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On History : ศรีรามเทพนคร เปนชือ่รัฐ และไมไดหมายถึงศิลปะลพบุรี 

  

(ซาย) พระโพธิสัตวสำริดจากบานโตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา อายุราว พ.ศ.1200-1350 ที่กรมศิลปากรนำ

ชิ้นสวนตางๆ ที่พบมาเชื่อมตอแลวจัดแสดงเปนครั้งแรกในนิทรรศการ อารยธรรมวิวัฒน ลพบุรี-ศรีรามเทพนคร 

(ขวา) บรรยากาศของนิทรรศการ “อารยธรรมวิวัฒน ลพบุรี – ศรีรามเทพนคร” 

  ศรีรามเทพนคร เปนชื่อรัฐ และไมไดหมายถึงศิลปะลพบุรี 

 กรมศิลปากรไดจัดใหมีการแสดงนิทรรศการ “อารยธรรมวิวัฒน ลพบุรี-ศรีรามเทพนคร” ขึ้นที่พระที่นั่งศิว

โมกขพิมาน ภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (บริเวณใกลทองสนามหลวง) ระหวางวันที่ 13 เมษายน-30 

มิถุนายน พ.ศ.2564 โดยไดมีการจัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นงามหลายชิ้นเลยทีเดียว ที่ไมเคยนำออกมาจัดแสดงที่ไหน

มากอน 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666    

ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน  ฉบับประจำวันท่ี  2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 หนา ..  มูลคาขาว  150,000.- 
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ในสวนไฮไลตของงานก็คงจะหนีไมพนประติมากรรมสำริด รูปพระโพธิสัตวสี ่กร จากบานโตนด อ.โนนสูง  

จ.นครราชสีมา อายุราว พ.ศ.1200-1350 ซึ่งเมื่อแรกที่มีการคนพบนั้น พบเฉพาะสวนพระเศียร, ชิ้นสวนพระกร 3 

ชิ้น, ชิ้นสวนพระพาหา (แขนชวงกอนถึงขอศอก) ขางซาย, พระบาทพรอมพระชงฆขางขวา และพระบาทขางซาย 

ซึ่งถูกนำมาเชื่อมตอกันโดยคำนวณสวนสูงและขนาดของรูปพระโพธิสัตวองคนี้อยางที ่ควรจะเปน จนประกอบ

ออกมาเปนรูปพระโพธิสัตวองคนี ้อยางสมบูรณ ซึ่งก็นับไดวาเปนงานศิลปะระดับมาสเตอรพีซชิ้นหนึ่งที่พบใน

ประเทศไทยเลยทีเดียว (แตก็ถูกขโมยซีนไปไมนอยโดยประติมากรรมรูปงูนอยขนาดจิ๋ว ที่ขุดพบบริเวณขางเมืองอู

ทอง ซึ่งใครตอใครก็ตองพากันเอ็นดูในความนารักนาชังของเจางูจิ๋วตัวนี้ จนนาจะเปนโบราณวัตถุที่ถูกผูคนชักรูป

นำไปอวดลงโซเชียลมีเดีย เหมือนเปนการเช็กอินกับตัวมาสคอตประจำนิทรรศการครั้งนี้ไปเสียแลว) 

 อยางไรก็ตาม สิ่งที่นิทรรศการนำมาจัดแสดงนั้น กลับไมไดขับเนนใหผูชมสามารถไดรับความรูเรื่องเกี่ยวกับ 

“ศรรีามเทพนคร” ซึ่งดจูะเปนประเด็นสำคัญของการจัดแสดงนิทรรศการมากเทาที่ควรจะเปน 

จนดูเหมือนวาทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครนั ้นตองการที ่จะจัดแสดงเรื ่องศิลปะในประเทศไทย 

(เชนเดียวกับที่เคยเปนมาแทบทุกครั้ง) ที่เนนความสำคัญของศิลปะลพบุรี หรือที่เรียกอีกอยางวาศิลปะเขมรใน

ประเทศไทยมากกวาปกติก็เทานั้น แนนอนวา ชื่อนิทรรศการขึ้นตนดวยคำวา “อารยธรรมวิวัฒน” ซึ่งปายจัดแสดง

ภายในนิทรรศการครั้งนี้ มีคำอธิบายความหมายอยูที่ดานหนาของทางเขาชมนิทรรศการ โดยอาจจะสรุปแบบรวบ

รัดไดวาหมายถึง “พัฒนาการทางวัฒนธรรม” (อันที่จริงแลว คำวา “อารยธรรม” นั้น มีความหมายเชิงเหยียดตอสิ่ง

