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บ ท คั ด ย่ อ

การศกึษาล�าดบัอายขุองการตัง้ถ่ินฐานในพ้ืนทีเ่ทอืกเขาพนมดงรกัฝ่ังตะวนั
ออกต่อเนื่องกับที่ราบลอนลาดในเขตจังหวัดศรีสะเกษนั้น มีการส�ารวจทั้งภาค
สนามและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พบการตั้งถ่ินฐานของประชากรโบราณตั้งแต่
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องสู่ยุคประวัติศาสตร์ จ�านวน 38 แห่ง โดย
ปรากฏการตัง้ถิน่ฐานตัง้แต่ยคุก่อนประวตัศิาสตร์ตอนปลาย (สมยัเหลก็) สบืเนือ่ง
เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมเจนละ วัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมเขมร 
วัฒนธรรมล้านช้าง และวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ซ่ึงหลักฐานเหล่านี้ต่างบ่งชี้ว่า
เมื่อมีพัฒนาการเข้าสู่สังคมที่มีความซับซ้อนในช่วงประวัติศาสตร์แล้วนั้น การตั้ง
ถิน่ฐานได้กระจายลงมาสู่พ้ืนทีร่าบมากขึน้อย่างชดัเจน โดยมีชมุชนบางแห่งทีอ่าจมี
สถานะเป็นศนูย์กลาง กระจายอยูต่ามจุดต่างๆ ทัง้น้ีแม้การเพิม่จ�านวนมากขึน้ของ
ชุมชนยุคประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในวัฒนธรรมเขมร
พี่พบเป็นจ�านวนมากในเขตที่ราบนั้น จะบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์กับการเพิ่มจ�านวน
ประชากรและตอบสนองต่อความต้องการพื้นที่การผลิต โดยเฉพาะการเพาะปลูก
ข้าว แต่ก็ยังพบว่าเขตพื้นที่สูงนั้นยังคงมีการใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่องที่สัมพันธ์กับคติ
ทางศาสนา อย่างไรก็ตาม การใช้พื้นที่ควบคู่กันทั้งในเขตที่สูงและที่ราบลอนลาด
นั้นเป็นแบบแผนการตั้งถ่ินฐานและการเลือกใช้พ้ืนท่ีที่ปรากฏมาตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และต่อเนื่องเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ ทว่าข้อสังเกตประการหนึ่ง 
ทีพ่บคือการใช้พ้ืนทีใ่นเขตท่ีสงูช่วงยคุก่อนประวตัศิาสตร์สมัพนัธ์กับทัง้การใช้พืน้ที่
เพื่ออยู่อาศัย หรือเพื่อกิจกรรมทางศาสนาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมผสาน
ระหว่างพื้นที่อยู่อาศัยกับพื้นที่กิจกรรมศาสนา ในขณะที่ช่วงยุคประวัติศาสตร์นั้น
ไม่ปรากฏว่ามีการใช้พื้นท่ีในเขตที่สูงเพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลักเพียงอย่างเดียว 
ดังที่เคยปรากฏในช่วงก่อนประวัติศาสตร์

ค�ำส�ำคัญ: ล�าดับอายุ, การตั้งถิ่นฐาน, โบราณคดีเทือกเขาพนมดงรัก, ศรีสะเกษ
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A b s t r a c t

This research is an archaeological field and documentation survey, 
regarding settlement chronology, across an area adjacent to the eastern 
part of the Phnom Dongrek Range in Sisaket resulting in the discovery of 
38 ancient communities, in both the prehistoric and historical periods. 
Among the newly discovered communities most can be classified as 
prehistoric sites in Iron Age, Chenla period, Dvaravati period, Khmer 
period, Lan Xang period, and the Rattanakosin period. With respect to 
site function, it can be seen that some locations were mainly occupied 
as a single purpose, for example, either living or religious purposes, 
whereas some sites were used for both living and religious purposes. 
In historical period, the data also suggests that a single function of the 
site, based on its religious purpose, was dominant by comparing with 
those other function patterns. Furthermore, the data also illustrates 
that the highland area was used mainly as a single function habitation 
area, whereas the same pattern cannot be found in the historical 
period through sub-cultural phases. It is found that, in the historic era, 
lowland areas were more favourable than highland areas as settlement 
locations, especially in the Khmer period. The data indicates that the 
number of communities in lowland areas was considerably larger than 
in highland areas. Different factors, for example, religion, population 
increase, cultivation requirement, were potentially associated with 
such settlement pattern changing overtime from prehistoric to historic 
periods respectively.  

Keywords: Chronology, Settlement, Archaeology of Phnom Dongrek Range, Sisaket
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บทน�ำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีความส�าคัญในทาง

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็นแอ่งอารยธรรมท่ีมีพัฒนาการทางสังคม
วฒันธรรมมาตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ ต่อเน่ืองเข้าสู่สมยัประวติัศาสตร์
หลายสมัยย่อยตามล�าดับ โดยปรากฏแหล่งโบราณคดีกระจายไปตาม
ลักษณะภูมิประเทศอันมีแอ่งสกลนครทางตอนบนของภาคซึ่งถูกแยกออก
จากแอ่งโคราชทางตอนใต้ของภาคด้วยเทือกเขาภูพาน ด้วยลักษณะของ
ที่ตั้งและสภาพแวดล้อมดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิดระบบนิเวศวัฒนธรรมที่หลาก
หลายซึง่เป็นพ้ืนทีเ่ขตวฒันธรรมย่อยต่างๆ ตามลกัษณะภมูศิาสตร์ทีต่่างกนั  
โดยการศกึษาทางโบราณคดตีลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษทีผ่่านมา (เช่น 
กรมศิลปากร 2531; Higham & Thosarat 1998; Higham & Thosarat 
2012) ต่างบ่งชี้ว่าหลายพื้นที่ของแอ่งโคราชทั้งเขตที่ราบและเขตเชิงเขาได้
ปรากฏร่องรอยการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของรูปแบบสังคมวัฒนธรรม
ย่อยกระจายอยู่เป็นกลุ่มๆ อาทิ ลุ่มน�้ามูล ลุ่มน�้าชี ลุ่มน�้าพอง พื้นที่ลุ่มน�้า
มูล-ชีตอนปลายต่อเน่ืองกับเขตปากแม่น�้ามูลหรือพื้นที่ที่แม่น�้ามูลบรรจบ
กับแม่น�้าโขง 

อย่างไรก็ตาม จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในพื้นที่ “เทือก
เขาพนมดงรัก” ได้บ่งช้ีว่าบริเวณน้ีมีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมแห่ง
หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบเขตการวิจัยนี ้

ล�าดับอายุของการตั้งถิ่นฐานทางโบราณคดีเขตเทือกเขาพนมดงรักฝั่งตะวันออก
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สุ รี รั ต น์   บุ บ ผ า

ที่หมายถึง “บริเวณที่สูงและเทือกเขาตามแนวเทือกเขาพนมดงรักฝั่งตะวัน
ออกและค่อยๆ ลาดเอียงไปทางเหนือติดต่อกับพื้นที่ราบลอนลาด” ในเขต
จงัหวัดศรสีะเกษและอบุลราชธาน ีถอืเป็นพ้ืนทีท่ีย่งัไม่ค่อยปรากฏการศกึษา
ทางโบราณคดีในเชิงลึกเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อื่นๆ ในแอ่งโคราช ทั้งน้ีความ 
น่าสนใจของพื้นท่ีเทือกเขาพนมดงรักต่อเนื่องกับพื้นที่ราบลอนลาดทั้งใน
เขตจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี ประเทศกัมพูชาและลาวประกอบด้วย
นัยส�าคัญหลายประการ อาทิ

1. เป็นทีต่ัง้ของโบราณสถานหลายแห่ง เช่น ปราสาทตาเลง็ ปราสาท
ต�าหนักไทร (จังหวัดศรีสะเกษ) ปราสาทบ้านเบญจ์ ปราสาททองหลาง 
(จังหวัดอุบลราชธานี) ปราสาทพระวิหาร (ประเทศกัมพูชา) และปราสาท
วัดพู (ประเทศลาว)

2. เป็นพืน้ทีท่ีไ่ด้ส�ารวจพบหลกัฐานประเภทลายลักษณ์อกัษรหลาย
รายการ เช่น จารกึเกีย่วกบัพระเจ้ามเหนทรวรมนั (จติรเสน) จารกึปราสาท
พระวิหาร 

3. เป็นพื้นที่ที่มีช่องเขาและทางน�้าที่เชื่อมต่อกับหลายพ้ืนที่ทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน อันเป็นจุดเชื่อมโยงกันในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทย ภาคเหนือและภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของกัมพูชา ภาคใต้ของลาว ซ่ึงถือเป็นพ้ืนที่ที่มีพลวัตทาง
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ประวัตศิาสตร์สังคมและวฒันธรรมหนาแน่นอกีแหง่หนึง่ของดนิแดนเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ 

