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ประวตัิปราสาทหินพมิาย 

ピマイ遺跡 
Ｐhimai   Historicalpark 

 
 
 

ปราสาทหินพิมายเป็นปราสาท
ขอมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
ไทย  ถูกสร้างข้ึนเม่ือประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 16-17 หรือประมาณ 
พ.ศ. 1650 โดยกษตัริยข์อมพระ
นามวา่ “พระเจา้ชยัวรีวรมนั” เม่ือ
ท่านส้ินอ านาจลงปราสาทหินแห่ง
น้ีกไ็ดถู้กท้ิงร้างในระยะหน่ึง  

ต่อมาในสมยัของ “พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7”  ข้ึนครองราชยท่์านกไ็ดท้รงกลบั มาบูรณะ
ปราสาทแห่งน้ีข้ึนใหม่อีกคร้ัง เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งศาสนา
พุทธแลศาสนาพราหมณ์  ดงันั้นสถานท่ีแห่งน้ีจึงมีลกัษณะท่ีคลา้ยกบัวดั  
แต่จะไม่มีพระสงฆอ์าศยัอยู ่ เป็นเพียงสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธนิกาย

มหายาน 

พลบัพลา
เปลือ้งเคร่ือง 

        อาคารท่ีอยูด่า้นหนา้น้ี
เป็นอาคารรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้
โดยดา้นในแบ่งออกเป็น 2 
หอ้ง สร้างดว้ยหินทรายสีขาว 
และหินทรายสีแดง เรียกว่า 
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พลบัพลา  พลบัพลาหลงัน้ีใชเ้ป็นท่ีเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายของพระมหากษตัริยแ์ละขนุ
นางชั้นสูง  จึงเรียกวา่  พลบัพลาเปล้ืองเคร่ือง  ดา้นในแบ่งออกเป็น 2 หอ้ง สันนิษฐานวา่
จะเป็นหอ้งท่ีแยกหญิงแยกชายในการเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย หรืออาจจะเป็นการแยก
ยศถาบรรดาศกัด์ิ  โดยแต่เดิมอาจจะมีการมุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองเคลือบดินเผาและมี
คานไมค้  ้ายนัอยู ่แต่เน่ืองจากกาลเวลาผา่นไปจึงท าใหห้ลงัคาพงัทลายลงมา  กลม
ศิลปากรจึงไม่ไดบู้รณะเพราะหลงัคาเป็นส่วนท่ีบูรณะไดย้ากยิง่ หลงัคาจะเป็นทรง
ประทุนเรือคว  า่  แต่เดิมอาคารหลงัน้ีจะเรียกวา่  
 คลงัเงิน เพราะในสมยัท่ีมาบูรณะ ไดพ้บวตัถุมงคลท่ีมีค่าจ าพวกเคร่ืองเงินเคร่ืองทอง  
ตกลงอยูใ่นบริเวณอาคารหลงัน้ี จึงไดส้ันนิษฐานวา่ น่าจะเป็นคลงัเกบ็สมบติั แต่มา
ภายหลงักไ็ดเ้ปล่ียนขอ้สันนิษฐานวา่น่าจะเป็น พลบัพลาเปล้ืองเคร่ืองมากกว่า  เน่ืองจาก 
ถา้เป็นคลงัเกบ็สมบติัไม่ควรท่ีจะมาสร้างไวด้า้นหนา้ของปราสาทเพราะจะเส่ียงต่อการ
ถูกขโมย 
 

สะพานนาคราช 
 ดา้นหนา้ของเราตรงน้ี มีช่ือ
เรียกวา่ สะพานนาคราช ดา้นหนา้
ของสะพานนาคราช จะมีสิงห์ 2 ตวั 
สิงห ์2 ตวัน้ี เป็นสิงห์เพศผูโ้ดยจะดู
ไดจ้ากแผงขนท่ีเกาะอยูบ่ริเวณ
หนา้อก และอวยัวะเพศท่ีอยูใ่ตท้อ้ง ซ่ึงสิงห์ 2 ตวัน้ีท าหนา้ท่ีเปรียบเสมือนองครักษท่ี์
คอบปกปักรักษา ไม่ใหส่ิ้งชัว่ร้ายเขา้ไปดา้นใน  
 โดยเม่ือเราข้ึนมาดา้นบน จะพบบนัไดปีกกาท าขั้นเพื่อยกระดบัใหก้า้วขา้มธรณี
ประตูไดส้ะดวกข้ึน โดยธรณีประตูน้ี คนสมยัก่อนจะเช่ือวา่ มีพระแม่ธรณีสถิตอยู ่ดงันั้น
เราจึงควรเคารพโดยการขา้มไป  และส่วนน้ี จะเรียกวา่ สะพานนาคราช สาเหตุท่ีเรียกวา่
สะพานนาคราชกเ็น่ืองจากราวสะพานมีการแกะสลกัเป็นรูปล าตวัพญานาคอยูโ่ดยรอบ
ทั้ง 4 ทิศ ซ่ึงพญานาคน้ีจะแผผ่งัพานออกเป็น 7 เศียร โดยพญานาคจะเป็นเพศเมียโดย
สังเกตไดจ้ากเข้ียวท่ีเลก็และไม่มีเครา 
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โคปุระ 
 ดา้นหนา้ของเราคือโคปุระ โคปุระ
เป็นภาษาเขมรโบราณแปลวา่ซุม้ประตู 
โดยท่ีดา้นหนา้ของโคปุระจะมีทบัหลงัอยู่
ช้ินหน่ึง ทบัหลงัช้ินน้ีแกะสลกัเป็นรูปนาง
อปัสรร่ายร า 8 นาง  เปรียบเสมือนการร่าย
ร าเพื่อตอ้นรับ ผูท่ี้มาเยีย่มเยอืนสถานท่ีน้ี 
 เม่ือเขา้มาดา้นในของโคปุระจะ
พบวา่ท่ีพื้นของโคปุระจะมีหลุมอยูโ่ดย

