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 ศิลปะ  - สถาปัตยกรรมร่วมแบบเขมรในประเทศไทย

รศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
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เทวาลัยในศาสนาฮินดู
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พระปรางค์

เทวาลัยในศาสนาฮินดู
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+แนวคิดการสร้างศาสนสถาน

วัสดุปุรุษมลฑล ในรูปพระพรหม = Creator
Vaasatu = Dwelling place
Purusha = Man
Shastra  = Science
Mandala = Cosmic diagrame

Manduka 
Mandala

Paramasayika 
Mandala
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Earth Sky

Cosmic

แนวคิดการสร้างเทวสถาน
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ทัพละโว้ และเสียมกุก
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+
ฟูนัน

สร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 6                   พระ
ราชาองค์แรกของฟูนันนั้น เป็นชาวอินเดีย มีนามว่า 
ฮวนเถียน ได้แล่นเรือเดินทางถึงฟูนัน ถูกนางหลิวเย่ 
ซึ่งเป็นนางพญาของชาวฟูนัน นําพวกเข้าปล้นเรือ
สินค้านั้น ฮวนเถียนได้ทําการต่อสู้และยิงธนูไปที่เรือ
ของนางหลิวเย่ ทําให้นางตกใจกลัว ในที่สุดนางยอม
แพ้และอ่อนน้อมยอมตนเป็นภรรยาของฮวนเถียน 

ในนิทานพื้นเมือง เล่าอีกความว่า มีพราหมณ์ ที่มีธนู
วิเศษ ได้เดินทางจากอินเดีย มาถึงชายฝั่งทะเลของ
กัมพูชา มีธิดาของพญานาคพายเรือมาต้อนรับ แต่
พราหมณ์นั้นยิงธนูมาที่เรือของนาง ทําให้นางตกใจ
กลัวและยอมแต่งงานด้วย  พญานาคได้มาช่วยดื่มน้ํา
ทะเลจนแห้ง แล้วสร้างเมืองให้ลูกเขยกับลูกสาว 
เมืองที่สร้างนี้ตั้งชื่อว่า กัมโพช   

จากหลักฐานทางโบราณคดีดังกล่าวจึงน่าจะเกิดขึ้น
ในพุทธศตวรรษที่ 10 มากกว่า คือ มีพราหมณ์จาก
อินเดีย (พราหมณ์โกญธัญญะ) สมสู่กับนางนาค (นาง
นาคโสมา เป็นนาคมี 9 เศียร) เป็นพระธิดาของ
พญานาค จึงทําให้ชนชาติขอมนับถือนาค ต่อมานั้นมี
กษัตริย์ ราชวงศ์นี้ครองอาณาจักรฟูนันต่อมาจนถึง 
พ.ศ.1100 โดย (พ.ศ.1057 – 1100) มีพระเจ้า
โกณฑัญญะชัยวรมัน(พ.ศ.1057) เป็นปฐมกษัตริย์ 
และพระเจ้ารุทรวรมัน (เกิดจากพระสนม) เป็นกษัตริย์

พบจารึกของพระนาง
กุลประภาวดี มเหสีของ
พระเจ้าชัยวรมัน 
จารึกของเจ้าชายคุณ
วรมัน พระโอรส และพบ
ที่แคว้นบาตี เป็นจารึกที่
กล่าวถึงพระเจ้ารุทธ
วรมัน พระราชาองค์
สุดท้ายของฟูนัน 
จารึกทั้งหมดนี้มีอายุราว
พุทธศตวรษที่ 11 ปลาย
สมัยฟูนัน

นับถือไวษณพนิกาย
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+ ฟูนันส่งฑูตไปจีน

พ.ศ. 1027 พระนาคเสน ถวายเจดีย์
งาช้าง 2 องค์

พ.ศ.1046 ถวายพระพุทธรูปทําด้วย
ปะการัง

นิกายไศวะ
 (ปาศุปัต)

ชัยวรมันที่1 สร้างมหา
ศิวลึงค์สวายัมภูวะนาม 
ศรีเกทาเรศวร

พระอิศวร (ศิวะ)คือพร
หมันผู้ยิ่งใหญ่ เป็นแสง
สว่างหรือ วิญญาณ
ละเอียดแห่งจักรวาล ไม่มี
ตน      พบภายในของสิ่ง
มีชีวิต โยคีีเห็นเมื่อนั่ง
สมาธิ

อัษฎ-มูรติ: ดิน น้ํา
ลม ไฟ อากาศ  ดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์ แสง
สว่างของพระอิศวรล้อม
รอบรูปทั้ง7
พระองค์ไม่มีต้นและไม่มี
จุดจบ เป็นเอกภาพ

แสดงเป็นศิวลึงค์ 8 องค์ บูชาด้วยพวงมาลัยร้อยด้วยดอกไม้ 8 
ชนิด บูชาไฟ (พระอัคนี)

อิศวรเป็นจิตบริสุทธ์ ทรงใช้แรงพลัง(ศักติ)สร้างโลก โดยสร้าง
พระพรหม - การสร้าง
พระนารายณ ์- การรักษา
พระรุทระ(ศิวะ) - การทําลาย แกนแห่งจักรวาล เสาแห่งไฟรองรับโลก

แนวคิดศาสนาในเขมร
ไศวะนิกายนับถือ พระอิศวร (ศิวะ) 
ไวษณพนิกาย นับถือ พระนารายณ์ (วิษณุ)
พุทธศาสนา (มหายาน, วัชรญาณ)
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ไศวะนิกาย

คัมภีร์ปุราณะ

เรื่องลิงโคทภพ

พระพรหมและพระนารายณ์แย่งกันเป็นใหญ่ 
ทันใดมีเสาไฟใหญ่เกิดข้ึน (ศิวลึงค์) ทั้งคู่ลืม
ข้อวิวาททันที

•พระพรหมแปลงเป็นหงส์บินไปในอากาศ  พระ
นารายณ์แปลงเป็นหมูป่าขุดหาโคนเสาทั้งคู่ล้ม
เหลว จึงเริ่มสรรเสริญพระอิศวร จนพระอิศวรพอ
พระทัย ปรากฎพระองค์ออกมากลางศิวลึงค์ มีพระ
พักตร์ กร พระชงฆ์ เนตรทั้ง 3 แววาวด้วยแสง
อาทิตย์ แสงจันทร์ แสงไฟ ประกาศถึง “ตรีมูรติ” 

•นั่งเหนือโคนนทิ

•อิศวรในรูปมนุษย์ 
นิยมทําปางอุมา- 
มเหศวรมูรติ (อุมาบน
พระเพลาซ้าย อิศวรถือตรี
ศูร/ ประคํา/บัวขาบ

พระนาฏเกศวร
(ศิวินาฏราช) 10 กร
ยังพบฟ้อนรําท่ามกลางพระ
อุมาและโอรส(พระคเณศ)

•1 พักตร์ 10 กร
•5 พักตร์ 10 กร สังหารไภรพ

รูปแบบ

•ศิวะนาฏราช ปราสาทหินพนมรุ้ง แวดล้อมด้วย
บุคคล  โดยบุคคลที่อยู่ทางซ้ายมือสุดของพระ
ศิวะ คือ  พระคเณศ  โอรสของพระองค์  ถัดมาน่า
จะได้แก่  พระวิษณุ  พระพรหม  ตามลําดับ  และมี
ภาพเทวสตรี  2  องค์อยู่ทางด้านขวา          
•ในศาสนาฮินดูจังหวะการร่ายรําของพระศิวะ  
บันดาลให้เกิดผลดีและผลร้ายแก่โลกได้  ดังนั้นจึง
จําเป็นต้องสวดอ้อนวอนให้พระองค์ฟ้อนรําใน
จังหวะที่พอดี  โลกจึงจะสงบหากพระองค์โกรธกริ้ว
ฟ้อนรํารุนแรง  จะนํามาซึ่งภัยพิบัติต่าง ๆMonday, August 17, 2009



+

อุมามเหศวร

ปรากฏบนหน้าบันชั้นที่หนึ่งด้านทิศใต้
ของมณฑปปราสาทประธาน  อยู่ใน   
สภาพชํารุดมาก  แต่ยงพอมองเห็นได้
ว่าเป็นภาพพระศิวะพระนางอุมาชายา  
ประทับอยู่บนหลังโคนนท  ิซึ่งเป็น
พาหนะของพระองค ์แวดล้อม
ด้วยเหล่าข้าทาสบริวาร

ปราสาทพนมรุ้ง

Monday, August 17, 2009



+แนวคิดเสาธรรมจักร
 ธรรมจักรพร้อมแท่นและเสารองรับจักรวาล
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+แนวคิดเสาธรรมจักร
 ธรรมจักรพร้อมแท่นและเสารองรับจักรวาล
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+แนวคิดเสาธรรมจักร
 ธรรมจักรพร้อมแท่นและเสารองรับจักรวาล
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+แนวคิดเสาธรรมจักร
 ธรรมจักรพร้อมแท่นและเสารองรับจักรวาล
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+ไวษณพนิกาย(นารายณ์ - วิษณุ)
พระวาสุเทพ หรือ พระกฤษณะคือ
พระนารายณ์ (พระภควัต)
พบในจารึกของคุณวรมัน พ.ศ. 1000-1050

ประติมากรรมน่าสนใจที่สุดในเขมรเกิดในยุคพนม
ดา: นารายณ ์8 กร ผสมผสานทั้งไศวะและไวษณพ
นิกายในเวลานั้น

คทา: สัญลักษณ์ไวษณพนิกาย(นารายณ์)
หนังกวาง หม้อนํา้: นักบวชไศวนิกาย(อิศวร)
สายฟ้า : พระอินทร์
ไฟ: พระอัคนี
กระบอง: นางทุรคา
เป็นตรีมูรติผสมเทวดารักษาทิศ

จักร ขวาบน สังข์ ซ้ายบน
ธรณี (ลูกกลม)ขวาล่าง คทา ซ้ายล่าง

ใช้สัญลักษณ์โอม ทรงครุฑ

อาวุธในพระหัตถ์พระนารายณ์ (วิษณุ)
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+ ต้นกําเนิดของไศวะนิกายและไวษณพนิกายคล้ายกัน

 มูลฐานขั้นเริ่มแรกมาจากมายาศักติของพระนารายณ์ การล้างโลกก็คือ
การกลืนหายไปในองค์นารายณ์ ทรงเป็นวิญญาณสูงสุด(ปราตมัน)

