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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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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปราสาทนครวัด เป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา สร้างใน         
รัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (พ.ศ.1656 - หลัง พ.ศ.1688)1  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 200,000 
ตารางเมตร โดยตั้งอยู่ทางมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองยโศธรปุระ อาจกล่าวได้ว่าปราสาท      
นครวัดเป็นปราสาทที่สวยงามที่สุดในศิลปะขอม โดยมีชื่อเสียงทางด้านความงามของภาพสลักและ
การออกแบบแผนผังของปราสาทอันแสดงวิวัฒนาการในการสร้างศาสนสถานบนฐานเป็นชั้นที่บรรลุ
ถึงจุดสูงสุด2 ตัวปราสาทประธานตั้งอยู่บนฐานสูง ล้อมรอบด้วยระเบียงคด 3 ชั้น โดยที่ทางเข้าหลัก
หันหน้าไปทางทิศตะวันตก   

พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ทรงด าริให้สร้างปราสาทนครวัดขึ้นเพ่ืออุทิศถวายแด่พระวิษณุ         
ผู้เป็นเทพที่พระองค์ทรงเคารพนับถือ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงมีพระนามหลังสิ้นพระชนม์ว่า            
“บรมวิษณุโลก” ปราสาทนครวัดจึงเสมือนไวกูณฐ์ของพระวิษณุบนโลกมนุษย์  

 ปราสาทนครวัดได้สะท้อนแนวคิดทางด้านประติมานวิทยาหลายประการ เช่น การ
จ าลองระบบจักรวาลตามความเชื่อของศาสนาฮินดูมาไว้บนโลกมนุษย์3  โดยเปรียบปราสาทประธาน 
คือ เขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและเป็นที่ประทับของพระวิษณุ  

 ด้วยเหตุนี้จึงปรากฏภาพสลักพระวิษณุตามส่วนต่างๆของปราสาท ที่สะท้อนแนวคิดทาง        
ประติมานวิทยา โดยภาพสลักเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนศาสนสถานให้กลายเป็นสวรรค์ตามคติความ
เชื่อดังกล่าว4 ภาพสลักพระวิษณุปรากฏตามส่วนต่างๆ ของปราสาท เช่น หน้าบัน เสา ทับหลัง และ
ภาพสลักเล่าเรื่องมหากาพย์รามายณะ (รามเกียรติ์) และมหาภารตะยุทธ รวมถึงภาพสลักเรื่องราว
การอวตารปางต่างๆ ของพระวิษณุ โดยภาพสลักท่ีได้รับความสนใจมากท่ีสุดภาพหนึ่ง ได้แก่ ภาพสลัก

                                                   
1 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2539), 416. 
2 มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, พิมพ์ครั้งที่ 4, แปลโดย หม่อมเจ้า           

สุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 64-65. 
3 ยอร์ช เซเดส์, เมืองพระนคร นครวัด นครธม, พิมพ์ครั้งที่ 2, แปลโดย ปราณี วงษ์เทศ 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2535), 118-120. 
4  เรื่องเดียวกัน, 130-131. 

บทที่ 1 
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เล่าเรื่องการกวนเกษียรสมุทร อันเป็นการสร้างโลกของพระวิษณุ โดยการกวนเกษียรสมุทรท าให้
ปรากฏของวิเศษหลายสิ่งขึ้นมาจากทะเลน้ านม รวมถึงนางอัปสราผู้มีความงดงามจ านวนมาก5 พวก
นางกลายเป็นเทพธิดาที่สร้างความรื่นรมย์บนสวรรค์ 

ปราสาทนครวัดจึงสะท้อนแนวคิดทางประติมานวิทยาเรื่องสวรรค์โดยการสลักภาพ           
นางอัปสราในอิริยาบถต่างๆ ตามระเบียงคดรอบปราสาทตั้งแต่ระเบียงคดชั้นนอกจนถึงปราสาท
ประธาน โดยภาพสลักนางอัปสราเหล่านั้นมีท่าทางการแต่งกายและทรงผมที่แตกต่างกันไป             
จนมีผู้กล่าวว่านางอัปสราแต่ละองค์ท่ีปราสาทนครวัดมีจ านวนมากมายและไม่ซ้ ากันเลย6  

 การแต่งกายของนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดเป็นวิวัฒนาการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
จากปัจจัยหลายๆ ด้าน จนกระทั่งเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะแบบนครวัด7  โดยหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ 
ดิศกุล ได้ทรงกล่าวถึงเรื่องการแต่งกายของนางอัปสราในหนังสือศิลปะขอม8 ว่า ลักษณะผ้านุ่งของ
ภาพสลักนูนต่ านางอัปสราที่ปราสาทนครวัดเป็นผ้าพับป้ายอย่างสวยงาม มีลวดลายดอกไม้เล็กๆ หรือ
ลายตารางประกอบอันเป็นลักษณะพิเศษที่ไม่เคยปรากฏบนประติมากรรมลอยตัวจนกระทั่งสมัย
บายน9 และด้วยความสามารถของช่างที่น าแม่ลายต่างๆ มาผสมผสานได้อย่างลงตัวและสวยงาม 
คล้ายกับนางอัปสราแต่ละองค์ทรงนุ่งผ้าแต่ละผืนไม่ซ้ ากัน  

 มีผู้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดว่า นางอัปสราที่ปรากฏตามส่วน
ต่างๆ ของปราสาทอาจจะได้แรงบันดาลใจจากสตรีชาวเขมรในสมัยนั้น และมีความเป็นได้ว่าภาพสลัก
นางอัปสราในส่วนต่างๆของปราสาทนครวัดแสดงถึงการแบ่งชั้นวรรณะตามแบบอินเดีย โดยปราสาท
ประธานได้ต้นแบบจากบรรดาพระมเหสีและพระสนมก านัลในพระราชส านักเป็นต้นแบบ ส่วนภาพ

                                                   
5 H.H. Wilson, The Visnu Purana: a system of Hindu mythology and 

tradition, translated from the original Sanskrit and illustrated by notes derived 
chiefly from other Puranas; enlarged and arranged by Nag Sharan Singh (Delhi: Nag, 
1980), 108. 

6
  เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, นางอัปสรา (กรุงเทพฯ: สายส่งสุขภาพใจ, 2548), 35. 

7 Jean Boisserlier, Asie du Sud-Est, Tome I Le Cambodge, Sous la 
direction de G. George (Paris: Editions A. et J. Picard, 1966), 297. 

8 ทรงเรียบเรียงมาจากหนังสือ L’Art Khmer, les Grandes Etapes de son 
Evolution ของนางจิแบรต์ เดอโคลาเรมุส่าต์ และหนังสือ Le Cambodge ของ ศาสตราจารย์ฌอง 
บอสเซอลีเย่ 

9 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 312. 
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สลักตามระเบียงคดอาจจะได้แรงบันดาลใจจากบรรดานางร า นางละครในราชส านัก10 อาจเนื่องจาก
นางอัปสราที่ปราสาทประธานมีความงดงามด้วยเทคนิคการสลักที่ประณีตมากกว่านางอัปสราที่ส่วน
อ่ืนของปราสาท 

การศึกษาเรื่องผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด อาจจะเป็นค าตอบเรื่องการแบ่ง
วรรณะทางสังคมสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ที่สะท้อนผ่านภาพสลักนางอัปสรา โดยการศึกษาลักษณะ
รูปแบบและลวดลายผ้านุ่งของนางอัปสราที่ปรากฏในส่วนต่างๆ  ของศาสนสถานเพ่ือหาความ
สอดคล้องระหว่างต าแหน่งของนางอัปสราที่ปรากฏในส่วนต่างๆ ของศาสนสถานกับรูปแบบและ
ลวดลายของผ้านุ่งที่ปรากฏและน ามาศึกษาเปรียบเทียบกัน  

 รวมถึงการศึกษา รวบรวมข้อมูลรูปแบบการแต่งกายของนางอัปสราและลวดลายของ
ผ้านุ่ง อาจท าให้ทราบถึงรูปแบบผ้านุ่งจริงของสตรีในสมัยนครวัดได้ นอกรูปแบบของผืนผ้าแล้ว 
ลวดลายที่ปรากฏในผ้านุ่งนางอัปสราและในภาพสลักเล่าเรื่องที่ปราสาทนครวัด อาจแสดงถึงลวดลาย
บางประเภทจะที่ปรากฏเฉพาะในผืนผ้าเท่านั้น เช่น ลายดอกสี่กลีบ อันเป็นลายพ้ืนฐานที่ปรากฏ
ทั่วไป อาจเป็นไปได้ว่าช่างผู้สลักอาจจะได้แรงบันดาลใจจากรูปแบบผ้านุ่งและลวดลายที่อยู่ร่วมสมัย 

 อย่างไรก็ตาม ผ้านุ่งในศิลปะแบบนครวัดมีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากศิลปะ
ก่อนหน้า อาจสะท้อนถึงอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางด้านการ
แต่งกาย (Fashion) อันสะท้อนถึงความสัมพันธ์กับต่างชาติในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2  

 ในการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการรวบรวมลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด และ
ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของรูปแบบและลวดลาย ตลอดจนความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของรูป
และลวดลายผ้านุ่งสู่ผลการศึกษาทางด้านอ่ืนที่จะท าให้เราสามารถเข้าใจถึงรูปแบบ แนวคิดทางงาน
ช่างและลักษณะสังคมเขมรบางประการผ่านภาพสลักลวดลายผ้านุ่งนางอัปสรา โดยใช้ระบบการ
เรียกชื่อจากจุดศูนย์กลาง คือ ปราสาทประธานเป็นหลัก และระเบียงคดชั้นแรกที่ล้อมรอบปราสาท
ประธาน เรียก ระเบียงคดชั้นใน ระเบียงคดถัดไปเรียกระเบียงคดชั้นกลางและระเบียงคดที่นอกสุด 
เรียกระเบียงคดชั้นนอก ส่วนบรรณาลัยที่อยู่ระหว่างระเบียงคดชั้นในและระเบียงคดชั้นกลาง ขอ
เรียกว่า “บรรณาลัยชั้นใน” และบรรณาลัยที่อยู่ระหว่างระเบียงคดชั้นกลางและระเบียงคดชั้นนอก 
ขอเรียกว่า “บรรณาลัยชั้นนอก” (แผนผังที่ 1)  
 

                                                   
10 เทพมณตรี ลิมปพะยอม, “สืบหารากเหง้านางอัปสรา เทพธิดาแห่งนครวัด,” สยาม

อารยะ 2, 16 (เมษายน 2537): 23-25.  
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แผนผังที่ 1 แสดงชื่อเรียกส่วนต่างๆ ของปราสาทนครวัด  
ที่มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียงคดชั้นกลาง 

ระเบียงคดชั้นนอก 

ปราสาทประธาน 

โคปุระทิศตะวันตก 

บรรณาลัยชั้นนอก 
 

ระเบียงคดชั้นใน 

บรรณาลัยชั้นใน 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพ่ือรวบรวมและศึกษาลวดลายและรูปแบบผ้านุ่งของนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด ที่
ปรากฏในองค์ประกอบผ้าส่วนต่างๆ เช่นท้องผ้า เชิงผ้าและสังเวียน เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ทางด้าน
รูปแบบของลวดลายที่ปรากฏในผ้านุ่งนางอัปสราตามกระบวนการทางประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 
สมมุติฐานของการศึกษา 

1. การแต่งกาย รูปแบบและลวดลายของผ้านุ่งนางอัปสราสะท้อนการแต่งกายของคนใน             
ราชส านักเขมรสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 

2. รูปแบบและลักษณะในการนุ่งผ้าของนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดแสดงการแบ่งชน
ชั้นของนางอัปสรา อันสะท้อนถึงการแบ่งชนชั้นทางสังคมสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 

3. ลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราแสดงถึงลวดลายของผืนผ้าจริงที่ปรากฏในสมัยนครวัด 
4. ลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราสมัยนครวัดได้ส่งอิทธิพลสู่ศิลปะสมัยหลัง เช่น ศิลปะสมัย

บายน 
5.จากรูปแบบและลวดลายของผ้านุ่งนางอัปสราสะท้อนความสัมพันธ์กับต่างชาติ เช่น 

อินเดีย จีน เป็นต้น 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาลวดลายผ้านุ่งของภาพสลักนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด เมืองเสียมราฐ ประเทศ
กัมพูชา เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะลวดลายและรูปแบบที่ปรากฏ ในปราสาท          
นครวัด รวมทั้งศึกษาและส ารวจเพ่ือเก็บข้อมูลทางภาคสนาม ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์             
จดหมายเหตุ ภาพถ่ายและเอกสารต่างๆ ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา  
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1. เก็บข้อมูลทางด้านเอกสารทั้งเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรองที่กล่าวถึงนางอัปสรา 
และรูปแบบของนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด รวมทั้งเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 2. ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามจากปราสาทนครวัด รวมถึงปราสาทอ่ืนๆ เพ่ือช่วยใน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและล าดับวิวัฒนาการของรูปแบบและลวดลาย 

3. ด าเนินการวิจัย   
3.1. วิเคราะห์ถึงรูปแบบของผ้านุ่งนางอัปสราจากปราสาทนครวัด ที่เก็บรวบรวมจาก 

การส ารวจ 
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                  3.2. จัดกลุ่มแบ่งประเภทของผ้านุ่งนางอัปสรา ทั้งทางด้านรูปแบบและลวดลาย 

3.3. วิเคราะห์เชื่อมโยง เปรียบเทียบข้อมูลของลวดลายผ้านุ่งที่ปรากฏ ณ ปราสาท
นครวัด เพ่ือหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงทางด้านเทคนิค รูปแบบ ลวดลาย และวิวัฒนาการของผ้านุ่ง 

3.4. ประมวลผลผลของการศึกษา เพ่ือคลี่คลายปัญหาและท าความเข้าใจในแต่ละ
ประเด็น 

4. น าเสนอข้อมูลและสรุปผลการศึกษา 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ท าให้ทราบถึงรูปแบบและลวดลายทั้งหมดที่ปรากฏบนผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนคร
วัด เพ่ือเป็นต้นแบบในการศึกษาเปรียบเทียบกับลวดลายผ้านุ่งของประติมากรรมและภาพสลักนูนต่ า
ที่ปรากฏลวดลายผ้าในศิลปะเขมรแบบนครวัด ทั้งศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชาและศิลปะเขมรใน
ประเทศไทย และเพ่ือเป็นการต่อยอดการศึกษารูปแบบสู่การวิเคราะห์สภาพสังคมสมัยนครวัด
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและบริบททางสังคมอ่ืนๆ 
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 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยปรากฏในรูปแบบต่างๆ เช่น ความเชื่อ ศาสนา วิถีชีวิต และศิลปกรรม  

 อารยธรรมอินเดียเหล่านี้ เมื่อเข้าสู่อาณาจักรต่างๆ ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในอาณาจักรนั้นๆ เป็นผลให้ศิลปกรรมในแต่ละพ้ืนที่
มีรูปแบบที่แตกต่างกันไป อารยธรรมอินเดียที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในอาณาจักรเขมร  คือ ศาสนาและ
ความเชื่อ สิ่งเหล่านี้สะท้อนผ่านงานศิลปกรรมที่ปรากฏในศิลปะเขมรหลายยุคสมัยโดยเฉพาะความ
เชื่อเรื่องศาสนาฮินดูที่ปรากฏในงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเพ่ือรับใช้ศาสนา ทั้งศาสนสถาน 
เทวรูป ภาพสลักเล่าเรื่องและเหล่าเทพยดาต่างๆ สะท้อนถึงอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียใน
อาณาจักรเขมร 
 
1. ประวัติความเป็นมาของนางอัปสรา 

 นางอัปสรา (Apsara) มาจากค าว่า อัป (अप)्  ในภาษาสันสกฤต หมายถึง “น้ า” และค า

ว่า สรา (सरस )् หมายถึง “เคล่ือนไหว” เม่ือรวมกันมีความหมายว่า “ผู้เคลื่อนไหวในน้ า”1 หรือ            
“ผู้กระดิกในน้ า”2 ในคัมภีร์อถรรพเวทและยชุรเวท ได้กล่าวถึงนางอัปสราว่า “เป็นผู้ที่อาศัยในน้ า” 3 
ซึ่งเป็นลักษณะการเกิดของนางอัปสราที่ผุดขึ้นมาจากการกวนเกษียรสมุทรตามคัมภีร์วิษณุปุราณะ           

                                           
1 Sir Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary (Oxford: 

Oxford University Press, 1899), 59. 
2 สุรศักดิ์ ทอง, สยามเทวะ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2553), 247. อ้างถึงค าแปลของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
3 อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพระเวท (เทพเจ้าในคัมภีร์พระเวทแห่งชาวอารยัน) 

(เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523), 89. อ้างถึงคัมภีร์พระเวท 

บทที่ 2 
นางอัปสรา: จากความเชื่อสู่งานศิลปกรรม 
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มีนามอ่ืนๆ อันได้แก่ สุรสุนทรี วิทยาธรี4 สุรางคนาง (เมียเทวดาทั่วไป) สุมทาตมชา (สตรีผู้เต็มไปด้วย
ความมัวเมาหรือในความเพลิดเพลิน)5  
 นางอัปสราเป็นเทพฝ่ายสตรีชั้นล่าง6 เป็นสตรีที่มีความงดงาม ประดับประดาด้วยเครื่อง
ทรงที่วิจิตร แต่ไม่มีเทวดาหรืออสูรตนใดรับเป็นคู่ครอง พวกนางจึงท าหน้าที่สร้างความรื่นรมย์บน
สวรรค์ ขับกล่อมดนตรีและบ าเรอกามแก่เทวดาทั้งหลาย7 นอกจากความงามที่ชายใดได้พบจนคลั่ง
ไคล้แล้ว ในคัมภีร์อถรรพเวทยังมีมนต์แก้การลุ่มหลงมัวเมาในการพนันอันเกิดจากนางอัปสราอีกด้วย8

อาจกล่าวได้ว่านางอัปสราเป็นเทพที่มีความงดงามมากแต่กลับชื่อเสียงแง่ลบว่าความลุ่มหลงมัวเมา
ต่างๆ ล้วนเกิดจากมนตราของนางอัปสราทั้งสิ้น 
 ในคัมภีร์วิษณุปุราณะได้กล่าวถึงก าเนิดของนางอัปสราหลายแบบ อันได้แก่ นางอัปสราที่
เกิดจากการสร้างของพระพรหม9 และนางอัปสราที่เกิดจากการกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นเหตุการณ์
หนึ่งในปางกูรมาวตาร ที่พระวิษณุทรงอวตารลงมาเป็นเต่าเพ่ือรองรับเขามันทระในพิธีกวน
เกษียรสมุทรของเหล่าเทพและอสูรเพ่ือให้ได้น้ าอมฤตที่ท าให้ผู้ที่ดื่มเข้าไปมีชีวิตเป็นอมตะ มีใจความ
ว่า 

  ...เหล่าเทพได้น าเขามันทระเป็นแกน พญานาควาสุกรีเป็นเชือกและท าการ
กวนเกษียรสมุทร เพื่อน้ าอมฤต พระกฤษณะรวบรวมเหล่าเทพไว้ที่ส่วนหาง 
เหล่าอสูรอยู่ที่ส่วนเศียรและศอของพญานาค....... ณ เกษียรสมุทร ที่ซึ่งเหล่า
เทพและอสูรร่วมกันกวน  ได้ปรากฏของวิเศษสิ่งแรกคือ  โคสุรภี....., (ปรากฏ) 
นางอัปสราจ านวนมาก, เทพธิดาจากทรวงสวรรค์ที่เกิดจากความน่ารัก ความน่า

ประทับใจ กอปรกับความงามที่มีรสนิยม.....10   
 

                                           
4 อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ทิพยนิยายจากปราสาทหิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 58. 
5 สุรศักดิ์ ทอง, สยามเทวะ, 248. 
6 อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพระเวท (เทพเจ้าในคัมภีร์พระเวทแห่งชาวอารยัน), 89. 
7 อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ทิพยนิยายจากปราสาทหิน, 58-61. 
8 อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพระเวท (เทพเจ้าในคัมภีร์พระเวทแห่งชาวอารยัน), 89. 
9 H.H. Wilson, The VisnuPurana: a system of Hindu mythology and 

tradition, translated from the original Sanskrit and illustrated by notes derived chiefly 
from other Puranas; enlarged and arranged by Nag Sharan Singh (Delhi: Nag, 1980), 
60-61.  

10 Ibid. 106-108. 
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ตรงกับภาพสลักเล่าเรื่องการกวนเกษียรสมุทร ที่ระเบียงคดชั้นนอกของปราสาทนครวัด 
เนื่องจากปราสาทนครวัดสร้างขึ้นเพ่ือถวายแด่พระวิษณุ ดังนั้น ภาพสลักนางอัปสรานับพันองค์ที่
ปรากฏตามส่วนต่างๆ ของปราสาทนครวัด น่าจะเกิดจากคติเรื่องการเกษียรสมุทรและสะท้อนว่า
ปราสาทนครวัดเป็นดินแดนแห่งสรวงสรรค์ที่สถิตของเหล่าเทพ-เทวดาทั้งหลาย 

 
2. ภาพสลักสตรีในศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร (ก่อนศิลปะแบบนครวัด) 

ศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนครได้ปรากฏภาพสลักสตรีประดับตามศาสนสถาน โดยในแต่
ละสมัยอยู่ในฐานะที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในบางศิลปะอาจปรากฏภาพสลักสตรีอยู่ในบทบาทของ
ทวารปาลิกา (ทวารบาลที่เป็นสตรี)11 และบางศิลปะปรากฏภาพสลักสตรีในบทบาทของนาง           
อัปสรา อาจเนื่องจากคติในการสร้างที่แตกต่างกัน โดยแสดงบทบาทฐานะผ่านลักษณะภายนอกบาง
ประการ เช่น ทวารปาลิกามักยืนในท่าทางขึงขัง มือถืออาวุธ ในขณะที่นางอัปสราแสดงอิริยาบถ          
แช่มช้อย อ่อนหวานและไม่ถืออาวุธ 
 อนึ่ง ในการศึกษาลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด จ าเป็นต้องศึกษาภาพสลัก
สตรีนูนต่ าที่ปรากฏในศิลปะแต่ละยุคสมัย เพ่ือให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านรูปแบบและลวดลายของ
ผ้านุ่งในแต่ละสมัยได้ดียิ่งข้ึน 

2.1 ศิลปะแบบพระโค (ราว พ.ศ.1420-1440)12  
ปราสาทพระโคเกิดจากพระราชด าริของพระเจ้าอินทวรมันที่ 1 ให้สร้างเพ่ืออุทิศ

ถวายแกบ่รรพชน มีลักษณะเป็นปราสาทอิฐทั้งหมด 6 หลัง แบ่งเป็น 2 แถว แถวละ 3 หลัง โดยแถว
หน้าอุทิศถวายแด่บรรพบุรุษโดยมีภาพสลักทวารบาลที่ด้านข้างประตู และปราสาทแถวหลังอุทิศแด่
บรรพสตรี13 โดยมีภาพสลักทวารปาลิกาท าหน้าที่ปกป้องปราสาทที่ด้านข้างประตู  ซึ่งภาพสลักสตรีที่
ปราสาทพระโคอยู่ในรูปแบบของทวารปาลิกา (ภาพที่ 1) เนื่องจากลักษณะท่าทางการยืน ประกอบ
กับการถืออาวุธในมือคล้ายคลึงกับรูปแบบของทวารบาล (ภาพที่ 2) รูปแบบดังกล่าวแตกต่างกับภาพ

                                           
11 Hou Nolamony and Ven Sophorn, “The Influence of Hindu Saptamatrika 

on Khmer Reliefs (At Prasat Pre Rup),” Angkor National Museum Bulletin, 3 
(October 2012): 17.   

12 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2539), 272. 
13 มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, พิมพ์ครั้งที่ 4, แปลโดย หม่อมเจ้า        

สุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 6. 
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สลักสตรีในรูปแบบของนางอัปสรา ที่มีอิริยาบถแช่มช้อยหรือยิ้มแย้ม ดังที่ปรากฏในศิลปะแบบ         
บันทายสรีและศิลปะแบบนครวัด  

รูปแบบผ้านุ่งของทวารปาลิกาในศิลปะแบบพระโค ที่ปราสาทพระโค (ภาพที่ 3)  
และปราสาทบากอง (ปราสาทบริวาร) (ภาพที่ 4) มีลักษณะเป็นผ้านุ่งพ้ืนเรียบไม่มีลาย (A)14 มีจีบริ้วที่
ด้านหน้า (B) มีวงโค้งหน้าอุทร (C) เป็นจีบริ้วรูปร่างมนคล้ายครึ่งวงกลมและชักชายผ้าเป็นริ้วรูป
สามเหลี่ยม (D) เหนือต้นขาซ้ายหรือต้นขาขวา คาดเข็มขัดสองเส้นย้อยลงมาเกือบถึงต้นขา ลักษณะ
เข็มขัดเช่นนี้ ปรากฏในภาพสลักนูนต่ าทวารบาลที่เป็นบุรุษเช่นกัน 

อนึ่ง ลักษณะผ้านุ่งของทวารปาลิกาในศิลปะพระโคเป็นผ้าที่มีความหนาจนไม่
สามารถมองเห็นสรีระภายในได้ ต่างกับศิลปะสมัยนครวัดที่แสดงถึงความบางของผืนผ้าจนเห็นสรีระ
ภายใน ริ้วจีบของผ้านุ่งลักษณะเป็นการประดิษฐ์เพ่ือให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบของริ้วผ้า 
ซึ่งลักษณะผ้านุ่งของศิลปะแบบพระโคทั้งแบบภาพสลักนูนต่ าและแบบประติมากรรมลอยตัวมีความ
คล้ายคลึงกัน โดยลักษณะดังกล่าวไม่ได้ปรากฏกับศิลปะทุกสมัย15 

ภาพที่ 1   ทวารปาลิกาศิลปะแบบพระโค ที่ปราสาทพระโค 
              (ภาพจากอาจารย์กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์) 

                                           
14 เพ่ือให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการด้านการแต่งกายและรูปแบบของภาพสลักสตรี จึงใช้รหัส

เป็นตัวแทนขององค์ประกอบผ้านุ่งในแต่ละส่วน คือ ผ้านุ่ง คือ รหัส A , จีบผ้า คือ รหัส B , วงโค้ง
หน้าอุทร คือ รหัส C, ชายผ้าสามเหลี่ยม คือ รหัส D, ชายพกด้านหน้า คือ รหัส E 

15 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 277.  

ถืออาวุธ 

คาดเข็มขัด 2 เส้น 
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ภาพที่ 2   ทวารบาลศิลปะแบบพระโค ที่ปราสาทพระโค 
  (ภาพจากอาจารย์กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์) 

 

ภาพที่ 3  ทวารปาลิกาศิลปะแบบพระโค ที่ปราสาทพระโค 
            (ภาพจากอาจารย์กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์) 

ถืออาวุธ 

คาดเข็มขัด 2 เส้น 

D ชายผ้าสามเหลี่ยม 
C วงโค้งหน้าอุทร 

B จีบผ้า 
A ผ้านุ่ง 
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2.2  ศิลปะแบบบาแค็ง (ราว พ.ศ.1440-1470)16 
รูปแบบผ้านุ่งสตรีของภาพสลักนูนต่ าสตรีในศิลปะบาแค็งนั้นศึกษาได้จากปราสาท

บาแค็งและปราสาทพนมกรอม  สร้างในรัชสมัยของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 โดยพระองค์ทรงเลือก
ภูเขาพนมบาแค็งให้เป็นศูนย์กลางเมืองพระนครของพระองค์17 และทรงสร้างปราสาทบนภูเขาอีก 2 
หลัง คือ ปราสาทพนมกรอมบนภูเขาพนมกรอมและปราสาทพนมบกบนภูเขาพนมบก  

 ทวารปาลิกาในศิลปะแบบบาแค็งมีลักษณะท่าทางการยืนและการถืออาวุธในมือ
อันแสดงถึงการท าหน้าที่ปกป้องรักษาศาสนสถาน เช่นเดียวกับทวารปาลิกาในศิลปะแบบพระโคโดยมี
ลักษณะผ้านุ่งในศิลปะแบบบาแค็งมี 2 แบบคือ 
                      2.2.1 แบบมีผ้าไม่มีชายผ้าสามเหลี่ยม (D)  

เป็นลักษณะผ้านุ่งพลีท18(A)  ด้านหน้าเป็นผ้าพับป้าย(B)  มีวงโค้งหน้า
อุทรคล้ายครึ่งวงกลม (C) ห้อยทับเข็มขัดออกมาข้างหน้า ลักษณะเข็มขัดเป็นแบบพวงอุบะห้อยยาว 
ซึ่งลักษณะผ้านุ่งดังกล่าวพบที่ปราสาทพนมบาแค็ง19 (ภาพที่ 4) โดยรูปแบบของผ้านุ่งกลุ่มนี้แตกต่าง
จากรูปแบบผ้านุ่งในศิลปะแบบพระโค สันนิษฐานว่า รูปแบบดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบเฉพาะของ
ศิลปะแบบบาแค็ง จึงน ามาประดับยังศาสนสถานหลักกลางเมืองพระนครก็เป็นได้ 
                      2.2.2 แบบมีชายผ้าสามเหลี่ยม (D)   

ลักษณะผ้านุ่งเป็นแบบริ้วพลีท (A) ด้านหน้าเป็นพับป้ายแบบทบกลับ (B) 
และมีวงโค้งหน้าอุทร (C) แบบครึ่งวงรีห้อยออกมาด้านหน้า เช่นเดียวกับที่ปรากฏ ณ ปราสาทพนม
บาแค็ง หากแตกต่างที่มีการชักชายผ้าสามเหลี่ยมคล้ายกับศิลปะพระโค ลักษณะเช่นนี้ สะท้อนการ
สืบเนื่องศิลปะแบบพระโค พบได้ท่ีปราสาทพนมกรอม (ภาพท่ี 5) ในศิลปะแบบบาแค็งมีรูปแบบผ้านุ่ง
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนและยังคงสืบเนื่องรูปแบบจากศิลปะแบบพระโค สะท้อนความสัมพันธ์กับ
ศิลปะก่อนหน้าและความเป็นเอกลักษณ์ในศิลปะของตน 
 
 
 

                                           
16 เรื่องเดียวกัน. 
17 มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, 9-10. 
18 ในวิทยานิพนธ์นี้ขอใช้ค าเรียกผ้าอัดกลีบ ว่า “ผ้าพลีท” เป็นค าทับศัพท์ “Pleat” ใน

ภาษาอังกฤษ 
19 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 281. 
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ภาพที่ 4  ทวารปาลิกาศิลปะแบบบาแค็ง  ที่ปราสาทพนมบาแค็ง   
   (ภาพจากอาจารย์กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์) 
 

ภาพที่ 5 ทวารปาลิกาศิลปะแบบบาแค็ง  ที่ปราสาทพนมกรอม 
  (ภาพจากอาจารย์กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์) 

D ชายผ้า
สามเหลี่ยม C วงโค้งหน้าอุทร 

A ผ้านุ่ง 

C วงโค้งหน้าอุทร 

B จีบผ้า 

A ผ้านุ่ง 
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  2.3 ศิลปะแบบแปรรูป (ราว พ.ศ.1490-14510)20 
 ส าหรับผ้านุ่งสตรีในศิลปะแบบแปรรูป ยังคงสืบทอดรูปแบบศิลปะจากยุคก่อน

เช่นกัน โดยสามารถแบ่งลักษณะผ้านุ่งออกเป็น 2 แบบ คล้ายกับศิลปะแบบบาแค็ง คือ 
2.3.1 แบบไม่มีชายผ้าสามเหลี่ยม (D)   