หลุมเหล่าน้ีจะอยูใ่นแนวเดียวกนั สันนิษฐานวา่ หลุมเหล่าน้ีใชบ้รรจุตอไม ้ มีความสูง
ประมาณ 1 ฟุต หรือ 30 เซนติเมตร เม่ือวางตอไมล้งไปครบทุกหลุมแลว้  กจ็ะน าแผน่ไม้
กระดานขนาดใหญ่มาวาง เพื่อเป็นท่ีลาดพระบาทของพระมหากษตัริย ์เพื่อให้
พระมหากษตัริยเ์สดจ็ผา่นไดอ้ยา่งสะดวก ซ่ึงเปรียบเสมือนการปูพรมแดงในปัจจุบนั
นัน่เอง 

ชาลาทางเดิน 
 ชาลาเป็นภาษาขอมโบราณ หมายถึง ทางเดินหรือทางไป ท าข้ึนเพื่อเช่ือมต่อ
ระหวา่งโคปุระกบัระเบียงคต  โดยชาลาจะเป็นทางเดินของพระมหากษตัริยแ์ละ 
เช้ือพระวงศเ์ท่านั้น จะสังเกตเห็นวา่ ท่ีชาลาจะมีหลุมขนาดใหญ่อยู ่4 หลุม หลุมเหล่าน้ี
ในสมยัก่อนสันนิฐานวา่ น่าจะใชร้ะบายน ้าจากหลงัคา โดยสมยัก่อนบริเวณน้ีจะมีการมุง
หลงัคาซ่ึงปลายหลงัคากจ็ะไปเกยกบัปากหลุมพอดี เม่ือฝนตกลงมาน ้ากจ็ะไหลลงสู่หลุม 
ซ่ึงกม้หลุมเป็นทรายทรายมีคุณสมบติัไม่อุม้น ้า  ส่วนสาเหตุท่ีไม่สันนิษฐานวา่เป็นหลุม
กกัเกบ็น ้ากเ็พราะวา่เราจะสังเกตเห็นบริเวณผนงัของหลุมจะมีการแกะสลกัลวดลายซ่ึงถา้
มีน ้าบรรจุอยูจ่ริงน ้ากจ็ะกดัเซราะ
ลวดลายจางหายไป เน่ืองจากหินทราย
สีแดงไม่คงทนต่อน ้า  แต่ในปัจจุบนั 
เรายงัเห็นลวดลายแกะสลกัอยา่งชดัเจน 
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จึงสันนิษฐานวา่ น่าจะเป็นหลุมระบายน ้า ไม่ใช่หลุมกกัเกบ็น ้า 
 

ระเบียงคต 
 ระเบียงคต คือ ก าแพงท่ีลอ้มรอบองคป์รางคท์ั้งสาม
ปรางคไ์ว ้ โดยลกัษณะของก าแพงจะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส 
ดา้นในมีทางเดินเอาไวส้ าหรับใหพ้ระมหากษตัริยเ์ดิน
ทกัษิณาวตัร หรือการเดินหนัแขนขวาใหก้บัส่ิงท่ีเคารพ
ทั้งหมด 3 รอบ เพื่อสบงจิตใจก่อนท่ีจะเขา้ไปดา้นใน 
 ดา้นหนา้จะพบกบัทบัหลงั  เป็นทบัหลงัรูป
พระกฤษณะยกชา้งสาร 2 เชือก อยูเ่หนือตวัหนา้กาล เพื่อ
แสดงถึงพละก าลงัของตน ตวัหนา้กาลเกิดจากดวงตาท่ีสาม
ของพระศิวะ เม่ือพระศิวะทรงพิโรธหนกัดวงตาท่ีสามได้

เบิกข้ึนและหนา้กาลจะออกมาจากตาดวงท่ีสามของพระศิวะ ซ่ึง
มนัอยูใ่นตาดวงท่ีสามของพระศิวะ เป็นร้อยเป็นพนัปี  
เม่ือมนัออกมามนัจึงหิวจดั  ไดก้ลืนกินทุกอยา่งแมก้ระทัง่กาลเวลาและตวัของมนัเองจึง
ท าใหเ้หลือเพียงส่วนหวัและส่วนแขนท่ีใชห้ยบิกินเท่านั้น โดยของโปรดของหนา้กาล
คือ ความชั้วร้าย คนโบราญจึงเช่ือวา่ เม่ือเราเดินผา่นทบัหลงัช้ินน้ีไปมนัจะดูดกลืนกิน
ความชัว่ร้ายท่ีติดตวัเรามา จึงท าใหเ้ราเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ก่อนท่ีจะเขา้ดา้นใน 
 

หลมุบรรจุวตัถุมงคล 
 ดา้นหนา้ของเรา คือ หลุมบรรจุวตัถุมงคล  ซ่ึง
การวางหลุมบรรจุวตัถุมงคลนั้น กเ็ปรียบเสมือนกบั 
เป็นการวางศิลาฤกษ ์ในการสร้างปราสาท โดยจะ
บรรจุของมีค่าไวด้า้นใน  แบ่งออกเป็น 3 จ าพวก พวก
แรกจะมี 9 หลุม 9 หลุมน้ีจะบรรจุแร่รัตนชาติจ าพวก
พลอยแดงพลอยขาว  ส่วน 5 หลุมโดยรอบ จะเป็น



5 

 

หลุมบรรจุแผน่ทองค า ซ่ึงแกะสลกัเป็นรูปดอกบวัแปดกลบั  
 
หมายถึงมงคลส่ีประการ แปดพยางค ์คือ 
 ชยัยะ  คือ  ขอใหมี้ชยั 
 ฤทธ์ิ  คือ  ขอใหมี้ฤทธ์ิ 
 สวสัดิ  คือ  ขอใหมี้ความสุข 
 ลาภ  คือ  ขอใหมี้ลาภ 
 และหลุมสามเหล่ีอมทางดา้นน้ีเป็นหลุมท่ีบรรจุพระพิมพดิ์นเผารูปพระพุทธรูป
ปรางคน์าคปรก ซ่ึงจะมีลกัษณะคลา้ยกบัพระพุทธรูปท่ีอยูด่า้นในปรางคป์ระธานแต่มี
ขนาดเลก็กวา่ 
 หลุมบรรจุวตัถุมงคลน้ี ไดพ้บก่อนวนัท่ี 12 เมษายน 2532  เม่ือคร้ังท่ีสมเดจ็
พระเทพ ฯ  ไดเ้สดจ็มาเป็นองคป์ระธาน เปิดปราสาทหินพิมายใหเ้ป็นอุทยาน
ประวติัศาสตร์พิมาย  โดยเหล่าทหารไดน้ าเคร่ืองตรวจจบัวตัถุระเบิด  มาจ ารวจพื้นท่ี
โดยรอบปราสาทโดยเม่ือผา่นบริเวณน้ีแผน่ทองค า ไดท้  าปฏิกิริยากบัเคร่ืองตรวจจบัวตัถุ
ระเบิดเหล่าทหารจึงไดง้ดัแผน่หินบริเวณน้ีออกมา จึงพบกบัหลุมบรรจุวตัถุมงคลเหล่าน้ี  
และไดน้ าของมงคลเหล่าน้ีไปเกบ็รักษาไวท่ี้พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย แลว้ 
 