ในช่วงระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมานั้น กรมศิลปากร (โดยส�านัก
ศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี) ได้น�าเสนอการค้นพบแหล่งประวัติศาสตร์และ
โบราณคดหีลายแห่ง โดยเฉพาะในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ ซึง่ถอืเป็นหลกัฐาน
ร่องรอยทางประวตัศิาสตร์ทีม่นียับ่งชีถ้งึการมอียูข่องพืน้ทีก่ลุ่มย่อยหรอืเขต
วัฒนธรรมเฉพาะทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมในแถบเทือกเขาพนม
ดงรักต่อเนื่องกับพ้ืนที่ราบลอนลาด เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านโนนส�าโรง 
อ�าเภอวงัหนิ ซึง่อาจมนียัสมัพนัธ์ถงึกลุม่สงัคมวฒันธรรมในยคุหนิใหม่ (กรม
ศิลปากร 2556) แหล่งภาพสลักบริเวณผาจันทร์แดง และแหล่งภาพสลัก
บรเิวณผาเขยีนในเขตอ�าเภอขุนหาญ ตลอดจนกลุม่แหล่งใบเสมาหนิในเขต
อ�าเภอกนัทรลกัษ์  แม้จะมกีารค้นพบหลกัฐานใหม่จ�านวนมากในพืน้ทีจ่งัหวดั
ศรีสะเกษ โดยเฉพาะลุ่มน�้ามูลตอนล่างและตามแนวเทือกเขาพนมดงรักฝั่ง
ตะวันออกดังกล่าว ทว่าความรู้ดังกล่าวยังถือเป็นความรู้ที่ยังไม่กระจ่างชัด 
เนือ่งจากยงัขาดการศกึษาวจิยัอย่างลุม่ลกึ ดงันัน้จากความส�าคัญและความ
น่าสนใจในเชิงพ้ืนท่ีซึง่แสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพทางวชิาการทีม่พีลงัหากได้รบั
การศกึษาอย่างลุม่ลกึและเป็นระบบ แล้วน�าไปเช่ือมโยงและประมวลเน้ือหา
ระหว่างความรูเ้ก่ากบัความรูใ้หม่เข้าด้วยกนั อนัจะน�ามาซ่ึงการเพิม่พนูความ
รูค้วามเข้าใจในภาพรวมของสงัคมวฒันธรรมในอดตี ท้ังในพืน้ทีป่ระเทศไทย
แถบเทือกเขาพนมดงรัก ประเทศเพื่อนบ้านแถบภูมิภาคลุ่มน�้าโขงของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาพัฒนาการ
ทางโบราณคดีเทือกเขาพนมดงรักในเขตจังหวัดศรีสะเกษ” จึงถือก�าเนิด
ขึ้นโดยมีระยะเวลาด�าเนินการวิจัยตั้งแต่ตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2560 
มกีารส�ารวจทัง้ภาคสนามและจากเอกสารเพือ่พยายามน�าข้อมลูส�าคญัของ
แหล่งโบราณคดต่ีางๆ มาศกึษาในเชงิลกึอย่างเป็นระบบร่วมกบั “ข้อมลูภมูิ
สารสนเทศของกรมศลิปากร” (กรมศลิปากร 2559) โดยมวีตัถปุระสงค์หลัก
เพือ่ส�ารวจและเกบ็รวบรวมข้อมลูแหล่งโบราณคดีในเขตเทอืกเขาพนมดงรัก
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ด้านตะวนัออกซึง่ต่อเนือ่งกบัพืน้ทีร่าบลอนลาดในเขตจงัหวดัศรสีะเกษและ
จดัล�าดบัพัฒนาการทางโบราณคดใีนพืน้ทีน่ีโ้ดยอาศัยกรอบแนวคิด “ล�าดับ
ชั้นของการตั้งถิ่นฐาน” (Settlement Hierarchy) เป็นส�าคัญ 

กรอบแนวคิด “Site Hierarchy” และ  
“Settlement Hierarchy”

ในการศึกษา “โบราณคดีเชิงสังคม” (Social Archaeology) นั้น
อาศัยแนวคิดส�าคัญอย่างน้อย 2 แนวคิด ได้แก่ (1) กรอบแนวคิด “ล�าดับ
ชั้นของแหล่งโบราณคดี” (Site Hierarchy) และ (2) “ล�าดับชั้นของการตั้ง
ถิ่นฐาน” (Settlement Hierarchy) ซึ่งมีการน�ามาใช้ในการวิเคราะห์และ
แปลความแหล่งโบราณคดีต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่มีต่อประวัติศาสตร์
สังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ในอดีตที่มีการตั้งถิ่นฐานถาวรแล้ว โดยการ
ศึกษาล�าดับชั้นแหล่งโบราณคดี หรือล�าดับชั้นการตั้งถิ่นฐานนั้นจัดเป็นขั้น
ตอนแรกๆ ของการวิเคราะห์ลักษณะของสังคมมนุษย์ในอดีต (Renfrew & 
Bahn 2012: 173) โดยสงัเขปแล้ว “ล�าดบัชัน้” หรือ “ช่วงชัน้” (Hierarchy) 
จงึหมายถงึการประเมนิหรอืจดัระบบแบบแผนของกลุม่หรอืของสิง่ใดสิง่หนึง่ 
โดยการจัดล�าดับแบ่งเป็นช่วงชั้นจากมากไปน้อยหรือจากสูงไปต�่า ทั้งนี้ใน
แง่ของช่วงชั้นทางสังคมวัฒนธรรมนั้นความแตกต่างของแต่ละช่วงชั้นจะ
เป็นตัวสะท้อนหรือบ่งช้ีถึงความแตกต่างกันในหลายมิติ เช่น เชิงอ�านาจ 
สิทธิประโยชน์ หรือการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 

นอกจากน้ีในการพิจารณาถึงช่วงช้ันของการต้ังถิ่นฐานยังพิจารณา
ถึงขนาดของประชากรด้วย ซึ่งมีนัยสัมพันธ์กับขนาดหรือการจัดระดับของ
ชุมชนที่อาจแบ่งออกเป็นบ้าน เมือง นครรัฐ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การประเมิน
ช่วงชัน้ของแหล่งโบราณคดหีรอืการตัง้ถิน่ฐานในมติิเวลาทางประวติัศาสตร์
โบราณคดีนัน้จงึสามารถประเมนิได้ทัง้ใน “แนวระนาบ” (Synchronic) คือ
การพจิารณาจากกลุม่แหล่งโบราณคดีต่างๆ ท่ีมีอายใุนช่วงเวลาร่วมสมยักนั 
หรอืการประเมินใน “แนวดิง่” (Diachronic) คอืการประเมนิความแตกต่าง
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ของขนาด (Size) หรือระดับของแหล่งโบราณคดีตามมิติเวลาแห่งพัฒนา
ทางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งสัมพันธ์กับพัฒนาการความซับซ้อน
ทางสงัคมวัฒนธรรมทีมี่ปัจจยัต่างๆ เข้ามาเกีย่วข้อง (Aston 1998; Hooke 
2001; Renfrew & Bahn 2012: 173) ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ด�าเนินการภาย
ใต้แนวคิด “ล�าดับช้ันของการตั้งถิ่นฐาน” เป็นส�าคัญ เพื่อท�าความเข้าใจ
แบบแผนและพฒันาการของการตัง้ถิน่ฐานแล้วจึงท�าการจดัล�าดับชัน้ชมุชน
หรอืแหล่งโบราณคดตีามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ท่ีตัง้ ขนาดชมุชน จ�านวนประชากร
ในชุมชน ปริมาณหลักฐานที่พบในแหล่งโบราณคดี หน้าที่ของชุมชน (Site 
Function) เช่น การเป็นศูนย์กลางของชุมชนขนาดเล็ก (Modest Center) 
หรือศูนย์กลางของความเชื่อและศาสนา (Ceremonial Center) ซึ่งมักบ่ง
ชี้ถึงชุมชนระดับเมืองหรือนครรัฐ (Chiefdom) หรือการพัฒนาจากสังคม
เมือง (Urban) ไปสู่สังคมรัฐ (State) ที่ยังสัมพันธ์กับลักษณะทางสังคมและ
การเมืองอีกด้วย ทัง้นีย้ิง่แบบแผนการตัง้ถิน่ฐานมคีวามซบัซ้อนหรอืมหีลาย
ล�าดบัชัน้มากเท่าไรกย่็อมแสดงถึงล�าดบัช่วงชัน้และความซับซ้อนทางสังคม
มากเท่านั้น (Renfrew & Bahn 2012: 173, 175)

อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์เพื่อน�าเสนอผลการศึกษานั้นสามารถ
ท�าความเข้าใจเกีย่วกับการกระจายตวัของแหล่งโบราณคดใีน “แนวระนาบ” 
ได้แก่การพิจารณากลุ่มแหล่งโบราณคดีต่างๆ ที่มีอายุร่วมสมัยกัน ส่วนการ
ประเมินแหล่งโบราณคดีใน “แนวดิ่ง” ซึ่งได้แก่การประเมินความแตกต่าง
ของขนาดหรือระดับของแหล่งโบราณคดีตามมิติเวลาแห่งพัฒนาทางสังคม
วัฒนธรรม โดยพิจารณาจากบริบทของสภาพภูมิศาสตร์ ปัจจัยแวดล้อม
ทางธรรมชาติ หน้าที่ของแหล่งโบราณคดี รวมทั้งการพิจารณาสิ่งแวดล้อม 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกท�าเลในการตั้งถิ่นฐานหรือชุมชนของกลุ่ม
ประชากรโบราณกลุม่ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลานัน้ยงัไม่สามารถท�าการศึกษา
ได้ครบทกุปัจจยั เนือ่งจากข้อจ�ากดัของข้อมลูแหล่งโบราณคดทีีใ่ช้ในการวจิยั 
ซึง่เป็นข้อมลูชนดิทติุยภมูทิีไ่ด้จากข้อมลูภมูสิารสนเทศของกรมศิลปากรน้ัน
ยังขาดความสมบูรณ์ของข้อมูลบางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของขนาด
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แหล่งโบราณคดี ดังนั้นในเบื้องต้นนี้จึงยังไม่มีการศึกษาใน “แนวดิ่ง” เกี่ยว
กับขนาดของแหล่งโบราณคดี

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่วิจัย
“เทือกเขาพนมดงรัก” หมายถึงขอบเขตทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นแนว

