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 ผมไมไดเปดด ูบล็อก ของตัวเองมาเปนเวลานานมาก  ชวงนี้ลองเปดดู ก็พบผูใชนาม ANGKOR เขา
มาอานและไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความของผมถึง  3  เร่ือง  ไดแก  1) ปราสาทโคกงิ้วกับเดนบาน
ดาน  2)  ปราสาทศีขรภูมิคืนความภาคภมูิใจสูทองถ่ิน และ 3) พระพทุธรูปสมัยทวารวดีที่เกาที่สุดใน
ประเทศไทย  ก็รูสึกดีใจที่มผูีสนใจอานเรือ่งที่เขียนและแสดงความคิดเห็นมา  กต็องขอขอบคุณเปนอยางสูง
มา ณ โอกาสนี้ดวยครับ 
 ความจริงทั้ง 3 เร่ืองนี้ผมเขียนไวนานแลว  อยางนอยก็ 10  ปขึ้นไป  ปจจุบันก็ลางรา  ไมคอยได
เขียน  แตเมื่อมีผูสนใจแสดงความคิดเหน็มา  ก็ตอง พร้ิน บทความเหลานั้นออกมาอานทบทวนดใูหม  ผิดถูก
อยางไรจะไดแกไขใหถูกตอง  ก็จะวากนัไปเปนเรื่องๆนะครับ 
 1. เร่ืองปราสาทโคกงิ้วกับเดนบานดาน   คณุ  ANGKOR ไดแจงวา  ปจจุบันกรมศิลปากรไดทําการ
บูรณะขุดแตง  และไดพบทบัหลัง 1  ช้ิน และเสาประดบักรอบประตู 2  เสา  มีลวดลายสวยงามมาก  และยัง
ระบุวาเปนศิลปะบันเตยีสไรย  นอกจากนัน้ยังพบสวนแขน และสันนจิฐานวาเปนแขนของพระโพธิสัตวอว
โลกิเตศวร  เพราะมีสายลูกประคําอยูในมือ   
 ผมไดรับขาวนี้ดวยความตืน่เตนดใีจ  ดใีจที่ไดทราบวามีการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานแหงนีแ้ลว  
และดใีจที่ไดพบโบราณวัตถุหลายชิ้น  ซ่ึงจะเปนขอมูลสําคัญในการศึกษาตอไป  สวนคุณ ANGKOR เปน
หวงวาโบราณวัตถุจะรัว่ไหลไปนั้น  อยาเปนหวงเลยครับ  มันร่ัวไหลเปนปกติอยูแลว  แตเชื่อผมเถอะ ทรัพย
สมบัติของแผนดิน ตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหมหรอก ใครเอาไปกเ็หน็มีอันเปนไปทกุคน  อยางไรก็ตาม  ส่ิง
ที่ไดแจงมา เปนขอมูลใหมทีม่ีประโยชนอยางยิ่ง  ก็ตองขอขอบคุณ  คุณ ANGKOR  อีกครั้งครับ 
 และที่สันนิฐานวา  ปราสาทโคกงิ้ว อาจจะสรางซอนทับปราสาทองคเดิม  หรือทับหลังที่พบนั้น
นํามาจากปราสาทแหงอื่น เชน ปราสาทบานใหมไทยเจริญ  เปนตน  ก็เปนขอสันนษิฐานที่นาสนใจเปน
อยางยิ่ง  และคงเปนประโยชนในการศึกษาคนควาตอไป 
 สวนคําวา  บนัเตีย หรือ บันทาย คุณ ANGKOR แปลวาบาน  นั้น  ผมไมแนใจ  เทาที่ผมทราบ คําวา 
บันเตีย หรือ บันทาย                           แปลวา  ปอม   สวนบาน  คือ  ผฺเตีย                      ปราสาทบันเตียสไรย   

(ออกเสียงตามคุณ)  ก็คือ ปราสาทปอมสตรี  (ลองตรวจสอบดูใหมนะครับ) 
  

 2.  เร่ืองปราสาทศขีรภูมิ  คืนความภาคภมูิใจสูทองถ่ิน  คุณ ANGKOR  ไดแสดงความเห็นไวหลาย
ประเด็น   จะขอชี้แจงในแตละประเด็น ดังนี้  
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 ประเด็นแรก คุณ ANGKOR  ไดแสดงความเห็นวา “ปราสาทระแงง ไมไดเปนปราสาทเดียวที่มีทับ
หลังเปนรูปศิวนาฏราช  และมีเทพองคอ่ืนๆเชน พระวษิณุใหจังหวะ พระพรหมตีฉิ่ง พระคเณศตกีลอง พระ
นางบรรพตี(=พระนางอุมา – ไมใชพระนางลักษมีอยางทีเ่ขาใจ)”  
 ขอเรียนชี้แจงวา  บทความเรือ่ง ปราสาทศีขรภูมิคืนความภาคภูมใิจสูทองถ่ิน เปนการนําเสนอขอมูล