ที่ไมถูกนับเปนอารยธรรม คือถูกเรียกวาเปนเพียงวัฒนธรรม โดยคำวาอารยธรรมนั้นเปนคำที่ถูกผูกศัพทขึ้นมาเพื่อ

แปลคำวา “civilization” ในภาษาอังกฤษ ซึ ่งมีรากมาจากคำวา “civic” คือความเปนเมือง สวนคำวา 

“วัฒนธรรม” นั้น ถูกผูกขึ้นมาเพื่อแปลความหมายของคำวา “culture” ที่มีรากเกี่ยวของกับ “cultivate” คือ

การเกษตร ที่ไมไดหมายถึงเมืองใหญแน แวดวงวิชาการโดยทั่วไปในปจจุบันนี้จึงมีความพยายามที่จะลด ละ เลิก ที่

จะใชคำวาอารยธรรมกัน) พัฒนาการทางวัฒนธรรมในที่นี ้มี “ศรีรามเทพนคร” เปนศูนยกลางของเรื่องที่ผูจัด

นิทรรศการตองการที่จะเลาใหผูเขาชมนิทรรศการไดรับชมกัน โดยในนิทรรศการไดใชโบราณวัตถุที่คนพบใน

ประเทศไทยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ไลมาเปนโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดี, ศรีวิชัย, หริภุญไชย และ

ลพบุรีวา มีพัฒนาการและเก่ียวของกับศรีรามเทพนครอยางไร พรอมกันกับที่ไดพยายามนำโบราณวัตถุอีกกลุมหนึ่ง

มาชี้ชวนใหผูชมเห็นวา ศรีรามเทพนครนั้นสงผลตอรัฐในยุคหลังจากนั้นคืออยุธยาและกรุงเทพฯ อยางไร? 

โดยปายจัดแสดงภายในนิทรรศการนั้นไดระบุเอาไวอยางชัดเจนวา “ศรีรามเทพนคร” นั้นก็คือ “ละโว” หรือ 

“ลพบุร”ี ดังน้ัน จึงไมแปลกอะไรเลยสักนิดที่นิทรรศการในคร้ังนี้เลอืกที่จะเนนจัดแสดงโบราณวัตถุที่จัดวาเกี่ยวของ

กับศิลปะลพบุรีหรือศิลปะเขมรในประเทศไทยเปนหลัก 

  มองดูเผินๆ ก็ไมนาจะมีปญหาอะไรใชไหมครับ? 
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 แตสุดทายก็ยังมีปญหา เพราะอันที่จริงแลวตามความเขาใจโดยทั่วไปนั้น “ศรีรามเทพนคร” หมายถึงรัฐ

หรือวัฒนธรรมของอยุธยา ในยุคกอนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เมื่อ พ.ศ.1893 ซึ่ง

มักจะเรยีกกันอยางเคยปากวา “อโยธยา” ตางหาก 

 อยางไรก็ตาม กรมศิลปากรทานก็ไมไดยกเมฆขึ้นมาเองวา “ศรีรามเทพนคร” คือลพบุรี เพราะขอ

สันนิษฐานนี้ผูเสนอคือผูเชี่ยวชาญดานภาษาและการอานจารึกอยาง อ.ศานติ ภักดีคำ แหงคณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.ศานติศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว โดยไดเขียนเปนบทความที่ชื่อ “ศรีรามเทพ

นคร : สรอยนามหรือชื่อเมือง” ลงในวารสารวิชาการของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ชื ่อดำรง

วิชาการ ตั้งแตเมื่อป พ.ศ.2548 โนนแลว แตนั่นก็เปนเพียงขอสันนิษฐานของ อ.ศานติทานคนเดียว ไมใชขอสรุปที่

ใครทุกคนยอมรับรวมกันทั้งหมด และอันที่จริงแลวหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่โดยตรงในการใหความรูเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรของชาติตอประชาชนอยางกรมศิลปากรนั้นก็ไมควรที่จะเลือกใหขอมูลเฉพาะดานใดดานหนึ่งตอ

ประชาชนเพียงแคดานเดียวไมใชหรือครับ? 

 อยางนอยที่สุด นักประวัติศาสตรรุนใหญอยาง อ.อาคม พัฒิยะ และ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ ก็เคยเขียนหนังสือ

รวมกันในชื่อเรื่อง “ศรีรามเทพนคร : รวมความเรียงวาดวยประวัติศาสตรอยุธยาตอนตน” เอาไวตั้งแตเมื่อ พ.ศ.