เทือกเขาตามธรรมชาติอันเป็นพรมแดนกั้นระหว่างภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่างของไทยกับตอนบนของกัมพูชา รวมท้ังบางส่วนทางภาคใต้
ของลาว โดยทั่วไปมีสภาพเป็นแนวเขาหินทรายที่ไม่สูงชันนัก ส�าหรับพื้นที่
ประเทศไทยนั้นแนวเทือกเขาพนมดงรักวางตัวพาดผ่านเขตจังหวัดต่างๆ 
จากด้านตะวันตกไปตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ตามล�าดับ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534) 
อย่างไรก็ตาม จากข้อก�าหนดของพื้นที่วิจัยครั้งนี้ “เทือกเขาพนมดงรักฝั่ง
ตะวันออกในเขตจังหวัดศรีสะเกษ” หมายถึง “พื้นที่ตั้งแต่บริเวณที่สูงตาม
แนวเทือกเขาพนมดงรักไปจนถึงที่ราบลอนลาดทางตอนกลางของจังหวัด” 
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 9 อ�าเภอ ได้แก่ กันทรลักษ์ ขุนหาญ ขุขันธ์ ภูสิงห์ โนน
คณู  เบญจลกัษ์ ศรรีตันะ ไพรบงึ และปรางค์กู ่(พเิศษ เจยีจนัทร์พงษ์ เบญจ
มาส แพทอง และสมเดช ลีลามโนธรรม 2544: 3-4)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. บรเิวณทีสู่งและเทอืกเขำ ได้แก่ อ�าเภอกนัทรลักษ์ ขนุหาญ และ
พ้ืนที่ทางตอนใต้ของอ�าเภอขุขันธ์ ภูสิงห์ โดยมีลักษณะเป็นพื้นที่สูง เช่น 
ภูดินแดง ภูดิน ภูทอง ซ่ึงสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง* ระหว่าง 150-
200 เมตร ซึ่งส่วนใหญ่มีความสูง 160 เมตร บริเวณขอบด้านทิศใต้จะเป็น
เทือกเขาพนมดงรักทอดยาวในแนวตะวันตกไปตะวันออกเป็นเส้นเขตแดน
ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา โดยเขตเทือกเขานี้ยกสูงเป็นลักษณะเขา
อีโต้ขนานกับแนวละติจูด มีหน้าผาสูงชันทางด้านใต้แล้วค่อยๆ ลาดเอียง
ไปทางเหนือ  มียอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาพนมตาเมือน สูง 673 เมตร 

* จากน้ีเป็นต้นไป เมื่อกล่าวถึงความสูงในภูมิประเทศ จะหมายถึงความสูงเหนือระดับน�้าทะเล 
ปานกลางตลอดทั้งบทความ
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ซึง่อยู่ในเขตอ�าเภอขนุหาญ ทัง้นีมี้การส�ารวจพบช่องเขาซึง่ติดต่อเข้าออกได้
จ�านวน 41 ช่อง ที่ส�าคัญได้แก่ ช่องสะง�า ช่องเปรี๊ยะจ�าบ๊อก (ช่องบก) ช่อง
หัวเสา ในเขตอ�าเภอภูสิงห์ ช่องพระพลัย อ�าเภอขุนหาญ ช่องสระแจง (ช่อง
แปดหลัก) ช่องโดนเอาว์ ช่องบันไดหัก (เขาพระวิหาร) ช่องตาเฒ่า ช่องโพย 
ในเขตอ�าเภอกันทรลักษ์ เป็นต้น  นอกจากนี้เทือกเขาพนมดงรักยังเป็นต้น
ก�าเนิดล�าน�้าหลายสาย ได้แก่ ห้วยส�าราญ ห้วยขะยุง ห้วยทา ห้วยเหนือ 
และห้วยทับทัน ซึ่งทุกสายจะไหลลงสู่แม่น�้ามูลทางตอนเหนือของจังหวัด

2. บริเวณที่รำบลอนลำด ได้แก่ อ�าเภอโนนคูณ เบญจลักษ์ ศรี
รัตนะ (ตอนใต้) ไพรบึง (ตอนใต้) ขุขันธ์ (ตอนเหนือ) และปรางค์กู่ (ตอนใต้) 
ซึง่โดยภาพรวมแล้วครอบคลมุพืน้ทีต่อนกลางของจงัหวดัไปจดเขตทีร่าบสูง
และเทอืกเขาตอนใต้  โดยบรเิวณนีม้ลีกัษณะเป็นทีร่าบสูงลอนลาดจากด้าน
ตะวันออกในเขตอ�าเภอโนนคูณ ผ่านตอนเหนืออ�าเภอเบญจลักษ์ สู่ตอนใต้
อ�าเภอศรีรัตนะ พาดผ่านตอนใต้ของอ�าเภอไพรบึง ทางเหนือของอ�าเภอ
ขุขันธ์จนถึงตอนใต้ของอ�าเภอปรางค์กู่  โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นขอบ

ภำพที ่1  พืน้ท่ีวจิยัซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของเขตพืน้ท่ีสงูบรเิวณเทอืกเขาพนมดงรกัต่อกบัทีร่าบลอนลาด 
(ดัดแปลงแผนที่จาก Google Earth เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561)
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ยกที่ราบด้านตะวันออกของอ�าเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ และขุขันธ์ให้สูงขึ้น 
ซึ่งบริเวณที่ราบลอนลาดนี้มีความสูงระหว่าง 150-169 เมตร โดยพื้นที่ส่วน
ใหญ่มีความสูง 152 เมตร 

ข้อมูลส�ำคัญของแหล่งโบรำณคดีในพื้นที่วิจัย
จากการรวบรวมข้อมูลแหล่งโบราณคดีต่างๆ ในพื้นที่วิจัยซึ่งปรากฏ

ใน “ข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรมศิลปากร” ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ตามแนวเทือก
เขาพนมดงรักต่อเนื่องกับที่ราบลอนลาดนั้นได้พบแหล่งโบราณคดีจ�านวน 
28 แหล่ง ใน 8 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอกันทรลักษ์ ขุขันธ์ ขุนหาญ ภูสิงห์ โนน
คูณ เบญจลักษ์ ไพรบึง และปรางค์กู่ ทั้งนี้ไม่ปรากฏข้อมูลแหล่งโบราณคดี
ในอ�าเภอศรีรัตนะในข้อมูลภูมิสารสนเทศดังกล่าว โดยจ�านวน 28 แหล่ง
นี้รวมถึง “โบราณสถานบนยอดเขาพระวิหาร” ในประเทศกัมพูชาที่ได้รับ
การประกาศการข้ึนทะเบยีนในราชกจิจานุเบกษาโดยกรมศลิปากรเมือ่ พ.ศ.
2483 และ 2502 ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม จากการค้นคว้ารายงานการ
ส�ารวจทางโบราณคดีเบื้องต้นของส�านักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ได้พบ
แหล่งโบราณคดีเพิ่มเติมอีก 7 แหล่ง รวมทั้งเมริกา สงวนวงษ์ (สัมภาษณ์, 
2 ธันวาคม 2559) นักโบราณคดีประจ�าส�านักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี  
ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการส�ารวจพบใบเสมาหินในเขตอ�าเภอกันทรลักษ์ 
ซึ่งผู้วิจัยได้ส�ารวจเพิ่มเติมและพบแหล่งโบราณคดีที่ปรากฏใบเสมาหินศิลา
แลงอีกจ�านวน 3 แหล่ง คือ บ้านเวียงเหนือ วัดหนองไฮ วัดบ้านตระกาจ ดัง
นัน้ในการวจิยันีจ้งึมข้ีอมลูแหล่งโบราณคดทีีใ่ช้ในการศึกษาทัง้ส้ิน 38 แหล่ง 

ทั้งนี้แหล่งโบราณคดีทั้ง 38 แหล่ง กระจายตัวอยู่ในเขตพื้นที่สูงและ
เทอืกเขาจ�านวน 24 แหล่ง และในเขตทีร่าบลอนลาดอกีจ�านวน 14 แหล่ง ซึง่
สามารถจ�าแนกจ�านวนแหล่งโบราณคดตีามอายสุมยั หลกัฐานทางโบราณคดี
ส�าคัญที่พบ รวมทั้งหน้าที่ของแหล่งโบราณคดี (ตารางที่ 1 และ 2) ได้ดังนี้



22 22   

ภำพที่ 2  แผนที่แหล่งโบราณคดีในพื้นที่วิจัย
[ทีม่า: http://gis.finearts.go.th/fineart/previewPrint.aspx (เข้าถงึเมือ่วันที ่31 สงิหาคม 2561)]

ตำรำงที่ 1  แสดงข้อมูลและสาระส�าคัญของแหล่งโบราณคดีในพื้นที่วิจัย
ล�ำดับ ชื่อแหล่ง อ�ำเภอ ยุค สมัย กำรก�ำหนด

อำยุ
หลักฐำนทำง

โบรำณคดีที่ส�ำคัญ
หน้ำที่
แหล่ง

ที่มำ

พื้นที่สูงและเทือกเขำ

1 บ้านสวนกล้วย กันทรลักษ์ ก่อน 
ปวศ

เหล็ก? 2,500 ปีมา
แล้ว

ชิ้นส่วนภาชนะดิน
เผาลายเชือกทาบ 
ขูดขีด กดประทับ 
กะโหลกศีรษะคน 
กระดูกสัตว์

ชุมชน/ที่
อยู่อาศัย

FAD9

2 ภูมิโกกกะปั๊วะ 
(บ้านสังเม็ก)