  มีการชักชายผ้าเป็นวงโค้งหน้าอุทร (C) แต่มีขนาดเล็กกว่าผ้านุ่งที่ปราสาท
พนมบาแค็ง วงโค้งทบออกมาตั้งแต่ด้านหน้าอุทรจนอ้อมไปถึงสะโพกด้านหลัง ส่วนตัวผ้านุ่ง(A) ยังคง
เป็นริ้วคล้ายกับที่ปราสาทพนมบาแค็งเช่นกัน นอกจากการสืบทอดรูปแบบจากศิลปะแบบบาแค็งแล้ว
ในศิลปะแบบแปรรูปได้น าลักษณะเข็มขัด 2 เส้นที่คาดซ้อนกันของทวารปาลิกาและ ทวารบาลใน
ศิลปะพระโคมาด้วย จึงนับว่าศิลปะแบบแปรรูปเป็นศิลปะหนึ่งที่มีการย้อนกลับไปใช้ รูปแบบของ
ศิลปะยุคก่อน (ภาพท่ี 6)  

2.3.2 แบบท่ีมีชายผ้าสามเหลี่ยม (D)     
             ลักษณะดังกล่าวสามารถศึกษาได้จากปราสาทแม่บุญตะวันออก ตัวปราสาท
ปรากฏบุคคลประดับที่ด้านข้างประตูทั้ง 4 ด้าน ของปราสาทแต่ละหลัง โดยปรากฏภาพสลักบุรุษใน
ท่ายืนเอามือข้างหนึ่งทาบที่อกและอีกข้างหนึ่งปล่อยไว้ข้างล าตัวและภาพสลักสตรีที่อยู่ในท่าทาง
เดียวกัน  ซึ่งลักษณะการสลักภาพบุคคลทั้ง 2 แบบ ไม่ได้ถืออาวุธ ทั้งยังอยู่ในอิริยาบถแช่มช้อยเช่น 
เดียวกับท่ีปรากฏที่ปราสาทแปรรูป  

ส าหรับรูปแบบของผ้านุ่งสตรีที่ปราสาทแม่บุญตะวันออก ยังคงมีการชัก
ชายผ้าสามเหลี่ยม (D)21  และวงโค้งหน้าอุทร (C) ที่มีขนาดใหญ่ห้อยย้อยออกมาด้านหน้า คล้ายกับ
ลักษณะผ้านุ่งของทวารปาลิกาที่ปราสาทพนมกรอมในศิลปะแบบบาแค็ง ส่วนลวดลายผ้านุ่ง (A) ได้
ช ารุดจนไม่สามารถทราบได้ว่าเคยมีลวดลายหรือไม ่(ภาพท่ี 7) (ภาพลายเส้นที่ 1) อนึ่ง ผ้านุ่งของสตรี
ในศิลปะแบบแปรรูปสะท้อนการสืบทอดรูปแบบผ้านุ่งทั้ง 2 แบบจากศิลปะแบบบาแค็ง แต่หน้าที่การ
ใช้งานกลับมีความแตกต่างจากศิลปะก่อนหน้า กล่าวคือ มือข้างหนึ่งยกขึ้นมาไว้ที่ระดับอก มืออีกข้าง
ปล่อยข้างล าตัว อันเป็นลักษณะท่าทางที่อ่อนช้อยขึ้น กอปรกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มและไม่ได้ถืออาวุธซึ่ง
ต่างกับศิลปะก่อนหน้า  อาจสะท้อนถึงหน้าที่ที่เปลี่ยนไปจากการเป็นทวารปาลิกาสู่การท าหน้าที่เป็น
นางอัปสรา22   
 

                                           
20 เรื่องเดียวกัน, 373. 
21 เรื่องเดียวกัน, 285. 
22 ด้วยเหตุนี้ จึงขอเรียกสตรีที่มีลักษณะดังกล่าวว่า “นางอัปสรา” แทน “ทวารปาลิกา” 
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ภาพที่ 6  นางอัปสราศิลปะแบบแปรรูป ที่ปราสาทแปรรูป 
           (ภาพจากอาจารย์กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์) 
 

ภาพที่ 7 นางอัปสราศิลปะแบบแปรรูป ที่ปราสาทแม่บุญตะวันออก 
 

C วงโค้งหน้าอุทร 

A ผ้านุ่ง 

คาดเข็มขัด 2 เส้น 

D ชายผ้าสามเหลี่ยม 

C วงโค้งหน้าอุทร 

A ผ้านุ่ง 
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ภาพลายเส้นที่ 1 นางอัปสราที่ปราสาทแม่บุญตะวันออก ปราสาทมุมซ้ายมือหลัง 
 
2.4 ศิลปะแบบบันทายสรี (ราว พ.ศ.1510 – 1550)23 

  ศิลปะแบบบันทายสรี ที่ปราสาทบันทายสรี มีภาพสลักสตรีและบุรุษที่ด้านข้างของ
ประตูทางเข้าปราสาท โดยมีภาพสลักบุรุษที่ปรากฏที่ปราสาทประธานและภาพสลักสตรีที่ปราสาท
บริวาร ทว่า ภาพสลักบุรุษที่ปราสาทบันทายสรีถืออาวุธในมือ สะท้อนการท าหน้าที่เป็นทวารบาล
ปกป้องศาสนสถาน ในขณะที่ภาพสลักสตรีกลับอยู่ในอิริยาบถแช่มช้อย ใบหน้ายิ้มแย้ม มือถือดอกไม้
สะท้อนความเป็นนางอัปสราบนสรวงสวรรค์ อันเป็นการเลือกใช้รูปแบบผสมผสานอย่างชาญฉลาด  
   ส าหรับผ้านุ่งนางอัปสราในศิลปะแบบบันทายสรีกลับแตกต่างกับศิลปะก่อนหน้า 
(ศิลปะแบบแปรรูปและผ้านุ่งสมัยเมืองพระนคร) แสดงความไม่ต่อเนื่องทางด้านรูปแบบแต่กลับน า
รูปแบบของศิลปะสมัยก่อนเมืองพระนครเข้ามาแทน  กล่าวคือ ได้น ารูปแบบผ้าชายพก (E) ลักษณะ
เป็นถุงห้อยย้อยออกมาที่หน้าท้องและจีบหน้า (B) มีชายผ้าเป็นจับริ้วคล้ายกับผ้านุ่งของศิลปะแบบ
ก าพงพระ24 (ภาพลายเส้นที่ 2) ประกอบกับลักษณะเข็มขัดที่เป็นพู่ห้อยคล้ายสร้อยไข่มุกร้อยห้อย
เรียงเป็นจังหวะ ต่างกับเข็มขัดแบบพวงอุบะห้อยของทวารปาลิกาที่ปราสาทพนมแค็งที่เป็นลักษณะ
เป็นพวงอุบะห้อยออกมาเป็นชิ้นๆ คล้ายกับลักษณะเข็มขัดของนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด (ภาพที่ 
8)   

                                           
23 เรื่องเดียวกัน, 285. 
24 เรื่องเดียวกัน, 293. 

D ชายผ้าสามเหลี่ยม 

C วงโค้งหน้าอุทร 

A ผ้านุ่ง 
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  การเลียนแบบศิลปะอ่ืนๆ ของปราสาทบันทายสรีไม่ได้ปรากฏเฉพาะที่นางอัปสรา 
แต่ปรากฏในหลายส่วนของปราสาท เช่น ทับหลังบางชิ้น ที่มีลักษณะเป็นมกรหันศีรษะเข้าข้างใน มี
ลายใบไม้ม้วนเป็นลายวงโค้ง ซึ่งเลียนแบบศิลปะแบบบากองและศิลปะแบบบากองได้เลียนแบบจาก
ศิลปะแบบสมโบร์ไพรกุกอีกที25 เป็นต้น  
  อย่างไรก็ตาม ลักษณะท่าทางการยืนของนางอัปสราที่ปราสาทบันทายสรีคล้ายกับ
ลักษณะท่าทางการยืนของนางอัปสราในศิลปะแบบบาแค็ง หากแตกต่างที่นางอัปสราของปราสาทบัน
ทายสรีมีลักษณะที่อ้อยช้อยกว่า ใบหน้ายิ้มแย้มและฝ่าเท้าท่ีหันตรงตามลักษณะกายภาพต่างกับศิลปะ
ก่อนหน้าที่เห็นฝ่าเท้าด้านข้าง 
  ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับศิลปะแบบบันทายสรี การที่ปราสาทหลังเล็กๆแห่ง
นี้ ได้ปรากฏลวดลายแลรูปแบบของศิลปะสมัยอ่ืนๆ ทั้งสมัยก่อนเมืองพระนครและสมัยเมืองพระนคร 
ในหลากหลายส่วนของปราสาทและผสมผสานกันได้อย่างลงตัว สวยงาม ลวดลายสลักที่วิจิตรสะท้อน
ความสามารถขั้นสูงของช่าง ประกอบกับวัสดุหินทรายสีชมพูชั้นดี สิ่งเหล่านี้เกิดจากรสนิยม ความรู้ 
ความสารถขั้นสูงของผู้สร้างปราสาทบันทายสรี ในการน าองค์ความรู้ด้านศิลปะจากหลายสมัยและ
ผสานกันได้อย่างลงตัว ซึ่งผู้ด าริให้สร้างปราสาทหลังนี้ คือ ยัชญะวราหะ ผู้เป็นพราหมณ์ราชครู เป็น
นักปราชญ์และพระอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ท่านเป็นผู้ที่มีอ านาจมากและเป็นบุคคลชั้นสูง
ของอาณาจักรขอม เนื่องจากพระมารดาของท่านเป็นราชธิดาในพระเจ้าหรรษวรมันที่ 126 จารึก             
เสกตาตุย (Sek Ta Tuy) มีข้อความเกี่ยวกับพราหมณ์ยัชญะวราหะว่า 

 
...พราหมณ์กษัตริย์ผู้นี้มีนามว่ายัชญวราหะ เป็นผู้ได้ถึงซึ่งอีกฟากหนึ่งของศิลป
วิทยาการ เป็นอาจารย์ในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายและพระอาจารย์ท่าน
แรกของพระราชาแห่งอาณาจักรกัมพูชา ท่านผู้นี้เป็นผู้ปกครองพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 5 เมื่อยังทรงพระเยาว์....  ท่านพราหมณ์ยัชญวราหะ จึงได้สร้างปราสาท         
บันทายสรีที่งดงามเพื่อถวายแด่พระอิศวรภายใต้พระนาม “ตรีภูวนมเหศวร” 
หรือ “ผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม”...27 

 
 
 

                                           
25 เรื่องเดียวกัน, 73. 
26 มาดแลน จโิต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, 33. 
27 เรื่องเดียวกัน, 33 – 34. อ้างถึงจารึกเสกตาตุย (Sek Ta Tuy) 
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ภาพที่ 8 นางอัปสราศิลปะแบบบันทายสรี ที่ปราสาทบันทายสรีหลังใต้ 
 

 
ภาพลายเส้นที่ 2 ผ้านุ่งของสตรีในศิลปะแบบสมโบร์ไพรกุก 

ที่มา: หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2539), 393. 
 

E ผ้าชายพก 

B จีบผ้า 

A ผ้านุ่ง 

E ผ้าชายพก 

B จีบผ้า 

A ผ้านุ่ง 
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. 2.5  ศิลปะแบบบาปวน (ราว พ.ศ.1560 – 1630)28 

 ผ้านุ่งนางอัปสราในศิลปะบาปวนแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะแบบบันทายสรี  แต่มี
วิวัฒนาการมากขึ้น ผ้านุ่ง (A) ในศิลปะบาปวนลักษณะเป็นผ้าริ้ว มีชายพก (E) เป็นถุงห้อยออกมา
คล้ายกับศิลปะแบบบันทายสรีแต่ทว่ามีขนาดเล็กกว่า29 ส่วนผ้านุ่งแบบจีบหน้า (B) ปรากฏตั้งแต่
ศิลปะสมัยก่อนเมืองพระนครและในสมัยเมืองพระนคร แต่มักปรากฏในลักษณะคล้ายกัน คือ มีการ
จับจีบหน้าพับทบซ้อนๆกันไป แต่ส าหรับจีบหน้า (B) ในศิลปะแบบบาปวน มีลักษณะคล้ายกับน าชาย
ผ้ามาทบกลับและมีการทิ้งชายผ้าที่ปลายเป็นลักษณะปลายแหลมคล้ายหางปลา ซึ่งลักษณะดังกล่า ว
เคยปรากฏในผ้านุ่งทวารปาลิกาของศิลปะแบบบาแค็ง ที่ปราสาทพนมบาแค็ง แต่มีลักษณะการทบผ้า
กลับมีขนาดใหญ่กว่าในศิลปะแบบบาปวน อนึ่ง รูปแบบชายผ้าที่ทิ้งปลายแบบหางปลายังส่งอิทธิพล
มายังผ้านุ่งนางอัปสรากลุ่มผ้าพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษในศิลปะแบบนครวัด ที่ปราสาทนครวัดด้วย  
  รูปแบบผ้านุ่งในศิลปะแบบบาปวนมีความต่างจากศิลปะแบบบันทายสรี คือความ
เรียบง่ายของรูปแบบผ้านุ่ง เข็มขัดคล้ายผ้าสี่เหลี่ยมขนาดเล็กพันรอบเอวแทนที่จะเป็นเข็มขัดสร้อย
ไข่มุกเหมือนแบบบันทายสรี และลักษณะการนุ่งผ้าแบบเอวสูงและเว้าโค้งด้านหน้า ก็กลายเป็น
ลักษณะเฉพาะของศิลปะแบบบาปวนเช่นกัน (ภาพท่ี 9) 

ภาพที่ 9  นางอัปสราศิลปะแบบบาปวน ที่ปราสาทบาปวน 
            (ภาพจากอาจารย์กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์) 
                                           

28 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 299. 
29 เรื่องเดียวกัน. 

B จีบผ้า 

A ผ้านุ่ง 

E ผ้าชายพก 
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 จากรูปแบบผ้านุ่งนางอัปสราสมัยเมืองพระนคร (ก่อนสมัยนครวัด) ลักษณะผ้านุ่งของแต่
ละศิลปะมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน สะท้อนถึงการน ารูปแบบของศิลปะก่อนหน้ามาปรับใช้ แต่
ขณะเดียวกันก็แสดงความเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะตนออกมา ดังเช่น ศิลปะแบบบาปวน ได้รับ
เอารูปแบบผ้านุ่งจากศิลปะแบบบันทายสรีมา แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนลักษณะของชายผ้าและลักษณะ
การนุ่งแบบเว้าเอวสูงท าให้เกิดเป็นลักษณะเฉพาะของตน เป็นต้น 
  การศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของผ้านุ่งในแต่ละสมัย เป็นการเรียงล าดับเรื่องราวที่
ส าคัญยิ่ง เนื่องจากผ้านุ่งในแต่ละสมัยได้สะท้อนถึงค่านิยมทางด้ายการแต่งกาย (Fashion) ของ
ช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งมักจะมีการสืบเนื่องทางด้านรูปแบบของศิลปะก่อนหน้ามาบ้างหรือกลับไปใช้รูปแบบ
ของศิลปะยุคก่อนบ้าง เช่น ศิลปะแบบบันทายสรี   
  อนึ่ง การศึกษารูปแบบผ้านุ่ง นอกจากจะแสดงถึงค่านิยมหรือแฟชั่นของสตรีสมัยนั้นแล้ว 
การศึกษารูปแบบผ้านุ่งสมัยเมืองพระนคร (ก่อนสมัยนครวัด) ช่วยให้เข้าใจถึงรูปแบบผ้านุ่งนางอัปสรา
ที่ปราสาทนครวัดได้อย่างดี สามารถแยกแยะความเหมือน ความต่าง การสืบทอดรูปแบบหรือการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดได้อย่างดี 
 
3. ผ้านุ่งนางอัปสรา: การศึกษาที่ผ่านมา 
 การศึกษาของปราสาทนครวัดที่ผ่านมา มักมุ่งเน้นการศึกษาภาครวม เนื่องจากปราสาท 
นครวัดเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ มีสถาปัตยกรรมที่แสดงความสามารถของการออกแบบได้อย่าง
อัศจรรย์ มีภาพสลักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 หรือแม้กระทั่งเรื่องทิศทางเข้า
หลักของปราสาทนครวัด ล้วนแล้วได้รับความสนใจและการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากนักวิชาการหลายๆ
ท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  ส าหรับภาพสลักนางอัปสราอันเป็นจุดเด่นของปราสาท และมักปรากฏการศึกษาเรื่อง
ที่มาของนางเหล่านั้นมากมาย ทว่า การศึกษาเรื่องลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดกลับ
ได้รับการศึกษามากนัก มีการกล่าวถึงผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดในหนังสือต่างๆเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น อาจเนื่องจากนักวิชาการส่วนใหญ่มุ่งเน้นการศึกษาศิลปะเขมรแบบภาครวมครอบคลุมศิลปะ
ทุกสมัย การศึกษาลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราเป็นการศึกษาแบบเจาะลึกเฉพาะส่วนอันเป็นเรื่องยิบย่อย
ลงไปอีก 

อย่างไรก็ตาม ยังมีนักวิชาการหลายท่านที่ศึกษาศิลปะเขมรและผ้าโบราณของเขมร ได้
กล่าวถึงผ้านุ่งนางอัปสราสมัยนครวัดและในศิลปะเขมรสมัยอื่นๆ ได้แก่ 
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3.1  Jean Bosselier 
 ชื่อหนังสือ: Asie du Sud-Est, Tome I Le Cambodge  

  ตพีิมพ:์ ค.ศ.1966 หรือ พ.ศ. 2509 
  Le Cambodge เป็นหนังสือภาษาฝรั่งเศสที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ
และรูปแบบของศิลปะเขมร โดยแบ่งการศึกษาตามยุคสมัยและตามแต่ละหมวด เช่น การศึกษาเรื่อง
เครื่องแต่งกาย ก็จะมีการศึกษาตั้งแต่สมัยก่อนพระนครถึงสมัยพระนคร โดยมีทั้งลายเส้นพร้อม
รูปภาพประกอบ ท าให้สามารถเข้าใจถึงวิวัฒนาการทางด้านรูปแบบเครื่องแต่งกายของบุคคลในยุคนั้น
ได้ 

 นอกจากนี้ ในหนังสือได้แบ่งการอธิบายความหมายของนางอัปสรา ใจความว่า นาง
อัปสราไม่จ าเป็นต้องเป็นภาพสลักนูนต่ าเสมอไป นางอัปสราปรากฏทั่วไปในลวดลายของเสาติดผนัง, 
เสากรอบประตูรวมถึงกลีบขนุน30 

3.2 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล  
   ชื่อหนังสือ: ศิลปะขอม  
   ตพีิมพ:์ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2539 

 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลที่ทรงเรียบเรียงหนังสือศิลปะขอมจากหนังสือภาษา
ฝรั่งเศส 2 เล่มคือ หนังสือ L’Art Khmer, les Grandes Etapes de son Evolution ของ นางจิ
แบรต์ เดอโคลาเรมุส่าต์ และหนังสือ Le Cambodge ของ ศาสตราจารย์ จอง บอสเซอลีเย่  

 หนังสือศิลปะขอมกล่าวถึงรูปแบบประติมากรรมในศิลปะเขมรโดยแบ่งตามยุคสมัย
ของศิลปะตั้งแต่สมัยก่อนเมืองพระนครเป็นต้นมา โดยเฉพาะประติมากรรมรูปมนุษย์นั้น ได้ทรงศึกษา
และเปรียบเทียบระหว่างประติมากรรมลอยตัวที่สามารถดูได้รอบด้านกับประติมากรรมนูนต่ าในละยุค
สมัยพร้อมทั้งอธิบายถึงลวดลายและลักษณะการนุ่งผ้าได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังมีภาพลายเส้นของ
ผ้านุ่งในแต่ละยุคสมัยประกอบการศึกษาด้วย  

 ส าหรับลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราในศิลปะแบบนครวัดนั้น หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ 
ดิศกุล ได้ทรงกล่าวว่าสมัยดังกล่าวเป็นสมัยแรกท่ีลวดลายดอกไม้เล็กๆ หรือลายตารางประกอบ31  
  
  

                                           
30 Jean Boisselier, Asia du Sud-Est, Tome I Le Cambodge (Paris: A. et J. 

Picard, 1966-1972), 297. 
31 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 312. 
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3.3 โจวต้ากวน 
   ชื่อหนังสือ: บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี ของ เจินละ 
   ตพีิมพ:์ ครั้งแรก พ.ศ.2510 

 บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี ของ เจินละ เป็นบันทึกของโจวต้ากวน หนึ่ง
ในคณะทูตจากจีนที่มาเจริญสัมพันธไมตรีกับราชอาณาจักรขอมที่เมืองนครธม เมื่อ พ.ศ.1839 ซึ่งห่าง
จากสมัยนครวัดราว 200 ปี แปลโดย เฉลิม ยงบุญเกิด 

 เนื้อหาในบันทึกได้กล่าวถึงเรื่องราวในราชส านักและวิถีชีวิตของชาวเขมรใน
ช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีข้อความที่กล่าวถึงผ้ามากมาย เช่น ผ้านุ่งของสตรีในขบวนเสด็จพระราช-
ด าเนินนุ่งผ้ายกดอก ผมประดับดอกไม้32 เป็นต้น 

 ถึงแม้ว่าบันทึกของโจวต้ากวนจะมีอายุหลังจากสมัยนครวัดราว 200 ปี แต่เป็น
ข้อมูลที่กล่าวถึงเรื่องราวของผ้าที่ใกล้กับสมัยนครวัดที่สุด จึงนับว่าเป็นหลักฐานส าคัญที่ สามารถ
อ้างอิงข้อมูลได้และได้รับอ้างถึงในหนังสือต่างประเทศหลายเล่ม 
 3.4 John Guy 

   ชื่อหนังสือ: Woven Cargoes Indian Textiles in the East  
   ตพีิมพ:์ ค.ศ.1998 หรือ พ.ศ.2541 

 หนังสือ Woven Cargoes Indian Textiles in the East เป็นหนังสือที่ศึกษา
เกี่ยวกับการค้าผ้าของอินเดียที่เข้ามาในดินแดนแถบตะวันออก โดยมีประเทศคู่ค้ามากมาย เช่น สยาม 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น  

 ส าหรับประเทศกัมพูชา John Guy ได้กล่าวถึงสมัยเมืองพระนครมีการใช้ผ้าที่น ามา
จากประเทศอินเดีย โดยอ้างถึงบันทึกของโจวต้ากวน ชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองพระนคร เมื่อราวพุทธ
ศตวรรษที่ 18 โดยมีใจความว่า บุคคลชั้นสูงของเขมรสวมผ้านุ่งจากสยามและจามปา แต่ถ้าเป็นผ้า
เนื้อดีท่ีสุดจะน าเข้ามาจากอินเดีย33  

 
 
 

                                           
32  โจวต้ากวน, บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี ของ เจินละ , แปลโดย เฉลิม 

ยงบุญเกิด (กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์, 2510), 37-38 
33 John Guy, Woven Cargoes Indian Textiles in the East (London: 

Thames and Hudson, 1998), 58 - 59. 
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3.5 Gillian Green 
 ชื่อหนังสือ: Tradition Textiles of Cambodia : cultural threads and       
                material heritage  

   ตีพิมพ:์ ครั้งแรกในประเทศไทย ค.ศ. 2003 หรือ พ.ศ. 2546 
 หนังสือเล่มนี้ได้รวบข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าของชาวกัมพูชาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

พร้อมภาพประกอบ โดยมีข้อมูลตั้งแต่กระบวนการทอผ้า กี่ทอผ้า และวัสดุทอผ้าของเขมร และมี
ตัวอย่างผ้าลายต่างๆ ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  

 อนึ่ง หนังสือเล่มนี้ยังได้อ้างอิงถึงบันทึก ของโจวต้ากวนที่กล่าวถึงผ้าต่างๆ อันเป็น
หลักฐานส าคัญในการศึกษาผืนผ้าสมัยนั้น นอกจากนี้ Gillian Green ยังอธิบายถึงวิวัฒนาการ
ทางด้านการแต่งกายของแต่ละสมัยคร่าวๆ ผ่านการวิเคราะห์ภาพสลักต่างๆ ซึ่งสามารถปูพ้ืน
ฐานความรู้ทางด้านรูปแบบและลวดลายของผ้านุ่งชาวเขมรได้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยหนังสือเล่มนี้
ได้แบ่งลักษณะผ้าสมัยเมืองพระนครโดยใช้ข้อมูลจากภาพสลักต่างๆ ออกเป็น 2 แบบ คือ  

1. ผ้านุ่งของบุคคล 
2. ผ้าอื่นๆ ที่ไม่ใช้ผ้านุ่ง เช่น ร่ม โล่ พัด ผ้าคลุมหลังสัตว์34 เป็นต้น 

3.6 เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล 
  ชื่อหนังสือ: นางอัปสรา  
  ตีพิมพ:์ ครั้งแรกในประเทศไทย พ.ศ. 2548 

หนังสือนางอัปสรา ได้รวบรวมภาพนางอัปสราในศิลปะต่างๆ โดยมุ่งเน้นนางอัปสรา
ในศิลปะแบบนครวัดเนื่องจากเป็นปราสาทที่สลักนางอัปสราไว้ถึง 1,635 องค์ 35 นอกจากนั้นยัง
อธิบายถึงประวัติความเป็นมาของนางอัปสราและรูปแบบของนางอัปสราในศิลปะเขมรสมัยต่างๆ 
จนกระท่ังถึงสมัยอยุธยา โดยมุ่งเน้นอธิบายถึงลักษณะของนางอัปสราในแต่ละแบบอย่างคร่าวๆ 

                                           
34 Gillian Green, Tradition Textiles of Cambodia: cultural threads and 

material heritage (Bangkok: River Books, 2003), 27–41. 
35  เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, นางอัปสรา (กรุงเทพฯ: สายส่งสุขภาพใจ, 2548), 35.  
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สตรีในภาพสลักนูนต ่าในศิลปะแบบนครวัด ที ปราสาทนครวัด ปรากฏที ก่าแพงทุกส่วน
ของปราสาท ยืนเรียงรายตั้งแต่ก่าแพงโคปุระเรื อยมาจนกระทั งก่าแพงปราสาทประธานและเรือนธาตุ
ซ้อนชั้นอยู่ในอิริยาบถที หลากหลายและอ่อนช้อยงดงาม สะท้อนการท่าหน้าที ของนางอัปสรามากกว่า
การท่าหน้าที เป็นทวารปาลิกาและแสดงถึงความเป็นไวกูณฐ์ของพระวิษณุ  
 ความหลากหลายของผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาทนครวัด สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ 
ความงาม รูปแบบที หลากหลายและความสามารถชั้นสูงของช่างผ่านภาพสลัก โดยการศึกษาลวดลาย
และรูปแบบผ้านุ่งนางอัปสราสามารถแบ่งประเด็นการการศึกษาได้ ดังนี้ 

1. ศึกษารูปแบบผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาทนครวัด และจัดกลุ่มแยกประเภท 
   2. ศึกษาลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาทนครวัด โดยรวบรวมลวดลายผ้านุ่งแบบ

ต่างๆ มาวิเคราะห์ร่วมกับลวดลายที ปรากฏ ณ ปราสาทนครวัด  
3. สรุปข้อสังเกตและการวิเคราะห์รูปแบบและลวดลายผ้านุ่งนางอัปสรา ที ปราสาท  

นครวัด โดยน่าข้อมูลจากการศึกษารูปแบบและลวดลายมาวิเคราะห์ร่วมกัน 
4. ศึกษาวิวัฒนาการของผ้านุ่งนางอัปสราสมัยนครวัด ที ปราสาทนครวัด  
การศึกษาครั้งนี้ มีข้อจ่ากัดเรื องการรวบรวมข้อมูลนางอัปสราบางส่วน เนื องจากความ

เสียหาย ช่ารุด ประกอบกับพ้ืนที บางส่วนถูกปิดกั้นไม่สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลนางอัปสราได้ครบถ้วน
ทุกองค์ ดังนั้น ในการศึกษาจึงรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที สามารถเข้าถึงได้เท่านั้น 
 
1. รูปแบบผ้านุ่งนางอัปสรา 

ผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาทนครวัด ประกอบไปด้วยรูปแบบต่างๆที เกิดจากการนุ่ง ผูก 
มัด พับของผ้าจนเกิดเป็นรูปแบบต่างกัน ซึ งรูปแบบของผ้านุ่งแต่ละแบบอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างกัน 
เช่น รูปแบบที เป็นที นิยม (Fashion) ในสมัยนั้นๆ หรือรูปแบบที ท่าขึ้นเพื อให้เหมาะสมกับกิจกรรม
นั้นๆ โดยผ้านุ่งนางอัปสราแต่ละแบบมักมีโครงสร้างผ้านุ่งที แตกต่างกัน พ้ืนฐานของโครงสร้างผ้า 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ท้องผ้า  คือ พ้ืนที ส่วนกลางของผ้า ซึ งอาจมีลวดลายหรือไม่มีก็ได้ 
2. เชิงผ้าและสังเวียน เชิงผ้า คือ พ้ืนที ปลายผ้า (ตามลักษณะแนวนอนของผ้า) โดยอาจ 

บทที่ 3 
นางอัปสรา: ลวดลายและรูปแบบผ้านุ่งท่ีปราสาทนครวัด 
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มีเชิงทั้งสองด้านหรืออาจปรากฏเชิงเพียงด้านเดียวก็ได้ ในผ้านุ่งบางรูปแบบอาจจะไม่ปรากฏเชิงผ้า 
ภายในเชิงผ้ามีลักษณะการแบ่งเป็นช่องๆ โดยลายที มีลักษณะคล้ายลายหน้ากระดาน เรียก “แม่ลาย” 
และเรียกลายที คั นแต่ละแม่ลาย เรียกว่า “ลายขนาบ” ส่วนลายที อยู่ตามแนวด้านยาวของผืนผ้าทั้ง 2 
ด้าน1 เรียกว่า “ลายสังเวียน” (ภาพลายเส้นที  3)  

ผ้านุ่งนางอัปสราแต่ละแบบอาจปรากฏลักษณะโครงสร้างผ้าที แตกต่างกัน ซึ งนอกจาก
โครงสร้างผ้าจะท่าให้เข้าใจถึงลักษณะผืนผ้าที ปรากฏในภาพสลักแล้ว สามารถแบ่งประเภทของ
ลวดลายในโครงสร้างผ้าแต่ละแบบได้อีกด้วย ดังนั้น หลักในการแบ่งกลุ่มจึงใช้รูปแบบผ้านุ่งแต่ละ
ประเภทเป็นตัวก่าหนดกลุ่มผ้านุ่ง 

  

 
ภาพลายเส้นที  3 แสดงองค์ประกอบของโครงสร้างผ้า  

(สันนิษฐานโครงสร้างผ้ามาจากผ้านุ่งของนางอัปสราที ปราสาทนครวัด โดยเชิงผ้า
อาจมีหรือไม่มีก็ได้ และแถวของแม่ลายและลายขนาบ อาจมีจ่านวนมากหรือน้อย
กว่าในลายเส้นตัวอย่างก็เป็นได้) 
 

                                           
1 ค่าเรียกองค์ประกอบผ้าต่างๆ เป็นค่าที ก่าหนดเรียกขึ้นมาเพื อใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

โดยสันนิษฐานจากโครงสร้างผ้าดังกล่าวมาจากผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาทนครวัด 
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รูปแบบผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาทนครวัด สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
1.1 กลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด 

 1.2 กลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ  
      1.3 กลุ่มผ้านุ่งโจงสั้น 
      1.4 กลุ่มผ้านุ่งเลียนแบบศิลปะแบบบาปวน 

1.1 กลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด (ภาพที  10) 
ผ้านุ่งนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัดเป็นผ้านุ่งกลุ่มใหญ่ที สุด และเป็น

ลักษณะเฉพาะของศิลปะแบบนครวัด2 มีลักษณะเป็นการชักชายผ้าออกมาด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ด้าน
หนึ งเป็นการชักชายผ้าแบบหางปลา อีกด้านชักชายผ้าแบบม้วนทบผ้าออกมา ชายผ้าที สะโพกบางครั้ง
ก็มีลักษณะเป็นขอบตั้งขึ้นหรือโค้งมาที ด้านหลังและบางครั้งกลับไม่มีชายผ้าดังกล่าวเลย  

ลักษณะผ้านุ่งกลุ่มชักชายผ้าแบบนครวัดสามารถสันนิษฐานโครงสร้างผ้าได้ 2  แบบ 
เนื องจาก ชายผ้าแบบหางปลาแสดงลักษณะของเชิงผ้าอย่างชัดเจน อาจเพื อแสดงความงามของ
ลวดลายเชิงผ้า แต่ชายผ้าด้านที ม้วนทบออกมา อาจจะมีหรือไม่มีเชิงผ้าก็ได้  แต่จากข้อสันนิษฐาน 
รูปแบบผ้านุ่งนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัดอาจจะมีเชิงผ้าเพียงด้านเดียวก็เป็นได้ 
เนื องจากการม้วนทบของชายผ้าอีกด้านอาจท่าให้ลวดลายที เชิงผ้าหายไป ซึ งขัดกับรูปแบบชายผ้า
แบบหางปลาอีกด้านที พยายามจะแสดงความงามเชิงผ้า (ภาพลายเส้นที  4)  

ภาพที  10 แสดงลักษณะผ้านุ่ง กลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด 

                                           
2 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2539), 311. 