ศิลาจารึก 
 ดา้นน้ี คือ จารึกภาษาขอม

โบราณ  แปลเป็นภาษาไทยโดย 
อาจารยฉ์ ่า ทองค าวนั  ซ่ึงเป็นนกั

ภาษาโบราณคดีของกรมศิลปากร  
 โดยจารึกน้ีจะบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัสมยัก่อนโดยจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการท า
พิธีกรรม “สังควชัรปุณมี” ซ่ึงจะท าข้ึนในวนัพุธ แรมหกค ่า เดือนอา้ยของทุกๆปี และได้
บอกถึงช่ือเดิมของปราสาทหินพิมาย คือ “ ศรีวเิรนทราศรม”  หมายถึงอาศรมของผู ้
ยิง่ใหญ่ และช่ือเดิมของเมืองพิมาย คือ “วมิายะปุระ” ซ่ึงหมายถึงเมืองท่ีปราศจากมายา
นั้นเอง 
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ลานช้ันใน 
 และตอนน้ีเรากเ็ขามาสู่ลานชั้นใน ซ่ึงภายในลานชั้นในจะประกอบดว้ยปรางคท่ี์
ส าคญั  อยู ่3 ปรางค ์คือ 
 ปรางคหิ์นแดง 
 ปรางคป์ระธาน 
 และปรางคพ์รหมทตั 
 
 
 
 
 โดยเราจะเร่ิมจากปรางคหิ์นแดงกนัก่อน 

ปรางค์หินแดง 
 เหตุท่ีเรียกวา่ปรางค์ หินแดงกเ็พราะวา่ หิน
ท่ีใชส้ร้างปรางคน้ี์คือหิน ทรายสีแดง  
ปรางคหิ์นแดงจะมีลกัษณะ ท่ีไม่สวยสดงดงานนกั 
เน่ืองจากวา่น าหินท่ีเหลือ จากการสร้าง ส่วน
อ่ืนๆ น ามาสร้าง  หรือ อาจจะน าหินจาก
ปราสาทร้างระแวกใกลเ้คียง มาสร้าง   และอีก
สาเหตุหน่ึงกคื็อไดมี้การ สร้างดว้ยความรวดเร็ว
เน่ืองจากสมยันั้นไดมี้การ เปล่ียนศาสนาจากการ
นบัถือศาสนาพราหมณ์มา นบัถือศาสนาพุทธ 
ดงันั้นจึงตอ้งยา้ยคิวลึงค ์ท่ี อยูใ่นองคป์รางค์
ประธานมาไวด้า้นนอก จึงได้ สร้างปรางคหิ์นแดง
ข้ึนมาเพื่อใชส้ าหรับเกบ็คิวลึงค ์ ซ่ึงสร้างดว้ย ความเร่งรีบจึงท าใหไ้ม่
สายสดงดงามเหมือนปรางคอ์งคอ่ื์น  โดยดา้นในจะประดิษฐาน ฐานโยนีและศิวลึงคคู่์
กนั  แต่ปัจจุบนัไดน้ าศิวลึงคไ์ปเกบ็รักษาไวท่ี้พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติพิมายแลว้  
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หอพราหมณ์ 
 อาคารท่ีอยูด่า้นขา้งปรางค์
หินแดงน้ีเรียกวา่ หอพราหมณ์ 
หอพราหมณ์ คืออาคารรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาดเลก็ ซ่ึง
สันนิษฐานวา่ เป็นท่ีส าหรับ
เตรียมอุปกรณ์และเป็นท่ี 
ผกัผอ่นก่อนและหลงัการประกอบพิธีกรรม โดยสมยัท่ีมาบูรณะไดพ้บศิวลึงคข์นาดยอ่ม
ทั้งหมด 7 ช้ิน อยูภ่ายในหอพราหมณ์  ปัจจุบนัไดน้ าศิวลึงคไ์ปเกบ็รักษาไวท่ี้พิพิธภณัฑ์
สถานแห่งชาติพิมายแลว้  

ปรางค์พรหมทตั 
 ดา้นหนา้ของเรา คือ ปรางคพ์รหมทตั เหตุท่ีเรียกวา่ปรางคพ์รหมทตัเพราะวา่  
ตั้งช่ือตามรูปเคารพท่ีอยูด่า้นในองคป์รางคน้ี์โดยภายในจะมีรูปเคารพของ พระเจา้ชยัวร
มนัท่ี 7 หรือท่ีชาวพิมายเรียกท่านวา่ พระเจา้พรหมทตั จะเป็นการเกะสลกัแบบบายน 
เป็นลกัษณะท่ีมีมงคล 5 คือ  
 1.พระเนตรหลบัไม่สนิท 
 2.พระนาสิกโต 
 3.พระโอษฐแ์ยม้ 
 4.พระกรรณยาว 
 5.พระวรกายอุดมสมบูรณ์ 
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1.พระเนตรหลบัไม่สนิท  เปรียบเสมือนท่านเป็นสมมติเทพ ซ่ึงอยูบ่นสรวงสวรรคแ์ละ
มองลงมายงัโลกมนุษยเ์พื่อดูแลความทุกขสุ์ขของประชาชน 
2.พระนาสิกโต เปรียบเสมือนวา่ท่านเป็นผูมี้อ  านาจวาสนาดัง่ราชสีห์  และมีความร ่ารวย
มัง่คัง่ 
3.พระโอษฐแ์ยม้ เปรียบเสมือนกนัท่านมีความสุขเม่ือเห็นประชาชนของท่านนั้นมี
ความสุข 
4.พระกรรณยาว เปรียบเสมือนท่านมีอายท่ีุยนืยาว 
5.พระวรกายอุดมสมบูรณ์ เปรียบเสมือนบา้นเมืองท่ีท่านปกครองนั้นอุดมสมบูรณ์ 

