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ประวัติปราสาทหินพิมาย
ピマイ遺跡
Ｐhimai Historicalpark

ปราสาทหินพิมายเป็ นปราสาท
ขอมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 16-17 หรื อประมาณ
พ.ศ. 1650 โดยกษัตริ ยข์ อมพระ
นามว่า “พระเจ้าชัยวีรวรมัน” เมื่อ
ท่านสิ้ นอานาจลงปราสาทหินแห่ง
นี้กไ็ ด้ถูกทิง้ ร้างในระยะหนึ่ง
ต่อมาในสมัยของ “พระเจ้าชัยวรมันที่ 7” ขึ้นครองราชย์ท่านก็ได้ทรงกลับ มาบูรณะ
ปราสาทแห่งนี้ข้ ึนใหม่อีกครั้ง เพื่อใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งศาสนา
พุทธแลศาสนาพราหมณ์ ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงมีลกั ษณะที่คล้ายกับวัด
แต่จะไม่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่ เป็ นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน
พลับพลา
เปลือ้ งเครื่อง
อาคารที่อยูด่ า้ นหน้านี้
เป็ นอาคารรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
โดยด้านในแบ่งออกเป็ น 2
ห้อง สร้างด้วยหินทรายสี ขาว
และหินทรายสี แดง เรี ยกว่า
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พลับพลา พลับพลาหลังนี้ใช้เป็ นที่เปลี่ยนเครื่ องแต่งกายของพระมหากษัตริ ยแ์ ละขุน
นางชั้นสู ง จึงเรี ยกว่า พลับพลาเปลื้องเครื่ อง ด้านในแบ่งออกเป็ น 2 ห้อง สันนิษฐานว่า
จะเป็ นห้องที่แยกหญิงแยกชายในการเปลี่ยนเครื่ องแต่งกาย หรื ออาจจะเป็ นการแยก
ยศถาบรรดาศักดิ์ โดยแต่เดิมอาจจะมีการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผาและมี
คานไม้ค้ ายันอยู่ แต่เนื่องจากกาลเวลาผ่านไปจึงทาให้หลังคาพังทลายลงมา กลม
ศิลปากรจึงไม่ได้บูรณะเพราะหลังคาเป็ นส่ วนที่บูรณะได้ยากยิง่ หลังคาจะเป็ นทรง
ประทุนเรื อควา่ แต่เดิมอาคารหลังนี้จะเรี ยกว่า
คลังเงิน เพราะในสมัยที่มาบูรณะ ได้พบวัตถุมงคลที่มีค่าจาพวกเครื่ องเงินเครื่ องทอง
ตกลงอยูใ่ นบริ เวณอาคารหลังนี้ จึงได้สันนิษฐานว่า น่าจะเป็ นคลังเก็บสมบัติ แต่มา
ภายหลังก็ได้เปลี่ยนข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็ น พลับพลาเปลื้องเครื่ องมากกว่า เนื่องจาก
ถ้าเป็ นคลังเก็บสมบัติไม่ควรที่จะมาสร้างไว้ดา้ นหน้าของปราสาทเพราะจะเสี่ ยงต่อการ
ถูกขโมย

สะพานนาคราช
ด้านหน้าของเราตรงนี้ มีชื่อ
เรี ยกว่า สะพานนาคราช ด้านหน้า
ของสะพานนาคราช จะมีสิงห์ 2 ตัว
สิ งห์ 2 ตัวนี้ เป็ นสิ งห์เพศผูโ้ ดยจะดู
ได้จากแผงขนที่เกาะอยูบ่ ริ เวณ
หน้าอก และอวัยวะเพศที่อยูใ่ ต้ทอ้ ง ซึ่งสิ งห์ 2 ตัวนี้ทาหน้าที่เปรี ยบเสมือนองครักษ์ที่
คอบปกปักรักษา ไม่ให้สิ่งชัว่ ร้ายเข้าไปด้านใน
โดยเมื่อเราขึ้นมาด้านบน จะพบบันไดปี กกาทาขั้นเพื่อยกระดับให้กา้ วข้ามธรณี
ประตูได้สะดวกขึ้น โดยธรณี ประตูน้ ี คนสมัยก่อนจะเชื่อว่า มีพระแม่ธรณี สถิตอยู่ ดังนั้น
เราจึงควรเคารพโดยการข้ามไป และส่ วนนี้ จะเรี ยกว่า สะพานนาคราช สาเหตุที่เรี ยกว่า
สะพานนาคราชก็เนื่องจากราวสะพานมีการแกะสลักเป็ นรู ปลาตัวพญานาคอยูโ่ ดยรอบ
ทั้ง 4 ทิศ ซึ่งพญานาคนี้จะแผ่ผงั พานออกเป็ น 7 เศียร โดยพญานาคจะเป็ นเพศเมียโดย
สังเกตได้จากเขี้ยวที่เล็กและไม่มีเครา
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โคปุระ
ด้านหน้าของเราคือโคปุระ โคปุระ
เป็ นภาษาเขมรโบราณแปลว่าซุม้ ประตู
โดยที่ดา้ นหน้าของโคปุระจะมีทบั หลังอยู่
ชิ้นหนึ่ง ทับหลังชิ้นนี้แกะสลักเป็ นรู ปนาง
อัปสรร่ ายรา 8 นาง เปรี ยบเสมือนการร่ าย
ราเพื่อต้อนรับ ผูท้ ี่มาเยีย่ มเยือนสถานที่น้ ี
เมื่อเข้ามาด้านในของโคปุระจะ
พบว่าที่พ้นื ของโคปุระจะมีหลุมอยูโ่ ดย
หลุมเหล่านี้จะอยูใ่ นแนวเดียวกัน สันนิษฐานว่า หลุมเหล่านี้ใช้บรรจุตอไม้ มีความสู ง
ประมาณ 1 ฟุต หรื อ 30 เซนติเมตร เมื่อวางตอไม้ลงไปครบทุกหลุมแล้ว ก็จะนาแผ่นไม้
กระดานขนาดใหญ่มาวาง เพื่อเป็ นที่ลาดพระบาทของพระมหากษัตริ ย ์ เพื่อให้
พระมหากษัตริ ยเ์ สด็จผ่านได้อย่างสะดวก ซึ่งเปรี ยบเสมือนการปูพรมแดงในปัจจุบนั
นัน่ เอง
ชาลาทางเดิน
ชาลาเป็ นภาษาขอมโบราณ หมายถึง ทางเดินหรื อทางไป ทาขึ้นเพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างโคปุระกับระเบียงคต โดยชาลาจะเป็ นทางเดินของพระมหากษัตริ ยแ์ ละ
เชื้อพระวงศ์เท่านั้น จะสังเกตเห็นว่า ที่ชาลาจะมีหลุมขนาดใหญ่อยู่ 4 หลุม หลุมเหล่านี้
ในสมัยก่อนสันนิฐานว่า น่าจะใช้ระบายน้ าจากหลังคา โดยสมัยก่อนบริ เวณนี้จะมีการมุง
หลังคาซึ่งปลายหลังคาก็จะไปเกยกับปากหลุมพอดี เมื่อฝนตกลงมาน้ าก็จะไหลลงสู่ หลุม
ซึ่งก้มหลุมเป็ นทรายทรายมีคุณสมบัติไม่อุม้ น้ า ส่ วนสาเหตุที่ไม่สันนิษฐานว่าเป็ นหลุม
กักเก็บน้ าก็เพราะว่าเราจะสังเกตเห็นบริ เวณผนังของหลุมจะมีการแกะสลักลวดลายซึ่งถ้า
มีน้ าบรรจุอยูจ่ ริ งน้ าก็จะกัดเซราะ
ลวดลายจางหายไป เนื่องจากหินทราย
สี แดงไม่คงทนต่อน้ า แต่ในปัจจุบนั
เรายังเห็นลวดลายแกะสลักอย่างชัดเจน
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จึงสันนิษฐานว่า น่าจะเป็ นหลุมระบายน้ า ไม่ใช่หลุมกักเก็บน้ า