ชักชายผ้า 
แบบม้วนทบออกมา 

 

ชักชายผ้า 
แบบหางปลา 
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ซึ งรูปแบบผ้านุ่งกลุ่มนี้ปรากฏที ส่วนต่างๆ ของปราสาทนครวัด คือ 
 1.1.1 ปราสาทประธาน 
 1.1.2 ระเบียงคดชั้นใน 

1.1.3 บรรณาลัยชั้นใน3 (ระหว่างระเบียงคดชั้นกลางและชั้นใน) 
 1.1.4 ระเบียงคดชั้นกลาง 
 1.1.5 บรรณาลัยชั้นนอก4 (ระหว่างระเบียงคดชั้นกลางและชั้นนอก) 
 1.1.6 ระเบียงคดชั้นนอก 

1.1.7 โคปุระทิศตะวันตก 
 

 
ภาพลายเส้นที  4 รูปแบบสันนิษฐานโครงสร้างผ้านุ่งนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด มีเชิง 

ผ้าด้านเดียว  
 

 
 

 

                                           
3 เป็นชื อที ใช้เฉพาะในวิทยานิพนธ์นี้ หมายถึง บรรณาลัยที อยู่ระหว่างระบียงคดชั้นกลาง

และชั้นใน 
4 เป็นชื อที ใช้เฉพาะในวิทยานิพนธ์นี้ หมายถึง บรรณาลัยที อยู่ระหว่างระบียงคดชั้นกลาง

และชั้นนอก 

เชิงผ้าด้านเดียว 

ท้องผ้าอาจมีลายหรือไม่มีก็ได้ 
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1.1.1  ปราสาทประธาน  
                            ปราสาทประธานมีลักษณะเป็นเรือนธาตุซ้อนชั้นย่อมุม มีประตูเข้า -ออกห้อง
ครรภคฤหะทั้ง 4 ด้าน ที ด้านข้างขนาบประตูทุกด้านตลอดจนก่าแพงของส่วนย่อมุมและเรือนชั้นซ้อน
ปรากฏภาพสลักนางอัปสราในอิริยาบถต่างๆ โดยรูปแบบผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด
ปรากฏที ผนังก่าแพงส่วนย่อมุมถัดจากผนังก่าแพงข้างกรอบประตู ทรงเครื องอันประกอบไปด้วย             
ศิราภรณ์ กุณฑล กรองพระศอ สังวาล ข้อพระกร  รัดพระองค์แบบพู่ห้อยและข้อพระบาท ส่วนเรือน
ธาตุซ้อนชั้นของปราสาทประธานทรงสวมศิราภรณ์ กรองพระศอ พาหุรัด ข้อพระกร รัดพระองค์แบบ
พู่ห้อยและข้อพระบาท (แผนผังที  2) (ภาพที  11) 

แผนผังที  2 แสดงต่าแหน่งนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัดที ปราสาทประธาน 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat  

ภาพที  11  นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที ปราสาทประธาน 
(ก) ด้านทิศเหนือ ของปราสาทประธาน 
(ข) ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของปราสาทประธาน 

(ข) (ก) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที เรือนธาตุซ้อนชั้น 
ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ดูภาพที  11 (ข) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที ปราสาทประธาน 
ด้านทิศเหนือ  
ดูภาพที  11 (ก) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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  1.1.2 ระเบียงคดชั้นใน 
นางอัปสราที ระเบียงคดชั้นในเป็นกลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัดทั้งหมด

โดยปรากฏที ผนังก่าแพงทั้ง 2 ฝั่ง คือ ผนังก่าแพงฝั่งหันหน้าเข้าปราสาทประธานและผนังก่าแพงฝั่ง
หันหน้าออกปราสาทประธาน ทรงเครื องแบบเดียวกัน คือ สวมศิราภรณ์ กุณฑล กรองพระศอ รัด
พระองคแ์บบพู่ห้อยและข้อพระบาท (แผนผังที  3) (ภาพที  12) 

 
แผนผังที  3  แสดงต่าแหน่งนางอัปสรากลุ่มชักชายแบบนครวัด ที ระเบียงคดชั้นใน 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 

 
ภาพที  12  นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที ระเบียงคดชั้นใน 

(ก) ด้านด้านทิศตะวันออก ของระเบียงคดชั้นใน 
(ข) ด้านด้านทิศตะวันตก ของระเบียงคดชั้นใน 

(ข) (ก) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที ระเบียงคดชั้นใน 
ด้านทิศตะวันตก 
ดูภาพที  12 (ข) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที ระเบียงคดชั้นใน 
ด้านทิศตะวันออก 
ดูภาพที  12 (ก) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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1.1.3  บรรณาลัยชั้นใน (ระหว่างระเบียงคดชั้นกลางและระเบียงคดชั้นใน) 
บรรณาลัยชั้นใน เป็นอาคารสี เหลี ยมผืนผ้าย่อมุมตั้งบนฐานไม่สูงนัก ลักษณะ

เป็นอาคารหลังเล็ก 2 หลังตั้งในแนวเหนือ-ใต้ ทางทิศตะวันตกของปราสาทมีทางเชื อมลักษณะเป็น 
ชลากากบาทระหว่างอาคารทั้ง 2 หลังเชื อมสู่ระเบียงคดชั้นในและระเบียงคดชั้นกลาง ส่าหรับรูปแบบ
ผ้านุ่งนางอัปสราส่วนใหญ่ของอาคารบรรณาลัยทั้ง 2 หลัง เป็นกลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด
ลักษณะทรงเครื องคล้ายกัน คือ ไม่สวมศิราภรณ์ สวมเพียง ครองศอ ซึ งมีลักษณะแตกต่างกัน กุณฑล
และข้อพระบาท ส่วนรัดพระองค์ก็ปรากฏเพียงบางองค์เท่านั้น (แผนผังที  4) (ภาพที  13) 

แผนผังที  4  แสดงต่าแหน่งนางอัปสรากลุ่มชักชายแบบนครวัด ที บรรณาลัยชั้นใน 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 

ภาพที  13  นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที บรรณาลัยชั้นใน 
(ก) ด้านทิศเหนือ ของอาคารหลังทิศเหนือ บรรณาลัยชั้นใน 
(ข) ด้านทิศตะวันออก ของอาคารหลังทิศใต้ บรรณาลัยชั้นใน 

(ก) (ข) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที บรรณาลัยชั้นใน  
อาคารหลังทิศใต้ 
ดูภาพที  13 (ข) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที บรรณาลัยชั้นใน  
อาคารหลังทิศเหนือ 
ดูภาพที  13 (ก) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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1.1.4  ระเบียงคดชั้นกลาง  
ระเบียงคดชั้นกลางมีทางเดินด้านในยาวโดยรอบ ปรากฏภาพสลักนาง          

อัปสราที ก่าแพงด้านอกของระเบียงคดชั้นกลางของด้านที หันเข้าปราสาทประธานและด้านที หันออกสู่
ระเบียงคดชั้นนอก ลักษณะทรงเครื อง สวมศิราภรณ์แตกต่างกันไป บางองค์ประดับเพียงดอกไม้ที  
พระเกศา สวมกรองพระศอ กุณฑล ข้อพระกร รัดพระองค์แบบพู่ห้อยและข้อพระบาท อาจกล่าวได้
ว่านางอัปสราที ระเบียงคดชั้นกลางเป็นกลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบศิลปะสมัยนครวัดทั้งหมด (แผนผังที  
5)  (ภาพที  14) 

แผนผังที  5 แสดงต่าแหน่ง นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที ระเบียงคดชั้นกลาง  
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 

ภาพที  14  นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที ระเบียงคดชั้นกลาง 
(ก) ด้านทิศตะวันออก ของระเบียงคดชั้นกลาง  
(ข) ด้านทิศใต ้ของระเบียงคดชั้นกลาง  

(ก) (ข) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที ระเบียงคดชั้นกลาง 
ด้านทิศใต้ 
ดูภาพที  14 (ข) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที ระเบียงคดชั้นกลาง  
ด้านทิศตะวันออก 
ดูภาพที  14 (ก) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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1.1.5 บรรณาลัยชั้นนอก (ระหว่างระเบียงคดชั้นนอกและระเบียงคดชั้นกลาง) 
เป็นอาคารขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนฐานสูง โดยอาคารหลังหนึ งอยู่ทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือและอีกหลังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ อาคารบรรณาลัยชั้นนอกปรากฏการสลักนาง            
อัปสราหลายรูปแบบ ทว่า นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัดปรากฏเป็นกลุ่มใหญ่สุด ซึ ง
ลักษณะเครื องทรงกลับพบว่า นางอัปสราที กลุ่มนี้มีการทรงเครื องไม่ครบ กล่าวคือ ในแต่ละองค์สวม
ศิราภรณ์บ้าง ไม่สวมบ้าง  รัดพระองค์ก็ปรากฏไม่ครบทุกองค์ เป็นต้น  (แผนผังที  6) (ภาพที  15)   
 

แผนผังที  6 แสดงต่าแหน่ง นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที บรรณาลัยชั้นนอก 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 

ภาพที  15  นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที บรรณาลัยชั้นนอก 
(ก) ด้านทิศใต้ ของอาคารหลังทิศเหนือ บรรณาลัยชั้นนอก 
(ข) ด้านทิศเหนือ ของอาคารหลังทิศใต้ บรรณาลัยชั้นนอก 

(ก) (ข) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที บรรณาลัยชั้นนอก 
อาคารหลังทิศใต้ 
ดูภาพที  15 (ข) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที บรรณาลัยชั้นนอก  
อาคารทิศหลังเหนือ 
ดูภาพที  15 (ก) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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1.1.6 ระเบียงคดชั้นนอก 
ระเบียงคดชั้นนอกของปราสาทเป็นส่วนที มีภาพสลักเล่าเรื องที ก่าแพงทั้ง 4 

ด้าน โดยภาพสลักนางอัปสราปรากฏที ก่าแพงโคปุระและส่วนย่อมุมต่างๆ โดยนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่ง
ชักชายผ้าแบบนครวัดเป็นกลุ่มใหญ่ที พบในระเบียงคดชั้นนอก  

ข้อสังเกตบางประการ เฉพาะนางอัปสราที ประตูทางอันเชื อมกับชลากากบาท
ไปยังระเบียงคดชั้นกลางด้านทิศตะวันตก ซึ งมีจ่านวน 6 องค์ มีลักษณะทรงเครื องเหมือนกับ           
นางอัปสราที ปราสาทประธาน คือ นุ่งผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ทรงเครื องครบครันเหมือนนาง              
อัปสราที ปราสาทประธานทุกประการ ซึ งปรากฏเฉพาะที ส่วนนี้และที ปราสาทประธานเท่านั้น อาจ
สะท้อนถึงความส่าคัญของประตูทิศตะวันตกที น่าไปยังปราสาทประธานซึ งเป็นทางเสด็จพระราช-
ด่าเนินของกษัตริย์จึงมีการสลักนางอัปสราในรูปแบบพิเศษเช่นนี้ (แผนผังที  7) (ภาพที  16) 

แผนผังที  7 แสดงต่าแหน่ง นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที ระเบียงคดชั้นนอก 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 

  
                     
 
 
  
 
 
 
 

ภาพที  16 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที ระเบียงคดชั้นนอก 
(ก) ด้านทิศเหนือ ของระเบียงคดชั้นนอก 
(ข) ด้านทิศตะวันตก ของระเบียงคดชั้นนอก 

(ก) 
(ข) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที ระเบียงคดชั้นนอก 
ด้านทิศเหนือ 
ดูภาพที  16 (ก) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที ระเบียงคดชั้นนอก 
ด้านทิศตะวันตก 
ดูภาพที  16 (ข) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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 1.1.7 โคปุระทิศตะวันตก 
 ภาพสลักนางอัปสราที โคปุระทิศตะวันตกปรากฏเป็นแนวยาวตลอดก่าแพง 

ทั้ง 2 ด้าน โดยมีกลุ่มผ้านุ่งหลากหลายรูปแบบ แต่ผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัดยังคงเป็น
กลุ่มผ้านุ่งที ปรากฏเป็นจ่านวนมากเมื อเทียบกับผ้านุ่งในกลุ่มอื น ลักษณะเครื องทรงมักจะปรากฏแบบ
หลากหลาย แต่เครื องทรงไม่ครบท่ากับเครื องทรงของนางอัปสราที ปราสาทประธาน (แผนผังที  8) 
(ภาพที  17) 

 
แผนผังที  8 แสดงต่าแหน่ง นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที โคปุระทิศตะวันตก 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  17 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที โคปุระทิศตะวันตก  
 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที โคปุระทิศตะวันตก 
ดูภาพที  17  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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 1.2 กลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ 
ผ้านุ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที มีจ่านวนมากเป็นกลุ่มที  2 รองจากกลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบ

นครวัด ผ้านุ่งกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นผ้าลายดอกพับป้าย มีชายผ้าที ห้อยย้อยออกมาที หน้าท้องและมีผ้า
ชิ้นพิเศษ 3 ชิ้นเพิ มเข้ามา (ภาพลายเส้นที  5) คือ  

1) ผ้าจีบทบที น่ามาวางด้านหน้าทับผ้าที พับป้าย 
2) ผ้าชิ้นพิเศษที น่ามาวางไว้ที ด้านข้างท้ัง 2 ด้าน 
จากรูปแบบสันนิษฐานของผ้านุ่งกลุ่มนี้  ตัวผ้านุ่งน่าจะมีเฉพาะลายสังเวียนที 

ล้อมรอบแต่ด้วยความนิยมในเชิงผ้า จึงน่าเชิงผ้ามาท่าเป็นผ้าชิ้นพิเศษ 3 ชิ้นโดยจับจีบผ้าคล้ายกับ
กลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด (ภาพลายเส้นที  6) โดยผ้ากลุ่มดังกล่าวปรากฏในส่วนต่างๆของ
ปราสาทนครวัด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพลายเส้นที  5 แสดงลักษณะผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ 3 ชิ้น 

ภาพลายเส้นที  6 รูปแบบสันนิษฐานโครงสร้างผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ 3 ชิ้น  
(ผ้านุ่งและเชิงผ้าแยกชิ้น) 

ผ้าพับป้าย 
 

ผ้าชิ้นพิเศษ 

สังเวียน เชิงผ้า 
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1.2.1 ปราสาทประธาน 
กลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษนี้ปรากฏที ผนังก่าแพงด้านข้างประตู   

เข้า-ออกห้องครรภคฤหะ ลักษณะทรงเครื องครบ คล้ายกับการทรงเครื องของนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่ง 
ชักชายผ้าแบบนครวัดที ปราสาทประธาน กล่าวคือ ทรงสวมศิราภรณ์ กุณฑล กรองพระศอ สังวาล 
พาหุรัด ข้อพระกร รัดพระองค์แบบพู่ห้อยและข้อพระบาท ที เรือนธาตุชั้นที  2-3 ของปราสาทประธาน
ปรากฏนางอัปสรากลุ่มนี้ เช่นกัน ลักษณะเครื องทรงเหมือนกับนางอัปสราที ด้านข้างประตูห้อง
ครรภคฤหะ แต่ไม่มีสังวาล (แผนผังที  9) (ภาพที  18)   

แผนผังที  9 แสดงต่าแหน่งนางอัปสรากลุ่มผ้าพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ ที ปราสาทประธาน 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 

          ภาพที  18  นางอัปสรากลุ่มผ้าพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ ที ปราสาทประธาน 
(ก) ด้านทิศเหนือ ของปราสาทประธาน 
(ข) เรือนธาตุซ้อนชั้นที  2-3 ด้านทิศทิศเหนือ ของปราสาทประธาน 

ชั้นที่ 2 

ชั้นที่ 3 

(ก) (ข) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที เรือนธาตุซ้อนชั้น 
ด้านทิศเหนือ 
ดูภาพที  18 (ข) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที ปราสาทประธาน 
ด้านทิศเหนือ  
ดูภาพที  18 (ก) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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1.2.2 โคปุระทิศตะวันตก 
กลุ่มผ้านุ่งพับป้ายด้านหน้าพร้อมผ้าชิ้นพิเศษของนางอัปสราที โคปุระ      

ทิศตะวันตกปรากฏเป็นจ่านวนมากรองจากผ้านุ่งกลุ่มชักชายผ้าศิลปะแบบนครวัด เครื องทรงน้อยกว่า
ของเครื องทรงนางอัปสราที ปราสาทประธาน บางครั้งอาจพบลักษณะสร้อยพระศอที คล้ายกับหินเจาะ
รูและมีเชือกห้อยปรากฏร่วมด้วย (แผนผังที  10) (ภาพที  19) 

 
แผนผังที  10  แสดงต่าแหน่ง นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งพับป้ายด้านหน้าพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ  

      ที โคปุระทิศตะวันตก 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 

 
ภาพที  19 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษที โคปุระทิศตะวันตก  
 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที โคปุระทิศตะวันตก 
ดูภาพที  19 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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1.3.  กลุ่มผ้านุ่งโจงสั้น 
ผ้านุ่งกลุ่มนี้มีลักษณะการนุ่งที แตกต่างกันออกไป บางครั้งปรากฏลักษณะ

คล้ายกับการน่าผ้านุ่งมาท่าเป็นผ้าเตี ยวปกปิดเฉพาะส่วนอวัยวะเพศเท่านั้น ส่วนชายผ้าที เหลือบ้างมี
การเก็บมัดเพื อความคล่องตัว บ้างมีการปล่อยชายจับจีบให้สวยงามล้วนแล้วเป็นการนุ่งผ้าที คล้ายกับ
ผ้านุ่งของบุรุษเพศดังที ปรากฏในภาพสลักต่างๆ ของปราสาทนครวัด ทว่า ลักษณะและรายละเอียด
การนุ่งผ้าแบบโจงสั้นของนางอัปสรานอกจากจะมีความหลากลายแล้ว ยังสะท้อนความอ่อนช้อย
งดงามของชายผ้าและการจับจีบ รวมถึงการทรงเครื องอันต่างกับลักษณะผ้านุ่งของบุรุษเพศ  

ส่าหรับรูปแบบโครงสร้างผ้าของผ้านุ่งกลุ่มนี้  
1. นางอัปสราที นุ่งผ้านุ่งแบบโจงสั้นชักชายผ้าคล้ายกับกลุ่มผ้านุ่งชักชายแบบ

นครวัด น่าจะมีลักษณะโครงผ้าที เหมือนกัน  คือ มีโครงสร้างแบบมีเชิงด้านเดียวเพราะชายผ้าที ถูกดึง
ออกมาอีกด้านไม่มีเชิงผ้า (ภาพลายเส้นที  4) จากรูปแบบที เด่นชัดของโครงผ้าในกลุ่มผ้านุ่งโจงสั้นกลุ่ม
นี้ พอที จะน่าไปเปรียบเทียบกับผ้านุ่งของนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายแบบนครวัดว่าโครงสร้างผ้าเป็น
แบบเชิงผ้าด้านเดียวเช่นกัน  

2. นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งโจงสั้นที ไม่ได้ชักชายผ้าแบบผ้านุ่งชักชายแบบนครวัด
ตัวผ้านุ่งมักจะไม่มีเชิงผ้าใดๆ บางครั้งปรากฏเพียงลายสังเวียนล้อมรอบเท่านั้น 

ผ้านุ่งกลุ่มนี้มีลักษณะการโจงสั้นหลากหลายรูปแบบและมีเป็นจ่านวนไม่มาก 
กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของปราสาท โดยปรากฏตามส่วนต่างๆของปราสาท คือ 

1.3.1 บรรณาลัยชั้นใน (ระหว่างระเบียงคดชั้นกลางและชั้นใน)  
1.3.2 บรรณาลัยชั้นนอก (ระหว่างระเบียงคดชั้นกลางและชั้นนอก) 
1.3.3 ระเบียงคดชั้นนอก  
1.3.4  โคปุระทิศตะวันตก 
1.3.1 บรรณาลัยชั้นใน (ระหว่างระเบียงคดชั้นกลางและระเบียงคดชั้นใน) 

                        ลักษณะผ้านุ่งนางอัปสราที บรรณาลัยนี้ส่วนใหญ่เป็นผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งชัก
ชายผ้าแบบนครวัด ทว่า ก็ได้ปรากฏคือมีลักษณะเป็นการชักชายผ้าที บรรณาลัยหลังทิศเหนือ 
ลักษณะการนุ่งแบบโจงสั้นไม่มีรัดพระองค์ เครื องประดับมีเพียงกุณฑล สร้อยพระศอลักษณะเป็น
วงกลมคล้ายหินเจาะรูและมีเชือกร้อยไว้ กับข้อพระบาทเท่านั้น อย่างไรก็ตามได้ปรากฏนางอัปสรา
สององค์ที นุ่งโจงสั้น ที บรรณาลัยหลังทิศใต้ โดยลักษณะการนุ่งเป็นการนุ่งถกสั้นถึงต้นขาด้านบนและ
ชักชายผ้าทั้ง 2 ด้านคล้ายกับผ้านุ่งกลุ่มชักชายผ้าแบบศิลปะนครวัด กล่าวคือ ด้านหนึ งเป็นการชัก
ชายผ้าแบบหางปลา อีกด้านปลายชายผ้าคล้ายถูกดึงออกมา ทรงเครื องอันประกอบไปด้วยกุณฑล 
กรองพระศอ พาหุรัด ข้อพระกร รัดพระองคแ์บบพู่ห้อยและข้อพระบาท (แผนผังที  11) (ภาพที  20) 
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แผนผังที  11  แสดงต่าแหน่ง นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งแบบโจงสั้น 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 
 

 
ภาพที  20  นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งโจงสั้น ที บรรณาลัยชั้นใน           

(ก) ด้านทิศเหนือ ของบรรณาลัยชั้นใน            
(ข) ด้านทิศทิศเหนือ ของบรรณาลัยชั้นใน           

 
 

(ก) (ข) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที บรรณาลัยชั้นใน 
อาคารหลังทิศใต้ 
ดูภาพที  20 (ข) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที บรรณาลัยชั้นใน  
อาคารทิศหลังเหนือ 
ดูภาพที  20 (ก) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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1.3.2 บรรณาลัยชั้นนอก (ระหว่างระเบียงคดชั้นกลางและระเบียงคดชั้นนอก) 
ผ้านุ่งนางอัปสราที บรรณาลัยชั้นนอกปรากฏภาพสลักนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่ง

โจงสั้นอยู่หลายองค์ และปรากฏทั้งบรรณาลัยชั้นนอกหลังทิศใต้ โดยมีลักษณะผ้านุ่งคล้ายกับ                
นางอัปสราที ปรากฏ ณ บรรณาลัยชั้นใน คือ มีลักษณะการชักชายผ้าคล้ายกับชายผ้าของกลุ่มผ้านุ่ง
ชายแบบนครวัด ชายด้านหนึ งมีลักษณะชักชายผ้าแบบหางปลา อีกด้านเป็นชายเป็นชายผ้าเป็นแบบ
ดึงออกมา มีเครื องประดับศีรษะ (บางองค์ไม่มี) กรองพระศอ พาหุรัด ข้อพระกร รัดพระองค์ (มีทั้ง
แบบพู่ห้อยและแบบผ้าคาด) และข้อพระบาท (แผนผังที  12) (ภาพที  21) 

แผนผังที  12 แสดงต่าแหน่งนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งโจงสั้น ที บรรณาลัยชั้นใน อาคารหลังทิศใต้ 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 

ภาพที  21  นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งโจงสั้น ที บรรณาลัยชั้นนอก อาคารหลังทิศใต้ 
(ก) ด้านทิศเหนือ ของบรรณาลัยชั้นนอก อาคารหลังทิศใต้       
(ข) ด้านทิศทิศเหนือ ของบรรณาลัยชั้นนอก อาคารหลังทิศใต้          

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที บรรณาลัยชั้นนอก 
อาคารหลังทิศใต้ 
ดูภาพที  21 (ข) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที บรรณาลัยชั้นนอก 
อาคารหลังทิศใต้ 
ดูภาพที  21 (ก) 

(ก) (ข) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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 1.3.3 ระเบียงคดชั้นนอก 
นางอัปสราที ระเบียงคดชั้นนอกปรากฏการนุ่งโจงสั้นหลายแบบ ปะปนกับ

ผ้านุ่งกลุ่มอื นๆ โดยนางอัปสราที นุ่งโจงสั้นที ระเบียงคดชั้นนอกมีรูปแบบผ้านุ่งต่างๆ คือ ผ้าอัดกลีบโจง
สั้น ผ้าโจงสั้นชายมีหางปลาและผ้าโจงสั้นชักชายผ้าแบบนครวัด ซึ งมีรูปแบบและรายละเอียด ดังนี้ 

1.3.3.1 ผ้าอัดกลีบโจงสั้น 
ผ้านุ่งแบบนี้มีลักษณะเป็นผ้าอัดกลีบมีลวดลายสังเวียนเป็นลาย

เม็ดประค่า นุ่งแบบโจงถกสั้น โดยท่าเป็นผ้ายาวคล้ายเข็มขัดคาดทับและชักผ้าออกมาด้านหน้าเพื อ
ปกปิดเฉพาะอวัยวะเพศ ลักษณะคล้ายกับการนุ่งผ้าเตี ยวและอาจน่าชายอีกด้านไปเหน็บเก็บที 
ด้านหลัง ส่าหรับชายผ้าทั้ง 2 ข้าง มีการขมวดปมเป็นชายผ้าแบบหางปลา นางอัปสราองค์นี้สวม
เครื องประดับเป็นกรองพระศอเพียงชิ้นเดียว ลายผ้าปรากฏเฉพาะเพียงสังเวียนลายเม็ดประค่า
ล้อมรอบเท่านั้น (แผนผังที  13) (ภาพที  22) (ภาพลายเส้นที  7)  
 

 
แผนผังที  13 แสดงต่าแหน่งนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งโจงสั้น ที ระเบียงคดชั้นนอก  
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 

 
 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที ระเบียงคดชั้นนอก 
ด้านทิศเหนือ 
ดูภาพที  22  

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที ระเบียงคดชั้นนอก 
ด้านทิศเหนือ 
ดูภาพที  23 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที ระเบียงคดชั้นนอก 
ด้านทิศตะวันตก 
ดูภาพที  24 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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ภาพที  22 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งโจงสั้น ที ระเบียงคดชั้นนอก ด้านทิศตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพลายเส้นที  7 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งโจงสั้น ที ระเบียงคดชั้นนอก ด้านทิศเหนือ 
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1.3.3.2 ผ้าโจงสั้นชายมีหางปลา 
ผ้าโจงสั้นแบบนี้มีรูปแบบคล้ายกับผ้าอัดกลีบโจงสั้น หากแตกต่าง

ที ลักษณะผ้าที จะอัดกลับเฉพาะส่วนชายผ้าแบบหางปลาเท่านั้น และชายผ้ามีลักษณะเป็นหางแบบ
ประดิษฐ์และมีหลายชั้น ส่าหรับส่วนผ้าที ปิดอวัยวะเพศยังคงเป็นรูปสามเหลี ยม ส่วนผ้าที คาดและผ้า
สามเหลี ยมมีความสมมาตรจนไม่มีความเป็นธรรมชาติ นางอัปสราองค์นี้ยังคงสวมเครื องประดับเพียง
ชิ้นเดียวคือกรองพระศอ ส่วนโครงสร้างผ้านุ่งน่าจะเป็นผ้าพลีทไม่มีเชิงหรือสังเวียนใดๆ (แผนผังที  13) 
(ภาพที  23) (ภาพลายเส้นที  8) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  23 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งโจงสั้น ที ระเบียงคดชั้นนอก ด้านทิศตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพลายเส้นที  8  นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งโจงสั้น ที ระเบียงคดชั้นนอก ด้านทิศตะวันออก 
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1.3.3.3  ผ้าโจงสั้นชักชายผ้าแบบนครวัด 
                                         ลักษณะผ้าโจงสั้นชักชายผ้าแบบนครวัดเป็นรูปแบบโจงสั้นที พบ
มากที สุด ลักษณะของผ้านุ่งดังกล่าวมีการชักชายผ้า 2 ด้าน ด้านหนึ งคล้ายกับการชักชายผ้าหางปลา 
อีกด้านเป็นการชักชายผ้าแบบดึงปลายผ้าออกมา มีชายผ้าหางปลายอยู่ด้านหลังอีกชายหนึ งอาจจะถูก
น่ามาประดับเพิ มเติมก็เป็นได้ เนื องจากชายผ้าด้านนี้ไม่มีลวดลายของเชิงผ้า นอกจากนั้น นางอัปสรา
ที นุ่งผ้าโจงสั้นชักชายผ้าแบบนครวัดที ระเบียงคดชั้นนอก มักปรากฏพร้อมกับเครื องทรง ทั้งศิราภรณ์ 
(บางครั้งก็มเีครื องประดับศีรษะคล้ายหมวกครอบ) กรองพระศอ พาหุรัด ข้อ พระกร รัดพระองค์แบบ
พู่ห้อยและข้อพระบาท (แผนผังที  13) (ภาพที  24)  

 

    
ภาพที  24 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งโจงสั้น  ที ระเบียงคดชั้นนอก ด้านทิศตะวันตก (พร้อมภาพขยาย) 
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1.3.4 โคปุระทิศตะวันตก 
นางอัปสราที โคปุระทิศตะวันตกมีลักษณะการนุ่งผ้าแบบโจงสั้นอยู่หนึ งองค์ 

ซึ งลักษณะผ้านุ่งนั้น เป็นลักษณะเดียวกันกับรูปแบบผ้านุ่งที มีลักษณะการชายผ้าแบบนครวัด 
ทรงเครื องงดงาม ทั้งศิราภรณ์ และเป็นรูปแบบเดียวกันกับภาพสลักนางอัปสราองค์เล็กที อยู่ในท่วงท่า
ร่ายร่าซึ งประดับอยู่โคปุระทิศตะวันตกเช่นเดียวกัน เนื องจากเครื องทรงของนางอัปสราทั้ง 2 แบบมี
ลักษณะคล้ายกัน คือ สวมศิราภรณ์ กุณฑล กรองพระศอ พาหุรัด ข้อพระกร รัดพระองค์แบบพู่ห้อย 
และข้อพระบาท (ภาพที  25) (แผนผังที  14) 

แผนผังที  14 แสดงต่าแหน่งนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งโจงสั้น ที โคปุระทิศตะวันตก 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat        