ที่มีจุดมุงหมายในการสงเสริมการทองเที่ยวและการอนุรักษสมบัติทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน  จะเห็นไดวา
ผมจะบอกแหลงที่ตั้งของปราสาทและการเดินทางไปยังปราสาท  สวนขอมูลทางดานประติมาณวิทยาของ
ทับหลัง  ผมไดอางจากนกัวชิาการที่ศึกษาเรื่องนี้  ซ่ึงมีความเหน็แตกตางกัน เชน กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ  กลาววา  รูปบุคคลที่ฟอนรําอยูนั้นเปนพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  ซ่ึง ศาสตราจารยหมอมเจาสุ
ภัทรดิศ ดิศกุล ไดโตแยงและวิเคราะหวานาจะเปนศิวนาฏราช  สวนองคประกอบที่เปนรูปบุคคลอื่นๆ ทาน
ไดนําเสนอวา บุคคลที่นั่งถัดจากพระนารายณนั้น เปนพระนางลักษมี  สวน รศ.ดร สมมาตร ผลเกิด อาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  ไดศึกษาประตมิาณวิทยาบนทับหลังปราสาทศรีขรภูมิ และระบุวา บุคคลที่นั่ง
ถัดจากพระนารายณนัน้ เปนพระนางอุมา ซ่ีงความเห็นของคุณก็สอดคลองกับ อาจารยสมมาตร ผลเกิดอยู
แลว  คุณจะเอาอะไรอีก?  และผมไดสรุปวา  ภาพบุคคลและเรื่องราวของทับหลังชิ้นนี้ ยังเปนขอถกเถียงกนั
อยูในหมูนักวชิาการ ซ่ึงจะตองหาขอสรุปที่ชัดเจนตอไป   
 ประเด็นที่ 2 ทีก่ลาววา “แตยงัมีปราสาทอื่นๆที่มีทับหลังเชนเดยีวกัน แตไมไดศึกษาและนํามา
เปรียบเทียบกนั ยกตวัอยางเชน ปราสาทกูสวนแตง อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย  จึงทําใหคิดวามี
อยูแผนเดียวในประเทศ  ที่จริงนั้นไมใชเลยนะครับ”  ประเด็นนี้ผมขอเรียนวา  ผมไมไดเขียนเร่ืองการ
เปรียบเทียบทบัหลัง  ฉะนั้นจึงไมเหน็ความจําเปนที่จะตองกลาวถึงทับหลังศิวนาฎราช ของปราสาทกูสวน
แตงแตอยางใด  สวนใครทีอ่านบทความเรื่องนี้จะเขาใจวา ทับหลังศิวนาฎราชมีอยูแผนเดียวในประเทศ  ก็
เปนเรื่องสุดวสัิย ครับ  
 ประเด็นที่ 3  คุณ ANGKOR กลาววา “ที่บอกกันวาปราสาทระแงงอยูในสมัยนครวดันั้น นาจะ
คลาดเคลื่อน ผมวานาจะเปนสมัยที่ตอกันระหวางสมยับาปวน และนครวัดมากกวา (สมัยบาปวนตอนปลาย 
– สมัยนครวัดตอนตน) เพราะเหตุอะไร จะแจงใหทราบตอไปเปนฉากๆ......” 
 ประเด็นนี้ผมขอเรียนชี้แจงวา  ยุคสมัยของปราสาทนั้น ผมอางจากนักวิชาการแทบทัง้ส้ิน  เชน อาง 
อาจารย น.ณ ปากน้ํา, อางอาจารย Smitthi Siribhadra และ Elizabeth Moore  ซ่ึงมีความเหน็สอดคลองกัน 
สวนคุณ ANGKOR จะเห็นดวยหรือไมก็ได  ถาหากไมเหน็ดวย  ก็ตองใหความเปนธรรมกับผม  โดยอางถึง
ผูที่คุณไมเหน็ดวย ซ่ึงไมใชผม  วิธีการที่เหมาะสมนาจะเปนตามตวัอยาง ดังนี้  
 “ ตามที่อาจารย น.ณ ปากน้ํา, อาจารย Smitthi Siribhadra และ Elizabeth Moore กลาวไว ใน
บทความเรื่องปราสาทศีขรภูมิคืนความภาคภูมิใจสูทองถ่ิน เขียนโดย  วสุิทธิ์  ภิญโญวาณิชกะ ใน 
www.wisut.net   ที่กลาววาปราสาทระแงงอยูในสมัยนครวัดนั้น นาจะคลาดเคลื่อน ผมวานาจะเปนสมัยที่ตอ
กันระหวางสมยับาปวน และนครวัดมากกวา (สมัยบาปวนตอนปลาย – สมัยนครวัดตอนตน)  จากนัน้คุณก็

http://www.wisut.net/
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จะนําเสนอขอมูลและเหตุผลที่จะโตแยงไดตามตองการ   เห็นบอกวาจะแจงใหทราบเปนฉากๆ  ผมก็รออาน