กันทรลักษ์ ก่อน 
ปวศ

เหล็ก? 2,500 ปีมา
แล้ว

ชิ้นส่วนภาชนะดิน
เผาลายเชือกทาบ 
กดประทับ ขุดเป็น
ร่อง ทาน�้าดินสีแดง

ชุมชน/ที่
อยู่อาศัย

FAD9

3 ภาพสลักหินผา
เขียน

ขุนหาญ ก่อน 
ปวศ

เหล็ก 2,500 ปีมา
แล้ว

ภาพแกะสลักบน
เพิงหิน (ลายเส้น
เรขาคณิต)

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD
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ล�ำดับ ชื่อแหล่ง อ�ำเภอ ยุค สมัย กำรก�ำหนด
อำยุ

หลักฐำนทำง
โบรำณคดีที่ส�ำคัญ

หน้ำที่
แหล่ง

ที่มำ

4 ภาพสลักหินผา
จันทร์แดง

ขุนหาญ ก่อน 
ปวศ

เหล็ก 2,500 ปีมา
แล้ว

ภาพแกะสลักบน
เพิงหิน (ลายเส้น
เรขาคณิต)

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

5 บ้านเวียงเหนือ กันทรลักษ์ ปวศ ทวารวดี พ. 14-16 เสมาหินศิลาแลง
แบบแผ่นที่สลักเส้น
นูนตรงกลาง 
เสมาหินศิลาแลง
แบบแท่งหลาย
เหลี่ยม

พิธีกรรม/
ศาสนา

FAD9

6 วัดหนองไฮ กันทรลักษ์ ปวศ ทวารวดี พ. 14-16 เสมาหินศิลาแลง
แบบแผ่นสลักเส้นนูน
ตรงกลาง 
เสมาหินศิลาแลง
แบบแท่งหลาย
เหลี่ยม

พิธีกรรม/
ศาสนา

FAD9

7 วดับ้านตระกาจ กันทรลักษ์ ปวศ ทวารวดี พ. 14-16 เสมาหินศิลาแลง
แบบแผ่นสลักเส้นนูน
ตรงกลาง 
เสมาหินศิลาแลง
แบบแท่งหลาย
เหลี่ยม

พิธีกรรม/
ศาสนา

FAD9

8 รอย
พระพุทธบาท

ภูสิงห์

ภูสิงห์ ปวศ ทวารวดี? พ. 14-16? รอยพระพุทธบาท
คล้ายรูปฝ่าเท้า
มนุษย์

พิธีกรรม/
ศาสนา

FAD9

9 ช่องตาเฒ่า 
(ปรางค์ศิลา
บ้านเขาโดน

ต๊อล)*

กันทรลักษ์ ปวศ เขมร พ. 15-16 ปราสาทอิฐ ศิลปะ
บาปวน พบจารึก
ที่กรอบประตูเป็น
อักษรเขมรโบราณ 
ภาษาสันสกฤตและ
เขมร ระบุ พ.ศ.
1545

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

10 โบราณสถาน
บนยอดเขาพระ

วิหาร*

กันทรลักษ์ ปวศ เขมร พ. 16-17 ปราสาทหินทราย 
ศิลปะบาปวน-นคร
วัด พบจารึกอักษร
เขมรโบราณ ภาษา
สันสกฤตและเขมร
ระบุ พ.ศ. 1581 
และ พ.ศ. 1664

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD
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ล�ำดับ ชื่อแหล่ง อ�ำเภอ ยุค สมัย กำรก�ำหนด
อำยุ

หลักฐำนทำง
โบรำณคดีที่ส�ำคัญ

หน้ำที่
แหล่ง

ที่มำ

11 ปราสาทตา
เล็ง (ปราสาท

ลุมพุก)

ขุขันธ์ ปวศ เขมร พ. 16-17 ปราสาทอิฐ ศิลปะ
บาปวน-นครวัด

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

12 บ้านปรือใหญ่ 
(ปราสาทบ้าน

ปรือใหญ่)

ขุขันธ์ ปวศ เขมร พ. 16-18 ฐานปราสาทท�าด้วย
ศิลาแลง 
หลักหิน (หินทราย
แท่งสี่เหลี่ยมจัตุรัส)
ภาชนะดินเผาเขมร
ลายขดูขีดรปูฟันปลา 

พิธีกรรม/
ศาสนา

FAD9

13 ปราสาท
ต�าหนักไทร*

ขุนหาญ ปวศ เจนละ-เขมร เจนละ  
พ. 12-13

ปราสาทอิฐ ศิลปะ
บาปวน ราว  
พ. 16-17 สร้างซ้อน
ทับอาคารเดิมที่พบ
ว่าบริเวณฐานทาง
ขึ้นเดิมของปราสาท
ก่อด้วยอิฐซึ่งก�าหนด
อายุอยู่ในช่วง
วัฒนธรรมเจนละ 
หรือวัฒนธรรม
เขมรสมัยก่อนเมือง
พระนคร อายุราว  
พ. 12-13 

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

14 ภูเขาฝ้าย* ขุนหาญ ปวศ เขมร-ล้าน
ช้าง

เขมร  
พ. 15-16

ซากปรักหักพังของ
อิฐและศิลาแลง 
(เขมร) ซากอาคาร 
ฐานท�าด้วยการเรียง
หิน (ล้านช้าง)

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

15 ศิลาจารึกบ้าน
กระมัน*

ขุนหาญ ปวศ เขมร พ. 17-18 ซากปรักหักพังของ
หินทรายและศิลา
แลง
แท่งหินทรายมีจารึก
อักษรเขมรโบราณ 
ภาษาเขมร

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

16 วัดบ้านสิ ขุนหาญ ปวศ ล้านช้าง พ. 22-24 สิม (โบสถ์) พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

17 วัดโสภณวิหาร ขุขันธ์ ปวศ ล้านช้าง พ. 22-24 สิม (โบสถ์) พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

18 บ้านแทรง ขุขันธ์ ปวศ ล้านช้าง พ. 22-24 ธาตุ (เจดีย์) ก่อด้วย
อิฐ ทรงบัวเหลี่ยม

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD
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ล�ำดับ ชื่อแหล่ง อ�ำเภอ ยุค สมัย กำรก�ำหนด
อำยุ

หลักฐำนทำง
โบรำณคดีที่ส�ำคัญ

หน้ำที่
แหล่ง

ที่มำ

19 ธาตุวัดบ้าน
ล�าภู

ขุขันธ์ ปวศ ล้านช้าง พ. 22-24 ธาตุ (เจดีย์) ก่อด้วย
อิฐ ทรงบัวเหลี่ยม

พิธีกรรม/
ศาสนา

FAD9

20 วัดเขียนบูรพา
ราม*

ขุขันธ์ ปวศ ทวารวดี? พ. 22-24 ธาตุ (เจดีย์) ก่อด้วย
อิฐ ทรงสี่เหลี่ยม 
อุโบสถฐานเขียง 
ก่อด้วยอิฐ และ
ข้างอุโสถพบเสมา
หินทรายคล้ายกับ
ศิลปะทวารวดี (?)

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

21 ปราสาทกุด  
(วัดโพธิ์พฤกษ์)*

ขุขันธ์ ปวศ ล้านช้าง พ. 22-24 ธาตุ (เจดีย์) ก่อด้วย
อิฐเป็นชั้นๆ ส่วน
ยอดหักพัง (ยอดกุด)

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

22 วัดเก่าจานใต้ กันทรลักษ์ ปวศ รัตนโกสินทร์ พ. 25 สิม (โบสถ์) สร้างเมื่อ 
84 ปีมาแล้ว

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

23 วดัป่าศรตีาลอย กันทรลักษ์ ปวศ รัตนโกสินทร์ พ. 25 สิม (โบสถ์) ตาม
ประวัติสร้างเมื่อ
ราว พ.ศ. 2473 (ได้
รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อ 
พ.ศ. 2550)

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

24 วัดบ้านเคาะ ขุขันธ์ ปวศ รัตนโกสินทร์ พ. 25 สิม (โบสถ์) ตาม
ประวัติสร้างเมื่อ
ราว พ.ศ. 2336 (ได้
รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อ 
พ.ศ. 2460)

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

พื้นที่รำบลอนลำด

25 บ้านหนองฮาง เบญจลักษ์ ก่อน 
ปวศ

เหล็ก 2,000-
1,500 ป ี
มาแล้ว

ภาชนะดินเผาบรรจุ
กระดูกแบบประเพณี
การฝังศพครั้งที่
สองเช่นเดียวกับ
วัฒนธรรมทุ่งกุลา
ร้องไห้

ชุมชน/ที่
อยู่อาศัย
พิธีกรรม/
ศาสนา

FAD9

26 บ้านสังกัน ไพรบึง ปวศ ทวารวดี พ. 14-16 ชิ้นส่วนแท่งเสมา
หินทรายสี่เหลี่ยม

พิธีกรรม/
ศาสนา

FAD9

27 บ้านคูขาด ไพรบึง ปวศ เขมร พ. 16-18 บาราย (สระน�้า
โบราณ)

ชุมชน/ที่
อยู่อาศัย
พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD
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ล�ำดับ ชื่อแหล่ง อ�ำเภอ ยุค สมัย กำรก�ำหนด
อำยุ

หลักฐำนทำง
โบรำณคดีที่ส�ำคัญ

หน้ำที่
แหล่ง

ที่มำ

28 บ้านคูสี่แจ ไพรบึง ปวศ เขมร พ. 16-18 บาราย (สระน�้า
โบราณ)

ชุมชน/ที่
อยู่อาศัย
พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

29 บ้านช�าแระ ไพรบึง ปวศ เขมร พ. 16-18 บาราย (สระน�้า
โบราณ)

ชุมชน/ที่
อยู่อาศัย
พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

30 บ้านพะเเวะ (1) ไพรบึง ปวศ เขมร พ. 16-18 บาราย (สระน�้า
โบราณ)