ภาพที  25 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งโจงสั้น  ที โคปุระทิศตะวันตก 
(ก) โคปุระหลังซ้ายมือ ของโคปุระทิศตะวันตก 
(ข) โคปุระหลังกลาง ของโคปุระทิศตะวันตก  

(ข) (ก) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที โคปุระทิศตะวันตก 
ดูภาพที  25 (ข) 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที โคปุระทิศตะวันตก 
ดูภาพที  25 (ก) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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1.4 กลุ่มผ้านุ่งเลียนแบบศิลปะแบบบาปวน (แผนผังที  15) (ภาพที  26) 
 ผ้านุ่งกลุ่มนี้เป็นผ้านุ่งที มีลักษณะคล้ายศิลปะแบบบาปวน โดยปรากฏเพียงองค์

เดียวที บรรณาลัยชั้นนอก (ระหว่างระเบียงคดชั้นกลางและระเบียงคดชั้นนอก) อาคารหลังทิศเหนือ 
ซึ งรูปแบบผ้านุ่งกลุ่มนี้แตกต่างจากผ้านุ่งในศิลปะแบบบาปวนแท้ คือ  

1. นางอัปสราที ปราสาทนครวัดสวมเครื องประดับศีรษะ ถึงแม้จะต่างกับศิราภรณ์
ของนางอัปสราในกลุ่มอื นๆและมีขนาดเล็กกว่า แต่ก็เป็นค่านิยมทางด้านรูปแบบเครื องทรงของนคร
วัด ในขณะที ศิลปะแบบบาปวนจะมวยผมและไม่ประดับเครื องประดับศีรษะ 

2. ผ้านุ่งนางอัปสราที นครวัดไม่ปรากฏจีบหน้าหางปลา อันเป็นลักษณะเฉพาะของ
ศิลปะแบบบาปวน 

3. ขอบเอวผ้านุ่งของนางอัปสราที ปราสาทนครวัดเว้าเป็นทรงเหลี ยม ในขณะที ใน
ศิลปะแบบบาปวนเจ้าเว้าเป็นโค้งงดงาม 

อย่างไรก็ตาม นางอัปสรากลุ่มนี้ยังคงมีการชักชายผ้าแบบถุงห้อยมาที หน้าท้อง และ
ลักษณะการคาดเข็มขัดผ้าสี เหลี ยมของศิลปะแบบบาปวน ซึ งการที ปรากฏนางอัปสรากลุ่มเลียนแบบ
ศิลปะแบบบาปวน อาจเกิดจากความชื นชอบส่วนตัวของช่างผู้สลักก็เป็นได้ เนื องจากปรากฏภาพสลัก
ดังกล่าวอยู่ที บรรณาลัยชั้นนอก อันเป็นอาคารที ไม่ได้อยู่ในแนวทางเดินหลักที มุ่งสู่ปราสาทประธาน 
ประกอบกับไม่มีทางเดินเชื อมใดๆ สู่บรรณาลัยชั้นนอกเลยจึงยากต่อการพบเห็นภาพสลักกลุ่มนี้ 
 

 
แผนผังที  15  แสดงต่าแหน่งนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งเลียนแบบศิลปะแบบบาปวน ที บรรณาลัยชั้นนอก  
                 หลังทิศเหนือ 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 

ต่าแหน่งนางอัปสรา 
ที บรรณาลัยชั้นนอก 
อาคารหลังทิศเหนือ 
ดูภาพที  26  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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ภาพที  26  นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งเลียนแบบศิลปะแบบบาปวน ที บรรณาลัยชั้นนอก  
              อาคารหลังทิศเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเอวเว้าทรงสี่เหลี่ยม 
 

มีเครื่องประดับศีรษะ 

 

ไม่มีจีบหน้าหางปลา 
 

มีถุงห้อยและเข็มขัดผ้า
ทรงสี่เหลี่ยม 

 

ต่างจากศิลปะบาปวน คล้ายกับศิลปะบาปวน 
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2.  ลวดลายผ้านุ่งนางอัปสรา 
ผ้านุ่งในศิลปะแบบนครวัดประกอบด้วยลวดลายดอกไม้เล็กๆ หรือลายตาราง5  ซึ งไม่เคย

ปรากฏในศิลปะใดมาก่อนและลวดลายดังกล่าวอาจได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยนครวัด ตาม
บันทึกของโจวต้ากวน หนึ งในคณะทูตจากจีนที มาเจริญสัมพันธไมตรีกับราชอาณาจักรขอมที            
เมืองพระนครในรัชสมัยของพระเจ้าศรีนทรวรมัน เมื อ พ.ศ.1839 ซึ งห่างจากสมัยนครวัดราว 200 ปี 
ได้บรรยายถึงขบวนเสด็จพระราชด่าเนินของพระองค์ว่า ในขบวนเต็มไปด้วยนางก่านัลมากมายที นุ่ง
ผ้ายกดอกเล็กๆ6 โดยตามค่าบรรยายของโจวต้ากวน ลักษณะของผ้านุ่งดังกล่าวคล้ายคลึงกับผ้านุ่งนาง
อัปสราที ปราสาทนครวัดเป็นอย่างมาก  

ผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาทนครวัด เป็นผ้านุ่งที มีลวดลายต่างๆงดงาม นอกจากจะมีลาย
ดอกเล็กๆมากมายแล้ว ยังปรากฏลวดลายอื นๆอีกมากมาย โดยการศึกษาลวดลายผ้าตาม
องค์ประกอบของโครงสร้างผ้านุ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามที กล่าว ณ ข้างต้น 

ซึ งการแบ่งโครงสร้างองค์ประกอบผ้าจะท่าให้สามารถแบ่งลวดลาย ที ปรากฏในส่วน
อย่างเข้าใจได้ง่ายข้ึนและสามารถแบ่งประเภทของลายได้ดียิ งขึ้นด้วย 

2.1  ลวดลายท้องผ้า 
ท้องผ้า เป็นพื้นที ตรงกลางของผืนผ้าและเป็นพ้ืนที ส่วนใหญ่อาจมีลวดลายหรือไม่มี

ก็ได้ โดยลวดลายที ท้องผ้าของผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาทนครวัด สามารถจ่าแนกได้ ดังนี้ 
2.1.1 ลายดอกไม ้

ลายดอกไม้ เป็นลวดลายท้องผ้าที พบมากที สุด โดยปรากฏทั้งในรูปแบบ
ของกลีบดอกที แตกต่างกันไปทั้งแบบดอกสี กลีบ ดอกห้ากลีบและดอกซ้อน ลายดอกไม้บางครั้ง
ปรากฏเป็นลักษณะเป็นดอกลอยห่างๆ และบางครั้งปรากฏร่วมกับลวดลายอื นๆ  
                         2.1.1.1 ลายดอกส่ีกลีบ  

ลายดอกสี กลีบเป็นลายที พบมากที สุด เมื อเปรียบเทียบกับลาย
ดอกอื นๆ โดยปรากฏทั้งแบบดอกลอยห่างๆ คล้ายกับลักษณะของผ้าผ้ายกดอก (ภาพที  27) บางครั้ง
ปรากฏขีดที ปลายกลีบดอกจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลายดอกสี กลีบที ปราสาทนครวัด            
(ภาพที  28) (แผนผังที  16)  นอกจากนี้ ลายดอกสี กลีบยังปรากฏในภาพสลักเล่าเรื องที ระเบียงคด
ชั้นนอกและงานประดับศาสนสถาน (ภาพที  29-31) มีลักษณะเป็นดอกกลมบ้างปลายแหลมบ้าง 
บางครั้งเกสรก็เป็น 2 วงซ้อนกัน  

                                           
5 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 312. 
6 โจวต้ากวน, บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี ของ เจินละ, แปลโดย เฉลิม       

ยงบุญเกิด (พระนคร: ชวนพิมพ์, 2510), 37. 
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สาเหตุที ลายดอกสี กลีบพบเป็นส่วนมากอาจมาจากปัจจัยหลาย
ประการ ดังเช่น ลายดอกสี กลีบเป็นลายที พบบ่อยในสมัยนครวัดจนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานของช่าง และลายดอกสี กลีบเป็นลวดลายที สามารถสลักได้ง่าย เนื องจากหากวาด
โครงสี เหลี ยมส่าหรับลงลายดอกไม้ ลายดอกสี กลีบจะเป็นลายที ประดิษฐ์ง่ายที สุดก็ว่าได้ และลายดอก
สี กลีบยังเป็นลายที ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื องจนถึงสมัยบายน ดังเช่นที ปรากฏบนผ้านุ่งนางอัปสรา
ที ปราสาทบายน 
 

 
แผนผังที  16  แสดงต่าแหน่งผ้านุ่งนางอัปสราลายดอกสี กลีบ ที ปราสาทประธานและระเบียงคด   
                 ชั้นนอก 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่าแหน่งผ้านุ่งนางอัปสรา
ลายดอกสี กลีบ 
ที ระเบียงคดชั้นนอก 
ด้านทิศใต้ 
ดูภาพที  27 

ต่าแหน่งผ้านุ่งนางอัปสรา 
ลายดอกสี กลีบ 
ที ปราสาทประธาน 
ด้านทิศตะวันออก  
ดูภาพที  28 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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ภาพที  27 ลายดอกสี กลีบของผ้านุ่งนางอัปสรา ที ระเบียงคดชั้นนอก ด้านทิศใต้ (พร้อมภาพขยาย)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  28 ลายดอกสี กลีบในผ้านุ่งนางอัปสรา ที ปราสาทประธาน ด้านทิศตะวันออก                        
             (พร้อมภาพขยาย)  
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 ภาพที  29 นางอัปสราที ระเบียงคดชั้นนอกด้านทิศใต้ (พร้อมภาพขยาย) 
             ปรากฏผ้าลายดอกสี กลีบที พัดแสดงถึงการใช้วัสดุผ้ามาท่าเป็นพัด  

ภาพที  30 ลายดอกสี กลีบในภาพเล่าเรื อง ที ระเบียงคดชั้นนอก มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ                         
(ก) ภาพขยายผ้านุ่งสตรีลายดอก ในภาพสลักเล่าเรื อง ที ระเบียงคดชั้นนอก 
(ข) ภาพขยายพัดลายดอก ในภาพสลักเล่าเรื อง ที ระเบียงคดชั้นนอก 

(ก) 

(ข) 
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ภาพที  31 ลายดอกสี กลีบในภาพเล่าเรื อง ที ระเบียงคดชั้นนอก ด้านทิศเหนือ (พร้อมภาพขยาย) 
 

 
 
2.1.1.2 ลายดอกห้ากลีบ  

จากการส่ารวจเก็บข้อมูลพบผ้านุ่งนางอัปสราลายดอกห้ากลีบ
เพียงองค์เดียว มีลักษณะเป็นดอกปลายแหลมประมาณ 3 ดอก และเป็นลายดอกห้ากลีบปลายมน 1 
ดอกอยู่ปะปนกับลายดอกสี กลีบ (แผนผังที  17) (ภาพที  32) เมื อเปรียบเทียบกับลายดอกห้ากลีบใน
งานประดับศาสนสถาน พบว่ามีรูปแบบแตกต่างจากลายดอกห้ากลีบของผ้านุ่งนางอัปสราอย่างมาก 
กล่าวคือ ลายดอกห้ากลีบของงานประดับจะมีลักษณะปลายดอกมน แต่ละกลีบแบ่งขนาดเท่ากันและ
สวยงาม ในขณะที ดอกห้ากลีบของผ้านุ่งนางอัปสราองค์นี้ ลายเส้นไม่คม การแบ่งกลีบไม่เท่ากันการ
จัดวางกลีบไม่สมดุล ถึงแม้ว่าการท่าลายดอกห้ากลีบแบบปลายมนจะดูเป็นระเบียบกว่าแบบปลาย
แหลม แต่ก็ปรากฏเพียง  1 ดอกเท่านั้น และบางครั้งหากสังเกตดีๆ อาจพบว่าลายดอกกลมห้ากลีบ
ปะปนกับลายดอกสี กลีบบ้างเพียง 1- 2 ดอกเท่านั้น ซึ งลักษณะดังกล่าว อาจเกิดจากช่างผู้สลักไม่ได้มี
ความช่านาญในลวดลายดังกล่าวคล้ายกับสลักเพียงเพื อทดลองลวดลาย จึงปรากฏลายดอกห้ากลีบ
ปลายแหลมและปลายกลมเพียง 3-4 ลายเท่านั้น  
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แผนผังที  17  แสดงต่าแหน่งผ้านุ่งนางอัปสราลายดอกห้ากลีบ ที โคปุระทิศตะวันตก 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 

 

 
ภาพที  32 ผ้านุ่งนางอัปสราลายดอกห้ากลีบ ที โคปุระหลังกลางทิศตะวันตก (พร้อมภาพขยาย) 

 
 

 

ต่าแหน่งผ้านุ่งนางอัปสรา
ลายดอกห้ากลีบ 
ที โคปุระทิศตะวันตก 
ดูภาพที  33 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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2.1.1.3 ลายดอกซ้อน   
เป็นลักษณะดอกไม้ที มีกลีบซ้อนทับกัน โดยแต่ละกลีบอาจมี

ลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ จากการส่ารวจผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาทนครวัดพบลักษณะการ
ซ้อนของกลีบหลายแบบ ได้แก่ ลักษณะดอกที มีกลีบปลายแหลมซ้อนกัน 2 ชั้นขึ้นไป หรือเป็นดอก
กลมซ้อนทับดอกปลายแหลมก็มี อย่างไรก็ตาม ลวดลายดังกล่าว เป็นลายที พบไม่มาก จากการส่ารวจ
เก็บข้อมูล พบลายดอกซ้อนที เป็นลายท้องผ้าของผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาทนครวัดเพียง 6 องค์ คือ 
(แผนผังที  18) 

1. ที ปราสาทประธาน 1 องค์ โดยลายดอกซ้อนพบเพียง 2 ลาย
อยู่ปะปนกับลายดอกสี กลีบ ประกอบกับลวดลายไม่คมชัดสวยงาม จึงมีความเป็นไปได้ว่าลายดอก
ซ้อนของผ้านุ่งที ปราสาทประธานผืนนี้อาจเกิดจากการทดลองสลักหรือความผิดพลาดในการสลักของ
ช่างก็เป็นได้ (ภาพที  33)  

2. ที ระเบียงคดชั้นใน 1 องค์ เป็นลายดอกสี กลีบกลมซ้อนทับ
ลายดอกสี กลีบปลายแหลม ปรากฏร่วมกับลายดอกสี กลีบแบบกลีบกลมโดยจัดวางแบบสลับกัน (ภาพ
ที  34)  

3. ที ระเบียงคดชั้นนอก 2 องค์ เป็นลายดอกซ้อนทั้งผืน องค์หนึ ง
เป็นลายดอกสี กลีบกลมซ้อนทับดอกสี กลีบปลายแหลมคล้ายกับภาพที  45 (ภาพที  35) และอีกองค์
ทรงผ้านุ่งลายดอกซ้อนที แปลกที สุด เป็นลายดอกซ้อนที ซับซ้อนและซ้อนกันหลายชั้น ตัวดอกมีขนาด
ใหญ่มีกลีบทั้งปลายกลมและปลายแหลมซ้อนทับกัน ดอกซ้อนเช่นนี้พบเพียงองค์เดียว (ภาพที  36)   

4. ที โคปุระทิศตะวันตกพบ 2 องค์  ปรากฏลายดอกซ้อน
เช่นเดียวกับผ้านุ่งลายดอกซ้อนที ระเบียงคดชั้นใน (ภาพที  45) โดยเป็นดอกสี กลีบปลายกลมซ้อนทับ
กับดอกสี กลีบปลายแหลมวางสลับกับลายดอกสี กลีบ ทว่า ฝีมือการสลักและความประณีต ตลอดจน
ความละเอียดของตัวลายด้อยกว่าภาพสลักผ้านุ่งลายดอกซ้อนที ระเบียงคดชั้นใน (ภาพที  37 และ 38)   

อนึ ง ลายดอกซ้อนที เป็นงานประดับตามศาสนสถาน มีลักษณะ
คล้ายกับดอกบานชื น ซึ งแตกต่างกับลายดอกซ้อนที ผ้านุ่งนางอัปสรา โดยปลายกลีบไม่แหลม และ
ซ้อนกันตั้งแต่หนึ งชั้นขึ้นไปตามแต่ขนาดของพ้ืนที  อาจเป็นไปได้ว่าลักษณะลายดอกซ้อนที พบเป็น
ลักษณะเฉพาะที ปรากฏบนผ้านุ่งก็เป็นได ้ 
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แผนผังที  18  แสดงต่าแหน่งผ้านุ่งนางอัปสราลายดอกซ้อน ที ปรากฏในต่าแหน่งต่างๆ  

      ของปราสาทนครวัด 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat   
 
 

ต่าแหน่งผ้านุ่งนาง
อัปสรา ลายดอกซ้อน 
ที ปราสาทประธาน 
ดูภาพที  33 

ต่าแหน่งผ้านุ่งนาง
อัปสรา ลายดอกซ้อน 
ที ปราสาทประธาน 
ดูภาพที  34 

ต่าแหน่งผ้านุ่งนาง
อัปสรา ลายดอกซ้อน 
ที ระเบียงคดชั้นนอก 
ดูภาพที  36 

ต่าแหน่งผ้านุ่งนาง
อัปสรา ลายดอกซ้อน 
ที ระเบียงคดชั้นนอก 
ดูภาพที  35 

ต่าแหน่งผ้านุ่งนาง
อัปสรา ลายดอกซ้อน 
ที โคปุระทิศตะวันตก 
ดูภาพที  37 

ต่าแหน่งผ้านุ่งนาง
อัปสรา ลายดอกซ้อน 
ที โคปุระทิศตะวันตก 
ดูภาพที  38 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat


56 
 

 
ภาพที  33  ผ้านุ่งนางอัปสราลายดอกซ้อน ที ปราสาทประธาน ด้านทิศตะวันออก (พร้อมภาพขยาย)  
              (ดอกกลมซ้อนกัน)  

 
ภาพที  34  ผ้านุ่งนางอัปสราลายดอกซ้อน ที ระเบียงคดชั้นใน  ด้านทิศตะวันออก (พร้อมภาพขยาย)  
              (ดอกกลมซ้อนทับดอกปลายแหลม)  
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ภาพที  35  ผ้านุ่งนางอัปสราลายดอกซ้อน ที ระเบียงคดชั้นนอก ด้านทิศตะวันตก (พร้อมภาพขยาย)   
              (ดอกกลมซ้อนทับดอกปลายแหลม)  
              

ภาพที  36  ผ้านุ่งนางอัปสราลายดอกซ้อน ที ระเบียงคดชั้นนอก ด้านทิศตะวันตก  (พร้อมภาพขยาย)       
              (ดอกปลายแหลม, ดอกกลมซ้อนทับกัน) 
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ภาพที  37 ผ้านุ่งนางอัปสราลายดอกซ้อน ที โคปุระทิศตะวันตก (พร้อมภาพขยาย)  
            (ดอกกลมซ้อนทับดอกปลายแหลม)  
 

ภาพที  38 ผ้านุ่งนางอัปสราลายดอกซ้อน ที โคปุระทิศตะวันตก (พร้อมภาพขยาย)  
             (ดอกกลมซ้อนทับดอกปลายแหลม)  
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2.1.2 ลายเส้นตรง  
ลายเส้นตรง เป็นลายท้องผ้าลายหนึ งที พบมากรองจากลายดอกไม้ มี

ลักษณะเป็นเส้นตรงยาวตลอดแนวกว้างของผ้าจ่านวนเส้นตรงมีตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป มักขนาบด้วยลาย
ดอกไม้ (ภาพที  39) บางครั้งปรากฏลายคั นบนลายเส้นตรงเป็นระยะๆ เช่น ลายดอกไม้ ลาย
สามเหลี ยม ลายพระอาทิตย์ เป็นต้น (ภาพที  40) (แผนผังที  19) ข้อสันนิษฐานปัจจัยที ก่อให้เกิดลาย
เส้นตรงบนผ้า อาจเกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆ อันได้แก่ 

1. การทอเส้นโลหะ เช่น ดิ้นทอง ดิ้นเงิน ลงไปตามแนวกว้างของผ้านุ่ง จึง
ท่าให้มีลักษณะลายเส้นตรงดังกล่าว  

2. การเขียนลายผ้า ลักษณะคล้ายกับการเขียนลายทอง หรือการพิมพ์ผ้า ซึ ง
วิธีดังกล่าวสามารถท่าลวดลายได้หลากหลายแบบ 

3. การทอผ้าที มีการสลับผ้าเป็นลายทางและเป็นลายซ้่าๆกันไปเรื อยๆ คล้าย
กับผ้าลายเข้มขาบ  

ถึงแม้ลายเส้นตรง จะเป็นลายที ได้รับความนิยมและพบเป็นจ่านวนมากรอง
จากลายดอกไม้ แต่ลายดังกล่าวไม่ได้รับความนิยมในสมัยหลังนครวัด ดังหลักฐานที ปรากฏบนผ้านุ่ง
นางอัปสราในสมัยบายน ที นิยมลวดลายดอกไม้ที เป็นลายดอกลอยห่างๆ และลายตาราง 

แผนผังที  19  แสดงต่าแหน่งผ้านุ่งนางอัปสราลายดอกซ้อน ที ปรากฏในต่าแหน่งต่างๆ  
      ของปราสาทนครวัด 

ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 

ต่าแหน่งผ้านุ่งนาง
อัปสรา ลายเส้นตรง 
ที ระเบียงคดชั้นนอก 
ดูภาพที  39 

ต่าแหน่งผ้านุ่งนาง
อัปสรา ลายเส้นตรง 
ที โคปุระทิศตะวันตก 
ดูภาพที  40 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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ภาพที  39 ผ้านุ่งนางอัปสราลายเส้นตรง 2 เส้น ขนาบกับลายดอกสี กลีบ ที ระเบียงคดชั้นนอก  
            ด้านทิศตะวันตก (พร้อมภาพขยาย) 

ภาพที  40  ผ้านุ่งนางอัปสราลายเส้นตรง 2 เส้น พร้อมลายดอกไม้คั นเป็นระยะๆ ขนาบกับลายดอก 
             สี กลีบ ที โคปุระทิศตะวันตก (พร้อมภาพขยาย) 
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2.1.3 ลายตาราง 
ลายตารางเป็นลายลวดลายท้องผ้าที พบมากมีลักษณะลายเส้นหลากหลาย

แบบ เช่น ลายเส้นเดี ยว ลายเส้นคู่และลายเส้น 3 เส้น มักปรากฏคู่กับลายดอกไม้ที มักอยู่กึ งกลางของ
ตาราง (ภาพที  41) บางครั้งก็ปรากฏลายดอกไม้ที มุมตัดของแต่ละเส้นตาราง (ภาพที  42) (แผนผังที  
20) 

ลายตารางปรากฏในส่วนต่างๆ ของปราสาท รวมถึงภาพสลักเล่าเรื องที 
ก่าแพงระเบียงคดชั้นนอก ปรากฏภาพคานหามที มีหลังคาคลุมด้วยผ้าลายตารางมีลายดอกไม้อยู่
กึ งกลางของแต่ละตารางและดอกไม้ที มุมตัดซึ งมีลักษณะคล้ายกับผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาทนครวัด 
(ภาพที  43) จึงมีความเป็นไปได้ว่าในสมัยนครวัดได้อาจมีผ้าลายตารางขึ้นจริงก็เป็นได้ 

ข้อสันนิษฐานในลักษณะลายเส้นตาราง อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
1. การทอเส้นโลหะ เช่น ดิ้นทอง ดิ้นเงิน ลงไปบนเนื้อผ้า จึงท่าให้มี

ลักษณะลายตารางที โดดเด่น ซึ งวิธีดังกล่าวสามารถท่าให้เกิดลายเส้นบนผืนผ้าหลายแบบ เช่น ลาย
เส้นตรงบนท้องผ้า  

2. การเขียนลายผ้า ลักษณะคล้ายกับการเขียนลายทอง หรือลายผ้าพิมพ์ 
ซึ งวิธีดังกล่าวสามารถท่าลวดลายได้หลากหลายแบบ  

3. การทอเป็นลายตาราง คล้ายกับลักษณะการทอของผ้าขาวม้าในปัจจุบัน  
จากการส่ารวจเก็บข้อมูลพบลายตารางแบบเส้นเปล่าไม่มีดอกไม้ที มุมตัด

จ่านวนน้อยมากเมื อเทียบกับลายตารางแบบมีดอกไม้ที มุมตัด แต่เมื อสู่สมัยหลังนครวัดลงมา กลับ
ปรากฏลวดลายตารางทั้ง 2 แบบบนผ้านุ่งนางอัปสราในปริมาณใกล้เคียงกัน อาจสะท้อนความนิยม
ทางด้านแฟชั นของผ้าลายตาราง ที ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยหลังนครวัด 

อนึ ง ในการศึกษาลวดลายตาราง มิได้น่าไปจัดกลุ่มร่วมกับลายดอกไม้ 
ถึงแม้ว่าจะปรากฏร่วมกับลายดอกไม้ทุกครั้งก็ตาม เนื องจากกระบวนการผลิตลายตารางยังเป็นเพียง
ข้อสันนิษฐานเท่านั้น จึงแยกศึกษาตามลวดลายที ปรากฏบนท้องผ้า เช่นเดียวกับลายเส้นตรง ที มัก
ปรากฏร่วมกับลายดอกไม้เช่นเดียวกัน  
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แผนผังที  20  แสดงต่าแหน่งผ้านุ่งนางอัปสราลายตาราง ที ปรากฏในปราสาทประธานและระเบียงคด  
                ชั้นใน 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat  
 

 
ภาพที  41 ผ้านุ่งนางอัปสราลายตาราง ที ระเบียงคดชั้นในด้านทิศเหนือ (พร้อมภาพขยาย)  

ต่าแหน่งผ้านุ่งนาง
อัปสรา ลายตาราง 
ที ปราสาทประธาน 
ด้านทิศใต้  
ดูภาพที  42 
 

ต่าแหน่งผ้านุ่งนาง
อัปสรา ลายตาราง 
ที ระเบียงคดชั้นใน 
ด้านทิศเหนือ 
ดูภาพที  41 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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ภาพที  42 ผ้านุ่งนางอัปสรา ลายตาราง ที ปราสาทประธาน ด้านทิศใต้ (พร้อมภาพขยาย) 

ภาพที  43 ลายตาราง บนหลังคาในภาพสลักเล่าเรื อง ที ระเบียงคดชั้นนอก (พร้อมภาพขยาย) 
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2.1.4 ลายสีเ่หลี่ยมขนมเปียกปูน  
ลักษณะลายทรงสี เหลี ยมขนมเปียกปูนด้านเท่า รูปแบบดังกล่าวไม่ได้พบ

บ่อยนัก ลายสี เหลี ยมขนมเปียกปูนมักปรากฏคู่กับลายดอกไม้มีลักษณะลายคล้ายกับลายเส้นตรงที มี
ดอกไม้คั นเป็นระยะๆ แต่เปลี ยนเป็นลายขนมเปียกปูนแทน บางครั้งมีลายวงกลมภายในลายสี เหลี ยม
ขนมเปียกปูน (ภาพที  44) (แผนผังที  21) 

ข้อสังเกตบางประการเกี ยวกับลายสี เหลี ยมขนมเปียกปูน คือ พบผ้านุ่งนาง
อัปสราองค์หนึ งที โคปุระทิศตะวันตก ซึ งเป็นลายเส้นตรง 3 เส้น มีลายดอกสี กลีบคั นเป็นระยะๆ 
ขนาบด้วยลายดอกสี กลีบ และเป็นลวดลายแบบนี้ซ้่าไปเรื อยๆ แต่ทว่า ลายคั นบนเส้นตรงนั้น ได้
ปรากฏลายสี เหลี ยมขนมเปียกปูนอยู่ประมาณ 2-3 ลาย สันนิษฐานว่า ลายดังกล่าว อาจเกิดจากช่างผู้
สลักได้ขีดโครงสร้างของลายเพื อสลักลายดอกสี กลีบแต่สลักไม่เสร็จ จึงปรากฏเป็นโครงลายสี เหลี ยม
ขนมเปียกปูนไว้ดังที ปรากฏ (ภาพที  45) (แผนผังที  21) 

 
 

 
แผนผังที  21  แสดงต่าแหน่งผ้านุ่งนางอัปสราลายสี เหลี ยมขนมเปียกปูน ที โคปุระทิศตะวันตก 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 
 
 
 
 
 
 

ต่าแหน่งผ้านุ่งนาง
อัปสรา ลายสี เหลี ยม
ขนมเปียกปูน 
ที โคปุระทิศตะวันตก 
ดูภาพที  45 

ต่าแหน่งผ้านุ่งนาง
อัปสรา ลายสี เหลี ยม
ขนมเปียกปูน 
ที โคปุระทิศตะวันตก 
ดูภาพที  44  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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ภาพที  44 ผ้านุ่งนางอัปสรา ลายสี เหลี ยมขนมเปียกปูน ที โคปุระทิศตะวันตก (พร้อมภาพขยาย) 
 

 
ภาพที  45 ผ้านุ่งนางอัปสราลายสี เหลี ยมขนมเปียกปูน ที โคปุระทิศตะวันตก (พร้อมภาพขยาย) 

ลายสี เหลี ยมขนมเปียกปูนอาจเกิดจากการสลักลาย
ดอกไม้ไม่เสร็จ 

ลายดอกสี กลีบที เกิดจากการสลักโครงลายเป็นลาย
สี เหลี ยมขนมเปียกปูน 
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2.1.5 ลายสามเหลี่ยม 
ลายสามเหลี ยมปรากฏคู่กับลายดอกไม้อันเป็นลายพ้ืนฐาน เป็นลายที พบจาก

การส่ารวจเพียง 2 องค์ ประทับยืนข้างกันที ระเบียงคดชั้นใน ลักษณะการสลักลายสามเหลี ยมหยาบ
ไม่สมมาตร บางครั้งบิดเบี้ยวจนกลายเป็นลายวงกลมดังที ปรากฏในผ้านุ่งนางอัปสราองค์ซ้ายมือตาม
ภาพ (ภาพที  46) (แผนผังที  22) จากการส่ารวจไม่พบลายสามเหลี ยมในภาพสลักเล่าเรื องที ระเบียง
คดชั้นนอก อาจเป็นเพราะลายดังกล่าวเป็นลายประดิษฐ์ของช่างจึงไม่ใช่ลายผ้า หรือลายดังกล่าวอาจ
มีจริงแตไ่ม่ได้รับความนิยมก็เป็นได้  

แผนผังที  22  แสดงต่าแหน่งผ้านุ่งนางอัปสราลายสามเหลี ยมขนมเปียกปูน ที ระเบียงคดชั้นใน  
                 ด้านทิศตะวันออก 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 

 
ภาพที  46 ผา้นุ่งนางอัปสราลายสามเหลี ยมบน ที ระเบียงคดชั้นใน ด้านทิศตะวันออก  
            (พร้อมภาพขยาย) 

ต่าแหน่งผ้านุ่งนางอัปสรา  
ลายสามเหลี ยม ที ระเบียงคดชั้นใน 
ด้านทิศตะวันออก ดูภาพที  46  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat


67 
 

2.1.6   ลายพระอาทิตย์ 
ลักษณะลายคล้ายลายดอกไม้ตรงที ด้านในเป็นวงกลม หากแตกต่างที รอบๆ 

วงกลมมีลักษณะเป็นขีดปลายโค้งมากมายคล้ายกับรัศมีของพระอาทิตย์ จึงขอเรียกลายนี้ว่า “ลาย
พระอาทิตย์”  และท่าหน้าที เป็นลายคั นบนลายเส้นตรง 4 เส้น อยู่ขนาบกับลายดอกสี กลีบ มีกลีบ 2 
กลีบยาวเป็นแนวตั้ง (ภาพที  47) (แผนผังที  23) จากการส่ารวจเก็บข้อมูลพบเพียง 1 ชิ้นปรากฏร่วม
ลายดอกไม้ ซึ งอาจเป็นไปได้ว่าลายนี้อาจเป็นลายที ไม่ได้รับความนิยมในสมัยนั้น หรืออาจเป็นลายที 
เกิดจากความต้องการทดลองสลักลวดลายหรือเป็นความชอบส่วนตัวของช่าง  