องคน้ี์เป็นองคจ์  าลององคจ์ริงจะสร้างดว้ย หินทรายสีเขียวซ่ึงหินทรายสีเขียวจะ
สร้างเฉพาะส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะหินทรายสีเขียวจะหาไดย้าก รูปเคารพของพระเจา้
ชยัวรมนัท่ี 7 ท่ียงัคงมีเศียรอยูมี่ 2 องคใ์นโลกคือท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย และท่ี
กรุงพนมเปน ประเทศกมัพชูา 
 โดยจะสังเกตไดว้า่  พระกรของท่านจะหกัหายไป ทั้งสองขา้งโดยมีขอ้สัญนิฐาน
วา่ 
 1.หินท่ีอยูด่า้นบนอาจหล่นลงมาโดน ท่ีรูปเคารพท าใหแ้ขนหกัหายไป 
 2.เหล่าพราหมณ์ไดโ้กรธเคืองท่านท่ีท่านไดเ้ปล่ียนการนบัถือศาสนาจาก 
ศาสนาพราหมณ์มาเป็นศาสนาพุทธจึงท าใหเ้หลา้พราหมณ์ไดต้ดัแขนของท่านเพราะแต่
เดิมพบวา่ท่านนั้นไดน้ั้งอยูใ่นท่าพนมมือ ซ่ึงกเ็ป็นสัญลกัษณ์ของศาสนาพุทธ  และเหตุท่ี
ไม่ตดัเศียรนั้นกเ็พราะวา่ท่ีนั้นไดม้วยผมซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของศาสนาพราหมณ์ 
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ปรางค์ประธาน 
ดา้นหนา้ของเราคือปรางคป์ระธาน       ซ่ึงปรางคป์ระธานของปราสาทหินพิมายเป็น
ปรางคป์ระธานท่ีมีขนาดใหญ่โตท่ีสุดในประเทศไทย คือมีความสูงจากฐานสู่ยอด  28 
เมตร  สร้างดว้ยหินทรายสีขาวโดยหินทรายสีขาวนั้นจะเป็นหินทรายท่ีหาไดค่้อนขา้ง
ยากและจะใชส้ร้างเฉพาะสถานท่ี ท่ีส าคญัๆเท่านั้น  สาเหตุท่ีพิมายมีความส าคญัต่อขอม
นั้นกเ็น่ืองจากอ าเภอพิมายเปรียบเสมือนกบัเมืองหน่ึงของขอมซ่ึงขอมจะส่งเสนาบดีมา
ปกครอง  โดยเมืองพิมายนั้นจะเปรียบเสมือนกบัเมืองอู่ขา้วอู่น ้าของขอมเพราะเมืองพิ
มายจะมีความอุดมสมบูรณ์  สาเหตุเน่ืองจากเมืองพิมายจะมีสายน ้าลอ้มรอบซ่ึงจะท าให้
เมืองพิมายมีความอุดมสมบูรณ์ท่ีเหมาะแก่การปลูกขา้ว  จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้
เมืองพิมายมีความส าคญัต่อขอม 
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ทศิใต้ 

ทางดา้นของปรางคป์ระธานดา้นน้ีจะมีหนา้บนัเป็นรูปพระศิวนาฏราช  ร่ายร าดว้ย
ท่วงท่าทั้งหมด  108  ท่าโดยมีความเช่ือวา่ถา้พระศิวะร่ายร าในท่าท่ีสวยสดงดงามจะเป็น
การท านายวา่บา้นเมืองจะอยูเ่ยน็เป็นสุขแต่ถา้ร่ายร าในท่าท่ีไม่สวยสดงดงามหรือดว้ย
อารมณ์โกรธฉุนเฉียวจะท าใหบ้า้นเมืองเกิดความไม่สงบสุขหรือเกิดกลิยคุ 
         โดยทางดา้นหนา้ของปรางคป์ระธานนจะมีบนัได   โดยบนัไดน้ีจะท าข้ึนมาใหม่
เน่ืองจากวา่แต่เดิมดา้นหนา้ปรางประธานไม่มีบนัไดทางข้ึนเน่ืองจากวา่ปรางคป์ระธาน
น้ีจะหนัหนา้ไปทางทิศใต ้โดยคนเขมรเช่ือวา่ทีศใตเ้ป็นทิศของพระยมทรงกระบือซ่ึง
เป็นทิศแห่งความตายคนโบราณจึงไม่ท าบนัไดข้ึนทางทิศน้ีและสาเหตุท่ีปรางคป์ระธาน
หนัหนา้ไปทางทิศน้ีเพราะหนัหนา้ไปรับกบัคนัถนนโบราณท่ีตดัมาจากพระนครหลวง   
โดยกรมศิลปากรไดพ้บคนัถนนโบราญน้ีในสมยัท่ีมาบูรณะจึงไดข้อสันนิษฐานวา่ท่ี
ปรางคป์ระธานหนัหนา้ไปทางทิศใตเ้น่ืองจากหนัหนา้ไปรับกบัคนัถนนโบราณท่ีตดัตรง
มาจากพระนคร  หรืออาจจะเป็นการหนัไปรับกบัเมืองหลวงนัน่เอง 
 

