่พลและชาวเมืองต่อไป
(Documents and Archives Gather, 2001: 46)
แต่เดิมสระแก้วสระขวัญจะถูกขุดขึ้นมาตั้งแต่สมัยใดนั้น ก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดอีก นักโบราณคดี
สันนิษฐานกันว่า น่าจะตกในราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 บ้างก็กล่าวเล่าอิงต�ำนานความศักดิ์สิทธิ์ของ
น�้ำในสระ ว่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จน�ำทัพมาตีเขมรตามรับสั่งของ
พระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ทรงท�ำพิธสี ระสรงสนานทีส่ ระแก้ว เพือ่ ความเป็นสวัสดิมงคล แล้วจึงเดินทัพกลับ
กรุงธนบุรี โดยเสด็จตรงจากสระแก้วสู่กบินทร์บุรี ประจันตคาม ปราจีนบุรี แล้วตัดเข้าทุ่งแสนแสบ
ที่บริเวณปากน�้ำโยทะกา (Pakdikam, 2014: 168)
เมือ่ เสด็จถึงกรุงธนบุรี ก็ทรงปราบดาภิเษกขึน้ เป็นพระเจ้าแผ่นดินและตัง้ กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง
เรื่องนี้มีเหตุผลควรเชื่อได้ เพราะสอดคล้องกับหลักฐานส�ำคัญอันได้แก่ “พระราชพงศาวดารค�ำฉันท์
เฉลิมพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ภาค 3” ที่กล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเสด็จกลับธนบุรขี องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ผ่านทางด่านคลองลึก (อรัญประเทศ)
สระแก้ว ปราจีนบุรี ปากน�้ำโยทะกา (Pakdikam, 2014: 168-169)
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่าเชื่อว่า สระแก้วสระขวัญจะเป็นที่ตั้งของชุมชนส�ำคัญของเขมรพระนคร
มาตั้งแต่ก่อนสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) เป็นอย่างน้อย เพราะปรากฏข้อความ
ตามหลักฐาน “พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์” ระบุว่า หลังปราบเขมรพระนคร
ได้แล้ว ศักราช 806 ชวดศก (พ.ศ. 1987) ได้เสด็จไปปราบ “พรรค” ตัง้ ทัพหลวงอยูท่ ี่ “ต�ำบลปะทายเขษม”
ทรงชนะศึกได้กวาดต้อนเชลยได้ว่า 120,000 คน (Fine Arts Department, 1955: 133)
“ต�ำบลปะทายเขษม” อยู่ที่ใดนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีค�ำ ได้สืบค้นหลักฐานทั้ง
พระราชพงศาวดารและแผนที่เก่า ให้ข้อสรุปที่น่าเชื่อว่า บริเวณดังกล่าวนั้นตรงกับ “ท่าเกษม” หรือ
“ด่านพระจารึก” หรือที่ชาวบ้านเรียก “หนองด่าน” ปัจจุบันคือที่ต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว และ “พรรค” ที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) กษัตริย์อโยธยาผู้พิชิตเมือง
พระนครของกัมพูชานัน้ ก็นา่ จะหมายถึงเขมรกลุม่ เจ้าพญายาต (พงศาวดารกัมพูชาเรียกว่า “พญายาต” )
เจ้าพญายาตเป็นเชือ้ สายราชวงศ์กมั พูชาและสมัครพรรคพวกทีพ่ ยายามต่อสูก้ บั กองทัพอโยธยา แย่งชิง
เมืองพระนครคืนจากอโยธยาได้ส�ำเร็จ แต่ต้องทรงทิ้งเมืองไปอยู่เมืองบาสานระยะหนึ่ง เพื่อหลบเลี่ยง
การติดตามของกองทัพอโยธยา (Kachama, 2000: 48-52)
เมือ่ พิจารณาร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์โบราณคดี ยังมีความสมเหตุสมผลทีเ่ จ้าพญายาต
จะมาตั้งฐานที่มั่นในบริเวณฝั่งตะวันตกของเขมรพระนคร ซึ่งเป็นฝั่งตะวันออกของอโยธยา เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่ของเขมรมาตั้งแต่สมัยก่อนพระนคร ปรากฏหลักฐานเป็น
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ร่องรอยอารยธรรมข้ามพรมแดนของรัฐชาติ

โบราณสถานและศิลปวัตถุที่พบมากมาย อีกทั้งจากหลักฐาน “จารึกขุนศรีไชยราชมงคลเทพ” ที่ระบุถึง
เส้นทางเดินทัพของเจ้าสามพระยาเอาไว้ การที่เจ้าสามพระยาทรงน�ำทัพไปตีบ้านเมืองในแถบที่ราบสูง
โคราช ก่อนที่จะเข้าไปตีเมืองพระนคร ก็ท�ำให้เขตที่ราบสูงโคราชไม่อาจใช้เป็นที่มั่นของการรวบรวม
ก�ำลังแย่งชิงเมืองคืน ผิดกับฝั่งตะวันตกห่างจากเมืองพระนครเพียงราว 150 กิโลเมตร ที่ยังไม่ถูกคุกคาม
จากกองทัพอโยธยา
ตัวเลข 120,000 คน ทีเ่ ป็นเชลยศึกในคราวท�ำสงครามปราบปรามครัง้ ดังกล่าวนี้ สะท้อนว่าบริเวณ
ที่เขมรฝ่ายตรงข้ามเจ้าสามพระยาไปตั้งอยู่นั้น คงเป็นชุมชนใหญ่ที่มีก�ำลังไพร่พลมาก บริเวณส�ำคัญ
ที่ตั้งอยู่ระหว่างท่าเกษมกับเมืองพระนคร เจ้าสามพระยาซึ่งยกทัพติดตามข้าศึกมาจากเมืองพระนคร
ดังนัน้ ข้าศึกของพระองค์จะต้องตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตก ไม่ไกลจากท่าเกษม บริเวณทีป่ รากฏปราสาทเขมร
เช่น ที่บ้านปราสาท กบินทร์บุรี หรืออย่างเมืองอมรเทวีที่คลองรั้ง ปราจีนบุรี นั้นอยู่ไกลเกินที่จะทรง
ตั้งทัพหลวงบัญชาการศึกที่ท่าเกษม
หลักฐานร่องรอยศิลปกรรมและโบราณคดี ยังพบว่าบริเวณท่าเกษมต่อถึงสระแก้วสระขวัญ
เป็นสถานทีส่ ำ� คัญ ปรากฏร่องรอยการอยูอ่ าศัยของผูค้ นและเป็นชุมชนใหญ่ มีสระน�ำ้ โบราณอยูไ่ ม่ไกลกัน
ถึง 4 แห่ง คือ สระแก้วสระขวัญในสวนสาธารณะตัวจังหวัด สระหนองสาลิกาในค่ายไพรีระย่อเดช
สระหนองด่านที่บ้านท่าเกษม ต�ำบลท่าเกษม สระหนองสระพระเนตร ต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง
สระแก้ว เป็นต้น โดยเฉพาะบริเวณสระหนองพระเนตรนั้น ปรากฏร่องรอยโบราณสถาน เหลือแต่ฐาน
“ปราสาทหนองสระหนองพระเนตร” เป็นโบราณสถานสร้างด้วยศิลาแลงและอิฐ ประกอบด้วย
ปราสาทประธาน ตั้งอยู่ตรงกลางทางทิศตะวันออก มีโคปุระเป็นประตูทางเข้าสู่โบราณสถาน มีแนว
ก�ำแพงแก้วและคูน�้ำล้อมรอบ ก�ำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแลง ตัวปราสาทประธานก่อด้วยอิฐ มีสระน�้ำ
ขนาดใหญ่ต้ังอยู่ทางทิศเหนือ ห่างจากโบราณสถานไปราว 100 เมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
พบบ่อตัดศิลาแลง เป็นแหล่งวัตถุดิบในการสร้างโบราณสถาน เมื่อพิจารณารูปแบบอาคารก็เห็นว่าเป็น
ศาสนสถานในศิลปะเขมร มีอายุอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-18 (Cheykirawong, 2009: 415-416)
โบราณวัตถุที่พบบริเวณสระหนองพระเนตร ก็เป็นของส�ำคัญ ตามที่คณะกรรมการประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ได้รวบรวมไว้ ก็ได้แก่ พระพุทธรูปหินสีเขียว 3 องค์ ฝังอยู่ใต้พื้น
ศาสนสถาน เศษหม้อไห เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทำ� ด้วยเครือ่ งปัน้ ดินเผาจ�ำนวนมาก เศษกระดูกมนุษย์ ก�ำไล
ส�ำริด พระพุทธรูปหินสีเขียวสูง 1 เมตร อีกจ�ำนวน 1 องค์ เป็นต้น (Documents and Archives Gather,
2001: 71)
ส่วนบริเวณสระแก้วสระขวัญ พบโบราณวัตถุส�ำคัญ ได้แก่ เหรียญเงินสมัยรัชกาลที่ 5 จ�ำนวน
1 เหรียญ มีด 1 เล่ม ผาลไถเหล็ก 2 อัน มีดปอกหมาก 2 เล่ม เคียว 1 เล่ม โซ่ 5 เส้น เศษถ้วยชาม
กระเบือ้ งลายคราม 7 ชิน้ เศษวัสดุสำ� ริด 2 ชิน้ เศษเครือ่ งปัน้ ดินเผาอีกเป็นจ�ำนวนมาก เป็นต้น ของบางชิน้
เช่นเหรียญเงินสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นหลักฐานว่าได้มีผู้เข้าไปอาศัยอยู่ในช่วงระยะดังกล่าว ภายหลังจาก
ที่ร้างไปในสมัยอยุธยาหลังพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมา (Documents and Archives Gather, 2001: 71)
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เนื่องจากปราสาทสระหนองพระเนตร อายุไม่ถึงพุทธศตวรรษที่ 20 ช่วงที่เจ้าพญายาตกับ
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ท�ำศึกกัน อีกทั้งปราสาทสระหนองพระเนตรยังอยู่ใน
บริ เ วณใกล้ กั น มากเกิ น ไปกั บ หนองด่ า นหรื อ “ปะทายเขษม” สถานที่ ตั้ ง ทั พ หลวงของสมเด็ จ
พระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ดังนั้น บริเวณที่เป็นที่ตั้งทัพของกลุ่มเจ้าพญายาต ก็น่าจะ
เป็นบริเวณสระแก้วสระขวัญ คือตัวอ�ำเภอเมืองสระแก้วปัจจุบัน ซึ่งอยู่ห่างจากต�ำบลท่าเกษมเพียง
8 กิโลเมตรเท่านั้นนั่นเอง
ตัวเลข 120,000 คน ที่เป็นเชลยศึก ถูกกวาดต้อนไปยังกรุงอโยธยา ยังมีความสมเหตุสมผลที่จะ
เชือ่ ได้วา่ น่าจะเป็นสาเหตุการเสือ่ มสลายของชุมชนเมืองโบราณของเขมรทีเ่ มืองสระแก้วอีกด้วย ขณะ
ที่ร่องรอยหลักฐานจากความทรงจ�ำของคนในต้นรัตนโกสินทร์ ดังจะพบได้จาก “พระราชพงศาวดาร
ค�ำฉันท์ เฉลิมพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ภาค 3” แต่งโดย พระนิมิตอักษร
(พุทธ์ นนทกระกูล เสนาลักษณ์) กรมพระอาลักษณ์ กล่าวถึงร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของ
สถานที่นี้เอาไว้ดังต่อไปนี้ :
“ถัดถึงสระแก้วด่านดิน
ไหลมาแม่น�้ำเมืองมี
กองทัพค่ามคลองคันสถาน
ขึ้นทุ่งปราสาททั้งผอง
ครั้งคราวเบาราณลือเสียง
จัดสร้างเปนปราสาทมา
เหลือแต่ฐานท�ำทนไผท
สิลาแลงแท่งเดียวดูสี
ถัดถึงทุ่งประพาศภูธร
มีสระสนานโตโอฬาร์
รุกขาขึ้นรอบริมธาร
(refer in Pakdikam, 2014: 169)