แผนผังที  23  แสดงต่าแหน่งผ้านุ่งนางอัปสราลายสามเหลี ยมขนมเปียกปูน ที ระเบียงคดชั้นนอก  
                 ด้านทิศตะวันตก 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 

 
ภาพที  47 ผ้านุ่งนางอัปสราลายพระอาทิตย์ ที ระเบียงคดชั้นนอก ด้านทิศตะวันตก (พร้อมภาพขยาย) 

ต่าแหน่งผ้านุ่งนางอัปสรา  
ลายพระอาทิตย์ ที ระเบียงคดชั้นนอก 
ด้านทิศตะวันตก ดูภาพที  47 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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2.1.7   ผ้าพลีท (Pleat) 
ผ้าพลีท หรือ ผ้าอัดจีบ7 เป็นผ้าที ปรากฏในศิลปะสมัยเมืองพระนครก่อน

นครวัด เช่น ศิลปะแบบาแค็ง ศิลปะแบบบาปวน และศิลปะแบบแปรรูป เป็นต้น อย่างไรก็ตามผ้า
พลีทในศิลปะเหล่านั้นจะปรากฏเฉพาะผ้าพลีทอย่างเดียว แต่ขณะที ผ้าพลีทของนางนางอัปสราที 
ปราสาทนครวัดจะปรากฏควบคู่กับลายดอกไม้ห่างๆกระจายทั วท้องผ้า (ภาพที  48) (แผนผังที  24) 
ยกเว้นผ้านุ่งโจงสั้นของนางอัปสรา 2 องค์เท่านั้น ที ปรากฏเฉพาะลายผ้าพลีทที ท้องผ้า อาจเนื องจาก
นางอัปสราทั้ง 2 องค์มีหน้าที รับใช้จึงไม่จ่าเป็นต้องมีลวดลาย (ภาพที  22 – 23) 
 
 

 
แผนผังที  24  แสดงต่าแหน่งผ้านุ่งนางอัปสราผ้าพลีท ที โคปุระทิศตะวันตก 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 
 
 
 
 
 
 

                                           
7  ในวิทยานิพนธ์นี้ขอใช้ค่าเรียกผ้าอัดจีบ ว่า “ผ้าพลีท” ซึ งเป็นค่าทับศัพท์ “Pleat” ใน

ภาษาอังกฤษ  

ต่าแหน่งผ้านุ่งนางอัปสรา       
ผ้าพลีท  ที โคปุระทิศตะวันตก 
ดูภาพที  48 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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ภาพที  48 ผ้านุ่งนางอัปสราผ้าพลีท ที โคปุระทิศตะวันตก (พร้อมภาพขยาย) 

 
 
2.1.8   ผ้าพื้น 
ผ้ากลุ่มนี้ ที ท้องผ้าเป็นผ้าพ้ืนคล้ายกับผ้าไหมพ้ืนและมีความบางจนเห็นสรีระภายใน 

มีลายประดับที เชิงแตกต่างกันไป (ภาพที  49) (แผนผังที  25)  

 
แผนผังที  25  แสดงต่าแหน่งผ้านุ่งนางอัปสราผ้าพ้ืน ที ปราสาทประธาน ด้านทิศใต้ 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 

ต่าแหน่งผ้านุ่งนางอัปสรา ผ้าพื้น 
ที ปราสาทประธาน ด้านทิศใต้ 
ดูภาพที  49 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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ภาพที  49  ผ้านุ่งนางอัปสราผ้าพ้ืน ที ปราสาทประธาน ด้านทิศใต้                               
              (ท้องผ้าเป็นผ้าพื้นเรียบไม่มีลาย ส่วนตัวเชิงมีลวดลายงดงาม) 
 
 

2.2 ลวดลายเชิงผ้าและสังเวียน  
 เชิงผ้าจะปรากฏลวดลายที ด้านข้างของผ้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวาตามแนวนอน

ของผ้า ซึ งภายในเชิงผ้าจะมีลวดลายภายในแบ่งเป็นช่องๆ เรียก “แม่ลาย” และมีลายคั นระหว่างแม่
ลาย เรียก “ลายขนาบ” ส่วน “ลายสังเวียน” เป็นลายกรอบผ้า โดยมีลวดลายต่างๆ ได้แก่ 

2.2.1 ลายดอกส่ีกลีบ  
เป็นลายที ปรากฏในส่วนแม่ลาย มีลักษณะเป็นกลีบดอกไม้สี กลีบล้อมรอบ

เกสรวงกลมโดยลักษณะกลีบอาจมีรูปทรงที แตกต่างกันออกไป คล้ายกับลายดอกสี กลีบในลายท้องผ้า 
ทว่าลักษณะแม่ลายจะเป็นแถวหน้ากระดาน จึงท่าให้ลายดอกสี กลีบที ปรากฏเป็นดอกเดียวเรียงแถว
ไปเรื อยๆ แต่ทว่าที ผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาทประธานได้เกิดการเปลี ยนแปลงของลายที อาจเกิดจาก
ความผิดพลาดของช่าง ท่าให้เราได้ทราบถึงกระบวนการหรือโครงสร้างลายดอกสี กลีบ กล่าวคือ จาก
ภาพจะเห็นได้ว่าลายดอกสี กลีบทรงกลมเช่นนี้ เกิดจากการสร้างโครงสร้างเป็นวงกลม 2 วง ซ้อนกัน 
โดนที วงกลมใน คือ เกสร แล้วจึงสลักเส้นคั น 4 เส้นจากวงในก็เกิดเป็นกลีบดอก (ภาพที  51)  
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2.2.2 ลายดอกซีกดอกซ้อน  
เป็นแม่ลาย ลักษณะดอกสี กลีบแบบเต็มดอกสลักกับครึ งดอกสี กลีบ ลายนี้

เป็นลายที พบเป็นส่วนของแม่ลาย และเป็นลายพ้ืนฐานของลวดลายในศิลปะเขมรที ประดับตาม   
ศาสนสถานต่างๆ ส่วนตัวลายหรือลักษณะดอกอาจมีความแตกต่างตามแต่ความสร้างสรรค์ของช่าง 
(ภาพที  50) 

2.2.3 ลายดอกซ้อน  
เป็นแม่ลาย มีลักษณะเป็นลายดอกกลมซ้อนทับดอกปลายแหลม บางครั้งก็

พบลายดอกซ้อนเป็นดอกลอยห่างๆ บนพื้นผ้าที มีลายซี หวีเป็นลายที พบน้อยที สุดในบรรดาลายดอกไม้
ที เชิงผ้า (ภาพที  50) 

2.2.4 ลายสามเหลี่ยมซี่หวี 
เป็นแม่ลาย มีลักษณะสามเหลี ยมวางแบบสลับหัว-ท้าย ภายในลายสามเหลี ยมมี

ลายซี หวีขีดเป็นช่องๆ บางครั้งช่างสลักแบบหยาบๆ จนลายสามเหลี ยมซี หวีกลายเป็นลายคดเคี้ยวที มี
เส้นขีดด้านใน (ภาพที  50) 

2.2.5 ลายก้านขด 
 มีลักษณะเป็นก้านคล้ายยอดไม้ขดเป็นเลข ๑ ปรากฏในฐานะแม่ลาย 

(ภาพที  52) อย่างไรก็ตามลายดังกล่าวยังเป็นลายที ประดับตามส่วนต่างของนครวัดด้วย (ภาพที  52) 
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ภาพที  50  ลวดลายที เชิงผ้านุ่งของนางอัปสรา โคปุระทิศตะวันตก  
 

ลายดอกซีกดอกซ้อน 

ลายสามเหลี่ยมซี่หวี 

ลายดอกซ้อน 

ลายบัวคว่่า วางแบบสับหว่าง
สลักลายภายในเป็น 3 ส่วน           

และมีไส้ลายเป็นวงกลม 
 

ลายบัวหงาย 

ลายเม็ดประค่า 

= แม่ลาย ได้แก่ ลายดอกซีกดอกซ้อน, ลายสามเหลี ยมซี หวี และลายดอกซ้อน 

= ลายขนาบ ได้แก่ ลายลูกประค่า และลายบัว (คว ่า-หงาย) 
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ภาพที  51  เชิงผ้านุ่งของนางอัปสราที ปราสาทประธาน แสดงลักษณะลวดลายที เชิงผ้า 
 
 
 

 

ลายก้านขด 

ลายดอกส่ีกลีบ 

ลายดอกส่ีกลีบ
หายไปเหลือเพียง
ลายวงกลมซ้อนกัน 

= แม่ลาย ได้แก่ ลายดอกสี กลีบ และก้านขด 
 
= แสดงการกลายของลาย จากลายดอกสี กลีบกลายเป็นลายวงกลมซ้อนกัน 2 วง 
 

ลายวงกลมซ้อนกัน 
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ภาพที  52 ลายก้านขด ที โคป ุระทิศตะวันตก (ลายประดับศาสนสถาน) 
 
 

2.2.6 ลายวงกลมซ้อนกัน 
เป็นลายขนาบ มีลักษณะเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกันเรียงยาวต่อเนื องกัน

คล้ายกับลายเม็ดประค่า (ภาพที  51) และลวดลายดังกล่าวได้ปรากฏเป็นลวดลายประดับศาสนสถาน
เช่นกัน ลายวงกลมซ้อนกันปรากฏมากมายในงานประดับศาสนสถาน ซึ งส่วนมากมักท่าหน้าเป็นลาย
คั นระหว่างภาพสลักเล่าเรื องหรือเป็นลายตามขอบประตูแสดงการท่างานในหน้าที การสิ้นสุดของลาย 
(ภาพที  53)  
                
 
  
          
 
 
 
 
 
 
ภาพที  53  ลายวงกลมซ้อนกันที ระเบียงคดชั้นนอก มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
             (ลายประดับศาสนสถาน) 
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2.2.7 ลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
ลักษณะเป็นทรงสี เหลี ยมขนมเปียกปูน ด้านในมีวงกลม ตัวลายมีการวาง

แบบต่อเนื อง ซึ งลักษณะดังกล่าวก็พบที ลวดลายท้องผ้าเช่นกัน โดยลายสี เหลี ยมขนมเปียกปูนบาง
แบบอาจเกิดจากการเป็นโครงสร้างลายของลายดอกซีกดอกซ้อนแล้วค่อยกลายเป็นลายสี เหลี ยมขนม
เปียกปูน อาจเนื องจากช่างลืมสลักต่อก็เป็นได้ (ภาพที  54) 

 
ภาพที  54 ลายสี เหลี ยมขนมเปียกปูน ที ลายท้องผ้าและลายขนาบที เชิงผ้าบนผ้านุ่งนางอัปสรา        
             ที โคปุระทิศตะวันตก 
 

= ลายสี เหลี ยมขนมเปียกปูนที ท้องผ้าและที เชิงผ้า 

= โครงสร้างลายดอกซีกดอกซ้อนที เป็นรูปสี เหลี ยมขนมเปียกปูน 

= การกลายของลายดอกซีกดอกซ้อนเป็นลายสี เหลี ยมขนมเปียกปูน 

 

 

ลายดอกซีกดอกซ้อน            
ที่มีโครงลายเป็นลาย
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

จากลายดอกซีกดอกซ้อน
ด้านบน เหลือเพียงลาย
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

ลายสี่เหลี่ยม           
ขนมเปียกปูนบนท้องผ้า 

ลายสีเ่หลี่ยม               
ขนมเปียกปูนที่เชิงผ้า 
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2.2.8 ลายเส้นตรง 
 ลักษณะเป็นลายเส้นขีดตรงตามแนวกว้างของผ้า เป็นลายของแม่ลายที พบ

บ่อย โดยมักปรากฏคู่กับลายดอกสี กลีบที คั นเป็นระยะๆ ซึ งลวดลายดังกล่าวพบในลายของท้องผ้า
เช่นกัน (ภาพที  55) 

2.2.9 ลายเม็ดประค่า 
ลายนี้ปรากฏในหน้าที เป็นลายขนาบแม่ลายและยังท่าหน้าที เป็นลาย

สังเวียนด้วย (ภาพที  50-55) นอกจากนี้ยังปรากฏเป็นลายประดับตามศาสนสถานอยู่คู่กับลายกลีบบัว 
 

 
ภาพที  55 ลวดลายบนเชิงผ้านุ่งนางอัปสรา ที ระเบียงคดชั้นนอก 

= ลายเส้นตรง      

= ลายเม็ดประค่า  

= ลายกลีบบัว 

ลายเส้นตรง คั่นด้วยลาย
ดอกสี่กลีบเป็นระยะๆ 

ลายเม็ดประค่า เป็นลาย
ขนาบและลายท่ีสังเวียน 

ลายกลีบบัวคว่่า           
วางแบบสับหว่าง 
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2.2.10 ลายกลีบบัว 
ลายกลีบบัวท่าหน้าที เป็นทั้งลายขนาบและลายสังเวียน โดยปรากฏใน

รูปแบบลายกลีบบัวคว ่าและกลีบบัวหงาย (ภาพที  51) นอกจากนี้ลายกลีบบัวเป็นลายประดับส่วน
ต่างๆ ของศาสนสถาน (ภาพที  56)   

ข้อสังเกตอีกหนึ งประการคือ ลักษณะลายกลีบบัวที เชิงผ้าบางลายเริ ม
การสลักแบบสับหว่าง (ภาพที  55) และพัฒนาสู่การสลักไส้ในลายกลีบบัวซึ งปรากฏในลายผ้านุ่ง (ภาพ
ที  50)  รูปแบบกลีบบัวที สับหว่างและสลักลายไส้บัวภายในนั้นคล้ายกับลายกรวยเชิง เป็นไปได้ว่า 
ลายกลีบบัวอาจเป็นต้นแบบของลายกรวยเชิงก็เป็นได้ 

 

       
 
ภาพที  56  ลายกลีบบัวและลายเม็ดประค่าประดับตามศาสนสถาน ที ระเบียงคดชั้นนอก 
              มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

 

= ลายกลีบบัว 

= ลายเม็ดประค่า 

 

ลายเม็ดประค่า พร้อมลายเส้น
แสดงตัวอย่าง 

ลายกลีบบัว สลักแบบเรียงกัน
ภายในมีลายโค้งตามกลีบ 

ลายกลับบัว ภายในสลักลายเป็น 
3 ส่วน มีไส้ลายเป็นวงกลม 

คล้ายกับลายบนผ้านุ่งนางอัปสรา 
ภาพที่ 50 
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3. สรุปข้อสังเกตรูปแบบและลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด 
จากการศึกษาวิเคราะห์ทางด้านรูปแบบและลวดลายของผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาท 

นครวัดได้เกิดข้อสังเกตนานาประการเกี ยวกับรูปแบบและลวดลาย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ
หลัก คือ 

1. ข้อสังเกตเกี ยวกับรูปแบบผ้านุ่งนางอัปสรา ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์และสังเกต
ลักษณะผ้านุ่งนางอัปสราที ปรากฏตามส่วนต่างๆของปราสาทนครวัด อันสะท้อนถึงเทคนิคทางงาน
ช่างและระบบการจัดวางรูปแบบผ้านุ่งต่างๆได้ 

2.  ข้อสังเกตเกี ยวกับลวดลายผ้านุ่งนางอัปสรา เปรียบเทียบกับภาพสลักเล่าเรื องที 
ระเบียงคดชั้นนอกและลายประดับศาสนสถาน ส่วนนี้เป็นการสังเกตและวิเคราะห์ลวดลายที ปรากฏ
ทั้งในผ้านุ่งนางอัปสราและที ปรากฏในส่วนอื นๆของปราสาท อาจสะท้อนถึงความส่าคัญ และความ
นิยมของลวดลายนั้นก็เป็นได้ 

3.1 ข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบผ้านุ่งนางอัปสรา 
3.1.1 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัดเป็นผ้านุ่งกลุ่มใหญ่ที สุดและ

ปรากฏในทุกต่าแหน่งของปราสาทนครวัด อันสะท้อนถึงความส่าคัญของผ้านุ่งกลุ่มนี้ กล่าวได้ว่าผ้านุ่ง
กลุ่มนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะแบบนครวัด อาจจะเป็นรูปแบบผ้านุ่งที เกิดขึ้นจริงในสมัย         
นครวัดและเปน็รูปแบบที ได้รับได้ความนิยมมากจึงถูกสะท้อนผ่านภาพสลักนางอัปสรา 

3.1.2 การจัดวางนางอัปสราปรากฏทั้งแบบบกลุ่มและแบบเดี ยวซึ งมักอ้างอิงกับ
พ้ืนที ของผนัง จึงท่าให้นางอัปสราบางองค์มีลักษณะการชักชายผ้าที สั้นลงเพื อปรับให้พอดีกับพ้ืนที  จึง
ท่าให้ชายผ้าของนางอัปสราบางองค์อาจจะแตกต่างกับลักษณะผ้านุ่งทั วไปของกลุ่มนี้ สะท้อนการ
แก้ไขในการจัดวางพ้ืนที ภาพสลักของช่างได้อย่างชาญฉลาด เช่น นางอัปสราที ระเบียงคดชั้นนอก 
(แผนผังที  26) (ภาพที  57)  

3.1.3 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษนั้น มีลักษณะและรูปแบบที ง่าย
ต่อการนุ่ง คล้ายกับการนุ่งผ้าถุงแบบป้าย ส่วนผ้าชิ้นพิเศษที เพิ มเข้ามานั้นอาจท่ามาติดต่างหากแล้วจึง
คาดเข็มขัดทับ หรืออาจน่ามาติดกับเข็มขัดเลยก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามเรื องรูปแบบและการใช้งานก็
เป็นเพียงข้อสันนิษฐานที เกิดจากการสังเกตรูปแบบของผ้านุ่งดังกล่าวเท่านั้น  

ต่าแหน่งการปรากฏรูปแบบผ้านุ่งกลุ่มนี้ พบเพียงปราสาทประธานและ           
โคปุระทิศตะวันตกเท่านั้นและไม่ได้ปรากฏรูปแบบผ้านุ่งกลุ่มนี้ในภาพสลักเล่าเรื องที ระเบียงคด
ชั้นนอก อาจเนื องจากรูปแบบผ้านุ่งดังกล่าวไม่ได้รับความนิยมในสมัยนครวัดก็เป็นได้8 แม้ต่าแหน่ง
และความส่าคัญในปราสาทจะแตกต่างกัน แต่องค์ประกอบและเครื องทรงนางอัปสราก็สอดคล้องกับ

                                           
8
  เนื องจากในศิลปะแบบบายนได้สืบทอดรูปแบบผ้านุ่งกลุ่มนี้ไปเพียงกลุ่มเดียว 
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ต่าแหน่งที ปรากฏ กล่าวคือ นางอัปสราที ปราสาทประธานดูงดงามงามและทรงเครื องมากกว่า        
นางอัปสราที โคปุระทิศตะวันตก  ดังนั้น ในการวิเคราะห์ความส่าคัญของรูปแบบจึงอาศัยทั้งต่าแหน่ง
ที ตั้งและองค์ประกอบอื น เช่น ศิราภรณม์าวิเคราะห์ร่วมด้วย  

แผนผังที  26  ต่าแหน่งนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที ระเบียงคดชั้นนอก  
                 ด้านทิศตะวันออก 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฃ 
 

ภาพที  57  นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที ระเบียงคดชั้นนอก ด้านทิศตะวันออก  
              (ชายผ้าแบบหางปลาสั้นลงเนื องจากพ้ืนที ไม่เพียงพอ) 

แสดงต่าแหน่งนางอัปสรา 
กลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด                           
ที ระเบียงคดชั้นนอก  
ด้านทิศตะวันออก 
ดูภาพที  58 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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3.1.4 การจัดวางรูปแบบต่างๆ ของนางอัปสราที ทุกๆด้านของ ปราสาทประธาน มี
การจัดวางรูปแบบนางอัปสราบนเรือนธาตุซ้อนชั้นอย่างเป็นระบบ คือ  

1. ชั้นที  1 (ห้องครรภคฤหะ) เป็นนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้น
พิเศษ (ภาพที  58) 

2. ชั้นย่อมุม (ด้านหน้าและด้านข้าง) เป็นนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้า
แบบนครวัด (ภาพที  58) 

3. ชั้นที  2-3 เป็นนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ (ภาพที  
59) 

4. ชั้นที  4 ขึ้นไป (เรือนธาตุซ้อนชั้น) เป็นนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้า
แบบนครวัด (ภาพที  60) 

 
ภาพที  58 แสดงระบบการจัดวางนางอัปสราที ปราสาทประธาน ด้านทิศเหนือ 
 

= ทางเข้าห้องครรภคฤหะ 

= นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษที เรือนธาตุชั้นที  1 (ห้องครรภคฤหะ) 

= นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที เรือนธาตุชั้นย่อมุม (ด้านข้าง) 

ทางเข้าห้องครรภคฤหะ 
ด้านทิศเหนือ 

เรือนธาตุชั้นที่ 1                  
(ห้องครรภคฤหะ)   

 

เรือนธาตุชั้น
ย่อมุม 

(ด้านข้าง) 
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ภาพที  59 แสดงระบบการจัดวางนางอัปสราที ปราสาทประธาน มุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

= นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที เรือนธาตุชั้นย่อมุม (ด้านข้าง) 

= นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ ที เรือนธาตุชั้นที  2 

= นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ ที เรือนธาตุชั้นที  3 

 

เรือนธาตุชั้นย่อมุม 
(ด้านข้าง) 

 

เรือนธาตุชั้นที่ 3 

เรือนธาตุชั้นที่ 2 
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ภาพที  60 แสดงระบบการจัดวางนางอัปสราที ปราสาทประธาน เรือนธาตุชั้นที  4 และชั้นที  5 
             มุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

= นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที เรือนธาตุชั้นที  4 

= นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที เรือนธาตุชั้นที  5 

 

เรือนธาตุชั้นที่ 4 

เรือนธาตุชั้นที่ 5 
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3.1.5 เฉพาะนางอัปสราที เรือนธาตุชั้นที  1 (ห้องครรภคฤหะ) และเรือนธาตุชั้นย่อ
มุมของปราสาทประธาน และประตูทางเข้าทิศตะวันตกของระเบียงคดชั้นนอกสู่ระเบียงคดชั้นกลาง 
ปรากฏนางอัปสราทรงเครื องครบครัน อันได้แก่ ศิราภรณ์ กรองพระศอ สังวาล พาหุรัด ข้อพระกร  
รัดพระองค์แบบพู่ห้อย และข้อพระบาท ซึ งการปรากฏรูปแบบดังกล่าวสะท้อนความส่าคัญของประตู
หรือทางเข้านั้นๆ อาจกล่าวได้ว่า นางอัปสรารูปแบบดังกล่าวที ปราสาทประธานแสดงความส่าคัญของ
ห้องครรภคฤหะและนางอัปสราที ประตูทิศตะวันตกของระเบียงคดชั้นนอก แสดงความส่าคัญของ
ประตูทิศนี้ที น่าไปสู่ปราสาทประธานอาจเนื องจากประตูทางทิศตะวันตกเป็นเส้นทางเสด็จพระราช-
ด่าเนินของพระมหากษัตริย์ (แผนผังที  27) 

3.1.6 เฉพาะนางอัปสราที ระบียงคดชั้นในและระเบียงคดชั้นกลาง เป็นนางอัปสรา
กลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัดแต่ทรงเครื องไม่ครบเท่ากับปราสาทประธาน บางครั้งมีเครื องประดับ
คล้ายหินเจาะรูแล้วคล้องเชือกห้อย ทั้งหมดเหล่านี้สะท้อนได้ว่า แม้รูปแบบผ้านุ่งจะเหมือนกัน แต่
ลักษณะเครื องทรงสามารถเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ถึงความส่าคัญของนางอัปสราแต่ละองค์ได้  
(แผนผังที  27) 

3.1.7 บรรณาลัยชั้นนอก เป็นนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด กลุ่ม
ผ้านุ่งแบบโจงสั้นและกลุ่มผ้านุ่งเลียนแบบศิลปะแบบบาปวน (พบเพียง 1 องค์ที บรรณาลัยชั้นนอก 
อาคารหลังทิศเหนือ) ความหลากหลายของรูปแบบผ้านุ่งและความกล้าของช่างที ใช้รูปแบบที ตนชื น
ชอบ อาจเนื องจากต่าแหน่งของบรรณาลัยชั้นนอก อยู่นอกจากแนวเส้นทางหลักที มุ่งสู่ปราสาท
ประธาน เป็นจุดที ลับตาคนช่างจึงสามารถสลักนางอัปสราที มีรูปแบบแตกต่างจากแบบแผนของ
ปราสาทนครวัดได้ (แผนผังที  27) 

3.1.8 โคปุระทิศตะวันตก เป็นต่าแหน่งที มีการจัดวางปะปนและปรากฏนางอัปสรา
หลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด กลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษและกลุ่มผ้านุ่งโจง
สั้น ประกอบกับเครื องทรงที หลายหลาย แสดงข้อแตกต่างที ยกเว้นนอกเหนือจากส่วนอื นๆของ
ปราสาท (แผนผังที  27) 
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แผนผังที  27 แสดงต่าแหน่งนางอัปสราที ปรากฏ ณ ส่วนต่างๆของปราสาทนครวัด 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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3.1.9 ผ้านุ่งกลุ่มโจงสั้นสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่มคือ 
1. ผ้านุ่งโจงสั้นชักชายผ้าแบบกลุ่มผ้านุ่งชักชายแบบนครวัดซึ งมีโครงสร้าง

ผ้าแบบเดียวกัน มีเครื องประดับศีรษะ กรองพระศอ พาหุรัด ข้อพระกร รัดพระองค์แบบพู่ห้อยและ
ข้อพระบาท แสดงถึงการแต่งกายงดงามและคล้ายกับนางอัปสราองค์เล็กซึ งอยู่ในท่าร่ายร่า  เรียงราย
บนก่าแพงโคปุระทิศตะวันตก อาจกล่าวได้ว่าเป็นนางอัปสราที นุ่งผ้าแบบโจงสั้นโดยใช้ผ้านุ่งที มี
ลวดลายและเชิงงดงาม อาจท่าหน้าที เป็นนางร่าสร้างความรื นรมย์บนสรวงสวรรค์  

2. นางอัปสราที นุ่งโจงสั้นคล้ายผ้าเตี ยวที ปรากฏ ณ ระเบียงคดชั้นนอก ไม่
สวมเครื องทรง และการนุ่งโจงสั้นคล้ายกับการนุ่งโจงของบุรุษที ปรากฏบนภาพสลักเล่าเรื อง หรือ
ลวดลายประดับตามผนัง อาจสะท้อนถึงนางอัปสราที ท่าหน้าที รับ 

จากการส่ารวจเก็บข้อมูล นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งแบบโจงสั้นเพียง 12 องค์ 
ตามส่วนต่างๆ ของปราสาท ยกเว้นที ระเบียงคดชั้นในและปราสาทประธาน อันเป็นศูนย์กลางของ 
ศาสนสถาน ซึ งย้่าถึงความเป็นไปได้ว่ากลุ่มผ้านุ่งแบบโจงสั้นนั้นเป็นเครื องแต่งกายของสตรีที ไม่มี
ความส่าคัญ อาจเป็นเพียงนางร่าหรือนางก่านัลรับใช้ จึงไม่ปรากฏรูปแบบดังกล่าวที ระเบียงคดชั้นใน
และปราสาทประธานเลย  (แผนผังที  28)  

3.1.10 ลักษณะรูปแบบผ้านุ่งอาจสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างนางอัปสรา โดย
อาจสะท้อนถึงยศศักดิ์ของนางอัปสราแต่ละองค์อันสอดคล้องกับรูปแบบผ้านุ่ง เช่น นางอัปสราที นุ่งผ้า
แบบโจงสั้นจะไม่พบที ปราสาทประธานซึ งเป็นส่วนที ส่าคัญที สุดของปราสาท  

นอกจากต่าแหน่งที ตั้งของนางอัปสราแต่ละองค์แล้วเครื องทรงยังแสดงถึง
ฐานะของนางอัปสราแต่ละองค์ กล่าวคือ นางอัปสราที มีเครื องทรงงดงามนุ่งผ้ากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้า
แบบศิลปะนครวัด หรือ กลุ่มผ้านุ่งป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ อาจสะท้อนถึงนางอัปสราที มีศักดิ์สูงกว่า
อาจแสดงถงึนางสนมที มียศศักดิ์สูงกว่านางก่านัลรับใช้ในราชส่านักพระเจ้าสุริยวรมันที  2  

สันนิษฐานว่าแนวความคิดดังกล่าวน่าจะเป็นการทับซ้อนของคติเรื องนาง
อัปสรากับคติเรื องชนชั้นในสังคม ซึ งอาจอ้างอิงจากราชส่านักเขมร กล่าวคือ แม้ว่าสตรีในราชส่านัก
จะมีศักดิ์สูงกว่าประชาชนทั วไปประหนึ งเทพธิดาแต่สตรีแต่ละนางก็มีหน้าที รับผิดชอบในราชส่านักที 
แตกต่างกันตามยศศักดิ์บ้างเป็นพระมเหสี บ้างเป็นนางสนมและนางก่านัลรับใช้ 
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แผนผังที  28 แสดงต่าแหน่งนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งแบบโจงสั้นทั้ง 12 องค์ ที ปราสาทนครวัด 
ที มา: Wikipedia the free encyclopedia, accessed October 20, 2513, available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIQBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngkor_Wat&ei=AJhkU-fAJ5Xc8AWEqoGQAg&usg=AFQjCNG_SlbAqWIlNZ4_KMeMrjx-stOu4A&sig2=-vP7RPSw-hIEXQnkV6zS8Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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 3.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับลวดลายผ้านุ่งนางอัปสรา  
จากการศึกษารูปแบบและลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาทนครวัด เมื อน่ามา

ศึกษาเปรียบเทียบกับลวดลายภาพสลักเล่าเรื องและลวดลายที ประดับศาสนสถานที ปราสาทนครวัด 
เป็นผลให้เกิดข้อสังเกต ดังนี้ 

3.2.1 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัดเป็นกลุ่มใหญ่ที สุด 
และปรากฏรูปแบบผ้านุ่งกลุ่มดังกล่าวที ภาพสลักเล่าเรื อง (ภาพที  61) จากบันทึกของโจวต้ากวนที 
กล่าวถึงขบวนเสด็จของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ งภายในขบวนประกอบไปด้วยหญิงชาววังตั้งแต่ 300-500 
คน นุ่งผ้ายก ดอกผมประดับดอกไม้9 พ้องกับภาพสลักเล่าเรื องที นครวัด10 สะท้อนความส่าคัญและ
ความเป็นไปได้ว่ารูปแบบผ้านุ่งดังกล่าว อาจเป็นรูปแบบที น่ามาจากผ้านุ่งจริงของสตรีในสมัยนครวัดก็
เป็นได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  61 ภาพสลักเล่าเรื องประวัติของพระเจ้าสุริยวรมันที  2 ที ระเบียงคดชั้นนอก ด้านทิศใต้  
            (ในภาพเป็นขบวนเสด็จที มีนางก่านัลถือข้าวของและนุ่งผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้า 
            แบบนครวัด) 

                                           
9  โจวต้ากวน, บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี ของ เจินละ, 37-38. 
10 ขวัญใจ เอมใจ, “นางอัปสรนครวัด ผู้หญิงแห่งปราสาทหินที มีตัวตนในหน้า