 นารายณ์ไม่มีรูป เป็นพรหมันอันสูงสุด เป็นต้นเหตุแห่งเทพอีก 2องค์     

  พระนารายณ์:  การเกิด เป็นปรมาณูเล็กที่สุด  ในสสาร                                                                                               

 พระพรหม ออกมาจากความสงบ (สัปรัสตติ): การรักษา                            

 พระรุทระ ออกมาจากความพิโรธ (โกรธ): การทําลาย

 มีการอวตาร

 น่าสนใจมากว่า คนไทยคิดผสมปนเปไปหมด
พระนารายณ์เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย คือที่อ.ไชยา

ถือสังข์ หัตถ์ซ้ายล่าง  จักร ขวาล่าง
คทา ขวาบน
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+ นารายณ์บรรทมสินธุ์ (วิษณุอนันตศายิน) (ปัทมะนาภะ)
ปรากฏตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 นารายณ์เหนืออนันตนาคราช ท่ามกลาง
มหาสมุทร กอบัว: น้ํา  ดอกบัวบาน: จักรวาล ก้านบัว:เขาพระสุเมรุ 
พระพรหม: บุคคลแรกที่เกิดขึ้นในจักรวาลและสร้างสรรสิ่งต่อ
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+นารายณ์บรรทมสินธุ์-ปราสาทพนมรุ้ง
 พบบนทับหลังของมณฑปด้านทิศตะวันออกปราสาทประธาน  พระนารายณ์บรรทมตะแคง

ขวา  เหนือพระยาอนันตนาคราช  ซึ่งทอดตัวอยุ่เหนือมังกรอีกต่อหนึ่งท่ามกลางเกษียร
สมุทรมีก้านดอกบัวผุดขึ้นจากพระนาภีของพระองค์  มีพระพรหมประทับอยู่เหนือดอก
บัวนั้น  พระนารายณ์ทรงถือ  คฑา  สังข์  ธรณี  และจักรไว้ในพระหัตถ์  ทรงมงกุฏรูปกรวย
กภณฑล  กรองศอ  และทรงผ้าจีบเป็นริ้ว  มีชายผ้ารูปหาปลาซ้อนกันอยู่  2  ชั้นด้านหน้า
คาดด้วยสายรัดพระองค์  มีอุบะขนาดสั้นห้อยประดับ พระลักษณมีชายาพระองค์ประทับนั้น
อยู่ตรงปลายพระบาท

 ส ําหรับพระพรหม  ซึ่งประทับเหนือดอกบัวนั้น  มีสี่พักตร์  สี่กร ถัดจากองค์พระนารายณ์
มาทางซ้ายบริเวณเลี้ยวของทับหลัง  มีรูปหน้ากาลคายพวงอุบะขนาดใหญ่  เหนือหน้ากาล
มีรูปครุฑ ใช้มือยึดนาคไว้ข้างละต้นนอกจากนี้ยังปรากฏรูปสัตว์อื่น  ๆ  ได้แก่  นกแก้ว ลิง  
และนกหัสดีลิงค์คาบช้างอยู่ด้วย

 การบรรทมสินธุ์ของพระนารายณ์นั้น  คือ  การบรรทมในช่วงการสร้างโลก  การบรรทม
แต่ละครั้งนั้น   จะเกี่ยวกับยุคเวลาในแต่ละกัลป์ภาพทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ 
ที่ปราสาทพนมรุ้งนี้  คงได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์วราหปุราณะ  เป็นคัมภีร์
ที่ให้ความสําคัญแก่  พระนารายณ์เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในขณะที่พระนารายณ์
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+ กวนเกษียรสมุทร
เสาสตัมภะ ในคัมภีร์พระเวท บางแห่งใช้ก้านบัวแทนเขาพระสุเมรุ

กูรมาวตาร
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+การอวตารของพระนารายณ์
 1.ปางมัสยาวตาร อวตารเป็นปลาขนาดใหญ่โต เพื่อปราบหัยศรีอสูร เพราะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เหล่ามนุษย์ทั้งหลายหลงผิด จนกระทั่ง

ทําให้เกิดน้ําท่วมโลกขึ้นมา

 2.ปางกูรมาวตาร อวตารเป็นเต่ายักษ์ในการกวนเกษียรสมุทร เพราะต้องการจะเอากระดองมารองรับเขามันทระ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
แผ่นดินทะลุลงไปยังโลกมนุษย์ได้

 3.ปางวราหาวตาร อวตารเป็นหมูป่า ปราบอสูร หิรัณยักษา นอกจากนี้เองก็ยังต้องการที่จะกอบกู้โลกไม่ให้หิรัณยักษา กดให้จมน้ํา

 4.ปางนรสิงหาวตาร อวตารลงมาเกิดเป็นสัตว์ที่มีลักษณะครึ่งคนครึ่งสิงห์ เพราะต้องการที่จะปราบเจ้ายักหิรัณยกศิปุ ที่อาละวาดไปทั่ว
ทั้ง 3 โลก ได้แก่ โลกสวรรค์ โลกบาดาล และโลกมนุษย์ เนื่องจากเจ้ายักษ์หิรัณยกศิปุนั้นได้รับพรมาจากพระพรหมว่า ไม่มีใครมนุษย์ 
สัตว์ เทวดา ยักษ์หรือผู้ใดฆ่าให้ตายได้ ไม่มีอาวุธชนิดใดฆ่าให้ตายได้ ไม่ตายในเวลากลางวันและกลางคืน ไม่ตายในบ้านและนอก
บ้าน ดังนั้นพระนารายณ์จึงได้อวตารเป็นนรสิงห์ เพื่อจะฆ่ายักษ์ตนนี้  “เมื่อพระวิษณุอวตาลเมื่อเป็นนรสิงห์ เพื่อปราบยักษ์หิรัณยกศิปุ 
ซึ่งฆ่าอย่างไรก็ไม่ตาย จึงรู้ว่าเจ้ายักษ์ตนนี้ได้รับพรวิเศษจากพระพรหม จึงได้จับยักษ์หิรัณยกศิปุมาวางพาดตรงขื่อธรณีประตูบ้าน ซึ่ง
เวลานั้นเป็นเวลาโพล้เพล้ แล้วถามเจ้ายักษ์ว่า “เราเป็นมนุษย์ใช่มั๊ย เป็นเทวดาใช่มั๊ย เป็นยักษ์ใช่มั๊ย เป็นสัตว์ใช่มั๊ย” ซึ่งเจ้ายักษ์ก็ตอบ
ไม่ได้ แล้วก็ถามต่อว่า “เวลานี้กลางวันหรือกลางคืน” ยักษ์ก็ตอบไม่ได้เช่นกัน แล้วก็ถามต่อว่า “ตอนนี้ตัวท่านอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน” 
ยักษ์ก็ตอบไม่ได้อีก จากนั้นก็ถามว่า “เล็บมือเราเป็นศาสตราวุธหรือไม่” เจ้ายักษ์ก็ตอบว่า ”ไม่” เจ้านรสิงห์ก็เลยเอากรงเล็บฉีกอกยักษ์
หิรัณยกศิปุจนตาย เพราะว่าพรของพระพรหมที่ให้ไว้เสื่อม 

 5.ปางวามนาวตาร อวตารเป็นพราหมณ์แคระหรือพรามณ์วามนะ ซึ่งมีฤทธิ์เดชมาก เพราะต้องการจะมาทรมานอสูรพลี ที่ได้ครองโลก
ทั้ง 3 อยู่ และไม่มีใครสามารถปราบลงได้ ด้วยเหตุนี้เองพรามณ์วามนะจึงได้ทําการสะกดจิตอสูรพลีเพื่อต้องการให้ยอมเอ่ยสัญญา 
เมื่อพรามณ์วามนะอยากจะขอพื้นที่บนโลกมนุษย์เพียง 3 ก้าวเท่านั้นเพื่ออาศัย เจ้ายักษ์พลีก็ยินยอมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่หา
รู้ไม่ว่าหลงกลเจ้าพราหมณ์วามนะ ส่วนเจ้าพราหมณ์ก็ได้ทําการเนรมิตให้ร่างกายมีขนาดใหญ่โต ก้าวเพียง 3 ก้าวก็ได้อาณาเขตไปถึง
โลกสวรรค์ โลกบาดาล และโลกมนุษย์ จากนั้นก็ได้ให้ยักษ์พลี ลงไปอยู่ยังใต้บาดาลแทน 
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+ 6. มหิงสาวตารอวตาร ในปางนี้เรื่องราวมีอยู่ว่ามีอสูรพรหมตนหนึ่งเกิดความริษยาพระ
พรหมธาดายิ่งนักจึงเนรมิตกายเป็นมหิงสาเข้าไปขวิดเขาพระสุเมรุหวังเพื่อจะทําลายเขา
พระสุเมรุ พระอิศวรจึงมีเทวโองการ ให้พระวิษณุมหาเทพอวตารลงมาเป็นพญามหิงสา 
จัดการสังหารอสูรมหิงสาจนสิ้นชีวิต 