ทศิตะวนัตก 
-ทบัหลงัท่ีอยูท่างดา้นน้ีเป็นทบัหลงัเร่ืองรามายณะตอนพระลกัษณ์พระรามตอ้งศร
นาคบาศโดยจะสังเกตเห็นท่ีมุมซา้ยดา้นบนของทบัหลงัวา่จะมีบุคคลท าท่างา้งธนูอยูน่ัน่
คือ อินทรชิต ซ่ึงอินทรชิตไดแ้ผงศรนาคบาศใส่พระลกัษณ์พระราม  โดยศรนั้นกลายเป็น
พระยานาคราชไปรัดพระลกัษณ์พระรามนอนสลบแน่น่ิงอยูต่รงกลางทบัหลงั 
โดยหนา้บนัดา้นบนจะเป็นตอนท่ีเช่ือมต่อกนักบัทบัหลงันัน่คือเป็นตอนท่ีหนุมานขนั
อาสาไปตามพระยาสุบรรณซ่ึงเป็นพระยาครุฑใหม้าแศรนาคบาศออกจากพระลกัษณ์
พระรามซ่ึงเม่ือพระยาสุบรรณแบศรนาคบาศออกไปแลว้กท็  าใหท้ั้งสองพระองคฟ้ื์นคืน
สติมาดงัเดิม  และหนา้บนัดา้นบนสุดตรงโนน้เป็นรูปพระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ
เน่ืองจากในตอนนั้นพระอินทร์ทรงพิโรธพระกฤษณะ  เน่ืองจากพระกฤษณะท าให้
ประชาชนท่ีนบัถือพระอินทร์นั้นหนัมานบัถือเขาโควรรธณะเม่ือพระอินทร์ทราบเร่ือง
ทรงพิโรธหนกัจึงเสกใหมี้ฝนกรดตกลงมา 7วนั 7 คืน ซ่ึงพระกฤษณะกไ็ดย้กเขา
โควรรธณะเพื่อมาปกป้องกนัฝนกรดใหแ้ก่ตนเองและเหล่าประชาชนจนปลอดภยั 
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-ทบัหลงัเร่ืองน้ีเป็นรามายณะตอนพระรามจองถนน  เน่ืองจากวา่กรุงอโยธยากบักรุง
ลงกาของทศกณัฑมี์มหาสมุทรกั้นอยตูรงกลาง  ดงันั้นท าใหไ้ม่สามารถท่ีจะยกทพัไปรบ
กบัทศกณัฑไ์ดพ้ระรามจึงใหห้นุมานและเหล่าลีงน าหีนไปถมมหาสมุทรเพื่อท าทางไป
ยงักรุงลงกา  โดยเม่ือทศกณัฑท์ราบเร่ืองจึงส่งใหลู้กสาวของตน  คือนางสุวรรณมจัฉาให้
ไปขดัขวางการท าทางของพระรรมโดยนางสุวรรณมจัฉาไดไ้ปชวนพวกเหล่าปลา  ฬห้
มาช่วยขดัขวางการท าถนนของพระรามณ์  โดยไดน้ าหินเอาไปไวบ้นบกเหมือนเดิม  หนุ
มานเกิดความสงสัยวา่ท าไมถมหินเท่าไรกไ็ม่เตม็สักที  จึงไดอ้าสาลงไปดูใตน้ ้าและได้
เจอกบันางสุวรรณมจัฉา  และหนุมานกไ็ดต้รงเขา้ไปเก้ียวพาราสีนางสุวรรณมจัฉาจนท า
ใหเ้กิดมจัฉานุข้ึนมา  โดยฝ่ายนางสุวรรณมจัฉาจึงไดม้าเขา้ขา้งฝ่ายหนุมานและช่วยหนุ
มานท าทางไปยงักรุงลงกาไดโ้ดยส าเร็จ 
 ส่วยหนา้บนัทางดา้นบน เป็นตอนท่ีพระลกัษณ์ พระราม สู้รพกบัทศกณัฑ ์เพื่อ
แยง่ชิงนางสีดา และเม่ือมองข้ึนไปทางดา้นบน กจ็ะพบกบัรูปสลกัพระญาครุฑ  ซ่ึง
เรียกวา่ ครุฑแบก  โดยครุฑแบกน้ี ไดแ้บกกลีบขนุนรูปเทพประจ าทิศเอาไว ้ซ่ึงทางดา้น
น้ี จะเป็รูปพระวรุิณทรงหงส์ ซ่ึงเป็นเทพแห่งฟ้าฝน และความอุดมสมบูรณ์  