ประวัติศาสตร์เขมร,” เมืองโบราณ 19, 2 (เมษายน - มิถุนายน 2536): 129. 
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3.2.2 กลุ่มผ้านุ่งแบบโจงสั้นที มีการชักชายผ้าแบบนครวัด มีลักษณะคล้ายกับผ้านุ่ง
ของบุรุษที ปรากฏในภาพสลักเล่าเรื อง เป็นไปได้ว่าลักษณะการนุ่งผ้าแบบโจงสั้นดังกล่าว เป็นลักษณะ
การนุ่งที พบได้ทั วไปและใช้ได้ทั้งชายและหญิง ในกรณีที สตรีนุ่งผ้านุ่งแบบโจงสั้นอาจเพื อให้สามารถ
ก้าวขาได้ถนัด เพื อการท่างานหรือการฟ้อนร่าได้สะดวกยิ งขึ้น 

3.2.3 ลายดอกไม้เป็นลายที พบมากที สุดและเป็นลวดลายของผ้านุ่งกษัตริย์ นาง
ก่านัล ทหาร ตลอดจนเป็นลายของวัสดุต่างๆ อันได้แก่ ผ้าคลุมหลังสัตว์ โล่ ร่ม พัด สะท้อน
ความส่าคัญของผ้าลายดอก ตามบันทึกของโจวต้ากวนได้กล่าวเกี ยวกับผ้าลายดอก ดังนี้ 
 

...เฉพาะแต่พระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นที ทรงภูษายกดอกล้วนได้...  ขุนนาง
ผู้ใหญ่และเจ้านายแต่งกายด้วยผ้ายกดอกห่างๆได้ ขุนนางธรรมดาแต่งกาย
ด้วยผ้ายกดอกสองชายได้ ส่าหรับในหมู่ราษฎรผู้หญิงเท่านั้นที ยอมให้แต่ง
ได้...11 

 
โจวต้ากวนได้บันทึกเรื องราวเกี ยวผ้าไว้หลายตอน ซึ งส่วนมากจะปรากฏ

เกี ยวกับผ้ายกดอกหลายครั้ง ซึ งผ้าลายดอกที ปรากฏในผ้านุ่งนางอัปสราอาจจะเป็น “ผ้ายกดอก” 
ตามที ปรากฏในบันทึกของโจวต้ากวนได้หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม หากผ้าดังกล่าวเป็นผ้ายกดอกจริง 
ตัวเนื้อผ้าน่าจะมีความหนามากกว่าเบาบางจนเห็นสรีระภายในเช่นเดียงที ปรากฏบนผ้านุ่งนางอัปสรา
ที ปราสาทนครวัด จึงเกิดข้อสันนิษฐานว่า หากผ้านุ่งนางอัปสราไม่ใช่ผ้ายกดอก แต่เป็นผ้าที บางเบา
คล้ายแพรไหมส่วนลวดลายเกิดจากการพิมพ์ลายหรือเขียนลายลงไปบนผ้าก็เป็นได้ 

3.2.4 ลายที ปรากฏเป็นลายประดับศาสนสถาน ได้แก่ ลายบัว ลายเม็ดประค่า ลาย
ก้านขด ลายวงกลมซ้อนกัน เป็นลายที อยู่ในรูปแบบหน้ากระดานและปรากฏที ลายของเชิงผ้าอันเป็น
รูปแบบหน้ากระดานเช่นกัน ชวนให้นึกถึงการน่าลวดลายผ้ามาประดับศาสนถานคล้ายกับที ปรากฏใน
ศิลปะไทย 

3.2.5 ลวดลายต่างๆ มีเทคนิคการสลักที แตกต่างกันไป โดยช่างผู้สลักจะวาด
โครงสร้างของลายขึ้นมา โดยบางลายอาจมีโครงสร้างที คล้ายคลึงกันและด้วยความผิดพลาดหรือการ
ลืมสลักลวดลายให้ต่อเนื องจนจบกลับก่อเกิดเป็นลวดลายใหม่ ซึ งลายดังกล่าวอาจมีอยู่จริงหรือไม่ยัง
ไม่สามารถหาข้อสรุปได้แน่ชัด ดังที ปรากฏในลายสี เหลี ยมขนมเปียกปูนและลายวงกลมซ้อนกัน 
 
 

                                           
11  โจวต้ากวน, บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี ของ เจินละ, 7-8. 
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4. วิวัฒนาการของผ้านุ่งนางอัปสราศิลปะแบบนครวัด 
 จากการศึกษาผ้านุ่งในศิลปะแบบนครวัด ที ปราสาทนครวัด ท่าให้เกิดข้อสังเกตเกี ยวกับ
วิวัฒนาการทางด้านรูปแบบของผ้านุ่งนางอัปสรา  วิวัฒนาการทางด้านเครื องแต่งกายของนางอัปสรา
แต่ละสมัยเกิดจากปัจจัยหลายประการ จนกระทั งถึงศิลปะแบบนครวัด12 ซึ งมีรูปแบบแตกต่างจาก
ศิลปะก่อนหน้าอย่างมาก โดยการศึกษาวิวัฒนาการผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาทนครวัดแบ่งออกเป็น
หัวข้อย่อย ดังนี้  
 4.1 วิวัฒนาการของรูปแบบผ้านุ่ง 

4.1.1 กลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด 
 ผ้านุ่งกลุ่มนี้เป็นผ้านุ่งกลุ่มใหญ่ที สุดของนางอัปสราที ปราสาทนครวัดและ

พบได้ทั วไป ลักษณะผ้านุ่งกลุ่มนี้จะมีการชักชายผ้า 2 ด้าน คือ ชายผ้าแบบม้วนทบและชายผ้าแบบ
หางปลา  

การชักชายผ้าของทวารปาลิกาในศิลปะแบบพระโคมีการทบของจีบหลาย
ชั้นและสั้นกว่าการชักชายผ้าหางปลาในศิลปะแบบนครวัด  (ภาพที  62) ถึงแม้ว่าการชักชายผ้าจะ
ปรากฏมาตั้งแต่ศิลปะแบบพระโคดังที กล่าวมา แต่ลักษณะการจับจีบและการดึงชายผ้าต่างกัน 
กล่าวคือ การชักชายผ้าในศิลปะแบบพระโคด ึงมุมชายผ้าทรงสามเหลี ยมออกมาด้านข้างแล้วมีการจับ
จีบ แต่ชายผ้าหางปลาในศิลปะแบบนครวัดใช้ผ้าขนาดยาวกว่าและค่อยๆพับทบกันทีละชั้นจนมี
ลักษณะคล้ายกับหางปลา   

ปัจจุบันในประเทศกัมพูชาได้มีการแสดงนาฏศิลป์ที โด่งดังและเป็นที นิยม
อย่างมาก คือ “ระบ่านางอัปสรา” โดยน่าต้นแบบมาจากนางอัปสราอันเลื องชื อของปราสาทนครวัด 
และได้มีความพยายามที จะถอดแบบผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาทนครวัด โดยมีการชักชายผ้าแบบหาง
ปลา โดยใช้ผ้าเพียงผืนเดียวในการ มัด จับ จีบ จนมีลักษณะใกล้เคียงกับผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาท
นครวัดมากที สุด13 (ภาพที  63) 

ถึงแม้ว่าในศิลปะแบบพระโคจะมีการชักชายผ้าทรงสามเหลี ยมและส่ง
ต่อไปยังศิลปะถัดมา เช่น ศิลปะแบบบาแค็ง ศิลปะแบบแปรรูป แต่ลักษณะการชักชายผ้าดังกล่าว 
ต่างกับการชักชายผ้าในศิลปะแบบนครวัดอย่างมาก  

                                           
12 Jean Boisselier, Asia du Sud-Est, Tome I Le Cambodge, (Paris: A. et J. 

Picard, 1966-1972),  297. 
13  สามารถชมวิธีการนุ่งผ้าแบบชักชายผ้าหางปลาซึ งคล้ายกับผ้านุ่งนางอัปสราที 

ปราสาทนครวัด ได้ที  Khmer Traditional Costume, accessed November 21, 2513, 
available from http://www.youtube.com/watch?v=M31Z2j8YnBg.    
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ข้อสังเกตอีกประการคือ ผ้านุ่งในศิลปะแบบพระโคหรือศิลปะแบบอื นๆที 
ชักชายผ้าสั้น แสดงถึงความยาวของผ้าที ไม่มากแต่มีความยาวพอส่าหรับจับจีบและเหลือชายส่าหรับ
ชักชายผ้าออกมา ซึ งต่างกับลักษณะชายผ้าในศิลปะแบบนครวัดทั้งชายผ้าแบบหางปลาและชายผ้า
แบบม้วนทบออกมานั้นลักษณะชายผ้าทั้งสองที ยาวเกือบจรดพ้ืนแสดงความยาวของผ้านุ่งอย่างมาก 
ซึ งหากผ้านุ่งที มีความยาวขนาดนี้เนื้อผ้าจ่าเป็นต้องมีขนาดบางลงเพื อความสะดวกในการนุ่ง จับจีบ
และสามารถปล่อยชายผ้าเดินได้สะดวก โดยที ชายผ้าทั้งสองไม่ดึ งรั้งตัวผ้านุ่ง ซึ งสอดคล้องกับภาพ
สลักผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาทนครวัดที แสดงถึงความเบาบางของผ้านุ่งโดยมองเห็นถึงสรีระภายใน 
ในขณะที ผ้านุ่งของสตรีในศิลปะก่อนหน้าที มีความหนาจนไม่สามารถเห็นถึงสรีระภายใน 

 
ภาพที  62 ทวารปาลิกาในศิลปะแบบพระโค ที ปราสาทพระโค  
             (ภาพจากอาจารย์กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์) 
 

 
 
 

การชักชายผ้าในศิลปะแบบพระโค  
ดึงชายผ้าทรงสามเหลี่ยมออกมา 
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ภาพที  63 ระบ่านางอัปสรา  ผู้ร่านุ่งผ้าแบบชักชายผ้าหางปลาคล้ายกับผ้านุ่งนางอัปสราที ปราสาท    
             นครวัด     
ที มา:  www.photostaud.com, accessed November 20, 2513, available from                       
http://www.photostaud.com/asia/cambodia/apsara-dance/5503-performing-
traditional-khmer-dancing-apsara-siem-reap- cambodia.html.  

   
 

4.1.2 กลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ 
ผ้านุ่งกลุ่มนี้มีลักษะเป็นผ้าแบบพับป้ายแล้วมีผ้าชิ้นพิเศษ 3 ชิ้น ซึ งอาจน่ามา

คาดทับต่างหากหรืออาจติดมาพร้อมกับเข็มขัด ผ้านุ่งสตรีในศิลปะก่อนหน้ามักมีลักษณะเป็นผ้านุ่งจีบ
หน้า ในขณะที ผ้านุ่งในศิลปะแบบนครวัดกลุ่มนี้ ได้น่าจีบที คล้ายกับจีบส่าเร็จรูปมาประดับเพิ มแทน
และมีจ่านวนถึง 3 จีบ สะท้อนถึงค่านิยมผ้านุ่งสตรีที มีจีบด้านหน้า อาจกล่าวได้ว่า ถึงแม้ลักษณะการ
นุ่งผ้าพับป้ายของศิลปะแบบนครวัดจะแตกต่างจากศิลปะก่อนหน้าแต่ยังคงน่าจีบหน้ามาเพิ มเติม
สะท้อนความสืบเนื องทางด้านค่านิยมจากศิลปะก่อนหน้า 

 
 
 
 

การชักชายผ้าหางปลาในปัจจุบัน          
พับทบชายผ้าคล้ายกับชายผ้า          
นางอัปสราที่ปราสาทนครวัด 

http://www.photostaud.com/
http://www.photostaud.com/asia/cambodia/apsara-dance/5503-performing-traditional-khmer-dancing-apsara-siem-reap-%20cambodia.html
http://www.photostaud.com/asia/cambodia/apsara-dance/5503-performing-traditional-khmer-dancing-apsara-siem-reap-%20cambodia.html


92 
 

4.1.3 กลุ่มผ้านุ่งโจงสั้น 
ผ้านุ่งกลุ่มนี้ปรากฏในหลายรูปแบบ จุดประสงค์อาจเพื อความสะดวกในการท่า

กิจกรรมต่างๆ ซึ งลักษณะการนุ่งผ้าแบบโจงสั้นเป็นลักษณะการนุ่งผ้าของบุรุษในศิลปะแบบนครวัด
ลักษณะการนุ่งผ้าแบบโจงสั้นของบุรุษในภาพสลักนูนต ่าของศิลปะแบบนครวัดมีความแตกต่างกับ
ศิลปะก่อนหน้าอย่างมาก มักปรากฏทั้งการชักชายผ้าหางปลาและชายผ้าแบบม้วนทบออกมา (ภาพ
ลายเส้นที  9) คล้ายกับลักษณะผ้านุ่งนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งแบบโจงสั้น มีความเป็นได้ว่า ลักษณะการนุ่ง
ดังกล่าวไม่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะก่อนหน้า แต่เป็นค่านิยมที ปรากฏขึ้นเฉพาะในสมัยศิลปะแบนคร
วัดโดยอาจน่าแบบการโจงสั้นมาจากการโจงผ้าของบุรุษเพศในยุคเดียวกันก็เป็นได้ 

4.2 วิวัฒนาการลวดลายผ้านุ่ง  
ศิลปะแบบนครวัดนับว่าเป็นเป็นศิลปะแรกที ปรากฏลวดลายดอกไม้ ลายตาราง

ต่างๆ บนผ้านุ่งของภาพสลักนูนต ่าสตรีในศิลปะก่อนหน้ามักปรากฏผ้านุ่งแบบผ้าพ้ืนและผ้าพลีท (ผ้า
อัดกลีบ) แต่ไม่มีลวดลายใดๆบนผ้านุ่ง แต่ในศิลปะแบบนครวัดกลับปรากฏลวดลายต่างๆทั้งบนผ้าพ้ืน
และผ้าพลีท พร้อมทั้งมีโครงสร้างผ้าที เป็นระบบ คือ มีท้องผ้าและส่วนเชิงผ้า โดยปรากฏเป็นรูปแบบ
เช่นนี้ในผ้านุ่งนางอัปสราทุกผืน ลักษณะผืนผ้าและลวดลายดังกล่าวสะท้อนความแตกต่างกับศิลปะ
ก่อนหน้า อาจเกิดจากการรับอิทธิพลจากศิลปะภายนอกก็เป็นได้ 

 อย่างไรก็ตาม จากวิวัฒนาการทางด้านรูปแบบและลวดลายของผ้านุ่งในศิลปะแบบ
ต่างๆที กล่าว ท่าให้เกิดสันนิษฐานบางประการ เมื อเปรียบเทียบกับรูปแบบและลวดลายของผ้านุ่งนาง
อัปสรา ที ปราสาทนครวัด ศิลปะแบบนครวัด คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพลายเส้นที  9 แสดงลักษณะผ้านุ่งของบุรุษในศิลปะแบบนครวัด (คล้ายกับผ้านุ่งแบบโจงสั้นของ         
                     นางอัปสรา) 
ที มา: หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2539), 390. 
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1. รูปแบบของผ้านุ่งนางอัปสราในแต่ละช่วงเวลาอาจเปรียบได้กับความนิยมใน
รูปแบบ ประเพณีนิยมหรือแฟชั นของผู้คนในละยุคสมัย และวิวัฒนาการทางด้านรูปแบบที ต่อเนื อง
ของผ้านุ่งนางอัปสราสมัยเมืองพระนคร (ก่อนนครวัด) ได้สะท้อนความนิยมทางด้านรูปแบบที สืบทอด
กันมาจากรุ่นสู่รุ่น บางศิลปะอาจจะมีการย้อนกลับไปเลือกใช้รูปแบบผ้านุ่งนางอัปสราในศิลปะ
สมัยก่อนเมืองพระนคร เช่น ศิลปะแบบบันทายสรีที น่ารูปแบบผ้านุ่งของศิลปะแบบก่าพงพระมาใช้ 
ทว่ารูปแบบผ้านุ่งของศิลปะแบบนครวัด ที ปราสาทนครวัด มีความแตกต่างจากศิลปะก่อนหน้าอย่าง
มาก โดยรูปแบบดังกล่าวอาจเกิดจากปัจจัยและอิทธิพลทางด้านรูปจากภายนอกก็เป็นได้ เป็นเหตุให้
รูปแบบผ้านุ่งนางอัปสราของศิลปะแบบนครวัด ที ปราสาทนครวัด มีความแตกต่างจากรูปแบบผ้านุ่ง
นางอัปสราในสมัยอื น 

2. ลวดลายของผ้านุ่งนางอัปสราในศิลปะแบบนครวัด ที ปราสาทนครวัดมีลวดลาย
ท้องผ้าที หลากหลาย เช่น ลายดอก ลายตาราง ลายสามเหลี ยม เป็นต้น และมีลวดลายที เชิงอีก
หลากหลายลาย ในขณะที ผ้านุ่งนางอัปสราสมัยเมืองพระนคร (ก่อนนครวัด) เป็นผ้าเรียบไม่มีลวดลาย 
โดยมีผ้านุ่ง 2 ลักษณะ คือ ผ้าแบบพื้นเรียบ และผ้าพลีท (ผ้าอัดกลับ) ลักษณะที แตกต่างกันอย่างมาก
ของผ้านุ่งในศิลปะแบบนครวัดกับศิลปะก่อนหน้า อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นเดียวกันกับลักษณะ
การนุ่งผ้าก็เป็นได้ 

ปัจจัยภายนอกที มีผลต่อการเปลี ยนแปลงทางด้านรูปแบบของผ้านุ่งนางอัปสราที 
ปราสาทนครวัด ศิลปะแบบนครวัด อาจเกิดจากติดต่อสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรของพระเจ้าสุริยวร -
มันที  2 กับต่างชาติ จึงท่าให้รูปแบบและลวดลายของผ้านุ่งในศิลปะแบบนครวัดมีความแตกต่างกับ
ศิลปะสมัยก่อนหน้าก็เป็นได้   
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การสืบทอดทางด้านรูปแบบและลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดได้ส่งต่อมา

ยังศิลปะสมัยหลัง โดยปรากฏรูปแบบและลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราตั้งแต่ศิลปะแบบนครวัดตอนปลาย 
เรื่อยมา สะท้อนความส าคัญของรูปแบบ ค่านิยมทางด้านการแต่งกาย (Fashion) ของผ้านุ่งในศิลปะ
แบบนครวัด 
 
1. ศิลปะแบบนครวัดตอนปลาย 

ที่ปราสาทเจ้าสายเทวดา ศิลปะแบบนครวัดตอนปลาย1ได้ปรากฏภาพสลักนูนต่ านาง
อัปสรานุ่งผ้านุ่ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัดและกลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ
ทีส่ืบทอดทั้งรูปแบบและลวดลายบางส่วนมาจากปราสาทนครวัด 

1.1 กลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด 
ลักษณะของผ้านุ่งของนางอัปสรากลุ่มนี้ยังคงสืบทอดรูปแบบมาจากผ้านุ่งนาง           

อัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ที่ปราสาทนครวัดทุกประการ มีการชักชายผ้าแบบหางปลา
และชายผ้าที่ม้วนทบออกมา ทรงเครื่องอันได้แก่ ศิราภรณ์ กุณฑล กรองพระศอ พาหุรัด ข้อพระกร      
รัดพระองคแ์บบพู่ห้อยและข้อพระบาท คล้ายกับที่ปรากฏในปราสาทนครวัด ตัวผ้านุ่งยังคงมีการแบ่ง
โครงสร้างผ้าออกเป็นท้องผ้าและเชิงผ้าเช่นเดียวกัน ลวดลายที่ปรากฏ ได้แก่ ลายดอกไม้ ลายเส้นตรง
และลายวงกลมซ้อนกัน อันเป็นลายที่สืบทอดมาจากปราสาทนครวัด (ภาพท่ี 64) 

อนึ่ง ลวดลายบนผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทเจ้าสายเทวดาลบเลือนไปมากอาจเกิด
จากปัจจัยหลายประการ เช่น หินทรายด้อยคุณภาพกว่าที่ปราสาทนครวัดหรือฝีมือช่างผู้สลักไม่
ช านาญเท่ากับที่ปราสาทนครวัดก็เป็นได้ 

 
 
 
 
 

                                           
1 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2539), 312. 

บทที่ 4 
นางอัปสรา: รูปแบบและลวดลายผ้านุ่งหลังสมัยศิลปะแบบนครวัด 
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ภาพที่ 64 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ศิลปะแบบนครวัดตอนปลาย ที่ปราสาท 
             เจ้าสายเทวดา   
             (ภาพจากนายศิริวัฒน์ คงสวัสดิ์) 

 
1.2 กลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ 

นางอัปสรากลุ่มนี้ปรากฏปะปนอยู่กับนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด 
ทรงศิราภรณ์แบบกระบังหน้า และมีศิราภรณ์ สวมกุณฑล กรองศอ พาหุรัด ข้อพระกร รัดพระองค์
แบบพู่ห้อยและข้อพระบาทคล้ายกับท่ีปราสาทนครวัด  

รูปแบบผ้านุ่งนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษยังคงสืบทอดรูปแบบ
โดยรวมมาจากปราสาทนครวัดยังคงปรากฏผ้าพับป้ายและชายผ้าชิ้นพิเศษ 3 ชิ้นเช่นเดิม แต่ชายผ้าที่
เคยเป็นทรงหางปลาในผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดหายไป กลายเป็นชายผ้าที่แข็งทื่อ ความ
พลิ้วไหวของผ้าหรือจังหวะการทบของชายผ้าลดลง ตัวผ้ามักปรากฏเป็นผ้าพลีท (Pleat) ไม่มีลวดลาย
ดอกไมภ้ายในต่างกับผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด (ภาพท่ี 65) 

ชักชายผ้า
แบบหางปลา 

ชักชายผ้าแบบ
ม้วนทบ 
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อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบผ้านุ่งในศิลปะแบบนครวัดตอนปลายที่ปราสาทเจ้าสาย
เทวดายังคงรูปแบบสืบเนื่องมาจากศิลปะแบบนครวัด ที่ปราสาทนครวัดอย่างเหนียวแน่น สะท้อน
อิทธิพลของรูปแบบปราสาทนครวัดที่ยังเข้มข้นจนถึงช่วงศิลปะแบบนครวัดตอนปลาย 
 

 
ภาพที่ 65 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ ศิลปะแบบนครวัดตอนปลาย ที่ปราสาท     
             เจ้าสายเทวดา  
             (ภาพจากนายศิริวัฒน์ คงสวัสดิ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ้าชิ้นพิเศษ  
3 ชิ้น 

ผ้าพลีท 
(Pleat) ไม่มี

ลวดลาย 
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2. ศิลปะแบบบายน (ราว พ.ศ.1720-1780)2 

ศิลปะแบบบายนเกิดข้ึนในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผู้ทรงนับถือพระพุทธศาสนา
อย่างเคร่งครัด ศาสนสถานของพระองค์ล้วนแล้วสร้างข้ึนเพื่อรับใช้พุทธศาสนา แต่กระนั้นรูปแบบของ
ปราสาทยังคงสืบทอดลักษณะการงานช่างมาจากศิลปะสมัยก่อนหน้า 

ชื่อเรียกศิลปะแบบบายน มาจากชื่อปราสาทบายน ศาสนสถานกลางเมืองพระนคร-
หลวงที่มีชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม ศิลปะแบบบายนได้แบ่งช่วงเวลาของศิลปกรรมออกเป็น 4 สมัย3 ตาม
ช่วงเวลาการสร้าง ดังนี้ 

สมัยท่ี 1  - ปราสาทตาพรหม และปราสาทบันทายกุฎี (พ.ศ.1729) 
- ปราสาทพระขรรค์  

สมัยที่ 2 -  ส่วนเพิ่มเติมปราสาทพระขรรค์ 
- ก าแพงชั้นนอกของปราสาทตาพรหมและปราสาทบันทายกุฎี 
- วิหาร ณ โรงพยาบาลและธรรมศาลาซึ่งก่อด้วยศิลา 
- ก าแพงและประตูยอดหน้าบุคคล ณ เมืองพระนครหลวง 
- ปราสาทจรุง 
- เริ่มสร้างปราสาทบันทายฉมา 

สมัยท่ี 3 - ปราสาทบายน 
- ส่วนใหญ่ของปราสาทบันทายฉมา 

สมัยที่ 4 - ภาพสลักนูนต่ ารุ่นหลัง 
- ฐานพลับพลา หน้าพระราชวังหลวง 

โดยการศึกษารูปแบบผ้านุ่งสตรีในศิลปะแบบบายนจ าเป็นต้องศึกษาตามสมัยของการ
สร้าง เพ่ือให้เข้าใจถึงการสืบทอดรูปแบบผ้านุ่งนางอัปสราในศิลปะแบบนครวัด สู่ศิลปะแบบบายน 
สามารถเห็นวิวัฒนาการทางด้านรูปแบบและค่านิยมทางด้านการแต่งกายของสตรี (Fashion) ได้อย่าง
ดี โดยสามารถศึกษารูปแบบและลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราได้จากศิลปะแบบาบนสมัยที่ 1 และสมัยที่ 
3 เนื่องจากโบราณสถานยังคงมีสภาพสมบูรณ์เพียงพอแก่การศึกษา 
 
 
 

                                           
2 เรื่องเดียวกัน, 364. 
3 เรื่องเดียวกัน, 374-375. 
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2.1 ศิลปะแบบบายน สมัยท่ี 1 
การศึกษารูปแบบผ้านุ่งสตรีของศิลปะแบบบายนสมัยที่ 1 แบ่งการศึกษาปราสาท

แต่ละหลังตามช่วงเวลาการสร้าง ดังนี้ 
2.1.1  ปราสาทตาพรหม 
2.1.2 ปราสาทบันทายกุฎี 
2.1.3  ปราสาทพระขรรค์ 
2.1.1 ปราสาทตาพรหม 

ปราสาทตาพรหม สร้างจากพระราชด าริของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพ่ืออุทิศ
ถวายแด่พระมารดาภายใต้รูปของนางปรัชญาปารมิตาผู้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งหมด ปราสาท
ตาพรหมแสดงลักษณะแผนผังเป็น ศาสนสถานในศาสนาพุทธ4 สะท้อนความเลื่อมใสในพุทธศาสนา                   
นิกายมหายานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  

ลักษณะปราสาทยังคงใช้หินทรายก่อสร้างเช่นเดียวกับปราสาทในศิลปะ
แบบนครวัด รูปแบบศิลปกรรมยังคงสืบเนื่องจากศิลปะก่อนหน้า ปรากฏภาพสลักสตรีตามก าแพง 
ศาสนสถานในอิริยาบถแช่มช้อยงดงาม สะท้อนความเป็นนางอัปสราบนสรวงสวรรค์ 

อย่างไรก็ตาม ในศึกษาลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทตาพรหมนั้น 
จ าเป็นต้องยกตัวอย่างรูปแบบและลวดลายเพียงบางองค์ที่สมบูรณ์พอศึกษาได้เท่านั้น เนื่องจาก
ปัจจุบันปราสาทตาพรหมก าลังอยู่ในช่วงการบูรณะ ตัวปราสาทอยู่ในสภาพทรุดโทรมอย่างมาก 
บางส่วนพังทลายลงมา ลวดลายสลักลบเลือน กะเทาะเสียหายหลายแห่ง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล จึงสามารถศึกษาจากภาพสลักที่คงเหลือและเข้าถึงได้เพียงไม่กี่
ชิ้นเท่านั้น 

นางอัปสราในศิลปะแบบบายนสมัยที่ 1 ที่ปราสาทตาพรหม ยังคงสืบทอด
รูปแบบผ้านุ่งมาจากนางอัปสราในศิลปะแบบนครวัดตอนปลาย โดยปรากฏรูปแบบผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่ง
พับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ นางอัปสรายังคงทรงเครื่องเช่นเดิม ลักษณะศิราภรณ์มีทั้งแบบดั้งเดิมที่สืบ
ทอดจากศิลปะแบบนครวัด สวมกระบังหน้าและกรวยบนพระเกศาเท่านั้น ทรงกรองศอ กุณฑล          
พาหุรัด ข้อพระกร และข้อพระบาท รัดพระองคม์ีทั้งแบบพู่ห้อยที่สืบต่อมาจากศิลปะแบบนครวัดและ
ปรากฏรัดพระองค์แบบแผงลักษณะคล้ายกับกรองพระศอ มีลักษณะชายผ้าชิ้นพิเศษของนางอัปสราที่
ปราสาทตาพรหมมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากศิลปะก่อนหน้า กล่าวคือ เดิมทีผ้าชิ้นพิเศษจะมีผ้า
รูปทรงหางปลา 3 ชิ้นที่เพ่ิมเติมเข้ามา โดยน ามาติดที่ด้านข้าง 2 ข้าง และอีกชายน ามาติดทับ

                                           
4 เรื่องเดียวกัน, 96. 
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ด้านหน้าบนผ้าพับป้ายเพื่อให้คล้ายกับจีบหน้าดังที่เคยปรากฏมาตั้งแต่ศิลปะแบบนครวัด (ภาพที่ 66) 
แต่ที่ปราสาทตาพรหมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผ้านุ่งบางประการ โดยการน าชายผ้าชิ้นพิเศษ
เพ่ิมมาเพียง 2 ชิ้น และน าไปติดที่ด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ส่วนตรงกลางปล่อยไว้ให้เห็นลักษณะของผ้าพับ
ป้าย (ภาพท่ี 67) ซึ่งมองเพียงผิวเผินคล้ายกับรูปแบบผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัดอย่างมาก 
แต่ข้อแตกต่างที่ท าให้ผ้ารูปแบบนี้ไม่อยู่ในกลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด คือ 

1. ลักษณะชายผ้าที่ไม่ได้ชักออกมาจากด้านข้าง แต่กลับคล้ายกับการน า
ชายผ้าพิเศษติดเพ่ิมเข้ามาคล้ายกับกลุ้มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ 

2. การชักชายผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ชายข้างหนึ่งจะเป็น
ชายแบบหางปลา อีกข้างเป็นชายแบบม้วนทบอออกมา แต่ชายผ้า       นางอัปสรากลุ่มนี้เป็นชายผ้า
แบบหางปลาทั้ง 2 ชาย 

3. ลักษณะชายผ้าของนางอัปสรากลุ่มนี้ไม่ได้แสดงถึงความเป็นอิสระหรือ
การรูปทรงของการผูก มัด หรือการถูกดึงออกมาจากด้านข้าง ต่างกับผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนคร
วัด ที่ด้านข้างจะมีลักษณะการมัดผ้า หรือบางครั้งก็สลักนางอัปสราในท่าทางที่ดึงหรือยกชายผ้าที่ชั ก
ออกมา ในขณะที่ชายผ้าของกลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษเป็นผ้าที่ใช้ในการประดับตกแต่งจึงไม่
สามารถยกหรือดึงเหมือนกับผ้านุ่งนางอัปสรากลุ่มชักชายแบบนครวัดก็เป็นได้ 

ส าหรับลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทตาพรหมยังคงปรากฏลวดลายที่
สืบต่อมาจากศิลปะแบบนครวัด แต่ปรากฏเพียงไม่ก่ีลายเท่านั้น ได้แก่  

1. ลายดอกสี่กลีบ เป็นลายพ้ืนฐานของลายท้องผ้าที่ยังปรากฏอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ลายสามเหลี่ยมซี่หวี ลายเริ่มโค้งคล้ายกับลายคลื่น ภายในยังมีลายซี่หวี
ภายในเช่นดังที่ปรากฏ ณ ปราสาทนครวัด (ภาพท่ี 66) 

3. ลายเม็ดประค า ลายเม็ดประค าบนผ้านุ่งนางอัปสรา (ภาพที่ 67) 
ปรากฏทั้งในฐานะลายขนาบและลายสังเวียน โดยสลักลายเม็ดประค ารอบๆตามขอบของผ้านุ่ง อัน
สะท้อนถึงความไม่เข้าใจในโครงสร้างผ้านุ่งและความสมจริง อาจเพราะฝีมือช่างเสื่อมลงมาก 
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ภาพที่ 66 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ (3 ชิ้น) ศิลปะแบบบายน สมัยที่ 1               
             ที่ปราสาทตาพรหม  (พร้อมภาพขยาย) 
 