7. ปางอัปสราวตาร ปางนี้มิได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ของปุราณะหรือคัมภีร์มหารามายณะไม่ 
หรือแม้แต่ในคัมภีร์ใด ๆ ของอินเดียก็มิได้กล่าวถึง แต่เรื่องราวของการอวตารมาเป็นนาง
อัปสรนี้จะเกี่ยวเนื่อง กับการกําเนิดของของทศกัณฐ์และรามาวตารของพระวิษณุ ดังนั้นจึงขอ
ให้ปราบนนทุกนี้เป็นอวตารปางหนึ่งของพระวิษณุและให้ชื่อปางนี้ว่า “อัปสรอวตาร” คือการ
อวตารมาเป็นนางอัปสรนั่นเอง และสาเหตุของการอวตารในปางนี้ก็เนื่องมาจากมียักษ์ตน
หนึ่งชื่อว่า “นนทุก” หรือนนทกมีหน้าที่คอยล้างเท้าให้เทวดาทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวร
โดยปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ตามคําสั่งของพระ อิศวรนี้มาเป็นเวลาถึงโกฏิปีเทวดาทั้งหลายก็
หาได้ให้ความสําคัญกับนนทุกไม่ กลับหยอกล้อนนทุก ๆ ครั้งที่ล้างเท้าให้ โดยเขกหัวตบหัว 
ลูบหัว ตลอดจนถอนเส้นผมของนนทุกเล่นบ้างจนหัวของนนทุกโกร๋นหมด กลายเป็นยักษ์หัว
ล้าน และด้วยความคับแค้นใจที่ถูกข่มเหงรังแกจึงไปเข้าเฝ้าพระอิศวรของพรว่าให้ตนมีนิ้ว
เพชรที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถชี้ใครๆ ให้ตายได้ทันที พระอิศวรก็ทรงประทานพรให้นนทุกกลับมา
ทําหน้าที่ของตนตามเดิม พวกเทวดาที่มาเฝ้าก็ไม่รู้ว่านนทุกได้พรพระอิศวร ถึงเวลาก็มาให้น
นทุกล้างเท้าให้และหยอกล้อนนทุกตามเคย นนทุกโกรธจัดจึงชี้นิ้วเพชรทําให้เทวดาตายไป
หลายองค์ เทวดาที่เหลือพากันไปทูลฟ้องพระอิศวรๆ จึงมีเทวโองการให้พระวิษณุไปปราบน
นทุก พระวิษณุจึงแปลงกายเป็นนางอัปสรที่มีความงามยั่วยวนใจชายยิ่งนัก และร่ายรํา เยื้อง
ย่างมาให้นนทุกเห็นนนทุกถูกใจนางยิ่งนัก จึงพยายามเกี้ยวพาราสีนาง นางแปลงจึงใช้
มายาหลอกว่าจะตกลงตามใจนนทุก ถ้าหากยักษ์หัวล้านตนนี้ร่ายรําตามนางได้ถูกต้อง นนทุ
กก็ตกลง นางนารายณ์แปลงจึงเริ่มร่ายรําท่าแม่บท เริ่มตั้งแต่ท่าเทพนม, ท่าปฐม, ท่าพรหม
สี่หน้า, ท่าสอดสร้อยมาลาเรื่อย ๆ ไป นนทุกก็รําตามโดยไม่เฉลียวใจ จนรํามาถึงท่านาคา
ม้วนหาง ท่านี้ต้องชี้นิ้ว ลงไปที่ขาตนเอง นนทุกก็ทําตามเมื่อชี้ไปที่ขาตนเองทําให้ขาหักล้ม
ลง นางแปลงก็กลับร่างเป็นพระวิษณุตรงเข้าไปเหยียบอกเตรียมที่จะสังหาร นนทุกจึงตัดพ้อ
ต่อว่าพระผู้เป็นเจ้าว่า “ตัวข้ามีแต่ สองมือ หรือจะสู้ทั้งสี่กรได้ แม้สี่มือเหมือนพระองค์ทรงชัย 
ที่ไหนจะหาทําได้ดังนี้” เมื่อพระวิษณุสดับคําตัดพ้อของนนทุกในทํานองดูหมิ่นดูแคลนดัง
กล่าวจึงตรัสกับนนทุกว่าถ้าหากเห็นว่าไม่ยุติธรรม และก็จะให้ไปเกิดใหม่ให้มีถึงสิบหัวยี่สิบ
มือแล้วพระองค์จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีเพียงสองมือ จะฆ่านนทุกสิบหัวยี่สิบมือให้ได้จะได้
พ้นข้อครหา และเมื่อนนทุกถูกฆ่าตายแล้วจึงได้ไปเกิดใหม่เป็น ยักษ์มี 10 เศียร 20 กร ดัง
พรที่ได้รับจากพระวิษณุมีชื่อว่า      “ทศกัณฐ์” หรือท้าวราพนาสูร นั่นเอง Monday, August 17, 2009



8. รามาวตาร หลังจากนนทุกถูกสังหารแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่พร้อมกับพรของพระวิษณุว่าให้มีสิบหัวยี่สิบมือ โดยไปเกิด
เป็นโอรสของลัสเตียนกับพระนางรัชดาแห่งกรุงลงกามีคุณสมบัติตามพรที่ได้รับจากพระวิษณุ ทุกประการคือมี สิบเศียร 
ยี่สิบกร มีนามว่า “ท้าวราพนาสูร” หรือ “ทศกัณฐ์” ส่วนพระวิษณุนั้นอวตารลงมาเกิดเป็นมนุษย์ทรงพระนามว่า 
“พระราม” เป็นโอรสของท้าวทศรถและพระนางเกาสุริยา กษัตริย์สูรย์วงศ์แห่งกรุงศรีอยุธยามีพระอนุชาทรงพระนามว่า 
“พระลักษมณ์” “พระพรต” และ “พระสัตรุต” ต่อมาภายหลังพระรามได้ทําสงครามกับท้าวราพนาสูรเพราะว่าท้าวราพนา
สูรมาลักพาตันาง สีดาผู้เป็นชายาของพระองค์ไปกักขังไว้ที่กรุงลงกา การสงครามครั้งนี้เป็นสงครามระหว่างยักษ์กับ
มนุษย์โดยมีกองทัพวานร (ลิง) มาช่วยมนุษย์ด้วยโดยที่พระรามมีขุนพลเป็นวานรเป็นวานรคู่พระทัยคือ “หนุมาน” 
พระรามและพระลักษมณ์ได้คุมกองทัพวานรของสุครีพข้ามทะเลไปทําสงครามกับทศกัณฐ์ เป็นศึกสงครามที่ยืดเยื้อกิน
เวลาหลายปี ทั้งพระรามและพระลักษมณ์ได้ฆ่าพวกพ้องของท้าวราพนา สูรตายจนหมด จนในที่สุดท้าวราพนาสูรต้อง
ถอยออกมาสู้รบด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการรบตัวต่อตัวกับพระรามทั้งสองได้ต่อสู้กันหลายครั้งหลายหน พระรามก็ไม่
สามารถสังหารท้าวราพนาสูรได้ พิเภกทูลพระ รามว่าที่ท้าวราพนาสูรไม่ตายนั้นก็เพราะว่าถอดดวงใจฝากไว้กับพระ
ฤๅษีโคบุตรผู้เป็นอาจารย์ พระรามจึงส่งหนุมานไปหลอกเอากล่องดวงใจจากฤๅษีโคบุตรมาทําลายเสีย เมื่อหนุมานได้
กล่องดวงใจมาแล้ว พระรามก็ออกไปรบกับท้าวราพนาสูรเป็นครั้งสุดท้าย พระรามแผลงศรไปปักอกท้าวราพนาสูร 
พร้อมกันนั้นหนุมานก็ขยี้กล่องดวงใจของท้าวราพนาสูร ก็ถึงแก่ความตายทันที พระรามจึงโปรดให้จัดพิธีอภิเษก ให้
พระยาพิเภกให้เป็นกษัตริย์ครองกรุงลงกาต่อไป ปางที่ ๘ รามาวตารหลังจากนนทุกถูกสังหารแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่พร้อม
กับพรของพระวิษณุว่าให้มีสิบหัวยี่สิบมือ โดยไปเกิดเป็นโอรสของลัสเตียนกับพระนางรัชดาแห่งกรุงลงกามีคุณสมบัติ
ตามพรที่ได้รับจากพระวิษณุ ทุกประการคือมี สิบเศียร ยี่สิบกร มีนามว่า “ท้าวราพนาสูร” หรือ “ทศกัณฐ์” ส่วนพระวิษณุ
นั้นอวตารลงมาเกิดเป็นมนุษย์ทรงพระนามว่า “พระราม” เป็นโอรสของท้าวทศรถและพระนางเกาสุริยา กษัตริย์สูรย์
วงศ์แห่งกรุงศรีอยุธยามีพระอนุชาทรงพระนามว่า “พระลักษมณ์” “พระพรต” และ “พระสัตรุต” ต่อมาภายหลังพระราม
ได้ทําสงครามกับท้าวราพนาสูรเพราะว่าท้าวราพนาสูรมาลักพาตันาง สีดาผู้เป็นชายาของพระองค์ไปกักขังไว้ที่กรุง
ลงกา การสงครามครั้งนี้เป็นสงครามระหว่างยักษ์กับมนุษย์โดยมีกองทัพวานร (ลิง) มาช่วยมนุษย์ด้วยโดยที่พระรามมี
ขุนพลเป็นวานรเป็นวานรคู่พระทัยคือ “หนุมาน” พระรามและพระลักษมณ์ได้คุมกองทัพวานรของสุครีพข้ามทะเลไปทํา
สงครามกับทศกัณฐ์ เป็นศึกสงครามที่ยืดเยื้อกินเวลาหลายปี ทั้งพระรามและพระลักษมณ์ได้ฆ่าพวกพ้องของท้าวราพนา 
สูรตายจนหมด จนในที่สุดท้าวราพนาสูรต้องถอยออกมาสู้รบด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการรบตัวต่อตัวกับพระรามทั้งสองได้
ต่อสู้กันหลายครั้งหลายหน พระรามก็ไม่สามารถสังหารท้าวราพนาสูรได้ พิเภกทูลพระ รามว่าที่ท้าวราพนาสูรไม่ตาย
นั้นก็เพราะว่าถอดดวงใจฝากไว้กับพระฤๅษีโคบุตรผู้เป็นอาจารย์ พระรามจึงส่งหนุมานไปหลอกเอากล่องดวงใจจาก
ฤๅษีโคบุตรมาทําลายเสีย เมื่อหนุมานได้กล่องดวงใจมาแล้ว พระรามก็ออกไปรบกับท้าวราพนาสูรเป็นครั้งสุดท้าย 
พระรามแผลงศรไปปักอกท้าวราพนาสูร พร้อมกันนั้นหนุมานก็ขยี้กล่องดวงใจของท้าวราพนาสูร ก็ถึงแก่ความตายทันท ี
พระรามจึงโปรดให้จัดพิธีอภิเษก ให้พระยาพิเภกให้เป็นกษัตริย์ครองกรุงลงกาต่อไป 
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9. กฤษณาวตาร ลัทธิไวษณพนิกาย กล่าวไว้ว่าพระกฤษณะเกิดมาเพื่อทําลายอสูร ชื่อกังสะ ซึ่งเป็นลุงของพระกฤษณะเอง อสูร
กังสะตนนี้ปลอมตัวมาเป็นกษัตริย์นามว่า อุคราเสน แห่งเมืองมถุรา และได้ใช้อํานาจ แย่งชิงมเหสีจากกษัตริย์ (องค์จริง) มา
โดยมิชอบ และมเหสีก็ทรงไม่ทราบว่าเป็นอสูรที่แปลงกายมาเป็นสวามีของตนอสูรกังสะ เมื่อขึ้นครองเมืองก็สร้างความเดือด
ร้อนให้ประชาชนทั่วไป ต่อมาเมื่อพระวิษณุเทพทรงทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงทรงอวตารมาในปางพระกฤษณะ
เพื่อปราบอสูรกังสะตนนี้ 