ระเบียงคต
ระเบียงคต คือ กาแพงที่ลอ้ มรอบองค์ปรางค์ท้ งั สาม
ปรางค์ไว้ โดยลักษณะของกาแพงจะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
ด้านในมีทางเดินเอาไว้สาหรับให้พระมหากษัตริ ยเ์ ดิน
ทักษิณาวัตร หรื อการเดินหันแขนขวาให้กบั สิ่ งที่เคารพ
ทั้งหมด 3 รอบ เพื่อสบงจิตใจก่อนที่จะเข้าไปด้านใน
ด้านหน้าจะพบกับทับหลัง เป็ นทับหลังรู ป
พระกฤษณะยกช้างสาร 2 เชือก อยูเ่ หนือตัวหน้ากาล เพื่อ
แสดงถึงพละกาลังของตน ตัวหน้ากาลเกิดจากดวงตาที่สาม
ของพระศิวะ เมื่อพระศิวะทรงพิโรธหนักดวงตาที่สามได้
เบิกขึ้นและหน้ากาลจะออกมาจากตาดวงที่สามของพระศิวะ ซึ่ง
มันอยูใ่ นตาดวงที่สามของพระศิวะ เป็ นร้อยเป็ นพันปี
เมื่อมันออกมามันจึงหิวจัด ได้กลืนกินทุกอย่างแม้กระทัง่ กาลเวลาและตัวของมันเองจึง
ทาให้เหลือเพียงส่ วนหัวและส่ วนแขนที่ใช้หยิบกินเท่านั้น โดยของโปรดของหน้ากาล
คือ ความชั้วร้าย คนโบราญจึงเชื่อว่า เมื่อเราเดินผ่านทับหลังชิ้นนี้ไปมันจะดูดกลืนกิน
ความชัว่ ร้ายที่ติดตัวเรามา จึงทาให้เราเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ก่อนที่จะเข้าด้านใน

หลุมบรรจุวตั ถุมงคล
ด้านหน้าของเรา คือ หลุมบรรจุวตั ถุมงคล ซึ่ง
การวางหลุมบรรจุวตั ถุมงคลนั้น ก็เปรี ยบเสมือนกับ
เป็ นการวางศิลาฤกษ์ ในการสร้างปราสาท โดยจะ
บรรจุของมีค่าไว้ดา้ นใน แบ่งออกเป็ น 3 จาพวก พวก
แรกจะมี 9 หลุม 9 หลุมนี้จะบรรจุแร่ รัตนชาติจาพวก
พลอยแดงพลอยขาว ส่ วน 5 หลุมโดยรอบ จะเป็ น
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หลุมบรรจุแผ่นทองคา ซึ่งแกะสลักเป็ นรู ปดอกบัวแปดกลับ
หมายถึงมงคลสี่ ประการ แปดพยางค์ คือ
ชัยยะ คือ ขอให้มีชยั
ฤทธิ์ คือ ขอให้มีฤทธิ์
สวัสดิ คือ ขอให้มีความสุ ข
ลาภ คือ ขอให้มีลาภ
และหลุมสามเหลี่อมทางด้านนี้เป็ นหลุมที่บรรจุพระพิมพ์ดินเผารู ปพระพุทธรู ป
ปรางค์นาคปรก ซึ่งจะมีลกั ษณะคล้ายกับพระพุทธรู ปที่อยูด่ า้ นในปรางค์ประธานแต่มี
ขนาดเล็กกว่า
หลุมบรรจุวตั ถุมงคลนี้ ได้พบก่อนวันที่ 12 เมษายน 2532 เมื่อครั้งที่สมเด็จ
พระเทพ ฯ ได้เสด็จมาเป็ นองค์ประธาน เปิ ดปราสาทหินพิมายให้เป็ นอุทยาน
ประวัติศาสตร์พิมาย โดยเหล่าทหารได้นาเครื่ องตรวจจับวัตถุระเบิด มาจารวจพื้นที่
โดยรอบปราสาทโดยเมื่อผ่านบริ เวณนี้แผ่นทองคา ได้ทาปฏิกิริยากับเครื่ องตรวจจับวัตถุ
ระเบิดเหล่าทหารจึงได้งดั แผ่นหินบริ เวณนี้ออกมา จึงพบกับหลุมบรรจุวตั ถุมงคลเหล่านี้
และได้นาของมงคลเหล่านี้ไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย แล้ว