ชุมชน/ที่
อยู่อาศัย
พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

31 บ้านพะเเวะ (2) ไพรบึง ปวศ เขมร พ. 16-18 บาราย (สระน�้า
โบราณ)

ชุมชน/ที่
อยู่อาศัย
พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

32 บ้านสลักได ไพรบึง ปวศ เขมร พ. 16-18 บาราย (สระน�้า
โบราณ)

ชุมชน/ที่
อยู่อาศัย
พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

33 บ้านหนองอารี ไพรบึง ปวศ เขมร พ. 16-18 บาราย (สระน�้า
โบราณ)

ชุมชน/ที่
อยู่อาศัย
พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

34 ปราสาทเยอ* ไพรบึง ปวศ เขมร พ. 16-17 ปราสาทอิฐบนฐาน
ศิลาแลง ศิลปะ

บาปวน

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

35 ปราสาทบ้านกู่ 
(กู่ปรางค์กู่)*

ปรางค์กู่ ปวศ เขมร พ. 17 ปราสาทบนฐานศิลา
แลง ศิลปะนครวัด

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

36 วัดปราสาท
ทามจาน 

(ปราสาทบ้าน
สมอ)*

ปรางค์กู่ ปวศ เขมร พ. 18 อโรคยศาลา สร้าง
ด้วยศิลาแลง ศิลปะ

บายน

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

37 วัดหนองดินด�า โนนคูณ ปวศ ล้านช้าง พ. 22-24 สิม (โบสถ์) พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD

38 พระธาตุจังเกา 
(ธาตุจังเกา)*

ไพรบึง ปวศ ล้านช้าง พ. 22-24 ธาตุ (เจดีย์) และ
วิหาร ก่อด้วยอิฐ

สอดิน

พิธีกรรม/
ศาสนา

GIS-
FAD
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ที่มา: ดัดแปลงข้อมูลจาก http://gis.finearts.go.th/fineart/previewPrint.aspx (เข้าถึงเมื่อ 
วันที่ 28 มีนาคม 2559)

หมายเหตุ: 
1. ก่อน ปวศ หมายถึง ยุคก่อนประวัติศาสตร์ / ปวศ หมายถึง ยุคประวัติศาสตร์ / พ. หมาย

ถึง พุทธศตวรรษที่...
2. GIS-FAD หมายถึง ข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศของกรมศิลปากร 
3. FAD9 หมายถึง ข้อมูลจากส�านักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี (เอกสาร/การสัมภาษณ์)
4. * หมายถึง แหล่งโบราณคดีหรือโบราณสถานในพื้นที่วิจัยที่กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้น

ทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ�านวน 11 แหล่ง

ตำรำงที ่2  แสดงจ�านวนแหล่งโบราณคดใีนพืน้ทีว่จิยัแยกตามยคุสมยั พืน้ที่ 
และหน้าที่ของแหล่ง

ยุค สมัย ที่สูงและเทือกเขำ
(จ�านวน)

ที่รำบลอนลำด
(จ�านวน)

หน้ำที่ของแหล่ง รวม
H R H+R

ก่อนประวัติศาสตร์ เหล็ก 4 1 2 2 1 5

ประวัติศาสตร์

ทวารวดี 4 1 0 5 0 5

เจนละ 1 0 0 1 0 1

เขมร 6 10 0 10 6 16

ล้านช้าง 6 2 0 8 0 8

รัตนโกสินทร์ 3 0 0 3 0 3

รวม 24 14 2 29 7 38

หมายเหตุ:  H (Habitation site) หมายถึง แหล่งชุมชน/ที่อยู่อาศัย 
 R (Ritual site) หมายถึง แหล่งพิธีกรรม/ศาสนา 
 H+R หมายถงึ แหล่งท่ีปรากฏหลักฐานท้ังเป็นทีอ่ยูอ่าศัยและเป็นแหล่งพิธกีรรม/ศาสนา
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ข้อเสนอเรื่องพัฒนำกำรทำงโบรำณคด ี
เทือกเขำพนมดงรักฝั่งตะวันออกจำกกรอบแนวคิด 
“ล�ำดับชั้นของกำรตั้งถิ่นฐำน” 

จากแหล่งโบราณคดีในพื้นที่วิจัยจ�านวน 38 แหล่ง สามารถจ�าแนก
ได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตามอายุสมัย ได้แก่ (1) กลุ่มแหล่งโบราณคดียุคก่อน
ประวัติศาสตร์ และ (2) กลุ่มแหล่งโบราณคดียุคประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ใน
การวิเคราะห์เพ่ือน�าเสนอผลการศึกษาน้ันสามารถท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การกระจายตัวของแหล่งโบราณคดีใน “แนวระนาบ” ได้แก่การพิจารณา
กลุ่มแหล่งโบราณคดีต่างๆ ที่มีอายุร่วมสมัยกัน โดยพิจารณาจากบริบท
ของสภาพภูมิศาสตร์ ปัจจัยแวดล้อมทางธรรมชาติ และหน้าที่ของแหล่ง
โบราณคด ีส่วนการประเมินแหล่งโบราณคดใีน “แนวด่ิง” ในประเด็นขนาด
ของแหล่งโบราณคดีนั้นยังไม่สามารถท�าได้เนื่องจากข้อจ�ากัดของข้อมูล 
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 

ภำพที่ 3  การกระจายตัวของแหล่งโบราณคดีในพื้นที่วิจัย
(ดัดแปลงแผนที่จาก Google Earth เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561)

 แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในเขตที่สูงและเทือกเขา
 แหล่งโบราณคดียุคประวัติศาสตร์ในเขตที่สูงและเทือกเขา
 แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในเขตที่ราบลอนลาด
 แหล่งโบราณคดียุคประวัติศาสตร์ในเขตที่ราบลอนลาด
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ทั้งนี้ในการวิเคราะห์แหล่งโบราณคดีในพื้นที่วิจัยด้วยกรอบแนวคิด
ล�าดบัการตัง้ถ่ินฐานน้ันน�าไปสูข้่อเสนอเรือ่งพฒันาการทางโบราณคดีเทอืก
เขาพนมดงรักฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 

1. ยุคก่อนประวัติศำสตร์ตอนปลำย (สมัยเหล็ก)
ในเขตพื้นที่สูงและเทือกเขาที่ต่อเนื่องกับที่ราบลอนลาดนั้นปรากฏ

แหล่งโบราณคดใีนยคุก่อนประวตัศิาสตร์จ�านวน 5 แหล่ง ซ่ึงทัง้หมดก�าหนด
อายุอยู่ในช่วงสมัยเหล็ก อายุราว 2,500-1,500 ปีมาแล้ว ได้แก่ บ้านสวน
กล้วย ภูมิโกกกะปั๊วะ (บ้านสังเม็ก) ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย (ชุมชนโบราณ) 
ในเขตเทือกเขา และบ้านหนองฮางชุมชนโบราณในเขตพื้นที่ราบลอนลาด 
ดังที่พบหลักฐานจากการส�ารวจ เช่น ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ 
ลายขูดขีด ลายกดประทับ ช้ินส่วนกะโหลกศีรษะคน ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ 
ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก นอกจากชุมชนโบราณทั้ง 3 แหล่งแล้วยังพบ
แหล่งที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในเขตเทือกเขาด้วยอีก 2 แหล่ง ได้แก่ ภาพ
สลักหินที่ผาเขียนและผาจันทร์แดง ทั้งนี้แหล่งโบราณคดีทั้ง 5 แหล่งนั้น
ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงตามแนวเทือกเขาพนมดงรักต่อเนื่องสู่ที่ราบลอนลาดเชิง
เขา โดยมีพืน้ท่ีลุม่น�า้ของล�าห้วยหลายสายทีก่�าเนดิจากเทอืกเขาพนมดงรกั 
เช่น ห้วยทา ห้วยตาจู ห้วยตามาย ห้วยจันทน์ ห้วยขะยุง หล่อเลี้ยง ทั้งนี้
ภูมิประเทศอันเป็นพ้ืนที่สูงน้ีจัดเป็นภูมิสัณฐานอันเป็นลักษณะเด่นเฉพาะ 
(Typical Characteristic) ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมแบบแผนการด�ารงชีวิต 
ตลอดจนแบบแผนทางวัฒนธรรมของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ กล่าว
คอืแบบแผนการยงัชพีของมนุษย์ในช่วงเวลาดงักล่าวนัน้ นอกจากจะปรากฏ
หลักฐานการเกษตรกรรมและการใช้เครื่องมือเหล็กแล้ว ยังมีการพ่ึงพา
ธรรมชาตอิยูม่าก ได้แก่ การเร่ร่อนเกบ็ของป่าล่าสัตว์ (Hunting-gathering/
Foraging) อย่างไรกต็าม การใช้พืน้ท่ีป่าในเขตเทอืกเขาและทีส่งูของมนษุย์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ นอกจากเพื่อการเก็บของป่าล่าสัตว์ทั้งสัตว์บกและ
สัตว์น�้าแล้ว ยังพบว่ามนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก
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ใช้ชีวิตอย่างสัมพันธ์กับพื้นท่ีสูงโดยเฉพาะตามภูเขาเพื่อจุดประสงค์ในการ
ประกอบพธิกีรรม เช่น พธิกีรรมเกีย่วกบัความตาย (Mortuary Ritual) ทัง้นี้
รายงานการส�ารวจและขุดค้นทางโบราณคดีหลายแห่ง ได้ระบุรายละเอียด
ถึงการใช้พ้ืนท่ีต่างๆ ตามภูเขาและเทือกเขาเพื่อใช้ท�าพิธีกรรมฝังศพ เช่น 
การวางศพลงบนพื้นแล้วน�าหินหรือดินมากองปิดทับศพจนมิดชิด รวมทั้ง
การขุดหลุมฝังศพซึ่งสามารถพบได้ทั้งตามซอกเขาและภายในคูหาถ�้าต่างๆ 
เช่น ถ�้าเขาทะลุ ถ�้าเม่น ถ�้าเพชรคูหา ในบริเวณบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี  
(สุรินทร์ ภู่ขจร และคณะ 2524: 196) นอกจากการใช้พื้นที่สูงตามภูเขา
เพื่อพิธีกรรมฝังศพแล้ว ยังพบว่าตามผนังหินและผนังถ�้าทั่วโลกถูกใช้เป็น
พื้นที่ในการแสดงออกทางศิลปกรรม ท้ังในรูปแบบภาพเขียนสีและภาพ
สลัก ซึ่งนักโบราณคดีได้ประเมินถึงนัยหรือจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์
ภาพศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนผนังหินตามภูเขาหรือภายในถ�้า
ไว้หลากหลายแนวทาง รวมถึงจุดประสงค์หลักประการหนึ่งคือเป็นงาน
ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่าง
หน่ึง ดังนัน้ภาพศลิปกรรมในรปูแบบภาพสลกัทีแ่หล่งภาพสลักผาเขยีนและ
ผาจันทร์แดงจึงมีความเป็นไปได้ที่อาจสัมพันธ์กับจุดประสงค์เชิงพิธีกรรม 
รวมท้ังพื้นที่อันเป็นที่ต้ังของภาพสลักท้ังสองแหล่งนั้นก็อาจเป็นพื้นที่เพื่อ
การประกอบพิธีกรรมรปูแบบหนึง่ ซึง่จ�าเป็นต้องได้รบัการศกึษาค้นคว้าและ
วิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไปว่าเป็นการประกอบพิธีกรรมใด