10. กัลกยาวตาร พระวิษณุอวตารในปางนี้ ทรงเป็นมหาบุรุษขี่ม้าขาวถือดาบในมือขวาทําลายศัตรูของมนุษย์เพื่อปราบกลียุค ที่
เต็มไปด้วยเหล่าคนชั่วหรือเหล่าอธรรมทั้งหลาย เมื่อปราบอธรรมแล้วก็จะสถาปนาศาสนาขึ้นใหม่ มหาบุรุษนี้จะมีนามว่า กัลก, 
กัลกี, หรือ กัลกิน เป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อวิษณุยศ อวตารนี้เป็นอนาคตาวตาร (อนาคต+อวตาร) คือ เป็นการอวตารของพระ
วิษณุยังไม่เกิดขึ้น และหลังจากอวตารแล้ว กลียุคก็ จะสิ้นสุดลง จึงพอจะกล่าวได้ว่ากัลกยาวตารนี้เป็นอวตารที่จะเสด็จลงมา
ปราบคนชั่วที่มีมากมายโดยไม่เจาะจงว่าเป็นใครจะมีลักษณะคล้ายกับกฤษณาวตารที่คนชั่วมีมากจนไม่อาจจะชี้ชัดได้ว่าเป็นใคร
ซึ่งต่าง กับรามาวตาร (อวตารเป็นพระราม) หรือนรสิงหาวตารที่จะอวตารลงมาเพื่อปราบปรามคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะและอาจ
กล่าวได้ว่าโลกเราทุกวันนี้ก็คงจะจะใกล้ถึงยุคของกัลกยาวตารเพราะว่าคนชั่วมากมายเหลือเกิน

ภาพพระกฤษณะยกเขาโควรรธณะ
ที่ปราสาทหินพนมรุ้ง
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พระกฤษณะปราบนาคกาลียะ พญานาคตนหนึ่ง ชื่อกาลียะ อาศัยอยู่ในทะเลสาบกาลินที แห่งเมือง ยมุนา แนวป่าวรินทวัน ได้มีเหตุการณ์ 
กล่าวถึง เมื่อ เหล่าเด็กๆ โคบาล พาวัวของตนไปกินน้ํา และ ลงอาบที่ทะเลสาบกาลินที พญานาคกาลียะ เกิดไม่พอใจ พ่นพิษใส่ทะเลสาบทําให้
เหล่าโคบาล ตายไปเป็นอันมาก ร้อนถึงพระกฤษณะ ได้ทราบข่าวจึง มาช่วย ปราบนาคกาลียะ การต่อสู้ของ พระกฤษณะนั้น ยาวนานมาก ครั้ง
หนึ่ง พระกฤษณะ พลาดท่าถูกไฟของนาคกาลียะ สลบไป แต่ก็ยังสามารถ ฟื้นขึ้นมาต่อสู่ได้อีก พญานาคกาลียะ แผ่พังพานออกเป็น นับพัน 
เศียร ซึ่ง พระกฤษณะ ก็ได้ต่อสู้อยู่ท่ามกลาง เศียรนับพันนั้น ซึ่ง ถือกันว่า ท่วงท่าการต่อสู้ของพระกฤษณะนั้นเปรียบเสมือน ท่าร่ายรําที่สวยงาม 
ต่อมาพญานาคกาลียะ ได้เสียทีพระกฤษณะ ซึ่งในพระกฤษณะกําลังจะปลิดชีวิต นาคกาลียะ นั้น นางพญานาคกัญญา ซึ่ง เป็นภรรยาของ นาค
กาลียะได้มาร้องขอชีวิตเอาไว้ พระกฤษณะ จึงไว้ชีวิต แต่ห้ามนาคกาลียะ กระทําการใด ที่เป็นการ รบกวน ชาวโคบาล อีกเลย ดังนั้น รูปของพระ
กฤษณะ ปราบนาคกาลียะ นั้นมีปรากฏอยู่ บริเวณ ทับหลัง และ หน้าบัน ต่างๆ เนื่องจากท่วงท่ามในการต่อสู้ที่ว่ากันว่าสวยงามนั่นเอง จึงกลาย
เป็นที่นิยมทํากัน

พระกฤษณะนั้น เป็น บุตรของ พระวสุเทพ(โอรสท้าวศูรราช) และ นางเทวกี (บุตรีท้าวอุคระเสน) ในนครมถุรา เมื่อหมดสมัยของท้าวศูรราช ท้าว
อุคระเสนก็ปกครองเมืองมถุรา ต่อ แต่พญากงส์ บุตรของท้าวอุคระเสน ได้เป็นกบฏ ถอดท้าว อุคระเสน แล้วขึ้น ปกครองเสียเอง ครั้งเมื่อนางเท
วกี ตั้งครรภ์ มีโหรทํานายว่า ทารกในครรภ์ นั้น จะเป็นผู้วิเศษมาเกิด พญากงส์ จึงจับ นางเทวกี และ พระวสุเทพขังเอาไว้ เมื่อครบกําหนดคลอด
ก็ ให้ฆ่าทารกเสีย ทําเช่นนี้ อยู่ 6 ครั้ง จนถึงครั้งที่8 เทวดาได้ย้าย ทารกไปไว้ในครรภ์ นางโหริณี มเหสีฝ่ายซ้ายของพระวสุเทพ ทารกนี้มีนามว่า 
พระ กฤษณะ มีกายสีดํา มีลักษณะของมหาบุรุษเพียบพร้อม พระวสุเทพจึง นํากุมารนี้ไปฝาก โคบาล ( ผู้เลี้ยงวัว ทําปศุสัตว์ ) ชื่อนันทะ และ นาง
ยโศธา แล้วเอาทารกของนาง ยโศธา เปลี่ยนตัวแทน แต่พญากงส์ ทราบเข้าจึงสั่งให้ฆ่าทารก เสียทั้งหมด แล้วให้ ราชบุรุษ จับตัวพระกฤษณะมา
ให้ได้นันทะ และ นางยโศธา จึงพาพระกฤษณะ ไปอยู่ที่ตําบล พฤนทาพน พระกฤษณะจึงเติบโต ท่ามกลางหมู่ โคบาล และ ให้ความอนุเคราะห์ 
เหล่าโคบาลนี้ ระหว่างนั้นได้แสดง ปาฏิหารย์มากมาย อย่างเช่น ยกภูเขา โควรรธนะ จนสามารถมีชัยเหนือพระอินทร์ จนได้ชื่อว่า อุเปนทร = ดี
กว่าพระอินทร์ รวมถึง ปราบพญานาค กาลียะ ฯลฯ

พญากงส์ พยายามที่จะสังหาร พระกฤษณะ หลายครั้ง ในที่สุด พญากงส์ เชิญให้ไปเล่น สรรพกิฬา ในเมือง มถุรา พญากงส์ได้วางตัวมวยปล้ําที่ 
เก่งที่สุดเอาไว้ เพื่อกําจัดพระกฤษณะโดยเฉพาะ แต่พระกฤษณะ สามารถเอาชนะได้ และได้ฆ่าพญากงส์ ตาย จากนั้นจึงพระเจ้า อุคระเสนขึ้น
ครองเมือง
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+ พรหมพักตร์

เวทย์ทั้ง 4 ออกจากพระโอษฐ์

ตอ. – ฤคเวท :  ไฟ แผ่นดิน

ตต. – สามเวท : ท้องฟ้า อาทิตย์

น - อถรรพเวท

ต - ยชุรเวท : ลม อากาศ 

อุมา-คงคา-บดีศวร: อิศวร อุมา คงคา

เทพชั้นรอง
พระพรหมนับถือร่วมกับอิศวร 
นารายณ์ เป็นตรีมูรติ
ไม่ปรากฎรูปเคารพเอกเทศ

เทวาลัย อิศวรตรงกลาง 
(ออกจากพระทัยพระอิศวร
สูงสุด)
พระพรหม เบื้องขวา (ทิศใต้)
พระนารายณ์ เบื้องซ้าย

พระสรัสวดี คีือศักติ
ของพระพรหม ที่สด็อกก็อกธม
มีจารึกถึงการสร้างเทวาลัย
ให้พระนาง
ในอินเดียนับถือมาก
จนยกให้เป็นศักติของ
พระอิศวรและพระนารายณ์

พระคเณศ
พระขันธกุมาร เหนือนกยูง เกศาเกล้า3ปอย
เป็นต้นกําเนิดการไว้ผมของพระมัญชุศรี และมงกุฎ3ยอดของพระกฤษณะ
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+ ชื่อเทพรักษาทิศในศาสนาฮินดู

พระอีสาน-ทรงโค

พระอินทร์-ทรงช้างเอราวัณ

พระอัคนี-ทรงระมาด

พระกุเวร-ทรงคชสีห์ พระยม-ทรงกระบือ

พระนิรฤติ-ทรงรากษสพระวายุ / พระพาย-ทรงม้า

พระวรุณ-ทรงหงส ์/ นาค

เบื้องบน พระพรหม – ทรงหงส์

หรือพระอาทิตย์ - ทรงรถเทียมม้า

เบื้องล่าง พระยม - ทรงกระบือ

 พระขันธกุมาร- ทรงนกยูง

Monday, August 17, 2009



+เทพประจําทิศ จําลอง พนมรุ้ง
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+ อาณาจักรฟูนัน มีการติดต่อกับ
อินเดียโดยการค้าขายผู้ชายอินเดีย
แต่งงานกับหญิงพื้นเมือง จึงทําให้
อาณาจักรนี้คล้ายเป็นเมืองขึ้นอินเดีย