ศิลาจารึก
ด้านนี้ คือ จารึ กภาษาขอม
โบราณ แปลเป็ นภาษาไทยโดย
อาจารย์ฉ่า ทองคาวัน ซึ่งเป็ นนัก
ภาษาโบราณคดีของกรมศิลปากร
โดยจารึ กนี้จะบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับสมัยก่อนโดยจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการทา
พิธีกรรม “สังควัชรปุณมี” ซึ่งจะทาขึ้นในวันพุธ แรมหกค่า เดือนอ้ายของทุกๆปี และได้
บอกถึงชื่อเดิมของปราสาทหินพิมาย คือ “ ศรี วเิ รนทราศรม” หมายถึงอาศรมของผู ้
ยิง่ ใหญ่ และชื่อเดิมของเมืองพิมาย คือ “วิมายะปุระ” ซึ่งหมายถึงเมืองที่ปราศจากมายา
นั้นเอง
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ลานชั้นใน
และตอนนี้เราก็เขามาสู่ ลานชั้นใน ซึ่งภายในลานชั้นในจะประกอบด้วยปรางค์ที่
สาคัญ อยู่ 3 ปรางค์ คือ
ปรางค์หินแดง
ปรางค์ประธาน
และปรางค์พรหมทัต

โดยเราจะเริ่ มจากปรางค์หินแดงกันก่อน
ปรางค์ หินแดง
เหตุที่เรี ยกว่าปรางค์
หินแดงก็เพราะว่า หิน
ที่ใช้สร้างปรางค์น้ ีคือหิน
ทรายสี แดง
ปรางค์หินแดงจะมีลกั ษณะ
ที่ไม่สวยสดงดงานนัก
เนื่องจากว่านาหินที่เหลือ
จากการสร้าง ส่ วน
อื่นๆ นามาสร้าง หรื อ
อาจจะนาหินจาก
ปราสาทร้างระแวกใกล้เคียง
มาสร้าง และอีก
สาเหตุหนึ่งก็คือได้มีการ
สร้างด้วยความรวดเร็ว
เนื่องจากสมัยนั้นได้มีการ
เปลี่ยนศาสนาจากการ
นับถือศาสนาพราหมณ์มา
นับถือศาสนาพุทธ
ดังนั้นจึงต้องย้ายคิวลึงค์ ที่
อยูใ่ นองค์ปรางค์
ประธานมาไว้ดา้ นนอก จึงได้
สร้างปรางค์หินแดง
ขึ้นมาเพื่อใช้สาหรับเก็บคิวลึงค์ ซึ่งสร้างด้วย
ความเร่ งรี บจึงทาให้ไม่
สายสดงดงามเหมือนปรางค์องค์อื่น โดยด้านในจะประดิษฐาน ฐานโยนีและศิวลึงค์คู่
กัน แต่ปัจจุบนั ได้นาศิวลึงค์ไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายแล้ว
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หอพราหมณ์
อาคารที่อยูด่ า้ นข้างปรางค์
หินแดงนี้เรี ยกว่า หอพราหมณ์
หอพราหมณ์ คืออาคารรู ป
สี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก ซึ่ง
สันนิษฐานว่า เป็ นที่สาหรับ
เตรี ยมอุปกรณ์และเป็ นที่
ผักผ่อนก่อนและหลังการประกอบพิธีกรรม โดยสมัยที่มาบูรณะได้พบศิวลึงค์ขนาดย่อม
ทั้งหมด 7 ชิ้น อยูภ่ ายในหอพราหมณ์ ปัจจุบนั ได้นาศิวลึงค์ไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติพิมายแล้ว
ปรางค์ พรหมทัต
ด้านหน้าของเรา คือ ปรางค์พรหมทัต เหตุที่เรี ยกว่าปรางค์พรหมทัตเพราะว่า
ตั้งชื่อตามรู ปเคารพที่อยูด่ า้ นในองค์ปรางค์น้ ีโดยภายในจะมีรูปเคารพของ พระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 หรื อที่ชาวพิมายเรี ยกท่านว่า พระเจ้าพรหมทัต จะเป็ นการเกะสลักแบบบายน
เป็ นลักษณะที่มีมงคล 5 คือ
1.พระเนตรหลับไม่สนิท
2.พระนาสิ กโต
3.พระโอษฐ์แย้ม
4.พระกรรณยาว
5.พระวรกายอุดมสมบูรณ์
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1.พระเนตรหลับไม่สนิท เปรี ยบเสมือนท่านเป็ นสมมติเทพ ซึ่งอยูบ่ นสรวงสวรรค์และ
มองลงมายังโลกมนุษย์เพื่อดูแลความทุกข์สุขของประชาชน
2.พระนาสิ กโต เปรี ยบเสมือนว่าท่านเป็ นผูม้ ีอานาจวาสนาดัง่ ราชสี ห์ และมีความร่ ารวย
มัง่ คัง่
3.พระโอษฐ์แย้ม เปรี ยบเสมือนกันท่านมีความสุ ขเมื่อเห็นประชาชนของท่านนั้นมี
ความสุ ข