การพบแหล่งภาพสลักหินในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตามภูเขาซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาพนมดงรักยังช้ีให้เห็นลักษณะเฉพาะของการ
เลือกใช้พื้นท่ีและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ซ่ึงสัมพันธ์กับรูปแบบโครงสร้าง
สงัคมในลกัษณะสงัคมท่ียงัไม่ซับซ้อน กล่าวคอือาจเป็นสังคมขนาดเล็กและ
จ�านวนประชากรมีไม่มากนัก ดังปรากฏการใช้พ้ืนที่แคบตามหน้าผาบน
พืน้ทีส่งูเพือ่แสดงออกทางพิธกีรรมดงักล่าว ซ่ึงสอดคล้องกบัการเคล่ือนย้าย
เร่ร่อนไปตามป่าหรือภูเขาเพือ่การด�ารงชพีโดยการเก็บของป่าล่าสัตว์ ขณะ
เดยีวกนัก็ได้อาศยัพ้ืนท่ีตามจดุต่างๆ ท่ีเหมาะสมบนเทอืกเขาส�าหรบัใช้เป็น
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พื้นที่ประกอบพิธีกรรม โดยบริเวณผาเขียนและผาจันทร์แดงอาจเป็นส่วน
หนึ่งของการประกอบพิธีกรรมในอดีตช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ อย่างไร
ก็ตาม นอกจากพบแหล่งพิธีกรรมบนภูเขาดังกล่าวแล้ว ยังปรากฏหลักฐาน 
ประเพณีฝังศพท่ีบ้านหนองฮางในพ้ืนท่ีราบลอนลาดอีกด้วย โดยมีการพบ
ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกแบบประเพณีการฝังศพคร้ังที่สองเช่นเดียวกับ
หลักฐานการฝังศพในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายของวัฒนธรรมทุ่ง
กุลาร้องไห้ (กรมศิลปากร ม.ป.ป. : ไม่มีเลขหน้า) ซึ่งอาจเป็นนัยส�าคัญ
ประการหนึง่ทีแ่สดงถงึการตดิต่อสมัพนัธ์กนัในภูมภิาคระหว่างลุ่มน�า้มลู-น�า้
ชกีบัพ้ืนทีใ่นเขตเทือกเขาทางตอนใต้ของลุม่น�า้มลูในยคุก่อนประวติัศาสตร์
ตอนปลาย

หลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบจากการส�ารวจในพ้ืนที่วิจัยยังบ่งชี้ว่า
พัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์โบราณในเขตนี้เริ่มพัฒนาเป็น
สังคมซับซ้อนข้ึนในช่วงสมัยประวัติศาสตร์ หรือช่วงเวลาที่มีการใช้อักษร
หรือภาษาเขียนเพื่อการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ โดยภาพรวมแล้วพบว่า 
ในแถบนีป้รากฏชมุชนโบราณในสมยัประวตัศิาสตร์กระจายตวักว้างขวางขึน้ 
ในเชิงพ้ืนที่ รวมท้ังมีปริมาณเพิ่มข้ึนด้วยอย่างต่อเนื่องตามล�าดับเวลาของ
ยุคสมัย ทั้งนี้ในภาพรวมของช่วงสมัยประวัติศาสตร์นั้นนอกจากการพัฒนา
เป็นสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่มีการเพิ่มปริมาณของ
ประชากรอย่างชัดเจน โดยปรากฏจ�านวนแหล่งโบราณคดีที่เพิ่มมากขึ้นถึง 
33 แหล่งในบริเวณที่ราบลอนลาด ดังนั้นจึงพบว่ามีการตั้งถิ่นฐานกระจาย
ลงมาจากเขตที่สูงลงสู่ที่ราบมากขึ้น ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายลงสู่พ้ืนที่ราบน้ัน 
เหตุผลหนึ่งก็เพ่ืออาศัยพ้ืนท่ีส�าหรับการเพาะปลูกและอาศัยแหล่งน�้าตาม
ล�าน�้าสายต่างๆ ในการหล่อเลี้ยงพื้นท่ีเกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอ
ต่อการยงัชพีส�าหรับประชากรท่ีเพ่ิมจ�านวนมากขึน้ในชมุชนต่างๆ นอกจาก
นั้นยังอาศัยล�าน�้าเพื่อเป็นเส้นทางในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ท้ัง
ในแง่การติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขายและการไปมาหาสู่ตามสายสัมพันธ์ทาง
เครือญาติ
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2. วัฒนธรรมเจนละและทวำรวดี (รำวพุทธศตวรรษที่ 12-16)
ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-16 ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ประกอบด้วยบริเวณลุ่มแม่น�้าโขง แม่น�้ามูล และแม่น�้าชี ได้เจริญขึ้นเป็น
บ้านเมืองอย่างเตม็ทีแ่ละมกีารรบัและปรบัใช้วฒันธรรมบางอย่างจากอนิเดยี
ซ่ึงแพร่เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยจ�านวน 2 ทางด้วยกัน (ศรี
ศักร วัลลิโภดม 2546: 144-146; สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, รศ. ดร. ม.ร.ว. 2537: 
30-32) กล่าวคือ 

(1) “วฒันธรรมเจนละ” หรอื “วัฒนธรรมเขมรสมยัก่อนเมอืงพระคร” 
ซึง่เป็นวฒันธรรมเนือ่งในศาสนาพราหมณ์จาก “แคว้นเจนละ” ทีป่รากฏขึน้
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในราวพทุธศตวรรษที ่12-14 โดยแพร่
จากบริเวณปากแม่น�้าโขงทางใต้และตะวันออกในเขตกัมพูชาและประเทศ
เวียดนาม ซึ่งปรากฏหลักฐานของวัฒนธรรมเจนละกระจายตัวอย่างหนา
แน่นบริเวณลุ่มแม่น�้ามูลตอนปลาย-แม่น�้าชีตอนล่าง โดยพบหลักฐานการ
ก่อสร้างศาสนสถานในคติพราหมณ์-ฮินดู อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 
(ธิดา สาระยา 2546: 9-10) ทั้งนี้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ปราสาท
ต�าหนักไทร อ�าเภอขุนหาญ ได้พบว่ามีการก่อสร้างทับซ้อนกันหลายสมัย 
กล่าวคือ บริเวณฐานทางขึ้นปราสาทก่อด้วยอิฐซึ่งก�าหนดอายุอยู่ในช่วง
วัฒนธรรมเจนละหรือวัฒนธรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12-13 จึงเป็นหลักฐานส�าคัญที่แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมเจนละ
หรือเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครได้เริ่มแพร่เข้ามายังเทือกเขาพนมดงรัก 
ฝั่งประเทศไทยตัง้แต่ในราวพทุธศตวรรษที ่12-13 หลังจากนั้นจึงพบชมุชน
เขมรสมยัเมอืงพระนครกระจายตัวอย่างหนาแน่นตัง้แต่ในราวพุทธศตวรรษ
ที่ 15 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 (รุ่งโรจน์ 
ธรรมรุ่งเรือง 2548: 98)

(2) “วัฒนธรรมทวารวดี” นอกจากวัฒนธรรมเจนละแล้ว ในช่วง
ต่อมาราวพุทธศตวรรษท่ี 14-16 ยังปรากฏหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนโบราณอันมีคติความเชื่อเนื่องในพระพุทธศาสนาจากภาคกลางของ
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ประเทศไทยท่ีรับผ่านมาทางช่องเขาในเขตเทือกเขาเพชรบูรณ์ ดงพญา
เย็นและพนมดงรักกระจายลงสู่ที่ลุ่มของล�าน�้าต่างๆ แล้วจึงผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถ่ินเดิมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยก่อให้เกิดคติการ
สร้างเสมาหินปักตามเนินดินในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 14-16 ดังปรากฏ
แหล่งโบราณคดีจ�านวน 6 แหล่ง คือ ในเขตเทือกเขา ได้แก่ บ้านเวียงเหนือ 
วัดหนองไฮ วัดบ้านตระกาจ อ�าเภอกันทรลักษ์* และวัดเขียนบูรพาราม** 