 เมือง มีกําแพงล้อม มีพระราชวังและ
บ้านประชาชน  

 ประชาชนมีหน้าตาน่าเกลียดผิวดํา 
ผมหยิก ไม่สวมเสื้อผ้า และเดินเท้า
เปล่า  มีอัธยาศัยใจคอง่าย ๆ และไม่
ชอบลักขโมย  ทําการเพาะปลูกโดย
หว่านพืชปีหนึ่งและเก็บเกี่ยวพืชผลไป 
3 ปี 

 ชอบสลักเครื่องประดับ  ภาชนะที่ใช้
รับประทานอาหารมักทําด้วยเงิน  
ภาษีที่เก็บเป็นทอง เงิน ไข่มุก และ
เดรื่องหอม   มีหนังสือ หอ
จดหมายเหตุและอื่น ๆ ตัวอักษรที่ใช้
คล้ายกับตัวอักษรชนชาติ ฮู

เหรียญทองรูปผู้ชาย ไม่สวมเสื้อ 
มีผ้าพาดคอ   กําลังราํา

เหรียญรูปผู้หญิง คล้ายนางละคร  ในท่านอนตะแคง 
ใช้มือประคองศีรษะ

เหรียญรูปผู้ชาย ลักษณะคล้ายนักรบ ถือ 3 ง่าม  
และเหล็กแหลม
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+

เจนละบก - เจนละนํ้า
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+
ลึงคบรรพต

ภูเกล้า 

"ภูเกล้า" เป็นคําที่ชาวลาวลุ่มเรียกภูเขาที่มีสัณฐานส่วนยอดมีรูปทรงของการเกล้ามวยไว้
เป็นกระจุกบนศรีษะ จึงถูกเรียกว่า ภูจองเกล้า หรือ ลึงคะปาระวะตะ ตราบจนปัจจุบัน่สําหรับ
อารยธรรมเขมรที่าสร้างเมืองและสร้างปราสาทหินเรียกเขาลูกนี้ว่า "ลึงคบรรพต" เนื่องจาก
เป็นแท่งหินธรรมชาติขนาดใหญ่สูง 11 เมตร งอกขึ้นมาจากลานหินตั้งตะหง่านติดเป็นเนื้อ
เดียวกันกับฐานพื้นแท่งหิน ซึ่งภูเกล้ามีความสูงที่ 1,416 เมตรจากระดับน้าทะเล
ต้นกําเนิดอาณาจักรเจนละบก อยู่ที่ปราสาทหินวัดภู เคยเป็นทายาททางดินแดนสืบต่อจาก
อาณาจักรฟูนันที่ล่มสลายไปแล้ว บริเวณทะเลสาบใหญ่ดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขงเมื่อ 
1,400 ปีก่อน ในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 กษัตริย์องค์แรกแห่งกัมพูชา
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+

เมืองนี้สร้างก่อนสร้างอังกอร์วัด มีหลักฐานชี้บ่ง คือพบโครงสร้างดินเผาจํานวนมากมาย                                                
ปราสาทหินวัดภูกินเนื้อที่ประมาณ 3.6 ตร.กม. ล้อมรอบด้วยกําแพงดินสองชั้น                                                          
ลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างจากปราสาทหินหลังอื่นๆ คือ สถาปนิกผู้ออกแบบก่อสร้างปราสาทหินหลังนี้ได้
ใช้ภูมิปัญญาการจัดวางส่วนประกอบต่างๆอย่างสอดผสานไปกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของภูเกล้า                     
และเป็นต้นแบบที่สําคัญด้านสถาปัตยกรรมของอังกอร์วัด
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+ ปราสาทวัดภู นครเสดถาปุระ

นักโบราณคดีหลายท่านสันนิษฐานว่า นครโบราณแห่งนี้คือ 
"นครเสดถาปุระ" เป็นศูนย์กลางการเมืองในอาณาจักรเจนละ

ตํานานที่มาของนครเสดถาปุระ หมายถึง เมืองเศรษฐาปุระ
มีกษัตริยราชคือ ศรุตวรมัน วีรบุรุษในตํานานของกัมพูชา
สืบเชื้อสายจากพะสยัมภู กับนางอัปสรมีรา แห่งราชวงศ์
สุริยัน(สุริยวงศ์) มีราชโอรสของศรุตวรมัน ทรงมีนามว่า "เศรษฐ
วรมัน" ถือว่าเป็นต้นกษัตริย์แห่งนครเศรษฐาปุระ ในระหว่าง
ศตวรรษที่ 4 เป็นต้นมา
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+ กัมพูชา
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1. ปราสาทคีรี ตามคติเทวราชา
•เริ่มสร้างจริงจังในสมัยพระนคร
• ยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ (พ.ศ.๑๓๔๕-๑๓๙๓) ที่
ประกาศเอกราชไม่ขึ้นต่อชวา สถาปนา”เทวราชา” 
กมรเตง ชคต ต ราชา
•ปราสาท คือที่ประทับของเทพเจ้า หรือประดิษฐาน
พระพุทธรูป-เทวรูปสําคัญ สร้างบนฐานลดหลั่น
หลายชั้น
•กระบวนการสถาปนา “จักรพรรดิราช” สร้างบาราย
•เมื่อกษัตริย์สวรรคตจิตจะรวมกับเทพที่นับถือ เช่น 
นครวัด เทวรูปจึงคือการรวมกันของกษัตริย์ - เทพ

อาคาร 5 ประเภท
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2. ปราสาทผู้วายชนม์
ภายใต้คติบูชาบรรพบุรุษ
เป็นการสร้างสิทธิธรรมในพระราช
บัลลังก์ และความอุดมสมบูรณ์ เช่น 
ปราสาทพระโค

3. เทวาลัยชุมชน
 เพื่อสืบศาสนา เฉลิมฉลองชัยชนะ
จาริกแสวงบุญ หรือสร้างความมั่นคง
ในการปกครองชุมชน
ขุดบาราย “สรุค” ไว้ใช้ 
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4. ธรรมศาลา 
ทําหน้าที่เป็น อาคารก่อไฟ ให้แสงสว่างไสวขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็น Land 
Point เป็นจุดสังเกตให้คนสัญจรเดินทางตามเส้นทาง “ถนน” ใน
ยามค่ําคืน ได้เห็นตําแหน่งของเส้นทาง ไม่พลัดหลง อีกทั้งเป็น
บริเวณสําหรับคนเดินทางได้หยุดพัก เป็นที่พักม้า พักช้าง พัก
ปศุสัตว์ เป็นที่บูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร.       

5. อโรคยศาลา 
เป็นบริเวณของอาคารรูปทรงปราสาทหลังเดี่ยวเรียกว่า “สุคตาลัย” 
หรือ “วิหารแห่งโรงพยาบาล”  มีโคปุระทางเข้าทางทิศตะวันออก
เพียงทิศเดียว มีบรรณลัยขนาดย่อมหนึ่งหลัง มีสระน้ําหรือบาราย
หนึ่งแห่ง ทําหน้าที่เป็น วิหารบูชาพระพุทธเจ้า “ไภสัชยคุรุไวฑูรย
ประภาสุคต” พระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคทางจิตใจ รวมทั้งยังเป็น
ที่บูชาพระโลเกศวร พระพุทธเจ้ามหาไวโรจนะและพระชิโนรสทั้งสอง
อันได้แก่ พระศรีสูรยไวโรจนจันทโรจิ และพระศรีจันทรไวโรจนโรหิณี
ศะ
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เครื่องพิธีพราหมณ์ วิษณุถือสังข์
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+ ช่วงต่ออาณาจักรฟูนัน
 พุทธศตวรรษที ่12 พระเจ้าชัยวรมันที่ 1 ได้ย้ายเมืองมาทางตอนใต้  ปกครอง
มาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 13 เมื่อจบยุคอาณาจักรเจนละได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 
แคว้นใหญ่ คือ
 เจนละบก(อยู่ทางตอนเหนือที่เป็นภูเขาและที่ราบสูง)
  เจนละน้ํา(บริเวณทางตอนใต้ที่ราบลุ่มจรดฝั่งทะเล) 
 ปี พ.ศ. 1345 พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้รวบรวมอาณาจักรเจนละบกและเจนละน้ําเข้า
ด้วยกันสถาปนาเป็นอาณาจักรกัมพุช หรือ กัมพูชา  ครอบคลุมตอนเหนือทะเลสาบ
ใหญ

 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้สถาปนานครธมเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่แล้วมีกษัตริย์สืบต่อ 
ได้แก่ พระเจ้าอินทรวรมันที่ ๒ พระเจ้าชัยวรมันที่ 8 พระเจ้าศรีนทรวรมัน 

     พระเจ้าชัยวรรมปรเมศวร พระเจ้าศรีราช 
 จนถึงแผ่นดินสมเด็จพระบรมลําพงศ์ราชาผลจากสงครามทําให้นครธมและปราสาท
เทวาลัยในอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งอยู่ในบริเวณเมืองเสียมเรียบได้กลายสภาพเป็นเมือง
ร้างทิ้งร่องรอยอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ไว้ในป่ารกชัฏสืบมา
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1. พนมดา

 พบรูปเคารพทั้งพุทธ - พราหมณ์บริเวณ
เขาพนมดา จ. ตาแก้ว

  ไม่พบสถาปัตยกรรม

 เทวรูปวิษณุ 8 กร หริกัมพุเชนทร์

 สวมหมวกกระบอกทรงเตี้ย (กิรีฎะมกุฎ)  
นุ่งผ้าโจงกระเบนสั้น ริ้วผ้าบนชายชั้น
นอกแยกเป็นริ้วออกจากเข็มขัด มีวงโค้ง
รองรับพระกรทั้ง 8

 ใชห้ินชิสต์

 ตั้งแสดงที่พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ 
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+ พนมดา
 ศิลปะแบ่งได้ 2 แบบตามการแต่งกาย

1. สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในยุคของ
พระเจ้ารุทรวรมัน กษัตริย์องค์สุดท้าย
ของอาณาจักรฟูนัน การแต่งกายคล้าย
ศิลปะแบบอินเดีย แบบคันธารราฐ และ
แบบเริ่มต้นของศิลปะแบบเขมร