4.พระกรรณยาว เปรี ยบเสมือนท่านมีอายุที่ยนื ยาว
5.พระวรกายอุดมสมบูรณ์ เปรี ยบเสมือนบ้านเมืองที่ท่านปกครองนั้นอุดมสมบูรณ์
องค์น้ ีเป็ นองค์จาลององค์จริ งจะสร้างด้วย หินทรายสี เขียวซึ่งหินทรายสี เขียวจะ
สร้างเฉพาะสิ่ งที่สาคัญที่สุดเพราะหินทรายสี เขียวจะหาได้ยาก รู ปเคารพของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ที่ยงั คงมีเศียรอยูม่ ี 2 องค์ในโลกคือที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย และที่
กรุ งพนมเปน ประเทศกัมพูชา
โดยจะสังเกตได้วา่ พระกรของท่านจะหักหายไป ทั้งสองข้างโดยมีขอ้ สัญนิฐาน
ว่า
1.หินที่อยูด่ า้ นบนอาจหล่นลงมาโดน ที่รูปเคารพทาให้แขนหักหายไป
2.เหล่าพราหมณ์ได้โกรธเคืองท่านที่ท่านได้เปลี่ยนการนับถือศาสนาจาก
ศาสนาพราหมณ์มาเป็ นศาสนาพุทธจึงทาให้เหล้าพราหมณ์ได้ตดั แขนของท่านเพราะแต่
เดิมพบว่าท่านนั้นได้น้ งั อยูใ่ นท่าพนมมือ ซึ่งก็เป็ นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ และเหตุที่
ไม่ตดั เศียรนั้นก็เพราะว่าที่น้ นั ได้มวยผมซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์
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ปรางค์ประธาน
ด้านหน้าของเราคือปรางค์ประธาน ซึ่งปรางค์ประธานของปราสาทหินพิมายเป็ น
ปรางค์ประธานที่มีขนาดใหญ่โตที่สุดในประเทศไทย คือมีความสู งจากฐานสู่ ยอด 28
เมตร สร้างด้วยหินทรายสี ขาวโดยหินทรายสี ขาวนั้นจะเป็ นหินทรายที่หาได้ค่อนข้าง
ยากและจะใช้สร้างเฉพาะสถานที่ ที่สาคัญๆเท่านั้น สาเหตุที่พิมายมีความสาคัญต่อขอม
นั้นก็เนื่องจากอาเภอพิมายเปรี ยบเสมือนกับเมืองหนึ่งของขอมซึ่งขอมจะส่ งเสนาบดีมา
ปกครอง โดยเมืองพิมายนั้นจะเปรี ยบเสมือนกับเมืองอู่ขา้ วอู่น้ าของขอมเพราะเมืองพิ
มายจะมีความอุดมสมบูรณ์ สาเหตุเนื่องจากเมืองพิมายจะมีสายน้ าล้อมรอบซึ่งจะทาให้
เมืองพิมายมีความอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะแก่การปลูกข้าว จึงเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้
เมืองพิมายมีความสาคัญต่อขอม
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ทิศใต้
ทางด้านของปรางค์ประธานด้านนี้จะมีหน้าบันเป็ นรู ปพระศิวนาฏราช ร่ ายราด้วย
ท่วงท่าทั้งหมด 108 ท่าโดยมีความเชื่อว่าถ้าพระศิวะร่ ายราในท่าที่สวยสดงดงามจะเป็ น
การทานายว่าบ้านเมืองจะอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขแต่ถา้ ร่ ายราในท่าที่ไม่สวยสดงดงามหรื อด้วย
อารมณ์โกรธฉุนเฉียวจะทาให้บา้ นเมืองเกิดความไม่สงบสุ ขหรื อเกิดกลิยคุ
โดยทางด้านหน้าของปรางค์ประธานนจะมีบนั ได โดยบันไดนี้จะทาขึ้นมาใหม่
เนื่องจากว่าแต่เดิมด้านหน้าปรางประธานไม่มีบนั ไดทางขึ้นเนื่องจากว่าปรางค์ประธาน
นี้จะหันหน้าไปทางทิศใต้ โดยคนเขมรเชื่อว่าทีศใต้เป็ นทิศของพระยมทรงกระบือซึ่ง
เป็ นทิศแห่งความตายคนโบราณจึงไม่ทาบันไดขึ้นทางทิศนี้และสาเหตุที่ปรางค์ประธาน
หันหน้าไปทางทิศนี้เพราะหันหน้าไปรับกับคันถนนโบราณที่ตดั มาจากพระนครหลวง
โดยกรมศิลปากรได้พบคันถนนโบราญนี้ในสมัยที่มาบูรณะจึงได้ขอสันนิษฐานว่าที่
ปรางค์ประธานหันหน้าไปทางทิศใต้เนื่องจากหันหน้าไปรับกับคันถนนโบราณที่ตดั ตรง
มาจากพระนคร หรื ออาจจะเป็ นการหันไปรับกับเมืองหลวงนัน่ เอง