*ทศิเหนือ  
 ทบัหลงัดา้นน้ี เป็นรูปพระนารายณ์ส่ีกร ท่ีเราทราบวา่เป็นพระนาราย เน่ืองจากวา่ 
เราดูท่ีอาวธุของท่าน ซ่ึงท่านจะถือ  คฑา  จกัร  สังข ์ และดอกบวั   
 ส่วนหนา้บนัดา้นบน จะเป็นตอนท่ี พระรามเคล่ือนทพัไปยงักรุงลงกา  สังเกตวา่ 
ทางดา้นน้ีจะไม่มีกลีบขนุนรูปเทพประจ าทิศ เน่ืองจากวา่ ไดน้ าไปเกบ็รักษาไวท่ี้
พิพิธภณัฑ ์ สาเหตุเพราะ  กลีบขนุนไดต้กลงมาหกัเลยน าไปเกบ็รักษาไวท่ี้พิพิธภณัฑ ์
ซ่ึงเทพประจ าทิศน้ีคือ ทา้วกเุวณทรงคชสีห์ ซ่ึงคชสีห์ คือ ชา้งกบั ราชสีห์ ผสมกนั 
ซ่ึงเป็นเทพแห่งความร ่ารวย 
 และเสาทั้งสองตน้ท่ีเราเห็นอยูน้ี่คือ เสาประทีปโคมไฟ โดยในวนัท่ีมีการท า
พิธีกรรม จะมีการจุดคบเพลิง และน าไปเสียบไวด้า้นบนเสา โดยเช้ือเพลิงท่ีใชคื้อ 
ไขมนัสัตวใ์หญ่ เช่น ววั ควาย โดยการจุดคบเพลิงน้ี เปรียบเสมือนเป็นการบอกเบ่ือ
งบนใหรู้้วา่ไดมี้การประกอบพิธีกรรม เพื่ออนัเชีญใหเ้ทพต่างๆ ลงมาเป็นสักขีพยาน
ในพิธีกรรมดว้ย 
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*ทศิตะวนัออก 
ท่ีฐานของปรางคป์ระธานดา้นน้ี จะมีรางน ้ายืน่ออกมาซ่ึงจะเรียกวา่ รางน ้ามนตห์รือ 
ท่อโสมสูตร ซ่ึงเป็นรางน ้ามนตท่ี์ต่อออกมาจากดา้นบน ซ่ึงเม่ือท าพิธีกรรมน ้ามนตจ์ากดา้นบน
จะไหลลงมาตามรางน ้าลงมาทางดา้นล่าง ซ่ึงจะมีบุคคลมารองรับน ้าเพื่อน าไปแจกจ่ายกนั โดย
ท่ีปลายของรางน ้าน้ีจะท าเป็นรูปหวัสัตวคื์อหวัของตวัมกร ซ่ึงจะอา้ปากและน ้าก็จะไหลออกมา
จากปากของตวัมกร โดยเปรียบเสมือนไดร้องรับน ้าจากสัตวท่ี์ศกัด์ิสิทธ์ิ 
ทบัหลงัทางดา้นน้ีเป็นตอนท่ีพระรามเหยยีบยกัษว์ริาศใหจ้มธรณีไป โดยแต่เดิมยกัษว์ิราศเป็น
ยกัษท่ี์เฝ้าสวนดอกไมท่ี้อยูบ่นสรวงสวรรค ์ซ่ึงยกัษว์ริาศไดไ้ปเก้ียวพาราสีนางอปัสรจึงท าให้
พระอินทร์ทรงพิโรธจึงสาปใหย้กัษว์ริาศไปเฝ้าเมืองดอกไมบ้นโลกมนุษย ์ในคร้ังนั้นยกัษว์ริาศ
ไดเ้ห็นนางสีดามาเท่ียวชมสวนดอกไมจึ้งเก้ียวพาราสีนางสีดา พระรามเห็นจึงพิโรธจึงเหยยีบ
ยกัษว์ริาศใหจ้มธรณีไป โดยท่ีการกระท าของพระรามน้ีท าใหย้กัษว์ริาศพน้ค าสาปของพระ
อินทร์ ก็เน่ืองจากพระอินทร์ไดต้ั้งการแกค้  าสาปไวว้า่ตอ้งใหพ้ระรามเหยยีบยกัวริาศใหจ้มดิน 
จึงจะเป็นการแกค้  าสาปหนา้บนัดา้นบนเป็นตอนท่ีทศกณัฑล์ม้ ซ่ึงพระรามไดแ้ผลงศรไปตดั
เศียรของทศกณัฑข์าด ร่างของทศกณัฑจึ์งลอยไปบนสรวงสวรรคเ์พื่อไปหาทา้วมาลีวราชซ่ึง
เป็นปู่ ของทศกณัฑท่ี์อยูบ่นสวรรคช์ั้นดุสิต เพื่อใหท้า้วมาลีวราชวา่ความใหว้า่ 
นางสีดาควรจะเป็นของผูใ้ด ถึงแมว้า่ทา้วมาลีวราชจะเป็นปู่ ของทศกณัฑแ์ต่ทา้วมาลีวราชเป็น
ยกัษท่ี์ซ่ือสัตย ์ซ่ือตรง จึงไดว้า่ความใหน้างสีดาควรจะเป็นของพระราม  ทศกณัฐจึ์งไดโ้วยต่อ
หนา้ทา้วมาลีวราชวา่เหตุใดจึงไปเขา้ข่างศตัรูท าไมไม่เขา้ขา้งหลาน  ทา้วมาลีวราชไดย้นิดงันั้นก็
พิโรธหนกั  จึงสาบใหท้ศกณัฐเ์ม่ือรบกบัพระรามคร้ังใดก็ขอใหแ้พทุ้กคร้ังไป ส่วนกลีบขนุนรูป
เทพประจ าทิศทางดา้นน้ีเป็นรูปพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณัซ่ึงเป็นเทพแห่งทางดา้นทิศ
ตะวนัออก  โดยชา้งเอราวณันั้นมีเศรียรทั้งหมด 33 แต่ละเศียรมี   งา  แต่ละงามีสระน ้าอยูภ่ายใน
ทั้งหมด  สระ  ซ่ึงแต่ละสระมีกอบวัอยูท่ ั้งหมด กอ  แต่ละกอบวั มีดอกบวัอยู ่ ดอกและแต่ละ
ดอกมีกลีบอยู ่ กลีบและแต่ละกลีบก็จะมีนางอปัสรอยูอ่ยูภ่ายในกลีบดออกบวั นาง  และทบั
หลงัทางดา้นน้ีจะเป็นตอนจบของเร่ืองรามายะนะคือตอนท่ีพระลกัษณ์  พระรามและนางสีดา 
และไพล่พลลิงเดินทางกลบักรุงอโธยาหลงัเสร็จศึกโดยเสด็จกลับทางเรือ  ซ่ึงใตท้อ้งเรือจะ
สังเกตุไดว้า่ไม่มีสายน ้าแต่จะมีตวัมกรแทนสายน ้า ท่ีพระลกัษณ์  พระรามและนางสีดาและไพล
พลลิงเดินทางกลบันัน่เอง 
 ส่วนหนา้บนัดา้นบน  เป็นตอนรวมเทพประจ าทิศซ่ึงจะมีพระศิวะและพระแม่อุมาทรงโค
นนทิ  พระพรหมทรงหงส์ พระอินทรงชา้งเอราวณั  พระนารายณ์ทรงครุฑ  โดยท่ีท่านมา
รวมกนัเพื่ออวยพรใหแ้ก่พระลกัษณ์  พระราม  นางสีดา  และไฟล่พลลิงพายเรือกลบักรุงอโธยา
โดยสวสัด์ิภาพนัน่เอง 
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ห้องมณฑป 
 