2. การแต่งกายนุ่งผ้าโสร่งยาว หรือ
เรียกว่าโธตี ผ้านุ่งในลักษณะนี้มีชายผ้า
ห้อยลงมาทางด้านหน้า
ประติมากรรมในช่วงแรกยังคงไม่มีการ
ตกแต่งด้วยเครื่องประดับเหมือนกับ
เขมรในช่วงหลัง ลักษณะของหมวกที่
สวมมีแบบเดียวคือเป็นหมวกทรง
กระบอกเตี้ยขอบด้านหลังเป็นเส้นตรง 
หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นแบบ
วงโค้ง หรือเกล้าผม ในช่วงปลาย
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พระหริหระ กีเมต์
จากอาศรมมหาฤษีศิลาทราย สมัยพนมดา เป็นการรวมองค์พระเจ้าสององค์เข้า
ด้วยกัน ครึ่งซ้ายเป็นพระศิวะส่วนครึ่งขวาเป็นพระวิษณุ  พระศกเป็นมุ่นมวยคือพระ
ศิวะ พระนารายณ์ทรงหมวกแขกยาว
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+ ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย

ศิลปะร่วมแบบเขมรก่อนราชวงศ์มหิธรปุระ

1  แบบพนมดา  พ.ศ. 1090 – 1150 ประติมากรรมฮินดูที่ศรีเทพ 

2  แบบถาลาบริวัติ  พ.ศ. 1150 ทับหลังที่วัดทองทั่ว , วัดบนเขาพลอยแหวน จันทบุรี

3  แบบสมโบร์ไพรกุก   ทับหลังที่วัดสุปัฏนาราม อุบลราชธานี

  พ.ศ. 1150 – 1200 ทับหลังปราสาทเขาน้อย อ. อรัญประเทศ สระแก้ว

4  แบบไพรกเมง พ.ศ. 1185 – 1250ปราสาทภูมิโพน อ. สังขะ สุรินทร์

     ทับหลังปราสาทบ้านน้อย อ. วัฒนานคร สระแก้ว

5 แบบกําพงพระ  พ.ศ. 1256 – 1350ประติมากรรมบ้านฝ้าย อ.ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

6 แบบกุเลน พ.ศ. 1370 –  1420 ประติมากรรมรูปอรรถนารีศวร อุบลราชธานี

7  แบบพระโค พ.ศ. 1420 – 1436 ทับหลังปราสาทอิฐพนมวัน  อ. เมือง นครราชสีมา
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+8 แบบบาแค็ง  พ.ศ. 1436 – 1470      ทับหลังวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ  วัดศรีสวาย

                ทับหลังรูปครุฑวาหนะจากปราสาทอิฐพนมวัน    

9  แบบเกาะแกร์ พ.ศ. 1464 – 1490    ปราสาทอิฐเขาพนมรุ้ง  อ.นางรอง บุรีรัมย์

                      ปราสาทเมืองแขก  โนนกู่  อ. โนนสูง 
นครราชสีมา

                 ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย  สุรินทร์

10 แบบแปรรูป พ.ศ. 1490 – 1510      ปรางค์แขก ลพบุรี

                       ทับหลังรูปครุฑวาหนะ ปราจีนบุรี

11 แบบบันทายศรี พ.ศ. 1510 – 1545 ปราสาทบ้านใหม่ไทยเจริญ  อ.นางรอง 
บุรีรัมย์

12 แบบเกรียง  พ.ศ. 1550 – 1600   โคปุระ ปราสาทเมืองต่ํา / โรงช้างเผือก พนมรุ้ง
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ศิลปะร่วมแบบเขมรสมัยราชวงศ์มหิธรปุระ

  13 แบบบาปวนพ.ศ. 1600  - 1650
     ปราสาทบ้านพลวง อ.ปราสาท สุรินทร์
     ปราสาทเมืองต่ํา อ. ประโคนชัย บุรีรัมย์
     ปราสาทสระกําแพงใหญ่ อ. อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
     ปราสาทตาเมือนธม อ.กาบเชิง สุรินทร์
     ปราสาทสด็อกก็อกธม อ.ตาพระยา สระแก้ว
     ปราสาทพนมวัน อ.เมือง นครราชสีมา

  14 แบบนครวัด  พ.ศ. 1650 – 1725 
     ปรางค์องค์ใหญ่ , ปรางค์สองพี่น้อง เมืองศรีเทพ
     ปราสาทประธานของปราสาทพิมาย
     ปราสาทประธานของปราสาทพนมรุ้ง
     ปราสาทยายเหงา อ. สังขะ สุรินทร์
     ปราสาทกู่สวนแตง อ. พุทไธสง บุรีรัมย์

           15 แบบบายน พ.ศ. 1724 – 1780 
    ปราสาทวัดเจ้าจันทร์ ศรีสัชนาลัย
    ศาลตาผาแดง / วัดพระพายหลวง / วัดศรีสวาย 
    ปรางค์สามยอด ลพบุรี
    ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี
    วัดกําแพงแลง เพชรบุรี
    ปรางค์พรหมทัต, ปรางค์หินแดง ที่ปราสาทพิมาย
    บรรณาลัยของปราสาทพนมรุ้ง
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 2. ถาลาบริวัต
พศ.1150
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+ ธาราบริวัตร
 เมืองสตึงแตรง คล้ายกับ ถาลาบลิวัตจะเห็น
แม่น้ําคดเคี้ยวไปมา

สตึง แปลว่า แม่น้ํา 
แตรง แปลว่า เหวี่ยงกระชากไปมา  

 ธาราบริวัติ ในภาษาแขก แปลว่า น้ําวน

     ต่อมาคํานี้ผ่านสําเนียงลาว ธาราบริวัติ                         
จึงกลายเป็น ถาลาบลิวัต 

ศิลปะแบบถาลาบริวัต พ.ศ.1150 
เรียกตามชื่อสถานที่ค้นพบทับหลัง
กลุ่มหนึ่งบริเวณริมแม่น้ําโขง    
ทางภาคใต้ของประเทศลาว     
จากบริเวณที่มีแม่น้ําไหลวน    
(ตรงกับคําลาวว่า ธาราบริวัต) 

ทับหลังแบบถาลาบริวัตมีลักษณะ
คล้ายศิลปะอินเดียแบบคุปตะ และ
หลังคุปตะ

นักวิชาการจึงกําหนดอายุประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 12

สถานีตํารวจเมืองถาลาบริวัต
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ทับหลังถาลาบริวัต

นางมิเรย เบนิสตี (Mireille Benisti) กล่าวถึง
ทับหลังแบบถาลาบริวัต (Thala Borivat) ว่า
เป็นทับหลังที่เก่าแก่ที่สุดของศิลปขอมในราว
กลาง พุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งค้นพบทับหลังศิลา 
6 ชิ้น ที่ถาลาบริวัต บริเวณฝั่งขวาของแม่โขง 
และพบที่ปราสาทขตป (Khtop) 2 ชิ้น  นางเบนิ
สตี เห็นว่าทับหลังซึ่งค้นพบที่ถาลาบริวัตเก่ากว่า
ที่สมโบร์ไพรกุก และถาลาบริวัตอาจเป็นสถานที่
ตั้งของเมืองภวปุระของพระเจ้าภรวรมัน  สําหรับ
ทับหลัง 2 ชิ้น ซึ่งค้นพบที่ปราสาทขตปนั้น นาง
เบนิสตีเห็นว่าคงสลักขึ้นในปลายศิลปแบบสม
โบร์ไพรกุก ราว พ.ศ. 1200               

ในประเทศไทยได้ค้นพบทับหลังแบบถาลาบริวัต 
4 ชิ้นที่วัดทองทั่ว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งนับว่าเป็นทับ
หลังขอมแบบถาลาบริวัตอย่างแท้จริง นอกจาก
นั้น ยังได้ค้นพบศิลาจารึกขอมในพุทธศตวรรษที่ 
12 หลักหนึ่ง ซึ่งกล่าวถึงการสร้างศาสนสถาน
ของพระเจ้าอีศานวรมันท ี่1 พร้อมกันนี้ยังมีทับ
หลังอีกชิ้นหนึ่งซึ่งรักษาอยู่หน้าอุโบสถวัดสุปัฏนา
ราม จังหวัดอุบลราชธานี อาจกล่าวได้ว่าเป็นหัว

วัดทองทั่ว จันทบุรี 
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3. สมโบร์ไพรกุก พ.ศ.1150 – 1200
 ช่วงที่เหี้ยนจังเดินทางถึงอินเดีย กล่าวถึงนิกายปาศุบัต

ทับหลัง รูปมกรคายวงโค้ง 2 วง มีสิงห์ในช่องวงกลม

ไม่ทราบที่มา พบที่วัดสุปัฎนาราม อุบลราชธานี

ไศวะนิกายที่ปราสาทสมโบร์ไพรกุก 1170
จดหมายเหตุจีนกล่าวถึงอาณาจักรเจิ้นลาที่
ครอบครองฟูนัน ในพุทธศตวรรษที่ 11 
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+ปราสาทเขาน้อย ปราจีนบุรี

ยุคสมโบร์ไพรกุก ศต.12

ปราสาทเขาน้อยพบทับหลัง 2 ยุค

Monday, August 17, 2009



ทับหลังด้านเหนือ ปราสาทเขาน้อย และใต้ ยุคสมโบร์ไพรกุก รูปบุคคลอยู่เหนือมกร

Monday, August 17, 2009



+
ป่าที่อุดมสมบูรณ์
ป่าปราสาทสมโบร์ไพรกุก160 กว่าแห่ง
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มปราสาทด้านใต้ Prasat Yeai 
Poeun
2.กลุ่มปราสาทตอนกลางหรือ Prasat Tao
3.กลุ่มปราสาทด้านเหนือแบ่งเป็นด้าน
เหนือตอนนอกและตอนใน

ปราสาทประธาน

ปราสาทรอง
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+

Monday, August 17, 2009



อาศรมฤๅษี

Monday, August 17, 2009



+
 

ปราสาทภูมิโพน

ศิลปะแบบสมโบร์ไพรกุกต่อไพรกเมง ราวพุทธศตวรรษที ่
๑๒ - ๑๓ โดยดูจากระบบโครงสร้างทาง สถาปัตยกรรม
ที่มีแบบแผนของศิลปะขอม ก่อนเมืองพระนคร เช่น การ
มีเสาประดับมุม ซึ่งต่างจากสมัยหลังเมืองพระนครที่มี
การเพิ่มมุม  รวมทั้งมีการประดับปราสาทจําลองตรงส่วน
ของเหนือกรอบประตูแต่ละด้าน และที่มุมหลังคาในแต่ละ
ชั้น ในขณะที่สมัยหลังเมืองพระนครจะเปลี่ยนจาก
ปราสาทจําลองมาเป็นบันแถลงแล้ว   นอกจากนี้การ
ประดับทับหลังที่มีส่วนวงโค้งรูปเกือกม้ากับหน้าบันก็เป็น
งานในลักษณะที่ใกล้เคียงกับศิลปะของประเทศ
อินเดีย  รวมทั้งลวดลายที่หน้าบันที่เหลืออยู่ก็มีความ
สัมพันธ์อย่างมากกับศิลปะทวารวดีในภาคกลางและใน
อินเดียสมัยคุปตะ
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+
4. ไพรกเม็ง