ทิศตะวันตก
-ทับหลังที่อยูท่ างด้านนี้เป็ นทับหลังเรื่ องรามายณะตอนพระลักษณ์พระรามต้องศร
นาคบาศโดยจะสังเกตเห็นที่มุมซ้ายด้านบนของทับหลังว่าจะมีบุคคลทาท่าง้างธนูอยูน่ นั่
คือ อินทรชิต ซึ่งอินทรชิตได้แผงศรนาคบาศใส่ พระลักษณ์พระราม โดยศรนั้นกลายเป็ น
พระยานาคราชไปรัดพระลักษณ์พระรามนอนสลบแน่นิ่งอยูต่ รงกลางทับหลัง
โดยหน้าบันด้านบนจะเป็ นตอนที่เชื่อมต่อกันกับทับหลังนัน่ คือเป็ นตอนที่หนุมานขัน
อาสาไปตามพระยาสุ บรรณซึ่งเป็ นพระยาครุ ฑให้มาแศรนาคบาศออกจากพระลักษณ์
พระรามซึ่งเมื่อพระยาสุ บรรณแบศรนาคบาศออกไปแล้วก็ทาให้ท้ งั สองพระองค์ฟ้ื นคืน
สติมาดังเดิม และหน้าบันด้านบนสุ ดตรงโน้นเป็ นรู ปพระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ
เนื่องจากในตอนนั้นพระอินทร์ทรงพิโรธพระกฤษณะ เนื่องจากพระกฤษณะทาให้
ประชาชนที่นบั ถือพระอินทร์น้ นั หันมานับถือเขาโควรรธณะเมื่อพระอินทร์ทราบเรื่ อง
ทรงพิโรธหนักจึงเสกให้มีฝนกรดตกลงมา 7วัน 7 คืน ซึ่งพระกฤษณะก็ได้ยกเขา
โควรรธณะเพื่อมาปกป้ องกันฝนกรดให้แก่ตนเองและเหล่าประชาชนจนปลอดภัย
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-ทับหลังเรื่ องนี้เป็ นรามายณะตอนพระรามจองถนน เนื่องจากว่ากรุ งอโยธยากับกรุ ง
ลงกาของทศกัณฑ์มีมหาสมุทรกั้นอยูตรงกลาง ดังนั้นทาให้ไม่สามารถที่จะยกทัพไปรบ
กับทศกัณฑ์ได้พระรามจึงให้หนุมานและเหล่าลีงนาหีนไปถมมหาสมุทรเพื่อทาทางไป
ยังกรุ งลงกา โดยเมื่อทศกัณฑ์ทราบเรื่ องจึงส่ งให้ลูกสาวของตน คือนางสุ วรรณมัจฉาให้
ไปขัดขวางการทาทางของพระรรมโดยนางสุ วรรณมัจฉาได้ไปชวนพวกเหล่าปลา ฬห้
มาช่วยขัดขวางการทาถนนของพระรามณ์ โดยได้นาหินเอาไปไว้บนบกเหมือนเดิม หนุ
มานเกิดความสงสัยว่าทาไมถมหินเท่าไรก็ไม่เต็มสักที จึงได้อาสาลงไปดูใต้น้ าและได้
เจอกับนางสุ วรรณมัจฉา และหนุมานก็ได้ตรงเข้าไปเกี้ยวพาราสี นางสุ วรรณมัจฉาจนทา
ให้เกิดมัจฉานุข้ ึนมา โดยฝ่ ายนางสุ วรรณมัจฉาจึงได้มาเข้าข้างฝ่ ายหนุมานและช่วยหนุ
มานทาทางไปยังกรุ งลงกาได้โดยสาเร็จ
ส่ วยหน้าบันทางด้านบน เป็ นตอนที่พระลักษณ์ พระราม สู ้รพกับทศกัณฑ์ เพื่อ
แย่งชิงนางสี ดา และเมื่อมองขึ้นไปทางด้านบน ก็จะพบกับรู ปสลักพระญาครุ ฑ ซึ่ง
เรี ยกว่า ครุ ฑแบก โดยครุ ฑแบกนี้ ได้แบกกลีบขนุนรู ปเทพประจาทิศเอาไว้ ซึ่งทางด้าน
นี้ จะเป็ รูปพระวิรุณทรงหงส์ ซึ่งเป็ นเทพแห่งฟ้ าฝน และความอุดมสมบูรณ์
*ทิศเหนือ
ทับหลังด้านนี้ เป็ นรู ปพระนารายณ์สี่กร ที่เราทราบว่าเป็ นพระนาราย เนื่องจากว่า
เราดูที่อาวุธของท่าน ซึ่งท่านจะถือ คฑา จักร สังข์ และดอกบัว
ส่ วนหน้าบันด้านบน จะเป็ นตอนที่ พระรามเคลื่อนทัพไปยังกรุ งลงกา สังเกตว่า
ทางด้านนี้จะไม่มีกลีบขนุนรู ปเทพประจาทิศ เนื่องจากว่า ได้นาไปเก็บรักษาไว้ที่
พิพิธภัณฑ์ สาเหตุเพราะ กลีบขนุนได้ตกลงมาหักเลยนาไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์
ซึ่งเทพประจาทิศนี้คือ ท้าวกุเวณทรงคชสี ห์ ซึ่งคชสี ห์ คือ ช้างกับ ราชสี ห์ ผสมกัน
ซึ่งเป็ นเทพแห่งความร่ ารวย
และเสาทั้งสองต้นที่เราเห็นอยูน่ ้ ีคือ เสาประทีปโคมไฟ โดยในวันที่มีการทา
พิธีกรรม จะมีการจุดคบเพลิง และนาไปเสี ยบไว้ดา้ นบนเสา โดยเชื้อเพลิงที่ใช้คือ
ไขมันสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย โดยการจุดคบเพลิงนี้ เปรี ยบเสมือนเป็ นการบอกเบื่อ
งบนให้รู้วา่ ได้มีการประกอบพิธีกรรม เพื่ออันเชีญให้เทพต่างๆ ลงมาเป็ นสักขีพยาน
ในพิธีกรรมด้วย
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*ทิศตะวันออก
ที่ฐานของปรางค์ประธานด้านนี้ จะมีรางน้ ายืน่ ออกมาซึ่ งจะเรี ยกว่า รางน้ ามนต์หรื อ
ท่อโสมสู ตร ซึ่ งเป็ นรางน้ ามนต์ที่ต่อออกมาจากด้านบน ซึ่ งเมื่อทาพิธีกรรมน้ ามนต์จากด้านบน
จะไหลลงมาตามรางน้ าลงมาทางด้านล่าง ซึ่ งจะมีบุคคลมารองรับน้ าเพื่อนาไปแจกจ่ายกัน โดย