ด่านท่าธรนินทร์
นามขานคดี
อาบกินส�ำราญ
เห็นถิ่นฐานปอง
มีกระษัตริย์กรุงเกรียง
คิดอยู่ไม่ถา
แทนที่ประทับใน
แดงคงทนทวี
ทุ่งใหญ่ไกลนคร
จัตุรัสคณะนา
ที่รื่นส�ำราญ

ทางน่านธารน�้ำจันทบุรี
นครนายกยืนนาน
ทุกหมู่และหมวดนายกอง
มาท�ำเป็นที่สถานเวียง
กิติยศระบือลือชา
วรแล้วก็ร้างโรยไป
ณ กลางปราสาทสร้างดี
อยู่ได้นานนับนิรันดร
ส�ำหรับประพาศพฤกษา
ในสิบห้าเส้นเปนประมาณ
ส�ำหรับประเวศวนารมย์”

“ทุ่งปราสาท” ดังกล่าวข้างต้น ดูจะตรงกับปราสาทสระหนองพระเนตร มากกว่าแห่งใดในย่าน
บริเวณตัวเมืองสระแก้ว ส่วน “สระสนานโตโอฬาร์” รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ในระยะห่างจากปราสาท
สระหนองพระเนตรราว 15 เส้น มีรุกขา (ต้นไม้) ขึ้นปกคลุมโดยรอบ เป็นที่รื่นรมย์แก่ชาวเมืองและ
คนเดินทางที่ผ่านมายังบริเวณดังกล่าว (ประเวศวนารมย์) ก็ดูจะตรงกับบริเวณสระแก้วสระขวัญใน
ตัวเมืองสระแก้วนั่นเอง
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การสร้างเมืองสมัยใหม่ บ้านจัดสรร อาคารบ้าน ร้านค้าตึกรามต่าง ๆ ในพื้นที่ เป็นผลท�ำให้
แนวคูเมืองเดิมถูกถมไปเป็นเวลาช้านาน แม้แต่ตวั สระแก้วสระขวัญเอง ก่อนตัง้ เป็นจังหวัดเมือ่ พ.ศ. 2536
ก็ยังปรากฏร่องรอยเพียงแนวคูน�้ำเล็ก ๆ เท่านั้น ภายหลังจากที่ได้ประกาศยกฐานะแยกตัวจากจังหวัด
ปราจีนบุรี ก็ได้มกี ารพัฒนาพืน้ ที่ ปรับปรุงสระโบราณ กันบริเวณท�ำเป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเทีย่ ว
ประจ�ำจังหวัดดังปรากฏในปัจจุบัน

เขาฉกรรจ์ โคกมะกอก เขาสามสิบ แหล่งชุมชนก่อนประวัติศาสตร์

“เขาฉกรรจ์” ตั้งอยู่ที่บ้านเขาฉกรรจ์ ต�ำบลเขาฉกรรจ์ อ�ำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ริมทาง
ถนนสายสระแก้ว-วังน�ำ้ เย็น-จันทบุรี ห่างจากตัวเมืองสระแก้วราว 17 กิโลเมตร เป็นเขาหินปูนตระหง่าน
ในพื้นที่ยาวประมาณ 1.8-2 กิโลเมตร ปกคลุมด้วยป่าสวนรุกขชาติ เป็นที่ตั้งของวัดส�ำคัญของอ�ำเภอ
เขาฉกรรจ์ เช่น วัดถ�้ำทะลุเขาฉกรรจ์และส�ำนักวิปัสสนา มีล�ำคลองพระสทึงอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตก
ราว 200-500 เมตร และมีคลองสาขาไหลผ่านทั่วบริเวณ อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนมนุษย์
ก่อนประวัตศิ าสตร์อย่างแหล่งโบราณคดีโคกมะกอก บ้านโคกมะกอก ต�ำบลเขาสามสิบ อ�ำเภอเขาฉกรรจ์
ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์มีถ�้ำอยู่มากถึง 32 ถ�้ำ
จากการส�ำรวจถ�้ำโดยกรมศิลปากร พบร่องรอยหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ
เผาด้วยอุณหภูมติ ำ�่ เศษภาชนะดินเผาเนือ้ แกร่งเผาด้วยอุณหภูมสิ งู ชนิดเคลือบสีนำ�้ ตาล ลูกปัดแก้วและ
ลูกปัดดินเผาสีต่าง ๆ แก้วดินเผา เศียรพระพิมพ์ศิลปะเขมร-ลพบุรี เครื่องถ้วยเขมร เศษกระดูกสัตว์
เศษเถ้าถ่าน เป็นต้น สันนิษฐานว่าภายในถ�้ำเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ และ
มีผู้คนอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยทวารวดีต่อถึงเขมรก่อนพระนคร (Wales, 1969: 87-97; Archeology,
1988: 252-253)
โดยเครื่องถ้วยเขมรที่พบ ซึ่งเป็นของที่มีอายุร่นขึ้นมามากสุดในจ�ำนวนวัตถุที่พบนั้น พบว่าเป็น
เครือ่ งถ้วยทีม่ าจากแหล่งเตาเผาทีอ่ ำ� เภอบ้านกรวด อ�ำเภอละหานทราย จังหวัดบุรรี มั ย์ และทีเ่ ตาบ้านสวน
จังหวัดสุรนิ ทร์ เครื่องถ้วยแบบนีม้ กั ผลิตจากเตาเดียวกัน มีเทคนิคการผลิตและรูปแบบซึง่ แสดงให้เห็น
อิทธิพลจากเครื่องถ้วยจีนในสมัยปลายราชวงศ์ถัง (พุทธศตวรรษที่ 15-16) นอกจากนี้ไม่ไกลจาก
เขาฉกรรจ์ ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโคกมะกอก ยังพบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ท�ำด้วยโลหะ เช่น ขวาน มีด
จอบ อาวุธปลายแหลม หินลับ เครื่องประดับ เช่น ก�ำไลส�ำริด กระพรวนส�ำริด ลูกปัดหิน เป็นต้น
(Documents and Archives Gather, 2001: 72)
ส�ำหรับเรื่องเล่าเชิงต�ำนานนิทานท้องถิ่นเกี่ยวกับสถานที่นั้น มีต�ำนานเรียกว่า “ต�ำนานเขาทะลุ”
(ถ�้ำทะลุ) เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดถ�้ำทะลุ คือ ถ�้ำใหญ่ของเขาแห่งนี้ ที่มีลักษณะเป็นช่องถ�้ำทะลุจากทาง
ทิศเหนือและใต้ สามารถเข้าสูถ่ ำ�้ นีจ้ ากทางทิศเหนือ แล้วเดินขึน้ ไปชมภาพวิวทิวทัศน์จากอีกปากถ�ำ้ ทาง
ทิศใต้ ต�ำนานเล่าว่า เจ้าชายแห่งเขาฉกรรจ์ไปหลงรักลูกสาวยักษ์เมืองสระพระเนตร และได้แปลงกาย
ไปซ่อนอยู่ในสระ ลูกสาวยักษ์ลงไปอาบน�้ำ จึงได้พบรักและพากันหนีมาอยู่ที่เขาฉกรรจ์ พ่อยักษ์ทราบ
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เรือ่ งก็ยกทัพมาตามจับ แต่ตามไม่ทนั จึงใช้ธนูยงิ ไปถูกภูเขาทะลุ กลายเป็นรูโหว่กลางภูเขา (Documents
and Archives Gather, 2001: 120)
ส�ำหรับที่มาของนาม “เขาฉกรรจ์” นั้น มีข้อสันนิษฐานและต�ำนานเกี่ยวข้องอยู่ 2 ฉบับ ต�ำนาน
ฉบับแรก เป็นต�ำนานเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวร ต�ำนานฉบับที่สอง อ้างความเกี่ยวข้องกับ
สมเด็จพระเจ้าตากสิน มีรายละเอียดดังล�ำดับต่อไปนี้
ต�ำนานที่หนึ่ง เรียกว่า “ต�ำนานทับองค์ด�ำและเขาฉกรรจ์” เล่าว่าในสมัยสมเด็จพระนเรศวร
ทรงครองกรุงศรีอยุธยาอยูน่ นั้ ได้มสี มั พันธไมตรีกบั เขมร แต่เขมรไม่ซอื่ ตรง คราวใดทีไ่ ทยติดศึกสงคราม
กับพม่า เขมรมักจะยกกองทัพเข้ามาริบทรัพย์ และกวาดต้อนชาวไทยไปเป็นเชลยเสมอ แต่เมื่อใดที่
ไทยอยู่สุขสงบดี เขมรก็จะท�ำตัวเป็นมิตรที่ดี เมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยเข้า สมเด็จพระนเรศวรก็ไม่ทรง
พอพระทัย ครั้นว่างจากศึกพม่าก็ยกทัพเล็ก ๆ จะไปปราบเขมรให้ส�ำนึก แต่เมื่อกองทัพมาถึงชายแดน
ก็เห็นว่าเขมรมีก�ำลังมากอยู่ ดังนั้น พระองค์จึงให้ทหารในกองทัพที่เดินทางมากับพระองค์ไปฝึกปรือ
ชาวบ้านในหมู่บ้านต่าง ๆ ในบริเวณจังหวัดสระแก้ว ให้ใช้อาวุธปืนเพื่อจะได้เป็นก�ำลังไปรบกับเขมร
และเป็นก�ำลังในการต่อสู้กับเขมรต่อไปภายหน้า
เมือ่ ฝึกเสร็จในคืนวันพระจันทร์เต็มดวง เช้าวันรุง่ ขึน้ ก็ให้แม่ทพั นายกองเหล่านัน้ น�ำชาวบ้านทีต่ น
ไปฝึกมาพบกันทีภ่ เู ขารูปร่างประหลาด ส่วนพระองค์ประทับอยูท่ เี่ ส้นทางระหว่างภูเขารูปร่างประหลาด
กับชายแดนไทย-เขมร ซึ่งต่อมาภายหลังเรียกที่นั่นว่า “ทับองค์ด�ำ” เมื่อถึงวันนัดแม่ทัพนายกองต่าง
ก็พาทหารทีต่ นไปฝึกและอาวุธมาพร้อมกันทีล่ านแห่งนัน้ ทหารเหล่านัน้ ล้วนเป็นชายหนุม่ ทีอ่ ยูใ่ นวัยก�ำย�ำ
หรือวัยฉกรรจ์ จึงเรียกเขานัน้ ว่า “เขาฉกรรจ์” ตัง้ แต่นนั้ มา (Documents and Archives Gather, 2001: 120)
ต�ำนานที่สอง อ้างถึงที่มาของชื่อ “เขาฉกรรจ์” ว่ากร่อนมาจากค�ำว่า “เขาฉอกัณฑ์” ซึ่งมีที่มาจาก
ชื่อพิธีฉอกัณฑ์ อันเป็นพิธีตัดไม้ข่มนามก่อนท�ำศึก เชื่อกันว่าใน พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินได้มา
ท�ำพิธตี ดั ไม้ขม่ นามทีน่ ี่ ก่อนท�ำศึกรวบรวมแผ่นดินกอบกูบ้ า้ นเมือง จนส�ำเร็จและปราบดาภิเษกขึน้ เป็น
พระเจ้าแผ่นดิน (Documents and Archives Gather, 2001: 72)
แต่น่าเสียดายที่ต�ำนานทั้งสองฉบับนี้ ไม่มีหลักฐานทั้งประเภทลายลักษณ์อักษรและโบราณคดี
ยื น ยั น ถึ ง ความเป็ น ไปได้ เรื่ อ งการเดิ น ทั พ ไปตี เ ขมรในรั ช กาลสมเด็ จ พระนเรศวร ตามความใน
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา มิได้มีเรื่องปรากฏดังต�ำนานบอกเล่า ไม่มีเรื่องกล่าวถึงเขาฉกรรจ์นี้
ไว้เลย ต�ำนานนี้จึงน่าจะเป็นเรื่องเล่าในท้องถิ่น เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการแบ่งแยกประเทศเป็นรัฐชาติ
ระหว่างสยามกับกัมพูชาแล้ว จึงเกิดเรื่องเล่าเกี่ยวกับชายแดนขึ้นในลักษณะดังกล่าวนี้ โดยอ้างอิง
เชือ่ มโยงสถานทีท่ อ้ งถิน่ เข้ากับวีรบุรษุ แห่งชาติอย่างสมเด็จพระนเรศวร เพือ่ แสดงความรักชาติบา้ นเมือง
แผ่นดินไทย
ส่วนหลักฐานการเดินทัพของพระเจ้าตากสินเมื่อ พ.ศ. 2310 ซึ่งได้จาก “พระราชพงศาวดาร
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น ๆ” นั้น (Fine Arts Department, 2010) ไม่พบว่าสมเด็จ
พระเจ้าตากสินจะเคยเดินทัพผ่านมาในบริเวณนี้แต่อย่างใด หลังออกจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2310
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สมเด็จพระเจ้าตากสินและสมัครพรรคพวกมุ่งหน้ามาทางตะวันออกถึงด่านกบแจะ (ประจันตคาม)
พักทัพแล้วเสด็จข้ามแม่นำ�้ ประจันตคาม จากนัน้ วกลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามไปยังดงศรีมหาโพธิ์
บางคล้า ชลบุรี ระยอง และจันทบุรตี ามล�ำดับ พระองค์มไิ ด้เสด็จมาถึงสระแก้วและเขาฉกรรจ์แต่อย่างใด
ด้ ว ยไม่ พ บหลั ก ฐานลายลั ก ษณ์ อั ก ษรอย่ า งอื่ น มายื น ยั น หรื อ หลั ก ล้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
พระราชพงศาวดารฉบับทีเ่ รียบเรียงโดยอาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน อีกทัง้ หลักฐานโบราณวัตถุ
ที่พบในสถานที่ก็เป็นของโบราณที่มีอายุตกไปถึงช่วงก่อนเขมรพระนครเสียอีก ถึงจะพบเครื่อง
อาวุธที่บ้านโคกมะกอก ก็เป็นอาวุธโบราณก่อนสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาไปเป็นอันมาก เรื่องสมเด็จ
พระเจ้าตากสินทรงมาท�ำพิธีตัดไม้ข่มนามที่เขาฉกรรจ์ น่าจะเป็นเรื่องผูกโยงขึ้นตามความเชื่อท้องถิ่น
ภายหลังจากทีม่ กี ารสร้างถนนหลวงหมายเลข 317 (สระแก้ว-จันทบุร)ี ซึง่ เป็นผลท�ำให้การเดินทางติดต่อ
ไปยังจันทบุรีของประชาชนในภาคตะวันออกและภาคอีสานมีความสะดวก กว่าทางด้านกบินทร์บุรีพนมสารคาม-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี

บ้านน้อยห้วยพะใย วัดสระลพ (วัดนครธรรม) ทุ่งเขย็ก (ทุ่งแขยก) วัฒนานคร

ชุมชนที่สระแก้วสระขวัญในวัฒนธรรมเขมรพระนคร คงร้างไปนาน แต่ยังปรากฏชุมชนโบราณ
ที่มีร่องรอยสืบมาจนถึงสมัยอโยธยา อยู่ที่อ�ำเภอวัฒนานคร ศูนย์กลางของวัฒนานครอยู่ที่วัดนครธรรม
หรือชือ่ เดิมว่า “วัดสระลพ” เพราะพบสระน�ำ้ โบราณสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าภายในวัด ตัววัดตัง้ ขึน้ ใหม่ภายหลัง
จากชาวลาวเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐาน น�ำพระพุทธรูปหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปศิลปะแบบล้านช้าง จากบ้านจิก
มาประดิษฐาน ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจความยึดเหนี่ยวของชาววัฒนานครที่ส�ำคัญยิ่ง
มีตำ� นานท้องถิน่ เล่าว่า เมือ่ ครัง้ สมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปตีเมืองละแวกของกัมพูชา ได้มาพักทัพ
ค้างแรมและโปรดให้ขุดสระขึ้น ชาวบ้านและทางวัดเชื่อกันว่า สระดังกล่าวคือ “สระลพ” ที่อยู่ภายใน
วัดนครธรรม ต�ำนานเรือ่ งนีค้ ล้ายคลึงกับเรือ่ งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทีต่ วั อ�ำเภอเมือง
สระแก้ว ตัวสระลพมีขนาดเล็กกว่าสระแก้วสระขวัญ ไม่มหี ลักฐานลายลักษณ์อกั ษรยืนยันว่า สระดังกล่าว
เป็นสระที่ขุดโดยกองทัพสมเด็จพระนเรศวร
อย่างไรก็ตาม บริเวณไม่ไกลจากตัวอ�ำเภอวัฒนานคร ยังมีแหล่งโบราณคดีที่เป็นสระน�้ำอยู่ถึง
2 แห่ง คือ “อ่างศิลา” ที่บ้านนางาม ต�ำบลท่าเกวียน และสระบารายที่ปราสาทห้วยพะใย บ้านน้อย
ต�ำบลวัฒนานคร บริเวณช่วงระหว่างห้วยพะใยกับอ่างศิลา ซึ่งมีสระลพอยู่ตรงกึ่งกลางนี้ ตรงกับ
อาณาบริเวณที่มีชื่อเรียกในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ครั้งสยามท�ำศึกกับเวียดนาม (อานามสยามยุทธ์)
เรียกว่า “ทุ่งเขย็ก” หรือ “ทุ่งแขยก” (สันนิษฐานว่า มาจากค�ำภาษาเขมร)
บริเวณ “อ่างศิลา” หลักฐานศิลปกรรมถูกท�ำลายไปมาก แต่ทบี่ า้ นน้อยห้วยพะใย ยังปรากฏร่องรอย
ปราสาทแบบเขมรหลงเหลืออยู่ เป็นศาสนสถานเนือ่ งในพุทธมหายาน ส�ำหรับประจ�ำอโรคยาศาลหรือ
สถานพยาบาลของเขมรโบราณ มีอายุตกถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวพุทธศตวรรษที่ 18 แต่รอ่ งรอย
หลักฐานการก่ออิฐไม่สอปูนแบบอโยธยา ทีป่ รากฏอยูใ่ นตัวปราสาท ก็สะท้อนว่ามีการบูรณะซ่อมแซม
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และใช้งานสถานทีน่ มี้ าจนถึงสมัยอโยธยา เพราะอยูใ่ นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างอโยธยากับเขมร
พระนคร (Naghten, 2014: 397-418)
ตัวปราสาทจึงเห็นรูปแบบอโรคยาศาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เด่นชัด เช่นเดียวกับปราสาท
ตาเมือนโต๊จ อ�ำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ (Thamrungraung, 2005: 155-156) ผังอาคารเป็นรูป
สี่เหลี่ยม หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีแนวก�ำแพงแก้วก่ออิฐปนแลงล้อมรอบ มีปราสาทประธาน
1 หลัง ตั้งอยู่ตรงกลาง เพื่ออุทิศถวายให้กับพระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุไพฑูรยประภา (องค์เดียวกับ
พระพุทธเจ้ามหาไวโรจนะ ผูเ้ ป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์สำ� คัญตามคติมหายาน ตามความเชือ่ ว่าทรงเป็น
เจ้าแห่งการรักษาโรค หรือพระพุทธเจ้าที่มีบทบาทหน้าที่โดดเด่นทางด้านการแพทย์ ผู้ทรงมีประกาย
ดุจดังแก้วไพฑูรย์ รูปของพระองค์มักจะมีตลับยาหรือหม้อน�้ำอยู่ในพระหัตถ์ การนิยมประดิษฐาน
พระพุทธเจ้าไภษัชยคุรฯุ อยูภ่ ายในปราสาทประธานของศาสนสถานประจ�ำอโรคยาศาล ก็เพือ่ ผูป้ ว่ ยทีม่ า
รักษาตัวอยู่อโรคยาศาล ได้กราบไหว้ขอให้ทรงรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรค) (Krairerk, 1985: 129)
มีบรรณาลัยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีโคปุระเฉพาะทางทิศตะวันออก และมีช่องประตูขนาดเล็ก
อยู่ทางทิศใต้ของโคปุระ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นอกก�ำแพงมีสระบาราย
นอกจากนีป้ ราสาทห้วยพะใยยังเป็นสถานทีพ่ บทับหลังหินทราย ศิลปะแบบไพรกเมง อายุประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 13 แต่ไม่อาจใช้ทับหลังนี้ส�ำหรับการก�ำหนดอายุของโบราณสถานแห่งนี้ เนื่องจากเป็น
วัตถุเคลือ่ นย้ายมาจากทีอ่ นื่ และหากเป็นของตัง้ อยูบ่ ริเวณสถานทีป่ ราสาทแห่งนีม้ าแต่เดิม ก็กลับไม่พบ
ศิลปกรรมอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง ศิลปกรรมอีกชิ้นที่ส�ำคัญที่พบที่นี่ยังได้แก่ ชิ้นส่วนราชยานส�ำริด ศิลปะ
เขมรแบบบายน อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 นักประวัติศาสตร์ศิลปะระบุว่าเป็นยุคสมัยเดียวกับ
เมืองนครธมในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (Clark, 2007; Disakul, 2010: 223)
ทีก่ ล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าบริเวณทีเ่ ป็นอ�ำเภอวัฒนานครปัจจุบนั ในอดีตเคยเป็นย่านชุมชน
โบราณส�ำคัญ มีผคู้ นอาศัยอยูม่ าก ในพุทธศตวรรษที่ 22 ช่วงทีอ่ โยธยาต้องเผชิญศึกอยูก่ บั พม่า จนน�ำไปสู่
เหตุการณ์เสียกรุงครั้ง พ.ศ. 2112 พญาละแวกได้น�ำทัพมากวาดต้อนผู้คนตามหัวเมืองชายพระราช
อาณาเขตด้านตะวันออกของอโยธยา อันได้แก่ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี จนถึงกับ
ยกทัพล่วงเข้ามาประชิดเมืองอโยธยาในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา พญาละแวกตัง้ ทัพหลวงอยูท่ ี่
วัดสามพิหาร แม้เป็นช่วงทีอ่ โยธยาบอบช�ำ้ จากสงครามกับพม่า สมเด็จพระมหาธรรมราชาก็สงั่ ให้ไพร่พล
ชาวเมืองระดมปืนใหญ่ยิงจากพระนคร ต้องพญาจ�ำปาธิราช ช้างทรงพระที่นั่งพญาละแวก ล้มตาย
พญาละแวกจึงถอยทัพกลับกัมพูชา (Fine Arts Department, 2008: 133-134)
วัฒนานครคงได้รับผลกระทบจากสงครามกวาดต้อนในต้นพุทธศตวรรษที่ 22 นั้นด้วย เพราะ
อยูใ่ นเส้นทางเดินทัพของพญาละแวก แต่ไม่นา่ จะถึงกับร้างไปเสียทีเดียว เพราะมีเรือ่ งราวอยูใ่ นช่วงสมัย
ธนบุรี กรมหมื่นเทพพิพิธยังเคยใช้เส้นทางผ่านบริเวณดังกล่าวนี้ ส�ำหรับเดินทางจากปราจีนบุรีข้าม
ช่องเขาไปยังนครราชสีมา ตัง้ ตัวเป็นชุมนุมเจ้าพิมายในเวลาต่อมา (Eawsriwong, 2014: 267-268) รวมถึง
เส้นทางทีก่ รมหมืน่ เทพพิพธิ ใช้ในการหลบหนี เมือ่ ท�ำศึกกับพระเจ้าตากสินแตกพ่าย ก็เป็นเส้นทางมาที่
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ร่องรอยอารยธรรมข้ามพรมแดนของรัฐชาติ