ปราสาทตาวหรือปราสาทสิงห์โตนี้แรกเริ่ม
เดิมทีที่ประตูทั้ง 4ด้านจะมีสิงห์โตแกะสลักเฝ้าทับหลังเป็นกรอบตรง  มีลายช่องประดับ

Monday, August 17, 2009



+

ทับหลังไพรกเมง
ทับหลังวงโค้งเกือกม้า

Monday, August 17, 2009



ทับหลังด้านตะวันออก ปราสาทเขาน้อย ยุคไพรกเม็ง ใช้รูปบุคคลแทนมกร

ทับหลังด้านตะวันตก ปราสาทเขาน้อย  ยุคไพรกเม็ง ใช้รูปหงส์ในช่องวงกลม ไม่พบในเขมร
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+
 

 ทับหลังปราสาทเขาน้อย
ทับหลังจาก อ. วัฒนานคร แกะสลักด้วยหินทรายแกร่งสีเทาอ่อน ขนาดสูง 42 ซม. ยาว 175 ซม. การออกแบบลวดลายเป็น
แบบซ้ายขวาเท่ากัน โดยแกะสลักเป็นลายท่อนพวงมาลัยจากกึ่งกลางทับหลังปลายแยกออกไปทั้งสองข้างและม้วยเข้าหากัน บน
ท่อนพวงมีวงกลมรูปเหรียญ วางอยู่ 3 วง เหนือท่อนพวงมาลัยเป็นลายใบไม้ ใต้ท่อนพวงมาลัย ทําเป็นลายพวงมาลัยห้อย 
ภายในพวงมาลัยและระหว่างลายพวงมาลัยเป็นพวงอุบะห้อย ถัดจากท่อนพวงมาลัยทั้งซ้ายและขวา ทําเป็นรูปหงส์นั่งแท่นหัน
หน้าออก คาบพวงอุบะ เหนือหงส์ทําเป็นลายดอกไม้ 8 กลีบ ครึ่งซีก
นักวิชาการระบุว่า เป็นศิลปะเขมร แบบไพรกเม็ง มีอายุราว พุทธศตวรรษที่ 13 และได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า “รูปหงส์หันหน้าออก
คาบพวงอุบะเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏในกัมพูชา” (สมิทธิ ศิริภัทร์ และมยุรี วีระประเสริฐ. การศึกษาเปรียบเทียบทับหลังที่พบใน
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+
5. กําพงพระ ศต. ๑๓

พบเพียงชื้นเดียวในประเทศ

ลวดลายพรรณพฤกษาเป็นลายวงโค้งและปกคลุมไปด้วย
ใบไม้จนเหมือนพวงมาลัย และปลายทั้งสองม้วนออก

แยกเป็นเจินละบก เจินละน้ําํา

Monday, August 17, 2009



อวโลกิเตศวร หนึ่งใน 300 ชิ้นที่พบในปี 2507 บ้านฝ้าย ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ คล้ายที่ศรีเทพ

Monday, August 17, 2009



+

กุเลน
เทวดา

Monday, August 17, 2009



+

ปราสาทโนนกู่

Monday, August 17, 2009



+แบบพระโค ศต.๑๔

ทับหลัง มีการแกะลายค่อนข้างลึก ลวยลายพวงมาลัยที่ม้วนออก ส่วนตอนปลายก็จะเป็นมกร นาค หรือ
ลวดลายของใบไม้ ส่วนตรงกลางท่อนพวงมาลัยจะเป็นรูปสัตว์และเทวดา ได้แก่ ครุฑ หน้ากาล พระอินทร์ 

ศิลปะทับหลังยุคนี้ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะของชวาเข้ามาผสมด้วย ได้แก่ ลายหน้ากาล หรือเกียรติมุข ส่วน
ปลายท่อนของพวงมาลัยก็จะเป็นการสลักรูปของนาคหันหน้าออกจากกัน
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+

ทับหลังพระโค
พระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคตัวอวบ

สังเกตมือของหน้ากาลยาว
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+แบบบาแคง

 ทับหลังจะเป็นท่อนพวงมาลัย ส่วนปลายจะม้วนออกให้เป็นลายใบไม้ บริเวณกลางท่อนพวง
มาลัยจะมีการสลักเป็นรูปเทวดาในท่านั่งอยู่เหนือหน้ากาล หรือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 
หรือพระวิษณุทรงครุฑ
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+ทับหลังแบบเกาะแกร์
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ปราสาทเมืองแขก

บุคคลนุ่งเหนือเกียรติมุข
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+
ปราสาทพนมวัน

Monday, August 17, 2009



+แบบแปรรูป ศต. ๑๕

วิษณุทรงครุฑยุดนาค ๓ เศียรส่วนใหญ่เป็นการเลียนแบบศิลปะแบบพระโคและบาแค็ง 
แต่จะไม่ค่อยมีความละเอียด อ่อนช้อย

Monday, August 17, 2009



+

แปรรูป
เทวดาหน้าม้า

Monday, August 17, 2009



+บันทายศรี

ภาพสลักท้าวกุเวร     เขามออีแดง

ปราสาทเขาพระวิหาร มีลักษณะเป็นแบบศิลปะบันทายศรี ลักษณะบาง
ส่วนคล้ายคลึงกับพระวิหารของปราสาทนครวัด รูปรอยแกะสลักบน
ปราสาทสันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย มี
พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพสูงสุดของศาสนา เชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อ
ถวายพระศิวะที่ทรงประทับบนยอดเขาไกรลาส ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดของ
เขาพระสุเมรุ 

Monday, August 17, 2009
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+  ทางเข้าสู่ปราสาทประธานนั้น มีโคปุระ 5 ชั้น

 ปราสาทพระวิหารมีลักษณะแผนผังที่ใช้แกนเป็นหลัก โดยจัดวางผัง
หันไปทางทิศเหนือซึ่งต่างไปจากที่อื่น

 ตัวปราสาทประธานเป็นจุดศูนย์กลางล้อมรอบด้วยระเบียงคดทั้งสี่
ด้าน ปราศจากบรรณาลัยขนาบเบื้องหน้า การวางผังที่กําหนด
ตําแหน่งอาคารมีความสมบูรณ์ลงตัวตั้งแต่แรกเริ่มของการก่อสร้าง 
โดยไม่มีการแก้ไขต่อเติมบริเวณลานชั้นในภายหลัง

Monday, August 17, 2009



+โคปุระชั้นที่5

Monday, August 17, 2009



ตราปราสาทพระวิหาร 
ตราประจําจังหวัด
ศรีสะเกษ ระหว่าง
 พ.ศ. 2483 - 2512

แผนที่ฝรั่งเศสที่ศาลโลกกรุงเฮกใช้อ้างอิงในการตัดสินให้ปราสาทพระวิหาร
ตกเป็นของกัมพูชา แต่เป็นแผนที่ที่กําหนดเส้นพรมแดนโดยไม่ได้ยึดแนว
สันปันน้ํา อันขัดต่อหลักสากลและไทยได้โต้แย้งเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2505 
ประเทศไทยได้ยอมรับว่า "ปราสาทพระวิหาร" เป็นของกัมพูชา แต่ไม่เคย
ยอมรับอาณาบริเวณบนยอดผาและรอบ ๆ ว่าเป็นของประเทศนั้น ไทยได้
ทําบันทึกยื่นต่อศาลระหว่างเทศยืนยันที่จะยึดแนวสันเขตแดนตามหลัก
สากลโดยใช้สันปันน้ําเป็นเส้นแบ่งผู้ค้นพบปราสาทพระวิหารในสมัยปัจจุบันคือ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวง
สรรพสิทธิประสงค์ พระราชโอรสองค์ที่ 11 ใน พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงพบเมื่อปี พ.ศ. 2442 ขณะทรงได้รับแต่ง
ตั้งให้เป็น ข้าหลวงต่างพระองค์ เสด็จไปรับราชการที่มณฑลลาวกาว (อิส
าน) ในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้ทรงจารึกปี ร.ศ. ที่พบเป็นเลขไทย ตามด้วย
พระนามไว้ที่บริเวณชะง่อนผาเป้ยตาดี เป็นข้อความว่า "๑๑๘ สรรพ
สิทธิ"[12] ต่อมาเมื่อประเทศฝรั่งเศสเข้าครอบครองอินโดจีนได้ทําสนธิ
สัญญา พ.ศ. 2447 ในการปักปันเขตแดนกับราชอาณาจักรสยาม โดยมี
ความตามมาตรา 1 ของสนธิสัญญา ระบุให้ใช้สันปันน้ําเป็นเส้นแบ่ง
พรมแดน ซึ่งมีผลให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในดินแดนไทย ต่อมาใน พ.ศ. 
2451 ฝรั่งเศสได้จัดทําแผนที่ฝ่ายเดียว ส่งมอบให้สยาม 50 ชุด แต่ละชุด
มี 11 แผ่นและมีแผ่นหนึ่งคือ "แผ่นดงรัก" ที่ครอบคลุมพื้นที่ปราสาทพระ
วิหาร และไม่ได้ใช้แนวสันปันน้ําเป็นเส้นแบ่งพรมแดน ทําให้ปราสาทพระ
วิหารในแผนที่อยู่ในดินแดนของกัมพูชา โดยที่รัฐบาลสยามในขณะนั้นไม่ได้
รับรองหรือทักท้วงความถูกต้องของแผนที่ดังกล่าวMonday, August 17, 2009
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+
เกรียง