ที่ปลายของรางน้ านี้ จะทาเป็ นรู ปหัวสัตว์คือหัวของตัวมกร ซึ่ งจะอ้าปากและน้ าก็จะไหลออกมา
จากปากของตัวมกร โดยเปรี ยบเสมือนได้รองรับน้ าจากสัตว์ที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ทับหลังทางด้านนี้เป็ นตอนที่พระรามเหยียบยักษ์วริ าศให้จมธรณี ไป โดยแต่เดิมยักษ์วิราศเป็ น
ยักษ์ที่เฝ้ าสวนดอกไม้ที่อยูบ่ นสรวงสวรรค์ ซึ่ งยักษ์วริ าศได้ไปเกี้ยวพาราสี นางอัปสรจึงทาให้
พระอินทร์ทรงพิโรธจึงสาปให้ยกั ษ์วริ าศไปเฝ้ าเมืองดอกไม้บนโลกมนุ ษย์ ในครั้งนั้นยักษ์วริ าศ
ได้เห็นนางสี ดามาเที่ยวชมสวนดอกไม้จึงเกี้ยวพาราสี นางสี ดา พระรามเห็นจึงพิโรธจึงเหยียบ
ยักษ์วริ าศให้จมธรณี ไป โดยที่การกระทาของพระรามนี้ทาให้ยกั ษ์วริ าศพ้นคาสาปของพระ
อินทร์ ก็เนื่ องจากพระอินทร์ ได้ต้ งั การแก้คาสาปไว้วา่ ต้องให้พระรามเหยียบยักวิราศให้จมดิน
จึงจะเป็ นการแก้คาสาปหน้าบันด้านบนเป็ นตอนที่ทศกัณฑ์ลม้ ซึ่ งพระรามได้แผลงศรไปตัด
เศียรของทศกัณฑ์ขาด ร่ างของทศกัณฑ์จึงลอยไปบนสรวงสวรรค์เพื่อไปหาท้าวมาลีวราชซึ่ ง
เป็ นปู่ ของทศกัณฑ์ที่อยูบ่ นสวรรค์ช้ นั ดุสิต เพื่อให้ทา้ วมาลีวราชว่าความให้วา่
นางสี ดาควรจะเป็ นของผูใ้ ด ถึงแม้วา่ ท้าวมาลีวราชจะเป็ นปู่ ของทศกัณฑ์แต่ทา้ วมาลีวราชเป็ น
ยักษ์ที่ซื่อสัตย์ ซื่อตรง จึงได้วา่ ความให้นางสี ดาควรจะเป็ นของพระราม ทศกัณฐ์จึงได้โวยต่อ
หน้าท้าวมาลีวราชว่าเหตุใดจึงไปเข้าข่างศัตรู ทาไมไม่เข้าข้างหลาน ท้าวมาลีวราชได้ยนิ ดังนั้นก็
พิโรธหนัก จึงสาบให้ทศกัณฐ์เมื่อรบกับพระรามครั้งใดก็ขอให้แพ้ทุกครั้งไป ส่ วนกลีบขนุนรู ป
เทพประจาทิศทางด้านนี้เป็ นรู ปพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณซึ่ งเป็ นเทพแห่งทางด้านทิศ
ตะวันออก โดยช้างเอราวัณนั้นมีเศรี ยรทั้งหมด 33 แต่ละเศียรมี งา แต่ละงามีสระน้ าอยูภ่ ายใน
ทั้งหมด สระ ซึ่ งแต่ละสระมีกอบัวอยูท่ ้ งั หมด กอ แต่ละกอบัว มีดอกบัวอยู่ ดอกและแต่ละ
ดอกมีกลีบอยู่ กลีบและแต่ละกลีบก็จะมีนางอัปสรอยูอ่ ยูภ่ ายในกลีบดออกบัว นาง และทับ
หลังทางด้านนี้จะเป็ นตอนจบของเรื่ องรามายะนะคือตอนที่พระลักษณ์ พระรามและนางสี ดา
และไพล่พลลิงเดินทางกลับกรุ งอโธยาหลังเสร็ จศึกโดยเสด็จกัลบทางเรื อ ซึ่ งใต้ทอ้ งเรื อจะ
สังเกตุได้วา่ ไม่มีสายน้ าแต่จะมีตวั มกรแทนสายน้ า ที่พระลักษณ์ พระรามและนางสี ดาและไพล
พลลิงเดินทางกลับนัน่ เอง
ส่ วนหน้าบันด้านบน เป็ นตอนรวมเทพประจาทิศซึ่ งจะมีพระศิวะและพระแม่อุมาทรงโค
นนทิ พระพรหมทรงหงส์ พระอินทรงช้างเอราวัณ พระนารายณ์ทรงครุ ฑ โดยที่ท่านมา
รวมกันเพื่ออวยพรให้แก่พระลักษณ์ พระราม นางสี ดา และไฟล่พลลิงพายเรื อกลับกรุ งอโธยา
โดยสวัสดิ์ภาพนัน่ เอง
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ห้ องมณฑป
ห้องนี้มีชื่อเรี ยกว่าห้องมณฑป หรื อห้องสิ งแบก ส่ วนนั้นเรี ยกว่ามณฑป โดยองค์ประกอบของ
สถาปั ตยกรรมมี ส่ วน คือ มณฑปส่ วนหน้าและเรื อนธาตุโดยด้านบนจะมีฝ้าไม้เพดาน ซึ่งฝ้ า
ไม้แพดานจะทาขึ้นมาใหม่ เนื่องจากพบหลักฐานเดิมว่าเป็ นลักษณะนี้ โดยของเดิมมีอยูแ่ ต่พงั
ไปแล้วจึงได้ทาของใหม่ข้ ึนมาแทนและทาสี อย่าเด่นชัด เพื่อให้รู้วา่ เป็ นของใหม่ ส่ วนทับหลัง
ด้านบนนี้ จะเป็ นรู ปตอนที่พระพุทธเจ้านัง่ ประทับอยูต่ รงกลาง ซึ่ งท่านกาลังจะตรัสรู ้ได้โดย
สาเร็ จแต่วา่ ได้มีเหล่าหมู่มารมาผจญท่านจึงทาให้ท่านตรัสรู ้ได้ไม่สาเร็ จ ท่านจึงใช้นิ้วแตะไปที่
พื้นเพื่อเรี ยกพระแม่ธรณี ข้ ึนมา ซึ่ งพระแม่ธรณี จะอยูท่ างด้านซ้ายมือของพระพุทธเจ้าองค์ที่
นัง่ ชันเข่าอยูซ่ ่ ึ งท่านได้บีบมวยผมกลัน่ ความดีของพระพุทธเจ้าออกมาเป็ นหยดน้ าและรวมกัน
เป็ นสายน้ าพัดพาเหล่ามารสู ญไป ทับหลังชิ้นนี้จึงได้ชื่อว่าทับหลังปางมารวิชยั ซึ่ งหมายถึงการ
ชนะมารนัน่ เอง
ถัดมาจากห้อง มณฑป คือชนวนทางเดินเชื่ อมระหว่ามณฑปกับเรื อนธาตุและทับหลังทางด้านนี้
สลักภาพอุบาสก อุบาสิ กานาสิ่ งของมาถวายพระพุทธเจ้า