บริเวณใกล้ปราสาทพะโค ที่อ�ำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน ซึ่งมีช่องเขาที่สามารถ
ข้ามลงมายังแควพระปรง และเส้นทางนี้ก็เป็นที่รู้จักดีในหมู่พ่อค้าชาวจีน พระเจ้าตากสินกับสมัคร
พรรคพวกเมื่อตัดสินใจจะเดินทางไปซ่องสุมก�ำลังที่เมืองจันทบุรี จึงใช้เส้นทางออกจากอยุธยาตรงมา
เส้นนี้ แต่ตัดแยกลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อถึงด่านกบแจะ (ประจันตคาม) (Fine Arts Department,
2010: 38)

“เมืองไผ่” เมืองในวัฒนธรรมทวารวดี ท่ามกลางถิ่นเขมรพระนคร

“เมืองไผ่” ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นเมืองไผ่ ต�ำบลเมืองไผ่ อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ห่างจากทีว่ า่ การ
อ�ำเภออรัญประเทศ ไปตามถนนรัชตวิถี ประมาณ 15 กิโลเมตร ศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณปราสาทเมืองไผ่
เมืองไผ่มสี ภาพเป็นคูเมืองโบราณแบบทวารวดี ล้อมรอบ 2 ชัน้ ผังเมืองเป็นรูปไข่ขนาด 1,000 x 1,300 เมตร
ตัวเมืองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คล้ายสองเมืองติดกัน แต่ลักษณะดังกล่าวก็เทียบได้กับเมืองสีมา
ที่นครราชสีมา และเมืองศรีเทพ ที่เพชรบูรณ์ ซึ่งมีลักษณะผังเมือง 2 เมืองติดกันเช่นกัน ส�ำหรับ
เมืองไผ่นั้น สันนิษฐานว่าส่วนแรกเป็นที่ตั้งเมือง อีกส่วนหนึ่งนั้นมีล�ำห้วยไผ่ไหลผ่านกลาง เชื่อว่าเป็น
พื้นที่การเกษตร ห้วยไผ่ที่ไหลผ่านนี้จะน�ำน�้ำไปถึงคลองลึก ที่บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
(Documents and Archives Gather, 2001: 92)
หลักฐานทีพ่ บภายในเมืองและนอกเมือง เป็นเนินดินทีอ่ ยูอ่ าศัยและเนินดินโบราณสถานหลายแห่ง
ซึง่ บางแห่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปราสาทแบบเขมร เพราะพบแผ่นหินรูปอัฒจันทร์ แหล่งโบราณคดี
เมืองไผ่นี้มีหลักฐานจากที่พบธรรมจักร ร่องรอยสถูปเจดีย์แบบทวารวดีแต่ถูกเรียกตามความเข้าใจ
ท้องถิน่ ว่า “ปราสาท” (ปราสาทเมืองไผ่) ประกอบกับพบชัน้ ดินสมัยทวารวดี จึงเชือ่ กันว่ามีอายุถงึ สมัย
ทวารวดีตอนต้น ราวประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-14 และเชื่อกันว่าเป็นเมืองหน้าด่านและที่พักคน
เดินทางระหว่างเมืองชายทะเลภาคกลางของสยาม และเมืองพระนครของกัมพูชา คนพื้นบ้านเล่ากันว่า
เมืองนี้มีชื่อเดิมว่า “เมืองไพสาลี” (Documents and Archives Gather, 2001: 92) เมื่อพิจารณาสภาพ
ภูมสิ ถานทีต่ งั้ ซึง่ อยูท่ า่ มกลางแวดล้อมของแหล่งโบราณสถานเนือ่ งในวัฒนธรรมเขมรแล้ว ก็นา่ สนใจว่า
แม้แต่เขมรโบราณก็ยังยอมให้มีชุมชนเมืองของคนที่มีความเชื่อต่างจากตน ตั้งอยู่ในท้องถิ่นย่านเดียว
กับตนได้

อรัญประเทศ โคกสูง ตาพระยา: ดินแดนเขมรก่อนพระนคร

สระแก้วบริเวณอ�ำเภออรัญประเทศ อ�ำเภอโคกสูง และอ�ำเภอตาพระยา กล่าวได้ว่าเป็นดินแดน
ของเขมรก่อนพระนคร เพราะเป็นสถานทีต่ งั้ ของแหล่งโบราณสถานและศิลปวัตถุทมี่ อี ายุตกถึงสมัยก่อน
การก่อตัง้ เมืองพระนครของกัมพูชา ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ภายหลังเมือ่ มีการก่อตัง้ ปราสาทนครวัด
ขึน้ แล้วในรัชสมัยของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 อาณาบริเวณทิศตะวันออกของลุม่ แม่นำ�้ บางปะกง ก็ยงั คงมี
สถานะและบทบาทเป็นแว่นแคว้นส�ำคัญของอาณาจักรกัมพูชาเรื่อยมา เนื่องจากตั้งอยู่ไกลจากเมือง
พระนคร (Suksawas, 1994: 11-29; Mollerup, 2012: 44-50)
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โบราณสถานประเภทปราสาทเขมรที่พบในแถบชายแดนจังหวัดสระแก้ว มักเป็นโบราณสถาน
ที่มีอายุตกถึงพุทธศตวรรษที่ 16 ร่นขึ้นไป โดยยึดถือตามวิธีการจ�ำแนกศิลปกรรมแบบกัมพูชา โดย
ศาสตราจารย์ชอง บอสเซอลีเย่ (Jean Boisselier) นักวิชาการส�ำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ ที่ได้
จ�ำแนกศิลปะเขมรออกเป็น 3 ช่วงสมัยหลัก คือ สมัยก่อนสร้างเมืองพระนคร (Angkor) แบ่งย่อยเป็น
4 สมัยย่อย คือ ศิลปะแบบพนมดา (ประมาณ พ.ศ. 1083-1150) ศิลปะแบบสมโบร์ไพรกุก (ประมาณ
พ.ศ. 1143-1193) ศิลปะแบบไพรกเม็ง (ประมาณ พ.ศ. 1178-1243) ศิลปะแบบก�ำพงพระ (ประมาณ
พ.ศ. 1249-1343), สมัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ได้แก่ ศิลปะแบบกุเลน (ประมาณ พ.ศ. 1368-1418) และสมัย
เมืองพระนคร (Krairerk, 2001: 135)
ตัวอย่างโบราณสถานปราสาทสมัยก่อนพระนคร ที่ตั้งอยู่ในบริเวณชายแดนตะวันออก ได้แก่
“ปราสาทเขาน้อยสีชมพู” ทีบ่ า้ นคลองน�ำ้ ใส ต�ำบลคลองน�ำ้ ใส อ�ำเภออรัญประเทศ “ปราสาทสด๊กก๊อกธม”
ที่บ้านหนองเสม็ด ต�ำบลโคกสูง อ�ำเภอโคกสูง “ปราสาททัพเซียม” ที่บ้านทัพเซียม ต�ำบลหนองแวง
อ�ำเภอโคกสูง “ปราสาทเขาโล้น” ที่บ้านเจริญสุข ต�ำบลทัพราช อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาทตาใบ”
ทีต่ ำ� บลโคกสูง อ�ำเภอโคกสูง “ปราสาทพูนผล” หรือ “ปราสาทหนองตาบูน” ต�ำบลโคกสูง อ�ำเภอโคกสูง
“ปราสาทหนองผักบุง้ ” บ้านน้อยละลมติม ต�ำบลโคกสูง อ�ำเภอโคกสูง “ปราสาทช่องสะแจง” ตัง้ อยูบ่ น
เขาบรรทัด อ�ำเภอตาพระยา โบราณสถานแหล่งตัดหินที่เขารัง อ�ำเภอตาพระยา เป็นต้น
จากทีเ่ ป็นดินแดนเก่าแก่ของเขมรโบราณ มีรอ่ งรอยผูค้ นอยูอ่ าศัยมากนี้ อีกทัง้ โบราณสถานทีพ่ บยัง
ส่งอิทธิพลไปให้แก่ศาสนสถานที่เมืองพระนครของกัมพูชา จึงน่าเชื่อว่า คนในแถบบริเวณนี้จะเป็นผู้มี
บทบาทสร้างเมืองพระนครของกัมพูชาขึน้ โดยร่วมมือกับชาวเขมรจากบริเวณทีร่ าบสูงโคราช สถานทีต่ งั้
ของโบราณสถานล้วนอยูใ่ นเส้นทางติดต่อทีส่ ามารถเดินทางไปยังอีกฝัง่ ของกัมพูชาได้โดยสะดวก เพราะ
ดินแดนถัดจากบริเวณนี้ไปทางตะวันออก ข้ามแนวชายแดน จะเป็นที่ราบกว้าง มีล�ำน�้ำส�ำคัญที่มี
ขนาดกว้างและลึกอย่างแม่น�้ำพรหมโหดไหลผ่านไปจนถึงที่ราบลุ่มทะเลสาบเขมรที่เมืองเสียมเรียบ
จึงไม่น่าแปลกใจที่ดินแดนแถบวัฒนานคร คลองหาด อรัญประเทศ โคกสูง ตาพระยา จะเป็นดินแดน
ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและผู้คนที่สัมพันธ์กับกัมพูชามากกว่าสยามประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา ชายแดนด้านอื่น ก็มีลักษณะเดียวกันนี้
ชื่อเรียกดินแดนแถบนี้เช่น “ตะวันออก” ก็โดยมุมมองที่มีอยุธยาและกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง
แต่หากมองโดยยึดถือตามประวัติศาสตร์ที่ดินแดนแถบนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอีกฝั่งของเส้น
เขตแดนรัฐชาติ ก็จะพบว่าดินแดนแถบนีถ้ อื เป็น “ตะวันตก” มาก่อน นิยามของความเป็น “ตะวันออก”
และหรือ “ตะวันตก” นั้น ขึ้นอยู่กับว่า เรามองโดยมุ่งเน้นศูนย์กลางอยู่ที่แห่งใด แต่ท้ายสุดต้องไม่ลืม
ด้วยว่า ทุกดินแดนของโลกต่างต้องมีลกั ษณะพลวัตรภายในของตนเองด้วยเหมือนกัน อยูท่ วี่ า่ ช่วงเวลาไหน
ขึ้นกับที่ใดมากกว่ากัน ถ้าเป็นช่วงก่อนสมัยอยุธยาพุทธศตวรรษที่ 22 ร่นขึ้นไป ดินแดนแถบนี้จัดเป็น
ตะวันตกของกัมพูชา แต่หลังจากนั้นก็เริ่มมาสัมพันธ์กับความเป็นตะวันออกของสยาม
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ร่องรอยอารยธรรมข้ามพรมแดนของรัฐชาติ