อ�าเภอขุขันธ์ ซ่ึงหลักฐานส�าคัญท่ีพบคือเสมาหินศิลาแลงแบบแผ่นที่สลัก
เส้นนูนตรงกลาง เสมาหินศิลาแลงแบบแท่งหลายเหลี่ยม รวมทั้งพบชิ้น
ส่วนแท่งเสมาหินทรายสี่เหลี่ยมที่บ้านสังกัน อ�าเภอไพรบึง ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
ที่ราบลอนลาด นอกจากน้ียังพบหลักฐานประเภทรอยพระพุทธบาทคล้าย
รูปฝ่าเท้ามนษุย์ท่ีแหล่งพระพุทธบาทภูสงิห์ อ�าเภอภสูงิห์ ซึง่อยูใ่นเขตพืน้ที่
สงูและเทอืกเขา ซึง่มลีกัษณะคล้ายคลงึกบัรอยพระพุทธบาทศิลปะทวารวดี
ที่โบราณสถานสระมรกต จังหวัดปราจีนบุรี (กรมศิลปากร ม.ป.ป. : ไม่มี
เลขหน้า) ซึ่งต่างบ่งชี้ถึงหน้าที่ส�าคัญของแหล่งท่ีเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและ
ศาสนา กล่าวคือ ข้อความจากจารึกได้ระบุถึงการเป็นเครื่องหมายของเขต
พัทธสีมาสงฆ์ในพุทธศาสนา รวมทั้งอาจสัมพันธ์กับความเชื่อท้องถ่ินเรื่อง
ผีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ดังพบการปักใบเสมาในแหล่งที่เกี่ยวข้องกับ
ความตาย เช่น ที่บ้านตาดทอง จังหวัดยโสธร การปักใบเสมาแบบไม่มี
ระเบยีบแบบแผน หรือบางแห่งมีการเคลือ่นย้ายมาไว้ทีว่ดัของชมุชนปัจบุนั 
(รุ่งโรจน์ ธรรมรุง่เรือง 2561: 346-349) ทัง้นีก้ารปรากฏหลักฐานวฒันธรรม
ทวารวดีในเขตอ�าเภอกันทรลักษ์ ขุขันธ์ ภูสิงห์ และไพรบึงนั้น เป็นข้อบ่งชี้
ว่าวัฒนธรรมทวารวดมีขีอบเขตทัง้บรเิวณทีส่งูและเทอืกเขาต่อเนือ่งสู่ทีร่าบ

* บ้านเวยีงเหนอืมีลักษณะเป็นเนนิดนิชมุชนโบราณท่ียังปรากฏหลกัฐานใบเสมาหนิศลิาแลงกระจาย
ตวัอยูท่ัว่ไปบนเนนิดินหมู่บ้าน ส่วนวัดหนองไฮและวัดบ้านตระกาจนัน้เป็นสถานทีเ่กบ็รักษาใบเสมา
หินศิลาแลงที่รวบรวมได้จากภายในบริเวณหมู่บ้าน
** ข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศของกรมศิลปากรระบุเพิ่มเติมว่าในเขตพ้ืนที่สูงและเทือกเขาน้ัน
มีการพบใบเสมาหินทราย ศิลปะทวารวดีท่ีข้างอุโบสถในวัฒนธรรมล้านช้างของวัดเขียนบูรพา
ราม อ�าเภอขุขันธ์
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ลอนลาด ซ่ึงเป็นไปได้ว่าชุมชนต่างๆ เหล่านี้อาจมีการอยู่อาศัยของผู้คน 
มาตัง้แต่ในยคุก่อนประวตัศิาสตร์ตอนปลายสมยัเหลก็และต่อเนือ่งเข้าสู่ช่วง
ต้นประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับชุมชนทวารวดีแห่งอื่นๆ ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เช่น บ้านก้านเหลือง จังหวัดอุบลราชธานี เนินอุโลก จังหวัด
นครราชสีมา เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมืองกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม โนนเมือง จังหวัดขอนแก่น และภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี 
ล้วนปรากฏหลักฐานของชุมชนทวารวดีต่อเน่ืองมาจากชุมชนในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลายยุคเหล็กท้ังสิ้น (Higham & Thosarat 2012: 
234-236) นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาโบราณสถานในวฒันธรรมทวารวดเีหล่านี ้
ยังปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์กับศิลปะและวัฒนธรรม
เขมรที่แผ่เข้ามายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอีก
ด้วย (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง 2558: 257-260) ดังนั้นชุมชนทวารวดีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและแถบเทือกเขาพนมดงรักนี้ นอกจากจะเป็นชุมชน
ทีอ่ยูอ่าศยัต่อเนือ่งจากยคุก่อนประวตัศิาสตร์ตอนปลายแล้ว ยงัอาจมคีวาม
สัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมรตอนต้นจากแม่น�้าโขงตอนล่างที่เริ่มแผ่เข้ามาใน
ช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 ด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานนี้ยังต้อง
อาศัยผลการส�ารวจและขุดค้นทางโบราณคดีในพ้ืนที่วิจัยนี้เพื่อตรวจสอบ
ต่อไป

3. วัฒนธรรมเขมร (รำวพุทธศตวรรษที่ 15-18)
ในช่วงเวลาที่วัฒนธรรมทวารวดียังเจริญรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนแถบนี้

ระหว่างพทุธศตวรรษที ่14-16 นัน้ ยงัปรากฏหลกัฐานว่าเป็นช่วงทีป่ระชากร
โบราณแถบนี้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมแบบเขมรสมัยเมืองพระนครอีก
ด้วย ทั้งนี้ในราวพุทธศตวรรษที่ 15 ได้เร่ิมปรากฏชุมชนเขมรสมัยเมือง
พระนคร ซึง่กล่าวได้ว่าเป็นช่วงท่ีเกิดการขยายตวัของประชากรเพิม่มากขึน้
อย่างชัดเจนและมีนัยส�าคัญ ดังปรากฏแหล่งในวัฒนธรรมเขมรทั้งโบราณ
สถานและบารายจ�านวนมากถึง 17 แหล่ง ซึ่งครอบคลุมภูมิประเทศทั้งเขต
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ทีส่งูและเขตทีร่าบลอนลาด อย่างไรกด็ ีเมือ่จ�าแนกตามลักษณะภมูปิระเทศ
แล้วพบว่าชมุชนเขมรโบราณปรากฏหนาแน่นในเขตทีร่าบจ�านวน 10 แหล่ง 
ในเขตที่สูงจ�านวน 7 แหล่ง

เม่ือพิจารณาตามล�าดับเวลาสมัยย่อยในช่วงวัฒนธรรมเขมรนั้นพบ
ว่ากลุ่มชุมชนในช่วงเวลาที่เก่ากว่าจะกระจายตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่สูง เช่น 
โบราณสถานบนยอดเขาพระวิหารในประเทศกัมพูชา อีกทั้งโบราณสถาน
ในประเทศไทย ได้แก่ ปรางค์ศิลาช่องเขาโดนต๊อล เขตอ�าเภอกันทรลักษ์ 
ปราสาทต�าหนักไทร ภูเขาฝ้าย (ปราสาทภูฝ้าย) ในพื้นที่อ�าเภอขุนหาญ  
ปราสาทบ้านปรือใหญ่ ปราสาทตาเลง็ ในเขตอ�าเภอขขัุนธ์ ซึง่เป็นกลุม่ชมุชน
และโบราณสถานท่ีสามารถก�าหนดอายไุด้ตัง้แต่ช่วงพทุธศตวรรษที ่15-18*  
(กรมศิลปากร 2559; รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง 2548: 98; ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน) 2549; สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, รศ. ดร. ม.ร.ว. 2537: 
65-66) ซึ่งการที่ปรากฏชุมชนและโบราณสถานหนาแน่นในเขตพื้นที่สูง
นี้อาจสัมพันธ์กับปัจจัยหลักในการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานหรือที่ตั้งศาสนสถาน 
ได้แก่ คติความเชื่อ และการเข้าถึงวัตถุดิบในการก่อสร้างศาสนสถาน 

ทัง้นีใ้นเขตทีส่งูนัน้พบว่ามศีาสนสถานจ�านวนหนึง่ซ่ึงเป็นศาสนสถาน
ภายใต้คติพราหมณ์-ฮินดู ท่ีได้ถูกสร้างข้ึนบนยอดเขา จึงกล่าวได้ว่าที่ต้ัง
ศาสนสถานเหล่านั้นมีลักษณะเป็นศาสนบรรพตอย่างแท้จริง คือเป็นพื้นที่
ที่ถูกเลือกให้เป็นเสมือนหน่ึงเขาไกรลาสอันเป็นศูนย์กลางจักรวาลซึ่งเป็น
ที่สถิตของเทพเจ้าสูงสุดตามคติความเชื่อ ดังนั้นการเลือกใช้พื้นที่สูงตาม
แนวเขาหรือยอดเขาเพื่อตั้งถิ่นฐานและก่อสร้างศาสนสถานจึงอยู่ภายใต้
เหตุผลเร่ืองคติความเชื่อเป็นส�าคัญ นอกจากนั้นยังพบว่าสภาพธรรมชาติ
ตามแนวเขาในเขตท่ีสงูมีความเหมาะสมให้สามารถดัดแปลงทรพัยากรตาม
ธรรมชาติเพื่อใช้งานตามคติความเชื่ออื่นๆ ด้วย เช่น ลักษณะลาดชันส่งผล
ให้เกิดการไหลของน�้าตามเส้นทางน�้าธรรมชาติจากที่สูงลงสู่ท่ีต�่า จึงพบว่า
มีการดดัแปลงลานหนิในพืน้ท่ีลาดเทบรเิวณผามออแีดงทีม่นี�า้ไหลผ่านตาม