หอ้งน้ีมีช่ือเรียกวา่หอ้งมณฑป หรือหอ้งสิงแบก ส่วนนั้นเรียกวา่มณฑป โดยองคป์ระกอบของ
สถาปัตยกรรมมี  ส่วน คือ มณฑปส่วนหนา้และเรือนธาตุโดยดา้นบนจะมีฝ้าไมเ้พดาน  ซ่ึงฝ้า
ไมแ้พดานจะท าข้ึนมาใหม่  เน่ืองจากพบหลกัฐานเดิมวา่เป็นลกัษณะน้ี  โดยของเดิมมีอยูแ่ต่พงั
ไปแลว้จึงไดท้  าของใหม่ข้ึนมาแทนและทาสีอยา่เด่นชดั เพื่อใหรู้้วา่เป็นของใหม่  ส่วนทบัหลงั
ดา้นบนน้ีจะเป็นรูปตอนท่ีพระพุทธเจา้นัง่ประทบัอยูต่รงกลาง  ซ่ึงท่านก าลงัจะตรัสรู้ไดโ้ดย
ส าเร็จแต่วา่ไดมี้เหล่าหมู่มารมาผจญท่านจึงท าใหท้่านตรัสรู้ไดไ้ม่ส าเร็จ  ท่านจึงใชน้ิ้วแตะไปท่ี
พื้นเพื่อเรียกพระแม่ธรณีข้ึนมา  ซ่ึงพระแม่ธรณีจะอยูท่างดา้นซา้ยมือของพระพุทธเจา้องคท่ี์  
นัง่ชนัเข่าอยูซ่ึ่งท่านไดบี้บมวยผมกลัน่ความดีของพระพุทธเจา้ออกมาเป็นหยดน ้าและรวมกนั
เป็นสายน ้าพดัพาเหล่ามารสูญไป ทบัหลงัช้ินน้ีจึงไดช่ื้อวา่ทบัหลงัปางมารวชิยั  ซ่ึงหมายถึงการ
ชนะมารนัน่เอง 
   
ถดัมาจากหอ้ง มณฑป คือชนวนทางเดินเช่ือมระหวา่มณฑปกบัเรือนธาตุและทบัหลงัทางดา้นน้ี
สลกัภาพอุบาสก  อุบาสิกาน าส่ิงของมาถวายพระพุทธเจา้ 
 
 
 

ห้องครรภคฤหะ 
 
หอ้งน้ีเป็นห้องท่ีส าคญัท่ีสุดในปราสาทหินพิมาย  เรียกวา่หอ้งครรภคฤหะโดยเป็นหอ้งท่ี
ใชป้ดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรกซ่ึงองคน้ี์เป็นองคจ์  าลองของจริงเก็บรักษาไวท่ี้พิพิธภณัฑ์
สถานแห่งชาติพิมาย  ส่วนพิธีกรรมท่ีท าในห้องน้ีคือ  พิธีกรรมสังวชัรปุณมี  ซ่ึงเป็นพระสงฑ์
นา้ในวนัพุธ  แรม  ค ่า  เดือนอา้ยของทุกปีจึงเรียกวา่พิธีครบรอบปีดว้ย  โดยพระมหากษตัริยจ์ะ
น านา้ท่ีเช่ือวา่เป็นน ้าศกัด์ิสิทธ์ิมารดท่ีฝ่าพระหตัถข์องพระพุธรูปโดยน ้าจะไหลสู่ฐาน
ประติมากรรมและมีการต่อรางน ้าจากฐานประติมากรรมทางดา้นนอกทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
มาท่ีท่อโสมสูตร  หรือท่อน ้ามนตห์รือท่อน ้ามนตท่ี์ต่อออกไปยงัดา้นล่างแลว้น าไปแจกจ่าย
ใหแ้ก่ประชาชนรอบนอกปราสาท 
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ทบัหลงัด้านทิศตะวนัออก   
 เป็นทบัหลงัท่ีสวยท่ีสุด  ส าคญัท่ีสุด และสมบูรณ์ท่ีสุดของปราสาทหินพิมาย  ตรงกลาง
เป็นพระโพธ์ิสัตวไ์ตรโลกยะวชิยั  ซ่ึงมี ส่ีพระพกัต ์ แปด พระกร ซ่ึงท่านไดห่้มหนงัชา้งซ่ึง
น ามาห่อหุม้พระวรกายเพื่อก าบงักิเลสไม่ใหม้าสู่ตวัท่านได ้ซ่ึงพระโพธ์ิสัตวไ์ตรโลกยะวชิยั 
ประทบัยนือยูเ่หนืออวชิา  ใตพ้ระบาทของท่าน  จะมีเศียร  2 เศียร อยูด่า้นล่างนัน่คือเศียรของ
พระศิวะและพระแม่อุมาซ่ึงพระศิวะและพระแม่อุมาเป็นตวัแทนศาสนาพราหมณ์ซ่ึงหมายถึง
ศาสนาพุทธไดเ้จริญรุ่งเรืองกวา่ศาสนาพราหมณ์นัน่เองโดยจะมีนางร าท่ีร่ายร า ทั้งหมด 8 นาง
สองพระองคน์ัน่เองท่ีถือกระด่ิงอยูด่า้นขา้งพระโพธิสัตวไ์ตรโลกยะวชิยัคือพระวชัรสัตวโ์ดย
มือหน่ึงจะถือกระด่ิงและอีกมือหน่ึงจะถือสายฟ้า   
   กระด่ิงหมายถึง  ความกงัวานรอบรู้และสายฟ้าหมายถึงความเฉียบแหลมซ่ึงท่านและนางร าจะ   
   เป็นตวัแทนความฉลาดรอบรู้นัน่เอง 

 

ทบัหลงัด้านทศิเหนือ 
 ทบัหลงัดา้นน้ีตรงกลางจะเห็นเป็นรูปพระวชัรสัตว ์ สามพระพกัตร์  หก พระกร 
และมีภาพสลกันางยกัษห์าริติกบัลูกของนาง 
 