ปราสาทสด๊กก๊อกธมหรือปราสาทเมืองพร้าว

“ปราสาทสด๊กก๊อกธม” เป็นโบราณสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบชายแดนตะวันออก ตั้งอยู่ที่
บ้านหนองเสม็ด ต�ำบลโคกสูง สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ ในพุทธศตวรรษที่ 15 เพือ่ ใช้ประดิษฐานรูปเคารพ
และใช้ ป ระกอบพิ ธี ก รรมตามคติ ค วามเชื่ อ ถื อ ในลั ท ธิ ศาสนาฮิ น ดู โบราณสถานประกอบด้ ว ย
องค์ปราสาท 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน�้ำล้อมรอบ 4 ด้าน มีก�ำแพงแก้ว 2 ชั้น ชั้นนอก
ท�ำด้วยศิลาแลง ชั้นในท�ำด้วยหินทรายตัวปราสาทก่อสร้างด้วยหินทราย มีโคปุระหรือซุ้มประตูเหลือ
อยู่เพียง ด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตกเท่านั้น
ค�ำว่า “สด๊กก๊อกธม” มีค�ำแปลแบ่งเป็น 2 นัยความหมาย ความหมายที่หนึ่ง แปลว่า “ปราสาท
ขนาดใหญ่ที่มีต้นกกขึ้นรกรุงรัง” ความหมายที่สอง แปลว่า “เมืองที่มีต้นกกขึ้นรกในหนองน�้ำใหญ่”
เพราะมีหนองน�้ำเป็นบารายเก่าขนาดใหญ่อยู่ติดกับปราสาททางทิศตะวันออก ค้นพบจารึก 2 หลัก
ปัจจุบนั จารึกทัง้ สองถูกเก็บรักษาไว้ทหี่ อสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ปราสาทสด๊กก๊อกธมเป็นปราสาท
ก่อด้วยหินและศิลาแลง หันไปทางทิศตะวันออก ประกอบไปด้วยตัวปราสาทและบาราย ตัวปราสาท
ด้านนอกเป็นก�ำแพงแก้ว ก่อด้วยศิลาแลง มีทางเข้าออกสองทาง คือ ด้านตะวันออกและตะวันตก มีคนู ำ�้
รูปตัวยูล้อมตัวปราสาท มีบาราย 2 แห่ง
ภายในระเบียงคดมีบรรณาลัย ก่อด้วยหินทราย 2 หลัง อยู่หน้าปราสาทหลังกลางซึ่งเป็นปรางค์
ประธาน ปราสาทด้านซ้ายมือและปราสาทองค์ประธานอยู่ในสภาพปรักหักพัง ตามจารึกกล่าวว่า
ประดิษฐานศิวลึงก์ ด้านนอกปราสาททางทิศตะวันออกมีสระน�ำ้ ขนาดใหญ่รปู สีเ่ หลีย่ ม มีถนนปูดว้ ยหิน
จากตัวปราสาทไปจนถึงสระน�ำ้ ตลอดแนว ได้มกี ารค้นพบศิลาจารึก 2 หลัก จารึกด้วยอักษรขอมโบราณ
เป็นหลักฐานส�ำคัญทีบ่ ง่ บอกถึงอายุการสร้างปราสาทสด๊กก๊อกธมแห่งนี้ ตลอดจนบอกถึงวัตถุประสงค์
ของการสร้างจารึกหลักที่ 2 ว่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 ในโอกาสที่บูรณะ
ปราสาทสด๊กก๊อกธมส�ำเร็จเมื่อ พ.ศ. 1595
ส�ำหรับจารึกสองหลักที่ค้นพบนั้น นับว่ามีความส�ำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ยุคต้นของ
ดินแดนแถบนี้เป็นอย่างมาก กล่าวถึงล�ำดับกษัตริย์ราชวงศ์เขมร แม้ในดินแดนเขมรเองก็ยังไม่เคย
มีการพบจารึกลักษณะนี้ จารึกทีพ่ บมี 2 หลักนัน้ หลักแรก ระบุศกั ราชตรงกับ พ.ศ. 1480 ในสมัยพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 4 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการถวายทาสชายหญิงเพื่อให้ปกป้องดูแลรักษาศิวลึงค์ หลักที่สอง
ระบุศักราชตรงกับ พ.ศ. 1595 กล่าวถึงพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 ทรงพระราชทานที่ดินและผู้คน เพื่อ
สร้างปราสาทถวายแด่พราหมณ์สทาศิวะ ผู้เป็นอาจารย์ และกล่าวถึงประวัติการสถาปนาลัทธิเทวราช
และประวัติการสืบสายตระกูลพราหมณ์ในราชส�ำนักของเขมร ที่มีความสัมพันธ์กับล�ำดับการสืบ
สันตติวงศ์ของกษัตริย์เขมร อันเป็นหลักฐานที่มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เขมรสมัยโบราณ
อย่างมาก
จารึกหลักแรก พบทีต่ ำ� บลโคกสูง ส่วนหลักทีส่ อง ระบุวา่ พบที่ “ปราสาทเมืองพร้าว” ซึง่ เป็นชือ่ เดิม
ของปราสาท ข้อน่าสังเกตคือ จารึกทัง้ สองระบุศกั ราชต่างกัน จารึกมีลกั ษณะของศิลปะต่างกันตามยุคสมัย
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แต่หลักที่สอง มีรูปแบบศิลปะที่สอดคล้องกับตัวปราสาทมากกว่า (Documents and Archives Gather,
2001: 88-89) ส�ำหรับประเด็นปัญหาเรือ่ งอายุแรกสร้าง ตามทีจ่ ารึกสองหลักกล่าวขัดแย้งกันนี้ มีความเห็น
ต่างจากนักประวัติศาสตร์ศิลป์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเขมร อย่างเช่น ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ กล่าวว่า
จากการปรากฏรูปบุคคลขนาดใหญ่ที่กึ่งกลางของทับหลังแทนที่ลายหน้ากาล ซึ่งมีลายดอกไม้เหนือ
ศีรษะเช่นในศิลปะแบบประตูพระราชวังหลวงนัน้ ได้สอ่ แสดงถึงรูปแบบโดยทัว่ ไปในศิลปะแบบบาปวน
(ราว พ.ศ. 1600 ถึง พ.ศ. 1650)
ม.ร.ว.สุริยวุฒิ จึงเสนอข้อสรุปว่า ตัวปราสาทสด๊กก๊อกธมจึงน่าจะสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 17
แต่ยงั เป็นช่วงก่อนสร้างปราสาทนครวัดเล็กน้อย จึงส่งอิทธิพลบางอย่างให้กบั ปราสาทนครวัด ซึง่ สร้าง
ช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 17 อีกด้วย (Suksawas, 2000: 56-60) และจากที่มีจารึกกล่าวถึงการสถาปนา
ลั ท ธิ เ ทวราช ท� ำ ให้ เ กิ ด การตี ค วามและความเข้ า ใจโดยข้ า ราชการท้ อ งถิ่ น ที่ มี ใ จรั ก การค้ น คว้ า
ประวัติศาสตร์โบราณคดี เช่น อภิชาต ทวีโภไค ปลัดอ�ำเภอโคกสูง ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เสนอว่าการปกครองแบบเทวราชาของกัมพูชานั้น มีจุดเริ่มในรัชสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 เมื่อ
พ.ศ. 1595 ตามที่จารึกได้ระบุไว้ เป็นต้น (Thaweepokai, 2002: 97-98)

ปราสาทเขาน้อยสีชมพู

“ปราสาทเขาน้อย” หรือ “ปราสาทเขาน้อยสีชมพู” เป็นศาสนสถานเนือ่ งในศาสนาฮินดู ตัง้ อยูบ่ น
ยอดเขาน้อย ภายในพืน้ ทีว่ ดั เขาน้อยสีชมพู หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลคลองน�ำ้ ใส อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห่างจากตัวอ�ำเภออรัญประเทศ ประมาณ 12 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาขนาดย่อม สูงราว 80 เมตร
มีบันไดทางขึ้น 254 ขั้น ตัวปราสาทเป็นโบราณสถานก่อด้วยอิฐ ประกอบด้วยปรางค์ทิศเหนือ ปรางค์
องค์กลาง และวิหารใต้ ปรางค์องค์กลางยังคงมีสภาพเป็นองค์ปรางค์อยู่ แต่ปรางค์ทิศเหนือและวิหาร
ทิศใต้เหลือเพียงส่วนฐานเท่านั้น กรมศิลปากรได้ด�ำเนินการขุดแต่ง พบทับหลังมีลวดลาย จมอยู่ใต้ดิน
ด้านหน้าและด้านข้างของโบราณสถานจ�ำนวน 5 ชิ้น นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นศิลปเขมรแบบ
ไพรกเม็ง 2 ชิ้น และเป็นแบบสมโบร์ไพรกุก 3 ชิ้น มีอายุตกถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13
ปราสาทหลังนี้เป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดู น่าจะเนื่องในลัทธิไศวนิกาย เพราะพบเทวรูป
พระแม่อมุ าเทวีปางทุรคาปราบควายอสูร (มหิษาสุรมรรธนี) ศิวลึงค์ ฐานโยนี เป็นต้น นอกจากนีย้ งั พบว่า
เป็นอาคารก่ออิฐไม่ผสมปูน 3 หลัง พังทลายเหลือแต่ปรางค์องค์กลางกับเนินดินอีก 2 เนิน พบโบราณ
วัตถุหลายชิน้ บริเวณโบราณสถาน ได้แก่ ทับหลัง ศิลปะเขมรแบบสมโบร์ไพรกุก (พุทธศตวรรษที่ 12-13)
ติดอยู่เหนือกรอบประตูทางเข้าองค์กลาง พบจารึกอยู่บนแผ่นวงกบ ประตูปรางค์องค์กลาง ระบุ
มหาศักราช 559 (ตรงกับ พ.ศ. 1180) ปราสาทเขาน้อยสร้างมาตัง้ แต่ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 12 ในช่วง
ศิลปะแบบสมโบร์ไพรกุก คาบเกีย่ วกับศิลปะแบบไพรกเม็ง ต่อมาได้รบั การบูรณะในช่วงพุทธศตวรรษที่
15 ตรงกับสมัยศิลปะแบบกุเลน (Thamrungraung, 2005: 90-91)
นอกจากนี้ ยังมีเสาประดับกรอบประตูเป็นศิลปะเขมรแบบกุเลน (พุทธศตวรรษที่ 14-15)
ประติมากรรมรูปบุคคลมี 4 กร แต่โบราณวัตถุเหล่านี้ปัจจุบันได้สูญหายไปจากพื้นที่ และบางส่วนก็ถูก
ย้ายไปเก็บรักษาจนหมดสิ้น และยังพบทับหลัง 4 ชิ้น ที่ปราสาทองค์ทิศเหนือ บริเวณหน้าซุ้มประตู
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เป็นศิลปะเขมรแบบต่าง ๆ และพบโบราณวัตถุท�ำจากหินทรายจ�ำนวนมาก อาทิ ศิวลึงค์ ฐานโยนี
รูปเคารพศิลาฤกษ์ ธรณีประตู ประติมากรรมบุคคล ชิน้ ส่วนของประติมากรรม หินลับ เครือ่ งปัน้ ดินเผา
เครื่องเคลือบ เช่น หม้อ ไห จานมีเชิง สังข์ดินเผา เครื่องโลหะ และชิ้นส่วนเครื่องโลหะ เช่น ตราประทับ
ท�ำจากเหล็กหุ้มด้วยส�ำริด มีจารึกอยู่ที่ดวงตราเป็นตัวอักษรในพุทธศตวรรษที่ 16 ด้ามมีดท�ำด้วยเหล็ก
ห่วงเหล็ก เชิงเทียน เป็นต้น
ที่หน้าบันไดทางขึ้นเขาน้อยมีการสร้างศาลไว้ เรียกว่า “ศาลเจ้าพ่อเขาน้อย” หรือ “เจ้าพ่อขุนดาบ”
และมีการเซ่นไหว้ทุกเดือน 6 และเดือน 12 ของทุกปี และยังมีประเพณีขึ้นเขาเป็นการนมัสการเจ้าพ่อ
เป็นประจ�ำทุกปี เขาน้อยนี้จากสภาพที่เป็นภูเขาหินซ้อนทับกันประกอบกันขึ้นกลางพื้นที่ราบ ถึงเป็น
ภูเขาขนาดเล็ก แต่พื้นที่โดยรอบแล้ว ก็จัดว่าเป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดในบริเวณ การพบโบราณวัตถุท�ำจาก
เปลือกหอย ท�ำให้เกิดความเชื่อกันว่าในอดีตเขาน้อยเคยเป็นชายฝั่งทะเลมาก่อน เมื่อเข้าสู่สมัย
ประวัตศิ าสตร์ มีชมุ ชนผูค้ นอยูอ่ าศัยมาก ก็มสี ถานะเป็น “ภูเขาศักดิส์ ทิ ธิ”์ ตามคติความเชือ่ พืน้ เมืองของ
ชาวอุษาคเนย์โบราณ ต่อมาเมือ่ ศาสนาพราหมณ์แพร่เข้ามา ก็มสี ร้างศาสนสถานเนือ่ งในพราหมณ์-ฮินดู
ขึ้นบนยอดเขา สวมทับพื้นที่ของคติความเชื่อเดิม