ห้ องครรภคฤหะ
ห้องนี้ เป็ นห้องที่สาคัญที่สุดในปราสาทหิ นพิมาย เรี ยกว่าห้องครรภคฤหะโดยเป็ นห้องที่
ใช้ปดิษฐานพระพุทธรู ปปางนาคปรกซึ่ งองค์น้ ี เป็ นองค์จาลองของจริ งเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติพิมาย ส่ วนพิธีกรรมที่ทาในห้องนี้คือ พิธีกรรมสังวัชรปุณมี ซึ่งเป็ นพระสงฑ์
น้าในวันพุธ แรม ค่า เดือนอ้ายของทุกปี จึงเรี ยกว่าพิธีครบรอบปี ด้วย โดยพระมหากษัตริ ยจ์ ะ
นาน้าที่เชื่ อว่าเป็ นน้ าศักดิ์สิทธิ์ มารดที่ฝ่าพระหัตถ์ของพระพุธรู ปโดยน้ าจะไหลสู่ ฐาน
ประติมากรรมและมีการต่อรางน้ าจากฐานประติมากรรมทางด้านนอกทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ
มาที่ท่อโสมสู ตร หรื อท่อน้ ามนต์หรื อท่อน้ ามนต์ที่ต่อออกไปยังด้านล่างแล้วนาไปแจกจ่าย
ให้แก่ประชาชนรอบนอกปราสาท
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ทับหลังด้ านทิศตะวันออก
เป็ นทับหลังที่สวยที่สุด สาคัญที่สุด และสมบูรณ์ที่สุดของปราสาทหินพิมาย ตรงกลาง
เป็ นพระโพธิ์ สัตว์ไตรโลกยะวิชยั ซึ่ งมี สี่ พระพักต์ แปด พระกร ซึ่ งท่านได้ห่มหนังช้างซึ่ ง
นามาห่อหุ ม้ พระวรกายเพื่อกาบังกิเลสไม่ให้มาสู่ ตวั ท่านได้ ซึ่ งพระโพธิ์ สัตว์ไตรโลกยะวิชยั
ประทับยืนอยูเ่ หนืออวิชา ใต้พระบาทของท่าน จะมีเศียร 2 เศียร อยูด่ า้ นล่างนัน่ คือเศียรของ
พระศิวะและพระแม่อุมาซึ่ งพระศิวะและพระแม่อุมาเป็ นตัวแทนศาสนาพราหมณ์ซ่ ึ งหมายถึง
ศาสนาพุทธได้เจริ ญรุ่ งเรื องกว่าศาสนาพราหมณ์นนั่ เองโดยจะมีนางราที่ร่ายรา ทั้งหมด 8 นาง
สองพระองค์นนั่ เองที่ถือกระดิ่งอยูด่ า้ นข้างพระโพธิสัตว์ไตรโลกยะวิชยั คือพระวัชรสัตว์โดย
มือหนึ่งจะถือกระดิ่งและอีกมือหนึ่งจะถือสายฟ้ า
กระดิ่งหมายถึง ความกังวานรอบรู ้และสายฟ้ าหมายถึงความเฉี ยบแหลมซึ่ งท่านและนางราจะ
เป็ นตัวแทนความฉลาดรอบรู ้นนั่ เอง

