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 พลอยชมพู ปุณณวานิชศิริ: ลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด: ที่มาและ
รูปแบบ. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี. 155 หน้า. 
 
 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษารวบรวมลวดลายและรูปแบบของผ้านุ่งนาง          
อัปสราที่ปราสาทนครวัด โดยจัดกลุ่มและแบ่งประเภทของรูปแบบผ้านุ่งรวมทั้งศึกษาลวดลายจาก
โครงสร้างของผ้านุ่ง เนื่องจากผ้านุ่งสมัยนครวัด เป็นสมัยแรกที่ปรากฏลวดลายต่างๆ เช่น ลายดอกไม้ 
ลายตารางบนผ้านุ่ง และลายเลขาคณิตต่างๆ ตลอดจนรูปแบบการนุ่งที่แตกต่างจากศิลปะก่อนหน้า 
และน าข้อมูลที่ศึกษารวบรวมมาวิเคราะห์ถึงที่มาของรูปแบบและบริบททางสังคมสมัยนครวัด 
 ผลการศึกษาสรุปได้ว่ารูปแบบและลวดลายของผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดมี
ความแตกต่างจากศิลปะก่อนหน้า เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติ คือ อินเดียและจีน อัน
สะท้อนถึงความสัมพันธ์กับต่างชาติในสมัยนครวัดที่มีผลต่อการแต่งกายของประชาชนในอาณาจักร 
และรูปแบบดังกล่าวได้ส่งต่อไปยังศิลปะสมัยหลัง เช่น ศิลปะแบบบายน แสดงถึงความนิยมด้าน
รูปแบบและลวดลายของผ้านุ่งที่ยังคงสืบเนื่อง ทั้งยังแสดงถึงวิธีชิวิต การแต่งกาย ระบบชนชั้นของ
สังคมเขมรสมัยนครวัด ผ่านทางรูปแบบและลวดลายผ้านางนางอัปสรา เนื่องจาก ผ้าสะท้อนถึงชีวิต
และทุกชีวิตผูกพันกับผ้าตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งตาย ดังนั้น การศึกษาเรื่องบริบททางสังคม วิธีชีวิต
และความเชื่อ จึงสามารถศึกษาได้จากผืนผ้า ลวดลายและรูปแบบ 
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       PLOYCHOMPOO PUNNAWANIJSIRI: THE STUDY OF APSARA’S TEXTILE AT 
ANGKOR WAT. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. CHEDHA TINGSANCHALI, Ph.D. 155 pp. 
 

This thesis is aimed to study of Apsara’s textile at Angkor Wat. The 
evolution of costume and accessories of Apsara bas-relief had changed from many 
factors until the Art of Angkor Wat. Apsara garments at Angkor Wat are decorating 
with small flower patterns and square patterns. More importantly, these patterns 
never appear in any previous eras until the art of Angkor Wat. Perhaps, the patterns 
of small flowers are related to the brocade textile which is so popular in this period 

Varieties of Apsara’s skirt patterns are from creativity of the sculptors, by 
using motif design in a good combination to become unique splendor of Angkor Wat 
art. 

The results of this research are: The differences between Apsaras's skirts 
of Angkor Wat may be attributed to the diffusion of India and China influences, which 
reflected the relationship between the royal court of King Suryavarman II and those 
foreign countries. Nevertheless, Apsaras's skirts also reflect the fashion of female 
dresses in each era. 

On the other hands, the differences between each Apsara styles reflect 
unequal hierarchy among of Apsaras and reflect the division of social classes during 
the era of King Suryavarman II. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงเพราะได้รับความกรุณาจากทุกท่าน ซึ่งผู้วิจับขอกราบ
ขอบพระคุณท่านทั้งหลาย ณ ที่นี้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่
กรุณาแนะน าและให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องเนื้อหาในวิทยานิพนธ์ แนวคิด ปรัชญาและการใช้ชีวิต ทั้งสละ
เวลาตรวจแก้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะให้แก่ผู้วิจัยในระดับปริญญาโท 
 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ผู้ให้ความรู้และความเมตตาแก่ศิษย์เสมอมา 
พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการศึกษาวิจัยและให้ค าปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์แก่ผู้วิจัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา และ อาจารย์ณัฐพล จันทร์งาม ที่กรุณาเมตตาให้
ค าปรึกษา แนะน า และเอ้ือเฟ้ือแปลเอกสาร จัดหาหนังสือและภาพถ่ายแก่ผู้วิจัยเสมอมา  

อาจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ส าหรับความเมตตาในการปรับแก้บทความและ
กรุณาค้นคว้าเอกสารภาษาจีนให้แก่ผู้วิจัย และอาจารย์ กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์ และ นายศิริวัฒน์ คงสวัสดิ์ 
ที่กรุณาอนุเคราะห์ภาพถ่ายเพ่ือใช้การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

 ขอบขอบคุณ คณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่
ผู้วิจัย 

ขอบขอบคุณ Mr.Ven Sophon เจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ และคุณวัชราภรณ์ พุ่มพวง 
ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสาร ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอังกอร์ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ที่กรุณา
รับตีพิมพ์รวมถึงปรับแก้บทความ  

ขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มอบทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 
(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ประจ าปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 แก่ผู้วิจัย 

ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโทโครงการปรกติและโครงการพิเศษทุกท่านที่ให้
ความช่วยเหลือแนะน าทางด้านการศึกษาและให้ก าลังใจเสมอมา 

ขอขอบคุณ นายแพทย์ อธิวัฒน์ พรศิริวิวัฒน์ ที่เมตตาสนับสนุนการศึกษาตลอดจนให้
ก าลังใจเสมอมา ขอบคุณ คุณดวงฤทัย ริมไธสง ที่กรุณาช่วยเก็บข้อมูลภาคสนาม และคุณปวีณา  
เลาหไทยมงคล ที่ช่วยแนะน า ปรับแก้บทความ 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงสุดต่อบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัว ที่อบรมเลี้ยงดู ให้
ความรัก ความห่วงใย และมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้วิจัย  
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