ปราสาทเขาโล้น

“ปราสาทเขาโล้น” ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสุข ต�ำบลทัพราช อ�ำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว บริเวณ
ริมทางถนนสายตาพระยา-บุรีรัมย์ (ถนนหลวงหมายเลข 3068) เป็นศาสนสถานตั้งอยู่บนยอดเขาโล้น
ซึ่งเป็นยอดเขาขนาดย่อม บนเชิงเขาสะแกกรอง ภายในพื้นที่ของวัดเขาโล้น มีปราสาท 4 หลัง
เหลือซากอยูเ่ ฉพาะหลังกลาง ส่วนปราสาทด้านหน้า 2 หลัง และด้านหลัง 1 หลัง ได้ปรักหักพังไป ลักษณะ
ปราสาทคล้ายกับปราสาทเขาน้อย ก่อด้วยอิฐเผามีหนิ ทรายเป็นพืน้ ฐาน มีสว่ นช�ำรุดทีย่ อดของปราสาท
ทีว่ งกบประตูหนิ ทราย การพบเศษชิน้ ส่วนศิวลึงค์และฐานโยนี ท�ำให้ทราบว่าเดิมเป็นศาสนสถานเนือ่ ง
ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู มีจารึกอักษรโบราณและที่เสากรอบวงกบประตู มีลายบัวคว�่ำบัวหงาย จากตัว
ปราสาทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระน�ำ้ ขนาดใหญ่ 2 แห่ง และมีแนวถนนโบราณทอดยาวจาก
ตัวปราสาทถึงสระน�้ำ (Documents and Archives Gather, 2001: 89-90)
บริเวณรอบภูเขาลูกนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณ เขาโล้นถือเป็น “ภูเขาศักดิ์สิทธิ์” ของผู้คนที่
อาศัยอยู่ในชุมชนโบราณดังกล่าว อีกทั้งเขาโล้นยังอยู่ในเส้นทางระหว่างที่ราบสูงโคราชกับดินแดนที่มี
ศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม เขาน้อย เมืองไผ่ จนถึงเมืองเพนียตที่จันทบุรี ทางทิศใต้ และทาง
ทิศตะวันออกจากเขาโล้นนี้ ยังไปถึงปราสาทบันทายฉมาร์ ทีจ่ งั หวัดบันเตียเมียนเจยของประเทศกัมพูชา
อีกด้วย (Freeman and Jacques, 1999: 42)
ส�ำหรับเรื่องอายุของปราสาทนั้น สันนิษฐานจากรูปแบบศิลปะทับหลังมีลวดลายใบไม้ล้อมรอบ
ตรงกลางมีเกียรติมุขและรูปพระศิวะ ลักษณะตรงตามศิลปะเขมรแบบบาปวน อายุราวประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันทับหลังนี้ได้ถูกขโมยหายไปจากปราสาท แต่ตัวปราสาทก็น่าจะสร้างก่อน
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ทับหลังมาสักระยะหนึง่ แล้ว ดังจะเห็นได้จากทีก่ รอบประตูของปราสาท ซึง่ สร้างจากหินทราย มีจารึก
ภาษาสันสกฤต ระบุศักราช 938 (ตรงกับ พ.ศ. 1559) ดังนั้น ปราสาทแห่งนี้จึงน่าจะสร้างตั้งแต่ราว
พุทธศตวรรษที่ 16 เป็นอย่างน้อย

ปราสาททัพเซียม

“ปราสาททัพเซียม” ตั้งอยู่ที่บ้านทัพเซียม ต�ำบลหนองแวง อ�ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ค�ำว่า
“ทัพเซียม” เป็นค�ำเดียวกับค�ำว่า “ทับเสียม” หมายถึงสถานที่ตั้งทัพของสยาม เป็นชื่อเรียกภายหลัง
เมื่อไม่นานนี้ ตัวโบราณสถานเป็นปราสาทก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
รอบปราสาทมีมูลดินทับถมตัวปราสาทเป็นเนินสูง มีก�ำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแลงล้อมรอบ ที่ปราสาท
พบศิลาจารึกสองหลัก เป็นจารึกเนื่องในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย มีการกล่าวถึงศิวลึงค์ และ
พระศิวะ มีอายุอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 (Documents and Archives Gather, 2001: 90)
ศิลาจารึกหลักแรกอยูท่ หี่ ลืบประตูดา้ นทิศเหนือของปราสาทองค์กลาง จารึกด้วยอักษรเขมรโบราณ
กล่าวถึงผูร้ บั ใช้ และทรัพย์สมบัตทิ ถี่ วายแด่ศวิ ลึงค์ และกล่าวถึงดินแดนบิงขลาแห่งจวารโบ ทัง้ แปดทิศ
ติดต่อกับหลักเขต ศิลาจารึกหลักที่สองอยู่ที่หลืบประตูด้านทิศใต้ของปราสาทองค์กลาง จารึกด้วย
อักษรเขมรโบราณเป็นภาษาสันสกฤต แต่งเป็นฉันท์คือ อุเปนทรวิเชียรฉันท์ อินทรวิเชียรฉันท์ และ
อุปชาติฉันท์ เป็นเรื่องการสรรเสริญพระเจ้าศรีสุริยวรมัน พระราชประวัติบางส่วนของพระองค์และ
พระเทวี รวมทั้งการประดิษฐานศิวลึงค์บนภูเขาใหญ่ (Documents and Archives Gather, 2001: 90-91)

ปราสาทตาใบ

“ปราสาทตาใบ” ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลโคกสูง อ�ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เป็นโบราณสถานประกอบด้วย
ปราสาท 1 องค์ ก่อด้วยศิลาแลง เหลือเพียงส่วนฐานและบางส่วนของผนังอาคาร มีคูน�้ำล้อมรอบ
พบประติมากรรมรูปบุคคลยืน สูง 50 เซนติเมตร มี 2 มือ มือข้างหนึง่ ถือดอกบัวยกขึน้ ระดับอก อาจเป็น
รูปพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร นอกจากนีย้ งั พบหินทรายซึง่ อาจเป็นชิน้ ส่วนของทับหลังและธรณีประตู
สันนิษฐานว่าปราสาทนี้มีอายุอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16-18 (Documents and Archives Gather,
2001: 90)

ปราสาทพูนผลหรือปราสาทหนองตาบูน

ปราสาทนีต้ งั้ อยูใ่ นต�ำบลโคกสูง อ�ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เป็นโบราณสถานทีต่ งั้ อยูก่ ลางทุง่ นา
และพืชไร่ของชาวบ้าน ตัวปราสาทเหลือเพียงฐานของปราสาทซึง่ เป็นรูปแบบของปราสาทเขมร ก่อด้วย
ศิลาแลง ผังรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า วางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก ห่างจากตัวปราสาทไปทางทิศตะวันออก
ราวประมาณ 150 เมตร มีบารายขนาดใหญ่ และคันดินล้อมรอบ พบหลักฐานชิ้นส่วนประกอบทาง
สถาปัตยกรรมของปราสาท เช่น ทับหลังและเครือ่ งยอดทรงอมาลกะ สันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนีม้ อี ายุ
อยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16-18 (Documents and Archives Gather, 2001: 91)
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ปราสาทหนองผักบุ้งใหญ่