2527 เชนเดียวกับ อ.วินัย พงศศรเีพียร ที่ตีพิมพหนังสือชุด “อโยธยาศรีรามเทพนครบวรทวารวดี มรดกความทรง

จำแหงสยามประเทศ” จำนวน 2 เลมจบ ออกมาเมื่อ พ.ศ.2562 

และนี่ยังไมนับรวมถึงงานวิชาการของใครอีกหลายตอหลายคน ที่พูดถึงศรีรามเทพนคร ในฐานะบานเมืองอยุธยา ใน

ยุคกอนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเมื่อ พ.ศ.1893 ไมวาจะเปน อ.มานิต วัลลิโภดม, อ.ศรีศักร วัลลิโภดม,  

อ.ประยูร อุลุชาฎะ (น. ณ ปากนํ้า) และอีกเพียบ ดังนั้น มันคงจะดีกวานี้แน ถากรมศิลปากรใหขอมูลเกี่ยวกับขอ

สันนิษฐานวา “ศรีรามเทพนคร” นั้นคืออะไร และมีใครคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับคำคำนี้บาง มากกวาที่จะใหนํ้าหนัก 

ไปกับขอสันนิษฐานของใครเพียงคนเดียวอยางที่เปนอยูอยางนี้ 

 แตนี่ก็ยังไมใชปญหาที่สำคัญที่สุดของการนิยามความหมายของอะไรที่เรียกวา “ศรีรามเทพนคร” ใน

นิทรรศการคร้ังนี้หรอกนะครับ เพราะการที่นิทรรศการครั้งนี้เลือกที่จะอธิบายวา “ศรีรามเทพนคร” คือ “ลพบุร”ี 

แตลพบุรทีี่นิทรรศการนี้หมายถึงนั้น กลบัครอบคลุมความหมายวาคือศิลปะลพบุรหีรือศลิปะเขมรในประเทศไทยนั้น

ดูจะผิดฝาผิดตัวยิ่งกวา คำวา “ศรรีามเทพนคร” ปรากฏอยูในศิลาจารึกที่สรางขึ้นในวัฒนธรรมสุโขทัยอยางนอย 2 

หลักคือ จารึกวัดศรีชุม จ.สุโขทัย และจารึกวัดเขากบ จ.นครสวรรค และยังมีที่เกี ่ยวของอีกคือคำวา “เมืองนคร

พระราม” ในจารึกลานทองวัดสองคบ จ.ชัยนาท ที่นาจะหมายถึงรัฐ หรือชื่อเมืองเดียวกันกับศรีรามเทพนคร (ใน

นิทรรศการไดนำจารึกวัดเขากบและจารึกลานทองวัดสองคบมาจัดแสดงไวดวย) นั้นมีอายุอยูในชวงสมัยที่ไลเลี่ยกัน

คือราวชวงปลายศตวรรษของ พ.ศ.1800- ชวงตนศตวรรษของ พ.ศ.1900 เทาน้ัน 

 ดังนั้น การนิยามความหมายของศรรีามเทพนคร วาเทากับศิลปะลพบุรี หรือศิลปะเขมรในประเทศไทยที่กิน

ชวงเวลาตั้งแต พ.ศ.1150-1800 และพบกระจายอยูนอกเขต จ.ลพบุรี ไปไกลจนครอบคลุมพื้นที่ทางตอนลางของ
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ภาคอีสานทั้งหมด จึงเปนปญหาแน เพราะตอใหศรีรามเทพนครคือเมืองลพบุรีจริงตามอยางขอสันนิษฐานของ  

อ.ศานติ แตศรีรามเทพนครก็ควรจะเปนคำที่เพิ่งถูกเริ่มใชเมื่อหลงั พ.ศ.1800 และใชอยูสั้นๆ ถึงในชวงศตวรรษของ 

พ.ศ.1900 เทานั้น ไมไดเกาแกไปถึง พ.ศ.1150 และไมไดครอบคลุมไปถึงพื้นที่ราบสูงโคราช หรือภูมิภาคอีสานใต

แนๆ “อารยธรรมวิวัฒน ลพบุรี-ศรีรามเทพนคร” เปนนิทรรศการที่จัดแสดงไดอยางสวยงาม จนนาจูงลูกจูงหลาน

ไปเยี่ยมชม แตจะยอดเยี่ยมกวานี้อีกมาก ถากรมศิลปากรเปดพื้นที่ใหผูเขาชมสามารถขบคิดตีความจากขอ

สันนิษฐานที่แตกตางและหลากหลาย ดวยขอมูลหลักฐานที่เปดใหผู รับชมสามารถแปลความหมายดวย

วิจารณญาณของตนเอง 

 

 