Monday, August 17, 2009



+แบบบาปวน ศต. 16

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 

บุคคลในซุ้มเรือนแก้วเหนือหน้ากาล 

Monday, August 17, 2009



+แบบบาปวน

 ทับหลัง มีลักษณะเป็นการเล่าเรื่อง โดยมีภาพบุคคลเป็นส่วนใหญ่ มีรูปของหน้า
สัตว์ประหลาดโดยการผสมผสานรวมกับเทวดาที่นั่งอยู่ภายในซุ้ม หรือบางภาพ

Monday, August 17, 2009



ปราสาทหินเมืองต่ํา

Monday, August 17, 2009



บารายรูปตัว L การเชื่อม
หิน

Monday, August 17, 2009



บรรณาลัย

ปราสาทอิฐ 5 หลัง

Monday, August 17, 2009



ปราสาทตาเมือนธม

Monday, August 17, 2009



+ปราสาทหินบ้านพลวง สุรินทร์

สมัยบาปวน

Monday, August 17, 2009



+ปราสาทนารายณ์เจงเวง สกลนคร

Monday, August 17, 2009



+พระธาตุนารายณ์เจงเวง วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง 
บ้านธาตุนาเวง ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 พระธาตุนารายณ์เจงเวง มีลักษณะเป็นปราสาทขอมหลังเดียว ก่อด้วยหินทรายสีชมพูตั้งอยู่บน
ฐานศิลาแลง มีบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว 

 องค์ปรางค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม หลังคาก่อเป็นชั้นจําลองอาคารลดหลั่นกันขึ้นไป 4 ชั้น 
ยอดเป็นบัวกลุ่มหักหายไปบางส่วน ภายในองค์ปรางค์เป็นห้องขนาด 4x4 เมตร มีช่องรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่พื้นบริเวณกึ่งกลางซึ่งอาจเป็นของประติมากรรมรูปเคารพ 

 ผนังทางทิศNเจาะเป็นท่อน้ํามนต์ทะลุไปยังด้านนอกใต้เศียรมกร ทางด้านทิศEมีมุขขนาด 2.5 
x 3 เมตร ต่อยื่นเป็นประตูทางเข้า ส่วนอีกสามด้านทําเป็นประตูหลอก 

 ยังคงมีทับหลังและหน้าบันอยู่เกือบทุกด้าน ได้แก่ ทิศตะวันออกหน้าบันที่องค์ปรางค์เป็นภาพ
ศิวนาฏราช ทับหลังที่องค์ปรางค์เป็นภาพพระกฤษณะปราบสิงห์ ทับหลังที่มุขเป็นภาพ
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ทิศNหน้าบันเป็นภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ ทับหลังเป็นภาพพระ
กฤษณะปราบสิงห์ ทิศตะวันตกทับหลังเป็นภาพใบไม้ม้วน ทิศใต้ ทับหลังเป็นภาพบุคคลทรง
ช้างอยู่ระหว่างกลุ่มคน คล้ายเป็นขบวนแห่จากภาพสลักที่กล่าวถึงข้างต้นทําให้สันนิษฐานได้
ว่า ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู และสร้างขึ้นในวัฒนธรรมเขมร ราว
พุทธศตวรรษที่ 16-17 (บาปวน-นครวัด) กรมศิลปากรได้ทําการบูรณะพระธาตุนารายณ์
เจงเวงโดยวิธีอนัสติโลซิส (Anastylosis) เมื่อ พ.ศ.2521-2522

Monday, August 17, 2009



+
 

สดอกก็อกธม   แบบบาปวน

Monday, August 17, 2009



เทวรูปสําริดจากปราสาทสระกําแพงใหญ่

Monday, August 17, 2009



+หน้ากาล

ปราสาทหินพิมาย

Monday, August 17, 2009



+นครวัด ปราสาทหินพิมาย

Monday, August 17, 2009



ปราสาทหินพิมาย

Monday, August 17, 2009



Monday, August 17, 2009



Monday, August 17, 2009



ปราสาทหินพนมรุ้ง

 ชื่อ: วนัมรุง ภูเขา+ ยิ่งใหญ ่= เขาไกรลาสที่ประทับพระศิวะ

 ที่ตั้ง : ต. ตาเป๊ก อ.นางรอง บุรีรัมย์  บนภูเขาไฟที่ดับมาแล้ว ๑ ล้านปี รัศมี 
๓๘ กิโลเมตร

 สร้าง : พุทธศตวรรษที่ ๑๕ ตอนปลาย - ๑๘ ตอนปลาย

 พระเจ้าราเชนทรวรมันที่๓ (๑๔๘๗ – ๑๕๑๑) สร้างถวายพระศิวะ

 พระเจ้าชัยวรมันที่๕ (๑๕๑๑ – ๑๕๔๔) อุทิศที่ดินและข้าทาสบริวาร

 นเรนทราทิตย์ (ศตวรรษที่๑๗) เจ้านายราชวงศ์มหิทรปุระ สร้างปราสาทเพื่อบําเพ็ญพรตเป็นโยคี

 ห่างจากเมืองพระนคร ๒๐๐ กิโลเมตร

 อยู่ใกล้อาณาจักรพนมโรง และมีความมั่นคงของกลุ่มชน มีคูน้ําคันดิน ๒๐ 
แห่งล้อมรอบ 

 ศิลาที่สร้าง นํามาจากเทือกเขาดงรัก ห่างไปราว ๔๐ กิโลเมตร

Monday, August 17, 2009



+

องค์ประกอบปราสาทหินพนมรุ้ง

เสานางเรียง, เสานาง
จรัล ๖๘ ต้น

ชาลา – ถนนหน้าปราสาท 
สําหรับขบวนพิธี

 กว้าง ๔.๓๔ เมตร

Monday, August 17, 2009



โคน ๔๑ ซม. เสากลาง ๒๘ซม.  สูง ๑๕๔ 
ซม.

รูปแบบนครวัด เหลือ ๖๗ ต้น

ฐานพลับพลารูปกากบาท มีสิ่ง
ก่อสร้างเครื่องไม้ด้านบน เป็นที่พัก
และเตรียมการในพิธีสําคัญ

Monday, August 17, 2009



+ บาราย - สะพานนาคราช - โคปุระทิศตะวันออก

Monday, August 17, 2009



+
สะพานนาคราชที่๒ เชื่อมกับมณฑป

Monday, August 17, 2009



+ศิวะนาฏราช

ทับ
หลัง

หน้า
บัน

มีบานประตูไม้ปิด
Monday, August 17, 2009



+ทับหลัง"ศรนาคบาศ" ไม่ได้พังเพราะการถล่มของปราสาทแต่หายไปเพราะการลักลอบกระ
เทาะรูปสลักออกไป ในช่วงการบูรณะ

Monday, August 17, 2009



+ลวดลายที่เสาประดับกรอบประตู

ลายก้านต่อดอก

ลายดอกบัวตูม

ลายก้ามปู

ลายก้ามปู

ลายหน้ากระดาน

ลายสิงห์

โยคี ฤษี

Monday, August 17, 2009



+ลวดลายที่ฐานปราสาท

Monday, August 17, 2009



+

ระเบียงคด

โคปุระ

บรรณาลัย

(ห้องสมุด)

แผนผังปราสาทหินพนมรุ้ง

ปราสาท
ประธาน

Monday, August 17, 2009



+พลับพลาเปลื้องเครื่อง

Monday, August 17, 2009



+

Monday, August 17, 2009



+โคปุระ

Monday, August 17, 2009



+พญานาคแบบนครวัด

พญานาคแบบนครวัด
Monday, August 17, 2009



+มณฑปและองค์ปราสาท

ห้องมณฑปเชื่อมกับห้องครรภคฤหะ

Monday, August 17, 2009



+ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์

Monday, August 17, 2009



+

Monday, August 17, 2009



+ตรีมูรติ ผู้ลิขิตชีวิตปวงชน

ศิวะ

มหาฤษี

รุทรภาค ผูทำลาย

นารายณ วิษณุภาค ดูแลรักษา

บริหาร

พรหม พรหมภาค ผูสราง

ลิขิตชีวิต

Monday, August 17, 2009



+ทวารบาล ท่อโสมสูตร

Monday, August 17, 2009



+หน้าบัน

Monday, August 17, 2009



+ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ (วิษณุอนันตษาญิณย์)

Monday, August 17, 2009



+กฤษณะปราบราชสีห์

Monday, August 17, 2009



+บรรพ์แถลงและนาคปัก

Monday, August 17, 2009



+
ชั้นวิมานและอมลกะ

Monday, August 17, 2009



+

การซ่อมแซม และ แหล่งตัด
หิน

Monday, August 17, 2009



+

บายน

Monday, August 17, 2009



+วัดศรีสวาย สุโขทัย

Monday, August 17, 2009



Monday, August 17, 2009



วัดพระพายหลวง สุโขทัย

Monday, August 17, 2009



ศาลตาผาแดง

Monday, August 17, 2009



+
 อัปสรา

Monday, August 17, 2009



+

ปราสาทประธาน

ระเบียงคด

โคปุระ
บรรณาลัย

Monday, August 17, 2009



+ ปราสาทหินพนมรุ้ง

ปราสาทประธาน

ระเบียงคด

โคปุระ
บรรณาลัย

Monday, August 17, 2009



+

มณฑป

ฐานไพที

มุข

มุข

อันตราละ

ซุ้มบัญชร

Monday, August 17, 2009



ปราสาทหินพนมรุ้งเป็น เทวาลัย
ในศาสนาฮินดู

เจดีย์ทรงปรางค์วัดพระพาย
หลวง 

ปรับรูปแบบจากศาสนาฮินดูสู่
พุทธศาสนา

Monday, August 17, 2009



กลีบขนุนแสดงถึงเทพประจํา
ทิศ

ลวดลายเสาประดับกรอบประตูและ
ฐานบอกยุคสมัย

Monday, August 17, 2009



นาคปัก

นาคศรีขรภูมิ ท้าวมหากาล          ครุฑ
ยุดนาค

นาคเมืองต่ํา

Monday, August 17, 2009



+ลักษณะเสาประดับกรอบประตู

แบบไพรกะเมง ปราสาทศรีขรภูมิ

ปราสาทเมืองต่ํา

Monday, August 17, 2009



เทคนิคการก่อสร้างปราสาทหิน

Monday, August 17, 2009



ศิลาฤกษ์ แท่งหินมงคล

Monday, August 17, 2009



เครื่องมงคลและพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ 

Monday, August 17, 2009