อยูครับ 
 สําหรับผมขอเรียนวา  ผมพยายามหลีกเลีย่งที่จะกําหนดอายุโบราณวตัถุสถานเขมรในประเทศไทย  
เพราะผมเหน็วา  การกําหนดอายุโบราณวตัถุสถานจากการศึกษาววิัฒนาการของลวดลาย  ซ่ึงเปนวธีิที่
ศาสตราจารยฟลิปป สแตรน (Philippe  Stern) อดีตภัณฑารักษใหญแหงพิพิธภณัฑกีเมต (Guimet) กรุงปารีส  
ประเทศฝรั่งเศส  และนางจิลแบรต เดอโคราลเรมุสาต  (G. de Coral Remusat) ศึกษานั้น เปนการศกึษา
เฉพาะสวน คือ ศึกษาโบราณวัตถุสถานทีพ่บในประเทศเขมรเทานั้น ไมไดศึกษาโบราณวัตถุสถานเขมรที่
พบในประเทศไทย ลาวและเวียดนาม  อันเปนการศึกษาที่ไมครอบคลุม  จึงปรากฏวาจะมีแตเฉพาะศิลปะ
เขมรสมัยบาปวน สมัยนครวดั ฯลฯ ไมมีศลิปะเขมรสมัยพนมรุง หรือ สมัยพิมาย แตอยางใด ผมม่ันใจวา 
หากศึกษาโบราณวัตถุสถานเขมรใหครอบคลุมท้ังหมด  การกําหนดยุคสมัยโบราณวตัถุสถานเขมรนาจะ
ถูกตองแมนยาํมากกวา 
 3.  เร่ืองพระพทุธรูปสมัยทวารวดีที่เกาที่สุดในประเทศไทย  ในบทความนี้ คุณANGKOR ไดแสดง
ความเหน็วา “ ก็คงยังสรุปไมไดหรอกครบั วาเกาที่สุด เพราะสิ่งที่เรายงัไมเคยเห็นยงัมีอีกเยอะ ส่ิงที่ลงพิมพ
ในหนังสือตางๆ ก็ใชวาจะมคีรบทุกแบบ เพียงแตเขียนเทาที่เขามี เขารู เขาเห็น เทานัน้.....ฉะนั้นจะสรุปวา
ของเมืองฝายเกาที่สุดนั้นคงไมได แตถาเปนชิ้นหนึ่งที่เกาที่สุด ก็พอรับได แตตองเปนเฉพาะพิมพ”นาค
ปรก”เทานั้นนะครับ สวนพมิพลอยตัว หรืออ่ืนๆ มีอายุเกากวาเมืองฝายก็ยังม”ี 
 ในประเด็นนีก้เ็ชนเดยีวกัน  กลาวคือ ในบทความไดระบวุา  พระพุทธรปูปางนาคปรกศิลาจากบาน
ฝายเปนพระพทุธรูปสมัยทวารวดีที่เกาแกที่สุดในประเทศไทยนัน้  ผมสรุปจากบทความของศาสตราจารย
หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล  เร่ือง พระพุทธรูปนาคปรกศิลาที่คนพบใหมในศิลปะทวารวดี  ในวารสาร คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซ่ึงทานศึกษาเปรียบเทียบจากพระพุทธรูปสมัยทวารวดีหลายองค
 ฉะนั้นวิธีการก็คงเชนเดยีวกบัที่กลาวไวแลวคือ    คุณควรอางที่มาของขอความที่คุณไมเห็นดวย 
จากนั้นก็ตอดวยขอมูลและเหตุผลตามแนวคิดของคุณ ซ่ึงใครจะเห็นดวยหรือไมก็ตองวากันตอไป  
 สวนที่พูดถึง “พระพิมพอ่ืนๆนอกเหนือจากนาคปรกที่วาเกาสุดนี้แลว ทีจ่ริงก็มีพิมพอ่ืนๆอยูดวย 
เชน  
 1. พิมพสมาธิเพชรขัดหลวมๆเชนเดียวกนั เหมือนกนัเดะ แตพื้นหลังเปนกิ่งโพธ์ิ และมีสถูปอยู
ดานขางซาย – ขวา พบที่ตําบลโคกปบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวดัปราจนีบุรี มีอายุราว พุทธศตวรรษที่ 12 
 2. พิมพนาคปรกเหมือนกันเดะเลยกับที่พบที่เมืองฝาย แตพบที่ปราจีนบุรี ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาต ิพระนคร มีอายุยุคเดียวกัน”  
 สวนนี้ ผมไมเขาใจความหมาย  เพราะผมเขียนถึงพระพทุธรูปนาคปรกที่แกะสลักดวยศิลาจากบาน
ฝาย  ไมไดพดูถึงพระพิมพแตอยางใด 
  และที่เสนอแนะมาวา “ลองอานในหนังสือ ศิลปทวารวดี ของกรมศิลปากรจะชวัรกวา ของ
มหาวิทยาลัย” นั้น  ผมวาเปนทัศนะที่คับแคบเกินไป ครับผม 