ทบัหลงัด้านทศิตะวนัตก 
 ทบัหลงัดา้นน้ีเป็นรูปพระพุทธเจา้ยนืใตต้น้ศรีมหาโพธ์ิคู่ซ่ึงท่านก าลงัยนืเทศนา
ธรรมของพรพุทเจา้อยูแ่ลว้ไดมี้มารตนหน่ึงช่ือวา่มารชมพ ู ผา่นมาไดย้นิการเทศนา
ธรรมของพระพุทธเจา้จึงไดรู้้ซาบซ้ึงในรสพระธรรมจึงไดข้อบวชพระพุทธเจา้  จาก
ทบัหลงัช้ินน้ีจึงไดท้ราบว่าในสมยันั้นนบัถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน  โดยภาพ
สลกัการร่ายร าและการประโคมดนตรีเป็นส่วนประกอบท าใหเ้ขา้ใจในค าสั่งสอน 
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บรรณาลยั 
เม่ือเราออกมาดา้นนอกปราสาท  เราจะพบวา่กบัอาคารทั้งสองหลงัตรงน้ีไม่ปรากฏ
หลกัฐานวา่สร้างข้ึนมาเพื่อจุดประสงคใ์ด แต่จากหลกัฐานท่ีพบในสมยัก่อนนั้นเช่ือ
กนัวา่เป็นท่ีเกบ็พระคมัภีร์และพรไตรปิฏกไวภายใน  โดยมีช่ือเรียกวา่  บรรณาลยั 
เปรียบเสมือนหอ้งสมุดในปัจจุบนันัน่เอง  ภายในจะพบรางน ้าขนาดใหญ่อยู ่สองราง 
ซ่ึงจะเป็นรางท่ีเอาไวส้ าหรับการตั้งตูพ้ระคมัภีร์  สาเหตุท่ีตั้งตูพ้ระคมัภีร์ในรางน ้าก็
เพราะวา่พระคมัภีร์นั้นจะท าจากใบลานดงันั้นจึงตอ้งใส่น ้าไวด้า้นล่างตู ้เพื่อป้องกนั
ไม่ให ้มด  มอด ข้ึนมากินพระคมัภีร์นัน่เอง  และเป็นการเกบ็พระคมัภีร์อีกทางหน่ึง
ดว้ยคือเม่ือน ้าละเหยกลายเป็นไอและไปเกาะติดอยูท่ี่ตูพ้ระคมัภีร์จะท าใหพ้ระคมัภีร์
ไม่แหง้กรอบ  ปัจจุบนัไดน้ าตูพ้ระคมัภีร์และพระคมัภีร์ไปเกบ็ไวท่ี้พิพิทธภณัฑแ์ลว้ 
ทางดา้นหนา้บรรนาลยัจะสังเกตเห็นวา่ไม่มีบนัไดทางข้ึนเน่ืองจากวา่  ในสมยัก่อน
นั้นจะมีทางเดินเช่ือมต่อกนัระหวา่ง สองหลงัน้ี  ช่ึง ผนงั หลงัคา ทางเดิน ท่ีหายไป
นั้นเพราะวา่ในสมยัอยทุธยาไดมี้คนาอาศยัอยูท่ี่น่ีและน าหินบริเวณตรงน้ีไปท าทาง
ลงสระน ้าโบราณซ่ึงเราจะมาดูสระน ้ากนัทางดา้นน้ี 
 

สระน ้าโบราณ 
 ในสมยัท่ีชาวขอมสร้างปราสาทไม่ไดข้ดุสระน้ีข้ึนมาดว้ย  แต่ขดุข้ึนในสมยักรุง
ศรีอยทุธยาแตกเป็นคร้ังท่ีสองคือ ปี สองสามหน่ึงศูนย ์   โดยกรมหม่ืนเทพพิพิธได้
หนีสงครามและยกทพัมาตั้งท่ีอยูท่ี่ปราสาทหินพิมายแห่งน้ี  โดยไดข้ดุสระข้ึนภายใน
บริเวณปราสาทซ่ึงอยูท่างดา้นหนา้ปราสาท สอง สระ  คือสระทางดา้นน้ีและสระ
ดา้นฝ่ังตรงขา้ม  และดา้นหลงัปราสาทอีกสองสระ  รวม ส่ีสระ  ซ่ึงขดุไวเ้พื่อการ
อุปโภคและบริโภคซ่ึงสระน ้าน้ีจะไม่แหง้ถึงกน้สระ  เพราะวา่กน้สระมีตาน ้าซ่ึงจะ
ท าใหส้ระน ้ามีน ้าไหลออกมาตลอดเวลาจึงท าใหส้ระไม่แหง้น ้า 
 

 



16 

 

 
 

การกล่าวจบและอ าลาคณะนักท่องเทีย่ว 
 

ทุกท่านค่ะก่อนทีพ่วกเราชาวยุวมคัคุเทศก์ โรงเรียนพมิายวทิยาจะจบการบรรยา 
ในวนันี ้เรากอ็ยากจะขอกล่าวจบด้วยค าขวญัของเมอืงพมิาย ซ่ึงเป็นค าขวญัทีท่ าให้
ทราบถึงว่าเมอืงพมิายมขีองดีและสถานทีท่่องเทีย่วใดอกีบ้าง สุดท้ายนีก้ข็อจบด้วย
ค าว่า……….. 

 

ถ่ินอุตสาหกรรม เคร่ืองหวายงามล ้าค่า กระยาสารทรสเดด็ เป็ดยา่งรสดี  
ผดัหม่ีพิมาย      ยอดมวยไทยยกัษสุ์ข        สนุกพายเรือแข่ง 
แหล่งแมวสีสวาท ปราสาทหิน ถ่ินไทรงาม เรืองนามประเพณี  

วรีกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ     ศกัสิทธ์ิพระพุทธวมิายะ 
ไว้นะโอกาสนีด้้วย และกข็อให้ทุกท่านเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพและแวะมาเยีย่มที่
ปราสาทหินพมิายแห่งนีอ้กีในโอกาสต่อไป  สวสัดีครับ  /ค่ะ 
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TH2009 

 
 

 
Foreign Language Department 

ข้อมูลน าเทีย่วยุวอาสาสมัครช่วยเหลอืนักท่องเทีย่ว 
โรงเรียนพมิายวิทยา อ าเภอพมิาย จังหวดันครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 

ปราสาทหินพมิาย 

ピマイ遺跡 
Phimai Historical Park 

 
          Copyright 2009  By Sasukeiqsang 
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JPN2009 

 
 
 

Foreign Language Department 

ข้อมูลน าเทีย่วยุวอาสาสมัครช่วยเหลอืนักท่องเทีย่ว 
โรงเรียนพมิายวิทยา อ าเภอพมิาย จังหวดันครราชสีมา 

 
 
 
 
 

 

ปราสาทหินพมิาย 

ピマイ遺跡 
Phimai Historical Park 

 
          Copyright 2009  By Sasukeiqsang 
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