ชายผ้าชิ้น
พิเศษ 3 ชิ้น 

ลายสามเหลี่ยมซี่หวี 
สลักเต็มพื้นที่ 
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ภาพที่ 67 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ (2 ชิ้น) ศิลปะแบบบายน สมัยที่ 1                       
             ที่ปราสาทตาพรหม  (พร้อมภาพขยาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศิราภรณเ์ป็นกระบังหน้าและ
กรวย 

ชายผ้าหาง
ปลา 2 ชิ้น 

รัดพระองค์
เป็นแผงทรง

คล้ายกับ
กรองพระศอ 

ลายเม็ดประค าตามขอบ             
ของผ้านุ่ง 
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 2.1.2 ปราสาทบันทายกุฎี 

ปราสาทบันทายกุฎี  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 17295 เช่นเดียวกับปราสาท         
ตาพรหม แต่กลับมีภาพสลักของบุรุษมือถืออาวุธสะท้อนการท าหน้าที่เป็นทวารบาล นุ่งผ้าแบบโจงสั้น
ชักชายผ้าแบบนครวัด คือ เป็นชายผ้าหางปลาข้างหนึ่ง อีกข้างเป็นชายผ้าคล้ายดึงมุมผ้าออกมาเป็น
ทรงสามเหลี่ยมยาว ซึ่งการดึงผ้าเช่นนี้เคยปรากฏในผ้านุ่งนางอัปสรากลุ่มผ้าโจงสั้นที่บรรณาลัยชั้นใน
ของปราสาทนครวัด และยังมีชายผ้าหางปลาซ้อนกันเป็นชั้นๆต่างกับที่ปราสาทนครวัด (พบเพียงบาง
องค์) ซ่ึงคล้ายกับผ้านุ่งของบุรุษในศิลปะก่อนนครวัด ทรงเครื่องสะท้อนความเป็นเทวดาที่ท าหน้าเป็น
ทวารบาล คือทรงมงกุฎแบบกรวยและกระบังหน้า (ภาพที่ 68) แต่บางองค์ทรงเครื่องแบบยักษ์ที่ท า
หน้าที่เป็นทวารบาล ถือกระบอง คาดสังวาลคล้ายเชือกโดยภาพสลักทวารบาลปรากฏควบคู่กับภาพ
สลักสตรีในอิริยาบถแช่มช้อย มือถือดอกไม้สะท้อนความเป็นนางอัปสราโดยรูปแบบการปรากฏทั้ง
ทวารบาลและนางอัปสราเคยปรากฏมาแล้วในศิลปะแบบบันทายสรี ลักษณะการจัดวางดังกล่าวอาจ
ได้รับอิทธิพลทางด้านรูปแบบมาจากปราสาทบันทายสรีก็เป็นได้ อนึ่ง ที่ปราสาทบันทายกุฎี ได้ปรากฏ
นางอัปสราองค์เล็กที่อยู่ในท่าทางร่ายร าในซุ้ม บางครั้งก็ปรากฏภาพสลักเหล่าอัปสราร่ายร าบน
ดอกบัวประดับตามก าแพงศาสนสถาน ลักษณะผ้านุ่งยังคงสืบทอดมาจากผ้านุ่งนางอัปสราองค์เล็กที่
ปราสาทนครวัด (ภาพท่ี 69) 

ส าหรับรูปแบบผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทบันทายกุฎี มีรูปแบบผ้านุ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ 2 ชิ้นเช่นเดียวกับที่ปราสาทตาพรหม และ
กลุ่มผ้านุ่งพับป้ายชายหางปลาฉลาม6 

2.1.2.1 กลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ (2 ชิ้น) 
ยังคงมีรูปแบบคล้ายกับที่ปราสาทตาพรหม ทว่าลักษณะชายผ้า

หางปลาดูประดิษฐ์มากขึ้น เครื่องทรงที่พบมากจะเป็นศิราภรณ์แบบกระบังหน้าและกรวย ทรงกรอง
ศอ กุณฑล  พาหุรัด ข้อพระกร รัดพระองค์และข้อพระบาท (ภาพท่ี 70) 

2.1.2.2 กลุ่มผ้านุ่งพับป้ายชายหางปลาฉลาม 
ลักษณะตัวผ้านุ่งเป็นผ้าพับป้ายเรียบร้อยชายขนาดใหญ่ทรง

สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าคล้ายกับหางของปลาฉลามประดับที่ด้านหน้า ทรงเครื่องศิราภรณ์แบบกระบัง-
หน้าและกรวย และศิราภรณ์แบบนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด ทรงกรองศอ กุณฑล พาหุรัด         

                                           
5 มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, พิมพ์ครั้งที่ 4, แปลโดย หม่อมเจ้า         

สุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 94. 
6 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล , ศิลปะขอม, 321. 
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ข้อพระกร รัดพระองค์และข้อพระบาท (ภาพที่ 71) ชายผ้ากลุ่มนี้ มักปรากฏการสลักลวดลายภายใน
ที่แสดงถึงโครงสร้างผ้า อันประกอบไปด้วยท้องผ้าและเชิงผ้า ภายในเชิงผ้ามีการแบ่งลายเป็นแม่ลาย
และลายขนาบเช่นเดียวกับท่ีปราสาทนครวัด 

ลวดลายผ้านุ่งยังคงแสดงการสืบทอดลวดลายบางประการมาจาก
ศิลปะแบบนครวัด บางครั้งการสลักลวดลายได้ละเลยรูปแบบของโครงสร้างผ้าดังที่ปรากฏในปราสาท
ตาพรหม แต่ผ้านุ่งนางอัปสราบางองคป์รากฏลักษณะการแบ่งโครงสร้างผ้า โดยมีลวดลายต่างๆ ดังนี้ 

1.  ลายดอกสี่กลีบ ลายนี้ยังคงได้รับความนิยม โดยปรากฏทั้งใน
ผ้านุ่งของนางอัปสราและผ้านุ่งของทวารบาล (ภาพท่ี 68)  

2. ลายเม็ดประค า รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงของลายเม็ดประค าที่
ปราสาทตาพรหม ยังคงปรากฏเช่นเดียวกันที่ปราสาทบันทายกุฎี สะท้อนความนิยม รูปแบบ แนวคิด
และเทคนิคทางด้านงานช่างที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามบนภาพสลักบางครั้งก็ปรากฏลายเม็ดประค า
ท าหน้าที่เป็นสังเวียน เช่น ผ้านุ่งของทวารบาล (ภาพท่ี 68)  

3. ลายกลีบบัว ลายนี้ยังคงปรากฏแต่พบเพียงส่วนน้อยท าหน้าที่
อยู่คู่กับลายเม็ดประค า ลักษณะลวดลายหยาบไม่ประณีต (ภาพท่ี 68) 

4. ลายสามเหลี่ยมซี่หวี ลายนี้ยังได้รับความนิยม โดยปรากฏเป็น
ลายบนเชิงผ้าเสียส่วนใหญ่ และมีการสลักแบบเต็มพ้ืนที่ต่างกับที่ปราสาทนครวัดตัวลายเริ่มโค้งจน
คล้ายกับลายคลื่น (ภาพท่ี 70) 

5. ลายดอกซีกดอกซ้อน ลายนี้ปรากฏเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
ปรากฏเป็นลายของแม่ลายเช่นเดียวกับท่ีปราสาทนครวัด (ภาพท่ี 71) 

6. ลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ด้านในมีวงกลม ตัวลายมีการวาง
แบบต่อเนื่อง คล้ายกับที่ปราสาทนครวัด (ภาพท่ี 71) 

7. ลายตาราง ลายตารางบนผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทบันทาย-
กุฎี ส่วนเรือนฐานซ้อนชั้นแตกต่างกับลายตารางบนผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด  กล่าวคือ 
ลักษณะตารางของปราสาทบันทายกุฎีเป็นการสลักเส้นตรงตัดกันเป็นลายตารางสี่เหลี่ยมไม่มีลวดลาย
ใดๆ ประกอบต่างกับท่ีปราสาทนครวัดที่มักปรากฏลายดอกไม้ควบคู่กับลายตาราง (ภาพท่ี 72) 
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ภาพที่ 68  ทวาบาลชักชายผ้าแบบนครวัดและมีชายผ้าหางปลาซ้อนชั้นที่ด้านหน้า  ศิลปะแบบบายน 
              สมัยที่ 1 ที่ปราสาทบันทายกุฎี (พร้อมภาพขยาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 69 นางอัปสราองค์เล็กในท่าทางร่ายร า ทรงเครื่องและนุ่งผ้านุ่งแบบโจงสั้นตามแบบศิลปะแบบ  
             นครวัด ศิลปะแบบบายน สมัยที่ 1 ที่ปราสาทบันทายกุฎี 

ลายดอกส่ีกลีบ 

ลายเม็ดประค า 

ลายกลีบบัว 
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ภาพที่ 70 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ (2 ชิ้น) ศิลปะแบบบายน สมัยที่ 1                   
             ที่ปราสาทบันทายกุฎี (พร้อมภาพขยาย) 

ภาพที่ 71 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งพับป้ายชายหางปลาฉลาม ศิลปะแบบบายน สมัยที่ 1  ที่ปราสาท   
             บันทายกุฎี (พร้อมภาพขยาย) 

ลายดอกส่ีกลีบ 

ลายดอกซีก
ดอกซ้อน 

ลายสี่เหลี่ยม          
ขนมเปียกปูน 

ลายเม็ดประค า 

ลายดอกส่ีกลีบ 

ลายสามเหลี่ยมซี่หวี  
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ภาพที่ 72 ผ้านุ่งลายตารางของนางอัปสรา ที่เรือนธาตุซ้อนชั้น ศิลปะแบบบายน  สมัยที่ 1 ที่ปราสาท  
             บันทายกุฎี 
 

2.1.3 ปราสาทพระขรรค์ 
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 17347 ตัวปราสาทมีขนาดใหญ่และมีฐานะเป็นเมือง 

เช่นเดียวกับเมืองพระนครหลวง8 เพ่ือประดิษฐานรูปเคารพพระบิดาของพระองค์ภายใต้รูปเคารพพระ
โพธิสัตว์โลเกศวร หรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร9 ภายในปราสาทปรากฏทั้งภาพสลักนางอัปสราและ
ภาพสลักทวารบาลตามก าแพงศาสนสถาน เช่นเดียวกับที่ปรากฏ ณ ปราสาทบันทายกุฎี และยัง
ปรากฏภาพสลักนางอัปสราองค์เล็กที่อยู่ในท่าทางร่ายร า ทั้งตามผนังและทับหลัง โดยมีรูปแบบผ้านุ่ง
เช่นเดียวกับท่ีปราสาทนครวัด (ภาพท่ี 73) 

รูปแบบของทวารบาลที่ปราสาทพระขรรค์คล้ายกับทวารบาลที่ปราสาท           
บันทายกุฎี ส่วนรูปแบบผ้านุ่งนางอัปสรากลับปรากฏทั้งรูปแบบที่สืบทอดจากปราสาทตาพรหมและ
ปราสาทบันทายกุฎีแต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางประการ โดยแบ่งออกเป็นรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

                                           
7 มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, 94. 
8 เรื่องเดียวกัน, 97. 
9 เรื่องเดียวกัน. 

ลายตาราง 
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ภาพที่ 73 ภาพสลักนางอัปสราองค์เล็ก ศิลปะแบบบายนสมัยที่ 1 ที่ปราสาทพระขรรค์ 
             (อยู่ในท่าทางร่ายร าทรงเครื่องและนุ่งผ้าแบบโจงสั้นคล้ายกับนางอัปสราศิลปะแบบนครวัด    
             ทีป่ราสาทนครวัด) 
 

2.1.3.1 กลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ (2 ชิ้น) 
ลักษณะผ้านุ่งยังคงเป็นผ้าพับป้ายและเพ่ิมผ้าชิ้นพิเศษรูปทรงชาย

ผ้าหางปลาเข้ามา 2 ชิ้น เช่นเดียวกับที่ปราสาท ตาพรหมและปราสาทบันทายกุฎี แต่การจัดวางกลับ
แตกต่างไป กล่าวคือ ชายผ้าพิเศษ 2 ชิ้นจากที่เคยน ามาประดับด้านข้าง ทั้ง 2 ด้าน แต่ที่ปราสาท  
พระขรรค์กลับน าชายผ้าชิ้นหนึ่งมาประดับด้านหน้า อีกชิ้นประดับที่ด้านข้างทรงเครื่องศิราภรณ์แบบ
กระบังหน้าและกรวย (ภาพท่ี 74) บางครั้งสวมศิราภรณ์คล้ายศิลปะแบบนครวัดแต่พบไม่มาก 

การประดับชายผ้าพิเศษ 2 ชิ้นเช่นนี้ อาจเนื่องจากชายผ้าชิ้นพิเศษ
นี้เป็นผ้าแบบแยกชิ้นมาจากผ้านุ่ง จึงสามารถโยกย้ายไปประดับที่ส่วนไหนก็ได้ ข้อสังเกตอีกประการ
หกนึ่ง คือ ระยะเวลาที่ห่างกัน 5 ปีของการสร้างปราสาทพระขรรค์ กลับสะท้อนถึงความนิยมทางด้าน
การแต่งกาย (Fashion) ของสตรีชาวเมืองพระนครหลวงที่ปรับเปลี่ยนไปในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งไม่
ต่างกับค่านิยมทางด้านการแต่งกาย (Fashion) ในปัจจุบันเลย 

2.1.3.2 กลุ่มผ้านุ่งพับป้ายชายหางปลาฉลาม 
ลักษณะผ้านุ่งกลุ่มนี้ ยังคงสืบทอดรูปแบบจากปราสาทบันทายกุฎี

ทุกประการ แต่กลับปรากฏภาพสลักนางอัปสราที่นุ่งผ้านุ่งกลุ่มนี้จ านวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ อย่างไรก็ตาม กลุ่มผ้านุ่งพับป้ายชายหางปลาฉลามกลับเป็นกลุ่ม
ที่แสดงถึงโครงสร้างผ้า อันประกอบไปด้วยท้องผ้าและเชิงผ้าเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนผ้านุ่ง             
นางอัปสราที่ปราสาทนครวัด สะท้อนถึงรูปแบบผืนผ้าที่ยังส่งต่อมาจากศิลปะแบบนครวัดได้อย่างดี 
อนึ่ง ลักษณะเครื่องทรงของผ้านุ่งกลุ่มนี้มักปรากฏลักษณะคล้ายกับเครื่องทรงนางอัปสราที่ปราสาท
นครวัดและที่ปราสาทบันทายกุฎี อาจกล่าวได้ว่า หากนางอัปสรานุ่งผ้านุ่งชายหางปลาฉลามจะ
ทรงเครื่ องศิราภรณ์แบบนครวัด สวมกุณฑล กรองพระศอ สั งวาล  พาหุรัด  ข้อพระกร                   
รัดพระองค์และข้อพระบาทอย่างงดงาม (ภาพที่ 75)  
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ภาพที่ 74 นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าพิเศษ (2 ชิ้น) ศิลปะแบบบายนสมัยที่ 1                           
             ที่ปราสาทพระขรรค์ 

 
ภาพที่ 75  นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งพับป้า ชายหางปลาฉลาม ศิลปะแบบบายน สมัยที่ 1 ที่ปราสาท 
              พระขรรค์ 

ลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

ลายเม็ดประค า 

ลายวงกลม
ซ้อนกัน 

ลายสามเหลี่ยม            
ซี่หวี  

ชายผ้าชิ้นพิเศษ  
2 ช้ิน 
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ลวดลายผ้านุ่งที่ปรากฏ ณ ปราสาทพระขรรค์มีมากมาย สืบเนื่องมาจากศิลปะแบบ
นครวัด ได้แก่ 

1. ลายเม็ดประค า ปรากฏเป็นลายขนาบและลายสังเวียน เช่นเดียวกับที่ปราสาท
นครวัด (ภาพท่ี 75) 

2. ลายสามเหลี่ยมซี่หวี บางครั้งปรากฏการท าลายซี่หวีภายในเพียง 2 เส้น คล้าย
กับลายเส้นคู่ (ภาพท่ี 75) 

3. ลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ภายในลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนบ้างครั้งปรากฏ
ลายวงกลม (ภาพท่ี 75) 

4. ลายวงกลมซ้อนกัน ยังคงสืบเนื่องรูปแบบมาจากศิลปะแบบนครวัด (ภาพที่ 75) 
5. ลายตาราง ที่ปราสาทบันทายกุฎีปรากฏลายตารางไม่มีลวดลายภายใน แต่ที่

ปราสาทพระขรรค์ปรากฏผ้านุ่งลายตารางภายในมีลายดอกสี่กลีบคล้ายกับที่ปราสาทนครวัด (ภาพที่ 
76) 

6. ลายดอกสี่กลีบ ยังคงปรากฏเป็นลวดลายท้องผ้าทั้งแบบดอกลอย และอยู่
ประกอบกับลายอื่นๆ (ภาพท่ี 76) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 76 ลายตารางและลายดอกสี่กลีบบนผ้านุ่งนางอัปสราศิลปะแบบบายน สมัยที่ 1   ที่ปราสาท  
             พระขรรค์ 
 
 

ลายตาราง 

ลายดอกส่ีกลีบ 
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2.2 ศิลปะแบบบายน สมัยท่ี 3 

ศิลปะแบบบายนสมัยที่ 3 สามารถศึกษาได้จากปราสาทที่อยู่ในช่วงสมัยดังกล่าว 
คือ  

2.2.1 ปราสาทบายน  
2.2.2 ปราสาทบันทายฉมา 

2.2.1 ปราสาทบายน  
ศาสนสถานกลางเมืองพระนครหลวง สร้างขึ้น เ พ่ืออุทิศถวายแด่

พระพุทธเจ้า10 ไม่มีก าแพงล้อมรอบเช่นเดียวกับศาสนสถานอ่ืนๆ เนื่องจากใช้ก าแพงเมืองพระนคร
หลวงแทนจึงท าให้เมืองพระนครหลวงเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์11 ความโดดเด่นของปราสาทบายนเกิดจาก
ภาพสลักใบหน้าบุคคลบนยอดปราสาทที่หันมองไปทั้ง 4 ทิศ และผังปราสาทแบบทรงกลม                       
ตัวปราสาทตั้งบนฐานไม่สูงมากนัก ปรากฏภาพสลักตามก าแพงต่างๆ เช่น ภาพสลักเล่าเรื่อง                
พระราชกรณียกิจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีภาพสลักทวารบาลและนางอัปสราคล้ายกับที่ปรากฏ ณ 
ปราสาทบันทายกุฎีและปราสาทพระขรรค์ ในศิลปะแบบบายน สมัยที่ 1 

นางอัปสราที่ปราสาทบายนมักปรากฏพร้อมกับเครื่องทรงงดงาม ศิราภรณ์
ที่สืบเนื่องมาจากศิลปะแบบนครวัด คล้องสร้อยไข่มุกยาว สวมกุณฑล กรองพระศอ พาหุรัด ข้อพระ-
กร รัดพระองค์และข้อพระบาท นุ่งผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งพับป้ายชายหางปลาฉลาม ผ้านุ่งนางอัปสราบาง
องค์แสดงลักษณะผ้านุ่งพับป้ายและน าชายผ้าหางปลาฉลามมาติดที่ด้านหน้าอย่างชัดเจน (ภาพท่ี 77)  

ลวดลาดผ้านุ่งที่หลากหลายและแสดงโครงสร้างผ้าเช่นเดียวกับผ้านุ่งที่
ปราสาทนครวัด โดยปรากฏลวดลายต่างๆ ดังนี้ 

1. ลายดอกสี่กลีบ ลายพ้ืนฐานที่ปรากฏบนลายผ้านุ่งที่พบมาก ทั้งแบบ
ดอกกลมที่พบอยู่มากและแบบดอกสี่กลีบที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงขีดที่ปลายกลีบ (ภาพที่ 78) คล้าย
กับผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทประธานของนครวัดและยังปรากฏเป็นลายของผ้าทิพย์อีกด้วย  

2. ลายดอกสี่กลีบ เป็นลายที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ศิลปะแบบนครวัด
เรื่อยมาจนถึงศิลปะแบบายน สมัยที่ 3 สะท้อนความต่อเนื่องทางด้านรูปแบบและความนิยมใน
ลวดลายดังกล่าว  

3.  ลายตาราง ลายตารางในศิลปะแบบบายน สมัยที่ 3 ที่ปราสาทบายนมี
ลายดอกสี่กลีบที่มุมของตาราง (ภาพที่ 79) และลายดอกสี่กลีบที่กลางลายตาราราง คล้ายกับที่

                                           
10 เรื่องเดียวกัน, 108. 
11 เรื่องเดียวกัน, 106. 
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ปราสาทพระขรรค์ (ภาพที่ 80) เส้นของตารางปรากฏทั้งแบบเส้นเดี่ยวและเส้นคู่ ลายนี้เป็นลายพบ
มากเช่นกัน       

4. ลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มักปรากฏในฐานะแม่ลายของเชิงผ้านุ่ง โดย
ลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนของศิลปะแบบบายน สมัยที่ 3 แตกต่างจากลายที่ปราสาทนครวัด กล่าวคือ 
ลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี้ ปรากฏทั้งแบบเต็มและแบบซีก คล้ายกับลายดอกซีกดอกซ้อน, เส้นขอบ
ลายสลักแบบต่อเนื่องและภายในลายสลักลายเส้นทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียก-ปูนซ้อนกันไปเรื่อยๆ (ภาพ
ที่ 78) 

5. ลายเม็ดประค า ลายนี้ยังคงปรากฏในฐานะลายขนาบคั่นระหว่าง               
แม่ลาย นับว่าเป็นลายหนึ่งที่ได้รับความนิยมและยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ศิลปะแบบนครวัด 
(ภาพท่ี 81) 

6. ลายเส้นตรงซี่หวี ขีดเป็นเส้นตรงตามลายขวางของผ้า ปรากฏเป็นลาย
ที่เชิงผ้า สันนิษฐานว่า ลายดังกล่าว อาจเป็นกลายมากจากลายสามเหลี่ยมซี่หวี ที่ค่อยๆโค้งมนคล้าย
ลายคลื่น จนกระท่ังเป็นลายเส้นตรงซี่หวีในศิลปะแบบบายน สมัยที่ 3 อนึ่ง ลายเส้นตรงซี่หวีพบเพียง 
2 องค์ ซึ่งอยู่ในซอกของวิหารด้านหน้าปราสาทประธาน  ด้วยเหตุนี้ ช่างจึงทดลองน าลายเส้นตรงซี่หวี
ไปใส่ยังลายตารางที่ท้องผ้า จึงปรากฏการสลักเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น (ภาพท่ี 81) 

 
7.  

 

 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 77 ผ้านุ่งนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งพับป้ายชายหางปลาฉลาม ศิลปะแบบบายน สมัยที่ 3  ที่ 
             ปราสาทบายน 

ชายหางปลาฉลาม ผ้าพับป้าย 
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ภาพที่ 78 ลายดอกสี่กลีบและลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนบนผ้านุ่งนางอัปสรา ศิลปะแบบบายน  
             สมัยที่ 3  ที่ปราสาทบายน (พร้อมภาพขยาย) 

 
ภาพที่ 79 ลายตารางบนผ้านุ่งนางอัปสราศิลปะแบบบายน สมัยที่ 3  ที่ปราสาทบายน  
             (พร้อมภาพขยาย) 

ลายตาราง

พร้อมดอกสี่

กลีบท่ีมุม 

ลายสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน 

ลายดอกส่ีกลีบ
ปลายขีด 
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ภาพที่ 80 ลายตารางบนผ้านุ่งนางอัปสราศิลปะแบบบายน สมัยที่ 3  ที่ปราสาทบายน 
             (พร้อมภาพขยาย) 

 
          
          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 81 ลายเส้นตรงซี่หวีบนผ้านุ่งนางอัปสรา ศิลปะแบบบายน สมัยที่ 3  ที่ปราสาทบายน 
            (พร้อมภาพขยาย) 

 

ลายเม็ดประค า 

ลายเส้นตรงซี่หวี 

ลายเส้นตรงซี่หวีในลายตาราง 

ลายตารางเส้นคู่พร้อมดอกไม้         
สี่กลีบตรงกลาง 
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2.2.2 ปราสาทบันทายฉมา 
ปราสาทบันทายฉมาศิลปะแบบบายน สมัยที่  3  ปรากฏภาพสลัก                  

นางอัปสราทรงเครื่องงดงาม อันได้แก่ ศิราภรณ์คล้ายกับที่ปราสาทนครวัด คล้องสร้อยไข่มุกยาว สวม
กุณฑล กรองพระศอ พาหุรัด ข้อพระกร รัดพระองค์และข้อพระบาท นุ่งผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งพับป้ายชาย
หางปลาฉลาม เช่นเดียวกับที่ปราสาทบายน ส่วนลวดลายที่ยังคงหลงเหลือพอศึกษาได้ คือ ลายเม็ด
ประค า ที่อยู่ตรงขอบของผ้าชายหางปลาฉลาม (ภาพท่ี 82) 

ในศิลปะแบบบายน สมัยที่  3 รูปแบบผ้านุ่ งนาง อัปสราไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไป ยังคงยึดรูปแบบเดียวกันอยู่ แต่ด้วยสภาพที่เสื่อมโทรมของปราสาทบันทายฉมาจึงไม่
สามารถศึกษาลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราได้ แต่สันนิษฐานว่าลวดลายของผ้านุ่งที่นี่คงไม่ต่างจากผ้านุ่ง
นางอัปสราที่ปราสาทบายนเท่าไหร่นักเนื่องจากเป็นศิลปะแบบบายน สมัยที่ 3 เช่นเดียวกัน 

 

 
ภาพที่ 82  นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งพับป้ายชายหางปลาฉลามและลายเม็ดประค า ศิลปะแบบบายน   
              สมัยที่ 3  ที่ปราสาทบันทายฉมา (พร้อมภาพขยาย) 
 

 

ลายเม็ดประค า 
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อาจกล่าวได้ว่าปราสาทบายน ในศิลปะแบบบายน สมัยที่ 3  เป็นปราสาทเดียวที่ยัง
สืบทอดลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราจากศิลปะแบบนครวัดไว้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับศิลปะแบบ
บายนสมัยอ่ืนๆ อาจเนื่องจากปราสาทบายนเป็นศาสนสถานที่ส าคัญของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงมี
รูปแบบและลวดลายที่งดงามประกอบความเคร่งครัดในการสลักภาพนางอัปสราตามผัง แม้ว่าบางองค์
จะอยู่ในซอกท่ีมีเสาบัง ไม่สามารถพบเห็นได้ง่าย ช่างก็ยังคงสลักภาพนางอัปสราลงไปมุมนั้นตามแบบ
แผนทุกประการ อนึ่ง ด้วยความส าคัญของปราสาทบายนปัจจุบันจึงได้รับการบูรณะดูแลให้อยู่ใน
สภาพดีจึงสะดวกต่อการศึกษารูปแบบและลวดลายนางอัปสรา 

ผ้านุ่งในศิลปะแบบบายนมักเป็นผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นเศษหรือชายหาง
ปลาฉลาม ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษของนางอัปสราที่ปราสาท
นครวัด และค่อยๆปรับเปลี่ยนรายละเอียดของรูปแบบไปตามแต่ละช่วงเวลาดังที่ปรากฏในรูปแบบ
ผ้านุ่งนางอัปสราในศิลปะบายน แต่ทว่า ผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษที่ปราสาทนครวัด
เป็นกลุ่มที่มีจ านวนน้อยกว่าผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งพับป้ายแบบนครวัด อาจเพราะผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งพับป้าย
พร้อมผ้าชิ้นพิเศษเป็นรูปแบบที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมก็เป็นได้ เนื่องจากรูปแบบผ้านุ่งดังกล่าวไม่ได้
ปรากฏในภาพสลักเล่าเรื่องที่ระเบียงคดชั้นนอก  

อย่างไรก็ตาม ผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษกลับได้รับความนิยมในศิลปะ
แบบบายนอย่างมาก ในขณะผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัดกลับไม่ได้ความนิยมสืบเนื่องจนถึง
สมัยบายน อาจเนื่องจากผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ สามารถนุ่งได้สะดวกและง่ายกว่า
ผ้านุ่งกลุ่มผ้านุ่งชักชายผ้าแบบนครวัด ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนต าแหน่งของผ้าชิ้นพิเศษได้
หลากหลายต าแหน่งก็เป็นได้ อนึ่ง เนื่องด้วยสมัยบายนห่างจากสมัยนครวัดไม่มากนักและเป็น
ช่วงเวลาที่พอจะเห็นรูปแบบการแต่งกายในสมัยนครวัด เฉกเช่นเรามองเห็นและรู้จักการแต่งกายของ
คนรุ่นคุณย่า-คุณยายของเรา ดังนั้น การน ารูปแบบผ้านุ่งดังกล่าวมาเลือกปรับใช้จึงเป็นเรื่องที่สามารถ
เกิดขึ้นได้ อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการน ารูปแบบการแต่งกาย (แฟชั่น) ในสมัยก่อนหน้ามาปรับใช้
เป็นวัฏจักรของแฟชั่นที่ปรากฏโดยทั่วไปแม้กระท่ังในปัจจุบัน 

ศิลปะแบบบายนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผ้านุ่งนางอัปสราตามความนิยมของแต่ละ
ช่วงเวลา โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบผ้านุ่งนั้นสามารถมองเห็นถึงวิวัฒนาการทางการแต่งกายได้อย่าง
มีระบบตั้งแต่ศิลปะแบบนครวัดจนกระทั่งศิลปะแบบบายน สะท้อนความต่อเนื่องของศิลปะและ
ค่านิยมของผู้คนแต่ละสมัย นอกจากรูปแบบของผ้านุ่งนางอัปสราที่แสดงวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
ลวดลายของผ้านุ่งนับเป็นส่วนส าคัญในการสะท้อนรูปแบบและค่านิยม รวมถึงชนิดของผืนผ้าก็ว่าได้ 
ลวดลายที่มีการสืบทอดมายาวนานตั้งแต่ศิลปะแบบนครวัด คือ ลายดอกสี่กลีบและลายตาราง การที่
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ลายทั้งสองพบมากทั้งบนผ้านุ่งนางอัปสราและบนผ้าต่างๆ เช่น ผ้าทิพย์ อาจแสดงได้ว่า ณ ช่วงเวลา
ดังกล่าวได้ปรากฏผืนผ้าจริงที่มีลายดอกก็เป็นได้   
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จากการศึกษารูปแบบและลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด ตลอดจนศิลปะ
หลังสมัยนครวัด เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบ ลวดลาย อิทธิพลและค่านิยมทางด้านการแต่งกาย 
(Fashion) ของสตรีในยุคนั้นๆ  

รูปแบบและลวดลายของผ้านุ่งนางอัปสรา นอกจากจะสะท้อนค่านิยมทางด้านการแต่ง
กาย (Fashion) แต่กลับแฝงเรื่องราวต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับสังคมไว้มากมาย เนื่องจาก “ผ้า” คือสิ่งมี
ค่ามาก ในบันทึกของโจวต้ากวน ได้กล่าวถึงความส าคัญของผ้า ดังนี้ 
 

...พวกทาสในครัวเรือนนั้นเขาซื้อพวกคนป่ามาใช้งาน ผู้ที่มีมากก็ร้อยกว่าคน ผู้ที่
มีน้อยก็มียี่สิบกว่าคน..... ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวและแข็งแรง คนๆหนึ่งมีค่าตัว
เท่ากับผ้าร้อยผืน แต่ถ้าเป็นคนแก่เฒ่าไม่มีก าลังวังชา ก็หามาได้ด้วยผ้าเพียง
สามสิบผืน...1 
 
...ในการซื้อขายเล็กๆน้อยๆ เขาใช้ธัญชาติ สินคา้ที่มาจากเมืองจนี ถัดมาก็ใช้ผา้ 
ถ้าเป็นการซื้อขายรายใหญ่ๆ ก็ใช้เงินตรา...2 

 
จากบันทึกของโจวต้ากวนอาจสรุปได้ว่า “ผ้า” เปรียบเสมือนเงินตรา อันใช้ส าหรับ

แลกเปลี่ยนและซื้อสินค้าสะท้อนการเป็นสิ่งมีค่าของผืนผ้า เพราะนอกจากจะมีหน้าหน้าเช่นเงินตรา
แล้ว ผ้ายังปรากฏในชีวิตประจ าวันและปรากฏในทุกกิจกรรมของมนุษย์ เราจึงสามารถศึกษาเรื่องราว
และความเป็นไปของสังคมในในสมัยนครวัดผ่านการศึกษาผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด 

 
 
 

                                           
1 โจวต้ากวน, บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี ของ เจินละ, แปลโดย เฉลิม        

ยงบุญเกิด (พระนคร: ชวนพิมพ์, 2510), 15-16. 
2 เรื่องเดียวกัน, 27. 