* ดูรายละเอียดการก�าหนดอายุโบราณสถานเขมรเหล่านี้ได้ในตารางที่ 1
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ธรรมชาติให้เป็นแหล่งประดิษฐานศิวลึงค์ร่วมกับฐานโยนีเพื่อให้น�้าที่ไหล
ผ่านโยนีและศิวลึงค์ดังกล่าวกลายเป็นน�้าศักดิ์สิทธิ์ 

นอกจากความสอดคล้องกับคตทิางศาสนาตามทีก่ล่าวแล้ว อาจกล่าว
ได้ว่าเขตพืน้ทีส่งูยงัมคีวามเหมาะสมในฐานะทีเ่ป็นแหล่งวตัถดิุบ โดยเฉพาะ
หินทรายซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการก่อสร้างเทวสถานทุกแห่งในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 16-17 ที่ส�าคัญคือได้ปรากฏพบร่องรอยของแหล่งหินโบราณ 
ทีเ่ป็นแหล่งสกัดหนิเพือ่น�าไปก่อสร้างเทวสถาน เช่น แหล่งตัดหนิบรเิวณเชงิ
เขาพระวิหาร แหล่งตัดหินบนยอดภูฝ้าย 

ต่อมาได้ปรากฏชมุชนและศาสนสถานในสมยัหลงั ได้แก่กลุ่มโบราณ
สถานในพุทธศตวรรษท่ี 18 ซึง่สร้างข้ึนบนท่ีราบลอนลกูคลืน่ กรณเีช่นนีอ้าจ
กล่าวได้ว่าในช่วงหลังนั้นความซับซ้อนทางสังคมวัฒนธรรมซ่ึงเพิ่มมากขึ้น
นั้นสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญกับการเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรดังได้กล่าว
แล้วข้างต้น ดงันัน้พืน้ท่ีราบจงึมีความส�าคญัอย่างยิง่ในฐานะท่ีเป็นพืน้ทีก่าร
ผลิตข้าว โดยเฉพาะการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีการท�านาด�า (Wet rice 
Cultivation) หรือการท�านาน�า้ขัง ซึง่ต้องอาศัยพืน้ท่ีกว้างใหญ่และดดัแปลง
พื้นที่เพื่อการกักเก็บน�้าหล่อเลี้ยงข้าวที่ปลูกไว้ ดังนั้นในช่วงที่สังคมซับซ้อน
มากขึ้นจึงมีชุมชนหนาแน่นขึ้นและกระจายลงมาในเขตที่ราบ อีกทั้งในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีการวางโครงสร้างระบบสาธารณูปโภค 
ในรูปแบบโรงพยาบาลประจ�าชุมชนกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ จึงได้พบ
ว่ามีศาสนสถานประจ�าโรงพยาบาลสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปรากฏอยู่ใน
แถบนี้ ได้แก่ ศาสนสถานประจ�าโรงพยาบาล ณ ปราสาทบ้านสมอ อ�าเภอ
ปรางค์กู่ (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, รศ. ดร. ม.ร.ว. 2537: 66) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าที่
ตั้งของโรงพยาบาลนี้เป็นต�าแหน่งที่เหมาะสมในแง่รัศมีการให้บริการกับ
ชุมชนต่างๆ โดยรอบ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนสถานประจ�า
โรงพยาบาลกับร่องรอยชุมชนโบราณที่มิได้ตั้งข้ึนอย่างโดดเด่ียว หากแต่
เป็นการสร้างขึ้นในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ รวมทั้งยังมีขนาดที่แตกต่างกัน
ด้วย ดังปรากฏหลักฐานในจารึกที่กล่าวถึงจ�านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
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ในโรงพยาบาลซึง่มผีลมาจากปัจจยัด้านต่างๆ เช่น สภาพภูมศิาสตร์ทีเ่อือ้ต่อ
การอยู่อาศัยและการท�ากินของผู้คนในอดีต ความหนาแน่นของประชากร 
ขนาดของชุมชนโบราณ ทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น เกลือหรือเหล็ก) ตลอด
จนความใกล้-ไกลจากศนูย์กลางการปกครองทีเ่มอืงพระนครหลวง ซ่ึงปัจจยั
ต่างๆ เหล่านีล้้วนมีผลต่อการเลอืกท่ีตัง้โรงพยาบาล  ขนาดของโรงพยาบาล  
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ตลอดจนขอบเขตการรองรับผู้ป่วยใน
รัศมีพื้นที่ที่มีระยะทางใกล้-ไกล แตกต่างกันออกไป (ทิพย์วรรณ วงศ์อัสส
ไพบูลย์ 2555: 424-425)

4. วัฒนธรรมล้ำนช้ำง (รำวพุทธศตวรรษที่ 23-24)
ภายหลังจากวัฒนธรรมเขมรเสื่อมลงแล้วนั้น กลุ่มประชากรใน

วัฒนธรรมใหม่ ได้แก่วัฒนธรรมล้านช้างก็เริ่มปรากฏขึ้นในภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอืตอนล่างตัง้แต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 23 เป็นต้นมา ซึง่ชุมชนล้านช้าง
หลายแห่งปรากฏการตัง้ถิน่ฐานทบัซ้อนอยูบ่นชมุชนในวฒันธรรมเขมรก่อน
หน้านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้กลุ่มประชากรใหม่จะแพร่เข้ามาแต่ก็ยังเลือก
ตั้งถิ่นฐานอยู่บนพื้นที่ที่เคยมีการตั้งถิ่นฐานมาก่อน โดยเฉพาะในเขตที่ราบ 
ลอนลาด จึงบ่งชี้ให้เห็นว่าผู้คนในช่วงที่สังคมซับซ้อนมากขึ้นและประชากร
มากขึ้นในแต่ละยุคสมัยนั้น มีแนวความคิดร่วมกันอย่างหนึ่งคือการตั้ง
ถิน่ฐานบนพืน้ทีร่าบเพ่ือรองรับการตัง้ถ่ินฐานของประชากรจ�านวนมาก รวม
ทั้งอาศัยพื้นที่กว้างใหญ่ส�าหรับการเพาะปลูกข้าว 

5. วัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นต้นมำ) 
ภายหลังจากท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ผนวกเป็นดินแดนส่วน

หนึง่ของสยามแล้วนัน้ การต้ังถิน่ฐานในสมยันีส่้วนมากปรากฏอยูใ่นเขตพืน้ที่
สูง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าปัจจัยที่ผู้คนในสมัยหลังมากๆ เลือกตั้งถิ่นฐานบนเขต
ทีส่งูปราศจากความเกีย่วข้องกบัคตคิวามเชือ่หรอืการผลิตภาคเกษตรกรรม
แบบนาน�า้ขงัในทีร่าบลุม่ แต่อาจเกีย่วข้องกบัวตัถปุระสงค์อืน่ๆ เช่น การท�า
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ไร่ หรือเส้นทางการติดต่อระหว่างผู้คนสองฝั่งพนมดงรัก ซึ่งสามารถติดต่อ
ไปมาหาสู่กันได้ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ ผ่านตามช่องเขาซึ่งมีอยู่จ�านวนมาก
ตลอดแนวเทือกเขาพนมดงรัก 

บทสรุป
ผลการศกึษาบ่งชีว่้ามจี�านวนชมุชนก่อนประวัติศาสตร์น้อยกว่าชมุชน

สมัยประวัติศาสตร์อย่างมีนัยส�าคัญในเชิงปริมาณ กล่าวคือ มีชุมชมก่อน
ประวัติศาสตร์เพียง 5 แห่งเท่านั้น ในขณะที่มีชุมชนสมัยประวัติศาสตร์ถึง 
33 แหล่ง ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็น
เขตเทือกเขาพนมดงรกัฝ่ังตะวนัออกน้ันมกีารตัง้ถ่ินฐานค่อนข้างเบาบางใน
ช่วงปลายของยคุก่อนประวตัศิาสตร์ โดยจะเลอืกใช้พืน้ทีใ่นเขตทีส่งูเป็นหลกั 
ต่อมาเมือ่มพีฒันาการเข้าสูย่คุประวตัศิาสตร์แล้ว จงึพบว่าชมุชนกระจายตัว
ลงสูพ่ืน้ทีร่าบมากขึน้อย่างชดัเจน แต่ในขณะเดยีวกนักย็งัปรากฏการใช้พืน้ที่
สูงโดยกลุ่มคนในสมัยประวัติศาสตร์ด้วยโดยเฉพาะในวัฒนธรรมเขมร ทั้งนี้
การใช้พื้นที่ทั้งในเขตที่สูงและที่ราบน้ันเป็นไปอย่างสอดคล้องกับแบบแผน
ทางวัฒนธรรมส�าคัญๆ เช่น ระบบการด�ารงชีพ ระบบศาสนาและคติความ
เชื่อ นอกจากนี้ในมุมมองเชิงช่วงชั้นยังมีนัยว่าบริเวณที่ตั้งศาสนสถานใน
วฒันธรรมเขมรนัน้มีความส�าคญัและด�ารงสถานะเป็นศนูย์กลางให้กบัชุมชน
โดยรอบ อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาเบื้องต้นครั้งนี้ยังอยู่บนพื้นฐานด้าน
สภาพภมิูประเทศเพียงประการเดยีวเท่านัน้ ยงัมไิด้มกีารพจิารณาครอบคลมุ
ถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่เพื่อการตั้งถิ่นฐานในสมัยโบราณ  
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