“ปราสาทหนองผักบุ้งใหญ่” ตั้งอยู่ที่บ้านน้อยละลมติม ต�ำบลโคกสูง อ�ำเภอโคกสูง ทางด้านใต้
มีแนวถนนโบราณ ปัจจุบันตัวปราสาทเหลือส่วนฐาน ศิลาแลงของปราสาทตั้งอยู่บนเนินดิน ลักษณะ
ของฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 37×50 เมตร มีคูน�้ำล้อมรอบปราสาท มีเส้นทางเดินเข้าทางด้าน
ทิศตะวันออก ด้านเหนือของปราสาทเป็นแนวคันดิน (Documents and Archives Gather, 2001: 91)
สันนิษฐานว่าเป็นถนนโบราณทอดผ่านไปยังกัมพูชา อย่างไรก็ตาม คันดินถนนโบราณนีม้ ลี กั ษณะคล้าย
คันถนนพระรถที่คลองรั้ง-ศรีมโหสถ ซึ่งดูจะเป็นแนวคันกั้นน�้ำที่ไหลบ่ามาจากภูเขาทางทิศเหนือ
มากกว่าจะเป็นถนนโบราณ (Fine Arts Department, 1993: 88)
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว ยังมีแหล่งโบราณสถานประเภทปราสาทเขมรในละแวก
เดียวกันอีกเป็นจ�ำนวนมาก อาทิเช่นจากการส�ำรวจของอัสเคอร์ มอลเลอร์รูฟ (Asger Mollerup)
(Mollerup, 2012) พบว่ามีโบราณสถานสมัยก่อนพระนครจนถึงอโยธยาในพืน้ ทีส่ ระแก้วหลายแห่ง ได้แก่
“ปราสาทเขารัง” บ้านนิคมเกษตร ต�ำบลผ่านศึก อ�ำเภอรัญประเทศ “ปราสาทกุดหิน” บ้านกุดหิน
ต�ำบลคลองน�้ำใส อ�ำเภออรัญประเทศ “ปราสาทหนองเทียน” บ้านกุดหิน ต�ำบลคลองน�้ำใส อ�ำเภอ
อรัญประเทศ “ปราสาทบ้านฮ้อย” บ้านฮ้อย ต�ำบลวัฒนานคร อ�ำเภอวัฒนานคร “ปราสาทหันทราย”
บ้านหันทราย ต�ำบลหันทราย อ�ำเภออรัญประเทศ “ปราสาทแซร์ออ” บ้านแซร์ออ ต�ำบลวัฒนานคร
อ�ำเภอวัฒนานคร “ปราสาทหนองบ่อ” บ้านผาสุก ต�ำบลหนองพลวง อ�ำเภอโคกสูง “ปราสาทหลี่ผี”
บ้านหนองแวง ต�ำบลหนองแวง อ�ำเภอโคกสูง “ปราสาทหนองคุโนนหมากมุ่น” บ้านโนนหมากมุ่น
ต�ำบลโนนหมากมุ่น อ�ำเภอโคกสูง “ปราสาทหนองโกดโก” บ้านโนนหมากมุ่น ต�ำบลโนนหมากมุ่น
อ�ำเภอโคกสูง “ปราสาทโนนหมากมุ่น” บ้านโนนหมากมุ่น ต�ำบลโนนหมากมุ่น อ�ำเภอโคกสูง ปราสาท
หนองไอ้เข้ม” บ้านหนองไอ้เข้ม ต�ำบลโคกสูง อ�ำเภอโคกสูง “ปราสาทยอดอุดม” บ้านยอดอุดม ต�ำบล
หนองแวง อ�ำเภอโคกสูง “ปราสาทพนมชาติ” บ้านลูกช้าง ต�ำบลหนองแวง อ�ำเภอโคกสูง “ปราสาท
โนนปราสาท” บ้านมาฆภูมิ ต�ำบลโคกลาน อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาทโนนปราสาทใหญ่” บ้านมาฆภูมิ
ต�ำบลโคกลาน อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาทศรีสุข” บ้านสองพี่น้อง ต�ำบลโคกลาน อ�ำเภอตาพระยา
“ปราสาทห้ ว ยตะเคียน” บ้านสองพี่น้อ ง ต�ำบลโคกลาน อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาทโนนธาตุ”
บ้านหนองผักแหวน ต�ำบลทัพราช อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาทอรพินธุ”์ บ้านหนองผักแหวน ต�ำบลทัพราช
อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาทหนองโบสถ์” บ้านรบถค�ำ ต�ำบลโคกลาน อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาท
หนองใหญ่” บ้านรบถค�ำ ต�ำบลทัพราช อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาทโคกไผ่” บ้านโคกไผ่ ต�ำบลทัพราช
อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาทเขายักษ์” บ้านใหม่ไทยถาวร ต�ำบลทัพราช อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาท
โคกบัลลังก์” บ้านบัลลังก์ ต�ำบลทัพราช อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาทหนองไผ่ล้อม” บ้านตะลุมพุก ต�ำบล
ทัพราช อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาทป่าช่อง” บ้านป่าช่อง ต�ำบลตาพระยา อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาทตะโก”
บ้านตะโก ต�ำบลทัพรช อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาทนาตาเลียม” บ้านปางลาง ต�ำบลตาพระยา อ�ำเภอ
ตาพระยา “ปราสาทสลัดได” บ้านตาพระยา ต�ำบลตาพระยา อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาทหนองตาโม”
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บ้านตาพระยา ต�ำบลตาพระยา อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาทโคกปราสาท” บ้านสง่า ต�ำบลทัพเสด็จ อ�ำเภอ
ตาพระยา “ปราสาทโคกตารัง” บ้านกระสังข์ ต�ำบลทัพเสด็จ อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาทบ้านปราสาท”
บ้านปราสาท ต�ำบลทัพไทย อ�ำเภอตาพระยา “ปราสาทโคกใหญ่” บ้านทัพไทย ต�ำบลทัพไทย อ�ำเภอ
ตาพระยา “ปราสาทกระบันโคบท” บ้านทัพไทย ต�ำบลทัพไทย อ�ำเภอตาพระยา “วัดตาพระยา” ต�ำบล
ตาพระยา อ�ำเภอตาพระยา “วัดมะกอก” บ้านโคกพริก ต�ำบลทัพเสด็จ อ�ำเภอตาพระยา “วัดกระสังข์”
บ้านกระสังข์ ต�ำบลทัพเสด็จ อ�ำเภอตาพระยา “วัดโคกทหาร” บ้านโคกทหาร ต�ำบลทัพเสด็จ อ�ำเภอ
ตาพระยา “วัดหนองติม” บ้านหนองติม ต�ำบลทัพราช อ�ำเภอตาพระยา “วัดกุดเวียน” บ้านกุดเวียน
ต�ำบลทัพราช อ�ำเภอตาพระยา “วัดหนองแวง” บ้านหนองแวง ต�ำบลหนองแวง อ�ำเภอโคกสูง เป็นต้น
ทัง้ นีน้ อกเหนือจากหลักฐานประเภทโบราณสถานแล้ว ทางด้านศิลปวัตถุ ยังมีอกี เป็นจ�ำนวนมาก
จัดเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดตาพระยา ต�ำบลตาพระยา อ�ำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร กรุงเทพฯ ที่ล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความเป็นดินแดนเขมรก่อนพระนครของอาณาบริเวณ
ดังกล่าวนี้
การเคลื่อนย้ายศิลปวัตถุออกนอกพื้นที่ซึ่งมีมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลท�ำให้โบราณสถาน
ขาดความมีชวี ติ ชีวาไปเป็นอันมาก และนัน่ ก็นำ� มาซึง่ ประเด็นข้อขัดแย้งและเรียกร้องให้นำ� เอาโบราณวัตถุ
เหล่านั้น กลับมาประดิษฐานยังแหล่งโบราณสถานเดิมที่เคยอยู่ ข้อเรียกร้องนี้ดูเหมือนจะเป็นที่สนใจ
มากขึ้น ภายหลังจาก พ.ศ. 2536 ได้มีการประกาศจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว แยกตัวออกมาจากจังหวัด
ปราจีนบุรี จึงมีการเรียกร้องจากชาวสระแก้ว ให้นำ� โบราณวัตถุทจี่ ดั แสดงอยูท่ พี่ พิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
ปราจีนบุรี กลับมาไว้ยังพื้นที่จังหวัดสระแก้วตามเดิม แต่ติดตรงที่ข้อกฎหมาย ปัญหาเรื่องการบริหาร
จัดการ ศักยภาพของหน่วยงานท้องถิน่ ในการดูแลรักษา และเรือ่ งอืน่ ๆ อีกมาก ท�ำให้ขอ้ เรียกร้องดังกล่าว
ยังไม่อาจบรรลุผลเท่าที่ควร

บันเตียเมียนเจย พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และศิลปะเขมรบายน

ดังที่กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่า ดินแดนบริเวณตอนใต้เขาบรรทัด คลองพระสะทึง และแม่น�้ำ
พรมโหด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ระหว่างจังหวัดสระแก้วของประเทศไทยและจังหวัดบันเตียเมียนเจยของ
กัมพูชา เป็นดินแดนส�ำคัญอันเป็นแหล่งสะสมก�ำลังผู้คนของเขมรพระนคร ถือเป็นเขตเก่าแก่ที่เต็ม
ไปด้วยปราสาทศาสนสถานของเขมรโบราณ จากทีพ่ บปราสาทเนือ่ งในศิลปะบายน อายุแรกสร้างอยูใ่ น
รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่น ปราสาทบันทานฉมาร์ ปราสาทบันเตียทัพ รวมถึงอโรคยาศาลที่มี
อยู่หลายแห่งในย่านดังกล่าวนี้ (Clark, 2007) จึงท�ำให้ทราบว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผูกพันธ์กับดินแดน
แถบนี้อยู่พอสมควร
แม้เราจะไม่ทราบว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก่อนหน้าขึ้นครองราชย์ ทรงประทับอยู่ท่ีใดกันแน่
ระหว่างเป็นองค์ประกันทีเ่ มืองหลวงของอาณาจักรจามปากับดินแดนภายในของเขมรพระนครเอง ซึง่
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ร่องรอยอารยธรรมข้ามพรมแดนของรัฐชาติ

เป็นธรรมดาส�ำหรับวีรกษัตริย์ที่มากด้วยปริศนาอย่างพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (Chandler, 1997: 82-90)
แต่การทีพ่ บปราสาทบันทายฉมาร์ซงึ่ มีภาพสลักเล่าเรือ่ งราวของพระองค์และเจ้าชายองค์สำ� คัญ ก็ทำ� ให้
สถานทีย่ า่ นเขาบรรทัด-บันเตียเมียนเจย เป็นอีกสถานทีห่ นึง่ ทีม่ คี วามเป็นไปได้ และแม้วา่ เราจะไม่ทราบ
แน่ชดั ว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงรับนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานมาจากทีใ่ ด การทีด่ นิ แดนแถบนี้
มีเส้นทางติดต่อกับเขตทีร่ าบสูงโคราช ก็ทำ� ให้ทราบถึงความเป็นไปได้วา่ จะทรงรับอิทธิพลพุทธศาสนา
นิกายมหายานมาจากทีร่ าบสูงโคราช เพราะเขตทีร่ าบสูงโคราชพบร่องรอยศาสนสถานและประติกรรม
เนื่องในพุทธศาสนาแบบมหายาน มาเป็นเวลานานก่อนรัชกาลสมเด็จพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

