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วิทยานิพนธนี้มีจุดมุงหมายที่สําคัญ คือ เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง

ของชุมชนโบราณบริเวณรอบเขาพนมรุง  ในชวงระยะเวลาไมเกินพุทธศตวรรษที่ 18  วามีชุมชนโบราณเขามาตั้ง
ถ่ินฐานตั้งแตเมื่อไร  ในสมัยใด  และชุมชนโบราณเหลานี้มีความสัมพันธกับปราสาทพนมรุงในดานใดบาง  โดยมี
ขอบเขตการศึกษาอยูในพื้นที่ระยะรัศมี 10 กิโลเมตรรอบเขาพนมรุง  จังหวัดบุรีรัมย  ขอมูลที่ใชในการศึกษาไดมา
จากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทตางๆ  อันไดแก  รองรอยคูน้ําคันดินของชุมชนโบราณ   ศิลาจารึก 
โบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบจากการสํารวจแหลงโบราณคดีในบริเวณรอบเขาพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย  

ผลการศึกษาพบวา จากการสํารวจแหลงโบราณคดีบริเวณรอบเขาพนมรุง พบชุมชนโบราณจํานวน 
46 แหง ต้ังถิ่นฐานอยูบริเวณรอบเขาพนมรุง   โดยพบรองรอยหลักฐานการอยูอาศัยของชุมชนโบราณตั้งแตสมัย
ประวัติศาสตรตอนตน  ราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 14   ตอมาราวพุทธศตวรรษที่ 15 เมื่ออิทธิพลของวัฒนธรรมเขมร
ไดแพรกระจายเขามา พบวาชุมชนโบราณเพิ่มจํานวนมากขึ้น   อิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรที่แพรกระจายเขามา
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน เชน รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน รูปแบบแผนผังของชุมชน การจัดการ
ทรัพยากรน้ํา   และมีการกอสรางศาสนสถานขึ้นบนเขาพนมรุง   ทําใหปราสาทพนมรุงกลายเปนศูนยกลางของ
ศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย  หลักฐานสําคัญที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปราสาทพนมรุงกับชุมชนที่อาศัยอยู
โดยรอบ ซึ่งพบในชุมชนโบราณหลายแหง คือ หลักหิน     สันนิษฐานวาปกไวเพื่อแสดงขอบเขตที่ดินที่ถูกถวาย
แกศาสนสถาน  ซึ่งสัมพันธกับขอความในจารึกปราสาทพนมรุงหลายหลัก ที่กลาวถึงการปกหลักเขตในการ
กัลปนาที่ดิน   หลักฐานที่สําคัญอีกประเภทหนึ่ง คือ เครื่องถวยเขมร ซึ่งพบในแหลงโบราณคดีทุกแหง แสดงถึง
การติดตอแลกเปลี่ยนระหวางชุมชนทั้งที่อยูในภูมิภาคเดียวกันและที่อยูหางไกลออกไป  ปราสาทพนมรุงนอกจาก
เปนศูนยกลางทางดานศาสนาแลว ยังเปนศูนยกลางของชุมชนที่อยูโดยรอบอยางตอเนื่องมาตลอดระยะเวลาเกือบ 
400 ป    ภายหลังจากพุทธศตวรรษที่ 18 อาณาจักรเขมรเริ่มเสื่อมอํานาจลง บทบาทของเขาพนมรุงในฐานะที่เปน
ศูนยกลางทางศาสนาและศูนยกลางของชุมชนคงคอยๆ ลดความสําคัญลงและคงถูกทิ้งรางไปในที่สุด 
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The purpose of this research is to study the cultural development and cultural change of 
the ancient communities settled down at Phnom Rung during the 10th -  13th century A.D.  The 
research will focus on  the relationship between the ancient communities and Phnom Rung 
Temple.  The study area covers the distance of 10 kilometers around Phnom Rung.  The data 
collected for this research is based on the archaeological evidences, for example, ancient ditches, 
stone inscriptions, archaeological remains and artifacts found during the archaeological survey 
around Phnom Rung, Buriram Province. 

The result of the study has revealed the fact that the topography of Phnom Rung is 
suitable for the settlement of the ancient communities. There were 46 ancient communities   settled 
down around Phnom Rung starting from the 7th – 9th century A.D.  The communities became more 
crowded during the 10th century A.D. when the Khmer cultures had spreaded into the area.  After the 
Khmer influences, many cultural changes occurred, such as, the pattern of the settlement, water 
resources management, and religious sanctuaries on Phnom Rung.  Phnom Rung was compared to 
Kailasa which was believed to be the abode of Siva (one of the principal Hindu deities). Phnom Rung 
Temple therefore, could be regarded as the center of Hinduism (Saivism). 

It is assumed that the ancient communities were most crowded  during the construction of 
the main building of Phnom Rung.  Major evidences that show the relationship between the 
communities and Phnom Rung are boundary stones and Khmer ceramics which were found in every 
community in the study area.  Apart from the center of the religion, Phnom Rung maintained the 
center of the surrounding communities for almost 400 years. After Khmer kingdom was weaked in 
the 13th century A.D., the role of Phnom Rung as the center of religious activities and communities 
was gradually lowered and finally  vanished. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้จะสําเร็จลุลวงไปมิไดเลยหากปราศจากการสนับสนุนและความ
ชวยเหลือจากบุคคลและหนวยงานตางๆ  ดังนี้ 

ขอขอบคุณ   คุณนงคราญ  สุขสม  หัวหนาอุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  ผูที่ใหการ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในทุกๆ เร่ืองสําหรับการออกสํารวจภาคสนาม คําปรึกษาและ
คําแนะนําในการทํางานครั้งนี้  และพี่ๆ กลุมวิชาการโบราณคดี  สํานักงานศิลปากรที่  12 
นครราชสีมา  สําหรับคําปรึกษาและคําแนะนําในทุกเรื่องๆ  

ขอขอบคุณ  คุณพยุง  วงษนอย  หัวหนากลุมวิชาการโบราณคดี  สํานักงานศิลปากรที่ 1 
ราชบุรี  ที่ชวยอนุเคราะหดานเวลาในการทํางาน 

ขอขอบพระคุณ ผศ. มยุรี  วีระประเสริฐ  และ ศ. ดร. ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์  อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และ ศ. ดร. ผาสุข  อินทราวุธ  ที่กรุณาตรวจแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้   

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่มอบทุนอุดหนุนการวิจัยแกขาพเจา 
ขอบคุณแมและครอบครัวที่เปนกําลังใจใหเสมอ  และสุดทายขอบคุณปญหาและ

อุปสรรคทุกอยางที่ผานเขามา  ทําใหเขาใจถึงคําวาอดทนและเรียนรูวาชีวิตจริงนั้น ไมไดสวยงาม
และโรยดวยกลีบกุหลาบหากแตเต็มไปดวยขวากหนาม 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