ทับหลังด้ านทิศเหนือ
ทับหลังด้านนี้ตรงกลางจะเห็นเป็ นรู ปพระวัชรสัตว์ สามพระพักตร์ หก พระกร
และมีภาพสลักนางยักษ์หาริ ติกบั ลูกของนาง

ทับหลังด้ านทิศตะวันตก
ทับหลังด้านนี้เป็ นรู ปพระพุทธเจ้ายืนใต้ตน้ ศรี มหาโพธิ์คู่ซ่ ึงท่านกาลังยืนเทศนา
ธรรมของพรพุทเจ้าอยูแ่ ล้วได้มีมารตนหนึ่งชื่อว่ามารชมพู ผ่านมาได้ยนิ การเทศนา
ธรรมของพระพุทธเจ้าจึงได้รู้ซาบซึ้งในรสพระธรรมจึงได้ขอบวชพระพุทธเจ้า จาก
ทับหลังชิ้นนี้จึงได้ทราบว่าในสมัยนั้นนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน โดยภาพ
สลักการร่ ายราและการประโคมดนตรี เป็ นส่ วนประกอบทาให้เข้าใจในคาสั่งสอน
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บรรณาลัย
เมื่อเราออกมาด้านนอกปราสาท เราจะพบว่ากับอาคารทั้งสองหลังตรงนี้ไม่ปรากฏ
หลักฐานว่าสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ใด แต่จากหลักฐานที่พบในสมัยก่อนนั้นเชื่อ
กันว่าเป็ นที่เก็บพระคัมภีร์และพรไตรปิ ฏกไวภายใน โดยมีชื่อเรี ยกว่า บรรณาลัย
เปรี ยบเสมือนห้องสมุดในปัจจุบนั นัน่ เอง ภายในจะพบรางน้ าขนาดใหญ่อยู่ สองราง
ซึ่งจะเป็ นรางที่เอาไว้สาหรับการตั้งตูพ้ ระคัมภีร์ สาเหตุที่ต้ งั ตูพ้ ระคัมภีร์ในรางน้ าก็
เพราะว่าพระคัมภีร์น้ นั จะทาจากใบลานดังนั้นจึงต้องใส่ น้ าไว้ดา้ นล่างตู ้ เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ มด มอด ขึ้นมากินพระคัมภีร์นนั่ เอง และเป็ นการเก็บพระคัมภีร์อีกทางหนึ่ง
ด้วยคือเมื่อน้ าละเหยกลายเป็ นไอและไปเกาะติดอยูท่ ี่ตพู ้ ระคัมภีร์จะทาให้พระคัมภีร์
ไม่แห้งกรอบ ปัจจุบนั ได้นาตูพ้ ระคัมภีร์และพระคัมภีร์ไปเก็บไว้ที่พิพิทธภัณฑ์แล้ว
ทางด้านหน้าบรรนาลัยจะสังเกตเห็นว่าไม่มีบนั ไดทางขึ้นเนื่องจากว่า ในสมัยก่อน
นั้นจะมีทางเดินเชื่อมต่อกันระหว่าง สองหลังนี้ ชึ่ง ผนัง หลังคา ทางเดิน ที่หายไป
นั้นเพราะว่าในสมัยอยุทธยาได้มีคนาอาศัยอยูท่ ี่นี่และนาหินบริ เวณตรงนี้ไปทาทาง
ลงสระน้ าโบราณซึ่งเราจะมาดูสระน้ ากันทางด้านนี้

สระน้าโบราณ
ในสมัยที่ชาวขอมสร้างปราสาทไม่ได้ขดุ สระนี้ข้ ึนมาด้วย แต่ขดุ ขึ้นในสมัยกรุ ง
ศรี อยุทธยาแตกเป็ นครั้งที่สองคือ ปี สองสามหนึ่งศูนย์ โดยกรมหมื่นเทพพิพิธได้
หนีสงครามและยกทัพมาตั้งที่อยูท่ ี่ปราสาทหินพิมายแห่งนี้ โดยได้ขดุ สระขึ้นภายใน
บริ เวณปราสาทซึ่งอยูท่ างด้านหน้าปราสาท สอง สระ คือสระทางด้านนี้และสระ
ด้านฝั่งตรงข้าม และด้านหลังปราสาทอีกสองสระ รวม สี่ สระ ซึ่งขุดไว้เพื่อการ
อุปโภคและบริ โภคซึ่งสระน้ านี้จะไม่แห้งถึงก้นสระ เพราะว่าก้นสระมีตาน้ าซึ่งจะ
ทาให้สระน้ ามีน้ าไหลออกมาตลอดเวลาจึงทาให้สระไม่แห้งน้ า
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การกล่าวจบและอาลาคณะนักท่ องเทีย่ ว
ทุกท่ านค่ ะก่อนทีพ่ วกเราชาวยุวมัคคุเทศก์ โรงเรียนพิมายวิทยาจะจบการบรรยา
ในวันนี้ เราก็อยากจะขอกล่าวจบด้ วยคาขวัญของเมืองพิมาย ซึ่งเป็ นคาขวัญทีท่ าให้
ทราบถึงว่ าเมืองพิมายมีของดีและสถานทีท่ ่ องเทีย่ วใดอีกบ้ าง สุ ดท้ ายนีก้ ข็ อจบด้ วย
คาว่ า………..
ถิ่นอุตสาหกรรม เครื่ องหวายงามล้ าค่า กระยาสารทรสเด็ด เป็ ดย่างรสดี
ผัดหมี่พิมาย
ยอดมวยไทยยักษ์สุข สนุกพายเรื อแข่ง
แหล่งแมวสี สวาท ปราสาทหิน ถิ่นไทรงาม เรื องนามประเพณี
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ศักสิ ทธิ์พระพุทธวิมายะ
ไว้ นะโอกาสนีด้ ้ วย และก็ขอให้ ทุกท่ านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและแวะมาเยีย่ มที่
ปราสาทหินพิมายแห่ งนีอ้ กี ในโอกาสต่ อไป สวัสดีครับ /ค่ ะ
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TH2009

Foreign Language Department

ข้ อมูลนาเทีย่ วยุวอาสาสมัครช่ วยเหลือนักท่ องเทีย่ ว
โรงเรียนพิมายวิทยา อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา

ปราสาทหินพิมาย
ピマイ遺跡
Phimai Historical Park
Copyright 2009 By Sasukeiqsang
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JPN2009

Foreign Language Department

ข้ อมูลนาเทีย่ วยุวอาสาสมัครช่ วยเหลือนักท่ องเทีย่ ว
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