ปราสาทบันทายฉมาร์

ปราสาทบันทายฉมาร์ (Prasat Banteay Chhmar) ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอทมอพวก (Thmar Pouk) จังหวัด
บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา อยูห่ า่ งจากจุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา ประเทศไทย ไปเพียง 38 กิโลเมตร
และอยู่ในระยะเดินเท้าราวครึ่งถึง 1 วัน จากบริเวณปราสาทเขาโล้นและสด๊กก๊อกธม สันนิษฐานจาก
รูปแบบศิลปะทีม่ ลี กั ษณะร่วมกับปราสาทบายนทีน่ ครธม ได้วา่ ปราสาทบันทายฉมาร์นา่ จะสร้างขึน้ ราว
พุทธศตวรรษที่ 18 ในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพือ่ เป็นสุสานแด่เจ้าชายศรีศรินทรกุมารและองครักษ์
ทั้ง 4 ของพระองค์
ปราสาทบันทายฉมาร์นบั เป็นปราสาทเขมรทีม่ ขี นาดกว้างขวางใหญ่โตทีส่ ดุ โครงสร้างผังล้อมรอบ
ด้วยคูน�้ำกว้างประมาณ 900 เมตร ก�ำแพงแก้วภายในกว้างประมาณ 250 เมตร ทิศตะวันออกมีบาราย
กว้าง 800 เมตร ยาว 2,000 เมตร รวมพื้นที่ท้ังหมดประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร บริเวณใกล้กันยังพบ
ปราสาทส�ำคัญ เช่น ปราสาทเมียนบุญ ปราสาทบันเตียทัพ เป็นต้น (Thaweepokai, 2002: 147)
ค�ำว่า “ฉมาร์” ภาษาเขมร แปลว่า “แมว” ชาวบ้านเขมรในพื้นที่เรียกปราสาทนี้ว่า “ป้อมแมว”
หรือ “ค่ายทหารแมว” เบอร์นาด กรอสลิเย่ (Bernard Groslier) และจาคส์ อาร์ธอร์ด (Jacques Arthaud)
ในผลงานเรื่อง “Angkor Art and Civilization” (ศิลปะและอารยธรรมของนครวัด) กล่าวถึงปราสาทที่
เขตบันเตียเมียนเจย ว่าตัง้ อยูร่ ะหว่างเส้นทางจากกลุม่ ปราสาทแถบทีร่ าบสูงโคราชกับเมืองพระนครของ
กัมพูชา สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีสมญาว่า “Narrow Citadel” น่าจะหมายถึงป้อมปราการ
ที่มีห้องโถงแคบมาก (Groslier and Arthaud, 1966: 207)
ภาพสลักทีต่ วั ระเบียงปราสาท เล่าเรือ่ งสงครามระหว่างเขมรพระนครกับอาณาจักรจามปาในสมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เรือ่ งของเจ้าชายศรีศรินทรกุมารกับภรตราหู วีถชี วี ติ ความเป็นของคนในราชส�ำนัก
ชาวบ้านสามัญชน และรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (Freeman and Jacques, 1999: 42) ศาสตราจารย์
ยอร์ช เซเดส์ (George Coedès) อาศัยหลักฐานข้อความจากจารึกทีพ่ บทีต่ วั ปราสาท สันนิษฐานว่าเจ้าชาย
ศรีศรินทรกุมารเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่สิ้นพระชนม์ไปก่อนพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
จะได้ขึ้นครองราชย์สมบัติเมืองพระนคร (Coedès, 1992: 184)

_17(131-154)8 P3.indd 150

6/5/60 BE 2:15 PM

Suranaree J. Soc. Sci. Vol. 11 No. 1; June 2017

151

แต่ต่อมาศาสตราจารย์ชอง บอสเซอลิเย่ (Jean Boisselier) ได้โต้แย้งว่า เจ้าชายศรีศรินทรกุมาร
น่าจะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 เพราะตามล�ำดับเวลาในจารึก เจ้าชายศรีศรินทรกุมาร
กับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 น่าจะมีพระชนมายุใกล้เคียงกัน อีกทั้งพระราชพงศาวดารเขมรยังระบุว่า
พระเจ้ายโศวรมันที่ 2 เป็นกบฏแย่งชิงราชสมบัติกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (Jito, 2009: 81-82) จึงไม่เป็น
เหตุเป็นผลที่เจ้าชายจะทรงต่อสู้กับกบฏภรตราหู เพื่อปกป้องศัตรูผู้ชิงบัลลังก์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ส่วนเจ้าชายองค์ทเี่ ป็นพระราชโอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทีร่ ว่ มในการศึกกับอาณาจักรจามปาหลาย
ครั้งนั้น เป็นคนละองค์กับที่ปราสาทบันทายฉมาร์
อย่างไรก็ตามการสร้างปราสาทเพือ่ เป็นอนุสรณ์สถานยกย่องเจ้าชายศรีศรินทรกุมารหลังความตาย
ให้มีสถานะเป็นเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวเขมร ในย่านบริเวณดังกล่าวนี้ ย่อมเป็นเครื่องสะท้อนอยู่
โดยนัยว่าเจ้าชายศรีศรินทรกุมารและเหตุการณ์ปราบกบฏภรตราหู ณ สถานที่ที่สร้างปราสาทขึ้นมานี้
คงมีความส�ำคัญต่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรเขมรโบราณพระองค์นั้น

ปราสาทบันเตียทัพ

ปราสาทบันเตียทัพ หรือเรียกอีกอย่างว่า “ปราสาทบันเตียตรอบ” (Prasat Banteay Torp) ตั้งอยู่ที่
อ�ำเภอทมอพวก จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ห่างจากตัวอ�ำเภอทมอพวกราว 7 กิโลเมตร เป็น
ปราสาททีม่ ขี นาดใหญ่แต่ไม่เท่าปราสาทบันทายฉมาร์ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีร่ าบ แผนผังปราสาทประกอบด้วย
สิง่ ก่อสร้าง 5 หลัง มีแนวก�ำแพงหลงเหลือเป็นซากปรักหักพัง อยูห่ า่ งจากปราสาทราว 200 เมตร ก�ำแพง
ภายนอกมีลกั ษณะเว้นเป็นช่อง ๆ คล้ายป้อมค่าย ไม่พบประวัตกิ ารสร้าง แต่รปู แบบศิลปะบายน เนือ่ งใน
วัฒนธรรมเขมรทีน่ บั ถือพุทธศาสนานิกายมหายาน (Clark, 2007) อายุตกราวพุทธศตวรรษที่ 18 ซึง่ เป็น
สมัยเดียวกับปราสาทบันทายฉมาร์

บทสรุป

ถึงแม้วา่ การมีอยูข่ องแหล่งโบราณคดีตา่ ง ๆ ดังกล่าวมาข้างต้น จะเป็นทีท่ ราบกันดีในหมูช่ าวชุมชน
ย่านบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา แต่การเปิดสูส่ ายตาแก่คนภายนอก ก็เพิง่ เริม่ ต้นเมือ่ ไม่กปี่ มี านี้ ภายใต้
ความร่วมมือและช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการด�ำเนินการเก็บกู้ระเบิดตามแนวชายแดน โดยเฉพาะ
ที่บริเวณปราสาทสด๊กก๊อกธม ประกอบกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับกัมพูชา ก็ส่งท�ำให้เกิด
ความสงบขึน้ ในบริเวณชายแดน แหล่งโบราณคดีหลายแห่งจึงสามารถเปิดให้คนภายนอกเข้าเยีย่ มชมได้
ในปี พ.ศ. 2536 เมือ่ สระแก้วแยกตัวออกจากจังหวัดปราจีนบุรี ความส�ำคัญของประวัตศิ าสตร์และ
ต�ำนานท้องถิน่ ทีก่ ลายเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิต์ า่ ง ๆ อาทิเช่น พระนเรศวรทีว่ ฒ
ั นานคร ทีท่ บั องด�ำ (ทัพองค์ดำ� )
ตาพระยา ต�ำนานเขาชายฉกรรจ์ของพระเจ้าตากสิน อนุสาวรียล์ ายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 ทีใ่ ห้สร้างถนน
ตัดเชื่อมผ่านช่องเขาระหว่างอ�ำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว กับ อ�ำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์
พระสยามเทวาธิราชทีอ่ รัญประเทศ ฯลฯ ล้วนแต่สง่ ผลท�ำให้สระแก้วไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของวาทกรรม
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ลูกหลานเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ เหมือนอย่างทีผ่ คู้ นในตัวเมืองปราจีนบุรี ถึงแม้วา่ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
จะยังความเป็นเขมรอยูใ่ นต�ำนานเรือ่ งเล่าแวดล้อม แต่ดเู หมือนจะไม่เข้ากันเท่าไรกับความพยายามทีจ่ ะ
เชื่อมต่อเป็นส่วนหนึ่งกับอยุธยาและกรุงเทพฯ ผ่านเรื่องของพระนเรศวรและพระเจ้าตากสิน เป็นต้น
โบราณสถานและศิลปวัตถุทพี่ บในเขตทัง้ สองฝัง่ ชายแดน มีลกั ษณะทีส่ มั พันธ์เกีย่ วข้องกันมากกว่า
จะแยกออกจากกันได้ตามการแบ่งเส้นพรมแดนประเทศ สภาพดังกล่าวก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งว่า
อาณาเขตอ�ำนาจระหว่างเขมรพระนครกับสยาม มิได้เป็นเส้นตายตัว หากแต่ยดื หยุน่ และเปลีย่ นแปลงไป
ตามบริบทของแต่ละยุคสมัย ในอนาคตหากมีการพัฒนาร่วมกัน ไม่ว่าจะในรูปของการท่องเที่ยวหรือ
ในรูปแบบใดก็ดี ย่อมเป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดการธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งความสันติสุขระหว่างประชาชนของ
ทั้งสองประเทศ ในฐานะที่ต่างก็มีประวัติศาสตร์ร่วมกัน มากกว่าจะถูกแบ่งแยกตัดขาดหรือเป็นศัตรู
ต่อกัน โดยไม่มีมิติความสัมพันธ์ในแง่อื่น เป็นต้น
ปัจจุบันผลของสันติภาพตั้งแต่สมัยรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ประกาศนโยบายเปลี่ยน
สนามรบเป็นสนามการค้า จนเป็นที่มาของตลาดชายแดนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และอยู่ใกล้กรุงเทพฯ
มากที่สุด อย่างตลาดโรงเกลือที่อ�ำเภออรัญประเทศ ชายแดนไม่เป็นพื้นที่อันตรายจากศึกสงคราม
อีกต่อไป หากแต่เป็นย่านเศรษฐกิจการค้า อันทีจ่ ริงก็สอดคล้องกับการทีด่ นิ แดนบริเวณนีเ้ คยเป็นดินแดน
ของเส้นทางการค้ามาก่อน
ค�ำว่า “ดินแดนเขมรก่อนพระนคร” เป็นค�ำที่ใช้เรียกบ่อยส�ำหรับเขตสระแก้ว เพราะเป็นบริเวณ
ที่พบโบราณสถานประเภทปราสาทเขมร ที่มีอายุแรกสร้างก่อนเขมรจะสร้างปราสาทนครวัดขึ้นเป็น
ศูนย์กลางในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 17 แต่แทนที่ค�ำนี้จะถูกใช้เพื่อบ่งชี้ความสัมพันธ์อันดีและสภาพ
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่ บ่อยครั้งกลับพบแต่การเน้นย�้ำความส�ำคัญในลักษณะ
ชาตินิยม เพื่อสร้างภาพความเหนือกว่าของดินแดนประเทศไทยในปัจจุบัน
ทั้งที่ในประวัติศาสตร์ก่อนสมัยอโยธยานั้น กล่าวได้ว่าดินแดนแถบนี้สัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมร
เป็นหลัก เป็นประเด็นทางวิชาการทีร่ บั รูก้ นั ดีอยูแ่ ล้ว เพราะเป็นเรือ่ งปกติธรรมดาส�ำหรับดินแดนทีเ่ ป็น
ปลายพระราชอาณาเขต ที่มีวัฒนธรรมและวิถีผู้คนสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดติดกัน และเมื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีงามมากกว่าจะเป็นเรื่องเสียหายที่ต้องปิดเร้นแต่อย่างใด
และสามารถแปลงมาเป็นมูลค่าในรูปของการท่องเทีย่ ว สร้างรายได้ให้แก่ชาวชุมชนและคนในประเทศได้
ความแตกต่างทางชาติพนั ธุแ์ ละสภาพสังคมวัฒนธรรมของผูค้ นตามแนวชายแดน ไม่ใช่เรือ่ งทีจ่ ะกระทบ
กระเทือนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศอีกต่อไป
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