บทที่ 5 
จากผ้านุ่งนางอัปสราสู่การศึกษาบริบททางสังคมสมัยนครวัด 
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1. การแต่งกายของสตรีเขมร 

นางอัปสราที่ปราสาทนครวัดทั้งหมดนั้นปรากฏในรูปแบบเปลือยร่างกายท่อนบน (ภาพที่ 
83) แสดงให้เห็นหน้าอกอย่างชัดเจนและพันผ้าไว้ที่ท่อนล่าง ซึ่งลักษณะดังกล่าวยังปรากฏ ณ ภาพ
สลักเล่าเรื่องที่ระเบียงคดชั้นนอกเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 84) โดยการแต่งกายของสตรีในภาพสลักเล่า
เรื่องต่างๆ สะท้อนเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยมักปรากฏสตรีนุ่งผ้ากลุ่ม  
ชักชายผ้าแบบนครวัด โดยมีผู้ทรรศนะว่าต้นแบบนางอัปสราอาจมาจากบุคคลที่มีอยู่จริงในช่วงเวลา
ดังกล่าวโดยอาจเป็นคนใกล้ชิดหรือญาติของช่างผู้สลักก็เป็นได้3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 83  นางอัปสรากลุ่มชักชายผ้าแบบนครวัด ที่ระเบียงคดชั้นใน ปราสาทนครวัด 
              (เปลือยท่อนบนเห็นหน้าอก ท่อนล่างนุ่งผ้านุ่ง) 

 
 

                                           
3 เทพมนตรี ลิมปพยอม, “สืบรากเหง้านางอัปสรา เทพยดาแห่งนครวัด,” สยามอารยะ 

2, 16 (เมษายน พ.ศ.2537): 23. อ้างถึงทัศนะของอาจารย์วิสุทธิ์ ภิญโญวานิชกะ 
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ภาพที่ 84  นางอัปสรากลุ่มชักชายผ้าแบบนครวัด ในภาพสลักเล่าเรื่องที่ระเบียงคดชั้นนอก  
              (เปลือยท่อนบนเห็นหน้าอก ท่อนล่างนุ่งผ้านุ่ง) 
 

อย่างไรก็ตาม จากบันทึกของโจวต้ากวน ได้ปรากฏข้อความที่อธิบายถึงการแต่งกายของ
สตรีสมัยเมืองพระนครหลวง อันมีข้อความดังนี้ 

 
...ทุกคนนับตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมาทั้งชายและหญิง  มุ่นมวยผมเปลือย           
ท่อนบน ใช้ผ้าพันเอวเมื่ออกนอกบ้านก็เพิ่มผ้าผืนใหญ่หนึ่งผืน พันทับผ้าผืนเล็ก
เข้าไว้...4 
 
...โดยทั่วๆ ไปแล้ว ผู้หญิงก็เหมือนผู้ชาย คือใช้ผ้าผืนเดียวพันเอว เปลือยอกที่
ขาวนุ่มนวลดุจเนยเหลว เกล้ามวยและเดินด้วยเท้าเปล่า แม้แต่พระมเหสีของ
พระเจ้าแผ่นดิน ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน...5 
 

                                           
4 โจวต้ากวน, บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี ของ เจินละ, 7. 
5 เรื่องเดียวกัน, 11. 
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จากบันทึกของโจวต้ากวน ได้อธิบายถึงการแต่งกายของสตรีที่ยังคงเปลือยกาย             
ท่อนบนและพันผ้าที่ท่อนล่าง คล้ายกับภาพสลักที่นครวัด มีความเป็นไปได้ว่าลักษณะการแต่งกาย
แบบเปลือยท่อนบน เป็นวัฒนธรรมทางด้านการแต่งกายของเขมรที่ปรากฏและสืบทอดมาช้านาน 

วัฒนธรรมทางด้านการแต่งกายของสตรีเขมรที่เปลือยกายท่อนบน ส่วนท่อนล่างเป็น
ผ้านุ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละศิลปะ รูปแบบดังกล่าวปรากฏหลักฐานตั้งแต่ศิลปะสมัยก่อน
เมืองพระนครเรื่อยมา6 สะท้อนการสืบทอดทางวัฒนธรรมการแต่งกายอย่างแท้จริง มีความเป็นไปได้
ว่าการแต่งกายของนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดได้ถอดรูปแบบมาจากการแต่งกายของสตรีที่ปรากฏ
ขึ้นจริง แม้ว่าข้อเสนอแนะเรื่องต้นแบบภาพสลักนางอัปสราว่าเป็นคนใกล้ชิดหรือญาติของผู้สลักยังไม่
สามารถชี้ชัดได้ แต่สามารถกล่าวได้ว่า ไม่ว่าต้นแบบของนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดจะเป็นใครก็ตาม 
แต่รูปแบบการแต่งกายดังกล่าวน่าจะเป็นรูปแบบของสตรีในราชส านักสมัยนครวัด เนื่องจากมีรูปแบบ
ผ้านุ่งและลักษณะการเปลือยท่อนบนเหมือนภาพสลักเล่าเรื่องที่ระเบียงคดชั้นนอก 
 
2. การแบ่งชนชั้นทางสังคม 

การแบ่งชนชั้นทางสังคมหรือระบบวรรณะเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย และความคิด
ดังกล่าวได้เผยแพร่พร้อมกับอารยธรรมอินเดีย ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันนออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพล
วัฒนธรรมอินเดียอยู่หลายประการ  

วัฒนธรรมอินเดียที่เด่นชัดในประเทศกัมพูชาคือศาสนาและความเชื่อ จึงไม่แปลกหาก
ระบบการแบ่งชนชั้นวรรณะจะเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมเขมร โดยสะท้อนผ่านงานประติมากรรมและ
สถาปัตยกรรม7 ดังที่ปรากฏ ณ ปราสาทนครวัด 

หากภาพสลักนางอัปสราที่นครวัดสะท้อนสตรีที่มีชีวิตอยู่จริง ณ สมัยนั้นจึงมีความเป็นได้
ว่าภาพสลักนางอัปสราที่ปราสาทประธานอันทรงเครื่องงดงาม พระพักตร์สละสลวย อาจได้ต้นแบบมา
จากเหล่าพระมเหสีหรือนางสนมในพระองค์ก็เป็นได้8 ดังที่ทราบว่า นางอัปสรานับพันองค์ที่ปราสาท
นครวัดปรากฏแทบทุกส่วนของก าแพง ในอิริยาบถที่แตกต่างกันไปโดยมีจัดวางรูปแบบที่เป็นระบบ 
เช่นปราสาทประธาน เป็นแห่งเดียวที่ปรากฏนางอัปสรากลุ่มชักชายผ้าแบบนครวัดและกลุ่มผ้านุ่งพับ
ป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ 3 ชิ้น โดยมีการจัดวางแบบสลับต าแหน่งกันอย่างเป็นระบบ นางอัปสราที่

                                           
6 ในที่นี้หมายรวมถึงประติมากรรมรูปมนุษย์ที่สามารถดูได้รอบด้าน และภาพสลักบุคคล

นูนต่ าที่แสดงลักษณะเปลือยท่อนบนและนุ่งผ้าที่ท่อนล่าง 
7 เทพมนตรี ลิมปพยอม, “สืบรากเหง้านางอัปสรา เทพยดาแห่งนครวัด,” 25. 
8 เรื่องเดียวกัน. 
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ปราสาทประธานทุกองค์ ทรงเครื่องครบครัน อันได้แก่ เครื่องประดับศีรษะ กุณฑล กรองพระ-
ศอ  สังวาล พาหุรัด รัดพระองค์ ข้อพระกร ข้อพระบาท ด้วยเครื่องทรงที่งดงามของนางอัปสรา
สอดคล้องกับต าแหน่งที่ส าคัญ คือ ปราสาทประธาน จึงมีความเป็นไปได้ว่านางอัปสราที่ปราสาท
ประธานสะท้อนถึงสตรีในชนชั้นสูงของสังคมเขมรก็เป็นได้ (ภาพท่ี 85) 

นอกจากนี้ ปรากฏนางอัปสรากลุ่มชักชายผ้าแบบนครวัด ตามส่วนอ่ืนของปราสาท เช่น 
ระเบียงคดชั้นใน ที่นางอัปสราทุกองค์ทรงเครื่องเช่นเดียวกับนางอัปสราที่ปราสาทประธานแต่ไม่สวม
สังวาล (ภาพที่ 86) จึงเกิดประเด็นว่า เป็นได้หรือไม่ที่ผู้สวมสังวาลอาจมีบรรดาศักดิ์สูงกว่าผู้ที่ไม่สวม 
จากการตรวจสอบพบว่าภาพสลักเล่าเรื่องขบวนเสด็จพระราชด าเนินของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ที่
ระเบียงคดชั้นนอกของปราสาท ปรากฏภาพสตรีในราชส านักแต่งกายทรงเครื่องเช่นเดียวกับนาง          
อัปสราที่ระเบียงคดชั้นในคือไม่สวมสังวาลซึ่งต่างจากนางอัปสราที่ปราสาทประธาน ดังนั้นข้อ
สันนิษฐานที่ว่าการสวมสังวาลหมายถึงสตรีที่ในชนชั้นสูงนั้นยังมาสามารถสรุปได้แน่ชัด (ภาพท่ี 87) 

การศึกษาจากเครื่องทรงและรูปแบบของศิราภรณ์ ทรงผม สามารถน ามาวิเคราะห์ถึง
ฐานันดรของสตรีได้ ดังที่ปรากฏ ณ ภาพสลักเล่าเรื่อง สตรีที่ประทับนั่งบนเสลี่ยงคานหาม ทรงเครื่อง
งดงามคล้ายกับนางอัปสราที่ปราสาทประธานและระเบียงคดชั้นใน โดยรูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบที่
ปรากฏทั่วไปในปราสาทนครวัด9 ในภาพสลักดังกล่าวมีสตรีเดินตามในขบวนเสด็จ ไม่สวมศิราภรณ์
ใดๆ แต่ใช้การจัดแต่งทรงผมเป็นทรงต่างๆ (ภาพที่ 87) คล้ายกับนางอัปสราที่ปรากฏ ณ ระเบียงคด
ชั้นกลาง ซึ่งมีทรงผมหลากหลายรูปแบบ มักไม่สวมศิราภรณ์และไม่ค่อยสวมเครื่องทรง (ภาพที่ 88) 

จากภาพสลักดังกล่าว สตรีที่นั่งเสลี่ยงเป็นผู้มีบรรดาศักดิ์สูงอาจเป็นเชื้อพระวงศ์หรือ   
พระมเหสี ส่วนสตรีที่เดินตามอาจเป็นนางก านัลที่ท าหน้าที่รับใช้ก็เป็นได้ซึ่งเครื่องทรงของนางอัปสรา 
สามารถน ามาเปรียบเทียบกับภาพสลักเล่าเรื่องที่ระเบียงคดชั้นนอก เพ่ือศึกษาถึงฐานะของนาง           
อัปสราแต่ละองค์ อันจะสะท้อนถึงวิธีชีวิตของสตรีเขมรในสมัยดังกล่าว  
 
 
 
 
 
 

                                           
9 ขวัญใจ เอมใจ, “นางอัปสรนครวัด ผู้หญิงแห่งปราสาทหิน ที่มีตัวตนในหน้า

ประวัติศาสตร์,” เมืองโบราณ 19, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2536): 129. 
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ในบันทึกของโจวต้ากวน ได้กล่าวถึงล าดับชั้นของสตรีในราชนัก มีความว่า 
 

    ...พระเจ้าแผ่นดินทรงมีมเหสี 5 พระองค์  องค์หนึ่งประทับอยู่ที่ปราสาทหลัง
กลาง อีก 4 องค์ อยู่ที่พระมณเฑียรประจ าทิศทั้ง 4 ต่ าลงมา ก็คือพวกสนมและ
นางก านัล ซึ่งข้าพเจ้าได้ยินมาว่ามีอยู่ 3 ถึง 5 พันคนแบ่งออกเป็นชั้นอันดับ... 
พวกสัตรีชาววังยืนเรียงรายตามล าดับสองฟากระเบียงใต้พระบัญชร... ทางเบื้อง
ล่างนั้นเป็นผู้หญิงรับใชง้านเข้าออก เรียกว่า เฉินเกียนหลาน10 มีอยู่ไม่ต่ ากว่าพัน
ถึงสองพันนาง... ผู้หญิงอื่นที่มีฐานะต่ ากว่านี้จะเข้าไปไม่ได้เลย...11 

 
และกล่าวถึงลักษณะผ้านุ่งของแต่ละชนชั้นที่มีความแตกต่าง

ตามยศศักดิ์ ความว่า 
 

...เรื่องผ้านุ่งมีชั้นอันดับอยู่มาก... เฉพาะพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นที่ทรงภูษายก
ดอกได้... ขุนนางผู้ใหญ่และเจ้านายแต่งกายด้วยผ้ายกดอกห่างๆได้  ขุนนาง
ธรรมดาแต่งกายด้วยผ้ายกสองชายได้ ส าหรับในหมู่ราษฎรผู้หญิงเท่านั้นที่ยอม
ให้แต่งได้...12 

 
จากบันทึกของโจวต้ากวน แสดงถึงระบบการแบ่งชนชั้นทางสังคมเขมร โดยใช้ลักษณะ

ผ้านุ่งเพ่ือเป็นเครื่องแสดงยศต าแหน่งของขุนนาง เช่นเดียวกับที่ปรากฏในราชส านักไทย ซึ่งอาจจะ
ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของเขมรก็เป็นได้  

อนึ่ง ในการวิเคราะห์เรื่องการแบ่งชนชั้นทางสังคมเขมรสมัยนครวัดนั้น ในส่วนของ
ลวดลายผ้านุ่งของนางอัปสราไม่สามารถน ามาวิเคราะห์เรื่องชนชั้นทางสังคมได้ เนื่องจาก นางอัปสรา
แทบทุกองค์ล้วนนุ่งผ้านุ่งที่มีลวดลายพ้ืนฐานคล้ายกัน จึงยากที่จะแบ่งฐานะของนางอัปสราผ่านทาง
ลวดลายได้ 

ส าหรับรูปแบบของผ้านุ่งนางอัปสรากลุ่มชักชายผ้าแบบนครวัด เป็นรูปแบบที่ปรากฏใน
ผ้านุ่งนางอัปสราทุกส่วนของปราสาทนครวัดและปรากฏในภาพสลักเล่าเรื่อง อันสะท้อนความส าคัญ
ของรูปแบบดังกล่าว ซึ่งเป็นการยากที่จะแบ่งชนชั้นของสตรีระหว่างนางอัปสราในกลุ่มผ้าเดียวกัน จึง

                                           
10 เฉินเกียนหลาน คือ ศฤงคาร แปลว่า หญิงรับใช้ 
11 โจวต้ากวน, บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี ของ เจินละ, 11. 
12 เรื่องเดียวกัน, 7-8. 
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จ าเป็นต้องน าเครื่องทรงมาวิเคราะห์ร่วมด้วย เนื่องจากเครื่องทรงและศิราภรณ์สามารถแสดงความ
แตกต่างระหว่างชนชั้นได้ เมื่อน าหลักการศึกษาเรื่องรูปแบบผ้านุ่งมาวิเคราะห์ร่วมกับเครื่องทรงมาใช้
กับการศึกษานางอัปสราในกลุ่มผ้านุ่งแบบโจงสั้นอันสะท้อนความแตกต่างระหว่างชนชั้นของนาง          
อัปสรากลุ่มผ้านุ่งแบบโจงสั้นกับนางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งอ่ืนๆได้เด่นชัดยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่านางอัปสรากลุ่มนี้
จะไม่ปรากฏในภาพสลักเล่าเรื่อง แต่จากรูปแบบผ้านุ่งค่อนข้างแน่ชัดว่านางอัปสรากลุ่มนี้เป็นชนชั้น
รับใช้ในสังคมเขมร 

อย่างไรก็ตาม แม้ภาพสลักเล่าเรื่องที่ระเบียงคดชั้นนอก ไม่ปรากฏภาพสลักสตรีที่ นุ่งโจง
สั้น อาจเนื่องจากภาพสลักเล่าเรื่องที่ปราสาทนครวัด มิได้แสดงถึงวิธีชีวิตหรือสภาพสังคมสมัยพระเจ้า
สุริยวรมันที่ 2 ให้เห็นมากนัก จึงปรากฏเพียงภาพสตรีชาววังในขบวนเสด็จที่พอสามารถน ามาศึกษา
เปรียบเทียบได้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ปรากฏภาพการท างานของนางก านัลรับใช้ แต่จากการศึกษารูปแบบ
ผ้านุ่ง นางอัปสรากลุ่มผ้านุ่งโจงสั้น ซึ่งตามข้อสันนิษฐาน สตรีเหล่านี้อาจเป็นเหล่านางก านัลรับใช้ ที่
จ าต้องนุ่งผ้าเป็นแบบโจงสั้นเพ่ือให้สามารถท างานได้สะดวกหรือการนุ่งโจงสั้นแต่งกายทรงเครื่อง
งดงามในฐานะนางร าเพ่ือสร้างความเพลิดเพลินแก่ชนชั้นสูงก็เป็นได้ ดังนั้น นางอัปสรากลุ่มนี้จึงมี
ฐานะด้อยกว่านางอัปสรากลุ่มอ่ืนก็เป็นได้  ซึ่งเป็นการซ้อนกันระหว่างคติเรื่องนางอัปสราที่เป็น
เทพธิดาบนสรวงสวรรค์กับคติเรื่องวรรณะในสังคมเขมรที่แสดงผ่านภาพสลักนางอัปสรา 
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ภาพที่ 85 นางอัปสรา ที่ปราสาทประธาน (ทรงเครื่อง สวมสังวาล)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 86 นางอัปสรา ที่ระเบียงคดชั้นใน (ทรงเครื่อง ไม่สวมสังวาล) 

ไม่สวมสังวาล 

สวมสังวาล 
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ภาพที่ 87  ภาพสลักเล่าเรื่องในขบวนเสด็จพระราชด าเนิน ที่ระเบียงคดชั้นนอก ปราสาทนครวัด   
              (พร้อมภาพขยาย) 

(ก)  นางก านัลรับใช้ ถือฉัตรและสิ่งของ ท าผมเป็นรูปทรงต่างๆคล้ายกับนางอัปสราที่  
        ระเบียงคดชั้นกลาง 
(ข)  สตรีที่มียศสูงประทับบนเสลี่ยง ทรงเครื่องคล้ายกับนาง อัปสราที่ระเบียงคดชั้นใน 

 
  
 
 
 
 

(ก) 
(ข) 
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ภาพที่ 88  นางอัปสรา ที่ระเบียงคดชั้นกลาง  
              (ท าผมทรงต่างๆ คล้ายกับนางก านัลรับใช้ในภาพสลักเล่าเรื่อง) 
 
 
3. ความสัมพันธ์กับต่างชาติ 

ผ้านุ่งนางอัปสราในศิลปะแบบนครวัดมีความพิเศษและแตกต่างกับผ้านุ่งในศิลปะก่อน
หน้าในแง่ของรูปแบบและลวดลาย จากการศึกษาวิวัฒนาการทางด้านการแต่งกายของภาพสลักสตรี
ในละสมัยจะเห็นความเชื่อมต่อของอิทธิพลทางรูปแบบที่มีการส่งต่ออิทธิพลการแต่งกายและรูป
แบบอย่างเป็นระบบ อาจกล่าวได้ว่าการแต่งกายของสตรีในศิลปะสมัยเมืองพระนคร (ก่อนสมัย           
นครวัด) มีรูปแบบจากศิลปะก่อนหน้า จนกระทั่งในศิลปะแบบนครวัดที่ปรากฏรูปแบบและการแต่ง
กายอันแตกต่างจากศิลปะก่อนหน้าอย่างมาก ผ้าลายดอกไม้ ลายตาราง13 ได้ปรากฏขึ้นในสมัยนครวัด
และแพร่หลายไปยังศิลปะยุคหลัง 

ผ้านุ่งสตรีในศิลปะแบบนครวัดไม่ได้สืบทอดรูปแบบและวิวัฒนาการมาจากศิลปะก่อน
หน้า เนื่องจากมีความแตกต่างทั้งทางรูปแบบการนุ่งผ้าและลวดลายของผืนผ้า ดังนั้น รูปแบบการแต่ง

                                           
13 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2539), 32. 
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กายของศิลปะแบบนครวัด อาจไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายในประเทศ แต่เกิดจากปัจจัยภายนอกประเทศ
ก็เป็นได้  

โดยการศึกษาครั้งนี้ได้เปรียบเทียบลักษณะผ้าไหมที่บางเบากับประเทศจีน และลักษณะ
รูปแบบผ้านุ่ง ตลอดจนลวดลายต่างๆ กับประเทศอินเดีย เนื่องจากในสมัยนครวัดทั้ง 2 ประเทศ
ดังกล่าวได้แผ่อิทธิพลทางการค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับความสามารถและ
เทคนิคข้ันสูงในการผลิตผืนผ้าแบบต่างๆ ของทั้งประเทศจีนและประเทศอินเดีย จึงมีความเป็นไปได้ที่
รูปแบบดังกล่าวจะเข้าสู่อาณาจักรเขมร  

3.1 ประเทศจีน 
ในบรรดาภาพสลักนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด ได้ปรากฏผ้านุ่งนางอัปสราที่มี

ลักษณะเป็นเนื้อผ้าบางเบาตัวผ้าเป็นผ้าพ้ืน เรียบไม่มีลวดลาย ปรากฏลวดลายเพียงเฉพาะส่วน
สังเวียนและเชิงผ้า (ภาพที่ 89) ลักษณะผ้าพ้ืนเช่นนี้ชวนให้นึกถึงผ้าไหมพ้ืนของจีน ซึ่งการติดต่อ
สัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรเขมรกับจีนนั้นเกิดได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทางการทูตหรือ
การค้า 

พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่ 17 (พ.ศ.
1656-หลังพ.ศ.1688)14 ในรัชสมัยของพระองค์ได้เริ่มสานสัมพันธ์กับไมตรีกับประเทศจีนขึ้นมาใหม่ 
โดยส่งราชทูตเข้าเฝ้าจักรพรรดิจีนอยู่หลายครั้ง และทางจักรพรรดิจีนได้พระราชทานเกียรติยศอัน
สูงสุดแด่พระเจ้าสุริยวรมันที่ 215 ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ซ่งของจีน 

ราชวงศ์ซ่ง มีอ านาจต่อจากราชวงศ์ถัง ในปี พ.ศ.1503 ตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ไคฟง ใน
ตอนเหนือของจีน16 หรือที่เรียกว่า “ราชวงศ์ซ่งเหนือ” (พ.ศ. 1503-1670)17 ราชวงศ์ซ่งได้สนับสนุน
การค้าทั้งการค้าแบบผ่านรัฐและการค้าแบบเอกชน เมื่อเส้นทางสายไหมประสบปัญหาความวุ่นวาย
ของชนเผ่า ทางรัฐบาลซ่งจึงสนับสนุนให้คนลงมาค้าขายทางตอนใต้ พร้อมทั้งสนับสนุนกองทัพเรื่อเพ่ือ
คุ้มกันการค้า ในสมัยนี้ได้เกิดพัฒนาเทคโนโลยีการเดินเรืออย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงโครงเรือ 

                                           
14 เรื่องเดียวกัน, 416. 
15 มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, พิมพ์ครั้งที่ 4, แปลโดย หม่อมเจ้า 

สุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 63. 
16 ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554), 

624. 
17 Gao Chunming, Chinese dress & adornment through the ages (China: 

CYPI Press, 2010), 300. 
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สร้างเรือขนาดใหญ่ 2 ชั้นมีอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ทั้งของรัฐและเอกชน เทคนิคการเดินเรือก็ได้พัฒนาขึ้น
เช่นกัน มีการปรับปรุงทางเดินน้ าภายใน การก าหนดภาษีอากร การสนับสนุนคณะทูตการค้า
ต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวสนับสนุนการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  จนกระทั่งประมาณ
ปลายปีพุทธศตวรรษท่ี 16 เรือของจีนก็สามารถคุมนา่นน้ าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้18  

ถึงแม้ราชวงศ์ซ่งจะประสบความส าเร็จทางด้านการค้าแต่กลับต้องเผชิญปัญหากับ
ชนเผ่าทางเหนือตลอดช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 จนในที่สุดราชส านักตัดสินใจย้ายลงมาทางใต้ของจีน
เมื่อต้นพุทธศตวรรษท่ี 17 โดยตั้งเมืองหลวงใหม่ที่หางโจว19 หรือที่เรียกกันว่า “ราชวงศ์ซ่งใต้” (พ.ศ.
1670-1822)20 การย้ายราชส านักลงมาทางใต้กลับส่งผลดีให้กับการค้าทางทะเลมากยิ่งขึ้น จีนได้
ติดต่อการค้ากับอินเดียและตะวันออกกลาง21  

ส าหรับเรื่องการแต่งกาย ราชวงศ์ซ่งเป็นยุคที่เรียกว่า “สังคมสมัยใหม่” ลัทธิขงจื๊อ
ใหม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แนวคิดนี้ได้มีผลต่อรูปแบบการแต่งกายของประชาชนอย่างมาก 
จากรูปแบบผ้าไหมที่เคยมีลวดลายดอกไม้มากมายในราชวงศ์ถัง (ภาพที่ 90) สู่ผ้าไหมพ้ืนไม่มีลวดลาย
สะท้อนความประหยัด เรียบง่ายและสมดุลในสมัยราชวงศ์ซ่ง22  

รูปแบบของเสื้อผ้าสตรีสมัยราชวงศ์ซ่งที่ได้รับความนิยมมากคือ “เป้ยจึ” (Beizi) 
ซึ่งเป็นชุดที่มีแขนยาว ล าตัวชุดยาว ตัวชุดเป็นผ้าเรียบไม่มีลวดลาย มีลวดลายเฉพาะตรงขอบเสื้อ
เท่านั้น ตั้งแต่พระมเหสี พระราชินี นางสนมและนางก านัลล้วนสวมชุดเป้ยจึ ถึงแม้ว่าบุตรีของ
ข้าราชการที่ยังไม่สมรสและสตรีที่มีชนชั้นรองลงมาจะไม่สมควรสวมชุดเป้ยจึ แต่พวกเขาก็ยังคงสวม
ชุดนี้เป็นประจ า23  (ภาพท่ี 91) จากหลักฐานทางโบราณคดีได้ขุดพบชุดเป้ยจึที่สุสาน ตัวชุดเป้ยจึยังคง
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ระดับหนึ่งและแสดงให้เห็นถึงตัวผ้าที่เรียบเนื้อผ้าไม่มีลวดลาย ประดับลวดลาย
ตามขอบเสื้อและแขนเสื้อเพียงเล็กน้อย (ภาพที่ 92) ซึ่งรูปแบบดังกล่าวตรงกับลักษณะของชุดเป้ยจึใน
ภาพจิตรกรรมต่างๆ อันแสดงถึงรูปแบบของชุดที่ปรากฏขึ้นจริงในสมัยซ่ง อย่างไรก็ตาม แม้ชุดเป้ยจึ
ส่วนใหญ่มักปรากฏในรูปแบบไม่มีลวดลายใดๆ แต่ส าหรับกลุ่มนักดนตรีในราชส านักซ่งยังคงสวมชุด
เป้ยจึที่มีลวดลายดอกไม้ ซึ่งอาจเป็นข้อยกเว้นเมื่อมีงานพระราชพิธีต่างๆ ก็เป็นได้ (ภาพที่ 93) และ

                                           
18 ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย, 625. 
19 เรื่องเดียวกัน, 624-625. 
20 Gao Chunming, Chinese dress & adornment through the ages, 300. 
21 ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย, 625. 
22 Gao Chunming, Chinese dress & adornment through the ages, 26-27. 
23 Ibid. 97. 
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ด้วยสีของเสื้อผ้าที่น้อยลงท าให้ภาพวาดอันเกี่ยวเนื่องกับผู้คนซึ่งเป็นหลักฐานที่ใช้ในการศึกษารูปแบบ
การแต่งกายของสมัยซ่งจึงมีสีสันน้อยลงเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบสมัยราชวงศ์ถัง (ภาพท่ี 94)  

อนึ่ง แม้ชุดเป้ยจึจะไม่ได้แสดงถึงลักษณะของผ้าไหมที่บางเบาดังที่ปรากฏในผ้านุ่ง
นางอัปสรา แต่ในภาพจิตรกรรมของจักรพรรดิซ่งและพระมเหสีได้ปรากฏ ลักษณะผ้าไหมบางเบาที่
คลุมทับฉลองพระองค์ (ภาพที่ 95) ซึ่งหมายความว่าผ้าแพรไหมยังคงปรากฏอยู่ในสมัยซ่ง ถึงแม้จะ
ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับสมัยราชวงศ์ถัง (ภาพที่ 96) สันนิษฐานว่าผ้าแพรไหมที่เคยปรากฏในสมัยราชวงศ์
ถัง ยังคงปรากฏสืบเนื่องมาในสมัยราชวงศ์ซ่ง แม้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแต่งกายแล้วก็ตาม 

ในด้านการค้า แม้สมัยราชวงศ์ซ่งจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแต่งกายและ
รูปแบบของผืนผ้าสู่ความเรียบง่าย แต่สมัยราชวงศ์ซ่งก็ประสบความส าเร็จในการค้าทางทะเลอย่าง
มาก การปรับเปลี่ยนเส้นทางการค้าบนเส้นทางสายไหมสู่ยุคแห่งการค้าทางทะเล ท าให้ราชวงศ์ซ่ง
สามารถควบคุมการค้าแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดียและตะวันออกกลางได้ และสินค้าที่ขึ้นชื่อ
อย่างมากของจีนคงหนีไม่พ้นผ้าไหม ด้วยความต้องการทางตลาดที่หลากหลาย แต่ละชนชาติต่างมี
ความนิยมในผ้าแต่ชนิด แต่ละแบบ แต่ละลวดลายที่ต่างกัน ในฐานะผู้ผลิตอย่างจีนจึงน่าจะผลิตสินค้า 
อย่างเช่น ผ้าไหม ตามความต้องการของลูกค้า หมายความว่า แม้ราชวงศ์ซ่งจะปรับเปลี่ยนค่านิยมการ
แต่งกายมาสู่ความเรียบง่าย สีสันและลวดลายลดลง แต่ทว่าสินค้าที่เป็นผ้าลวดลายต่างๆ น่าจะยังมี
การผลิตอยู่ตามความต้องการของนานาประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความเป็นไปได้ว่า ผ้านุ่งที่มีท้องผ้า
เป็นผ้าไหมพ้ืนเนื้อบางเบาของนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดอาจเป็นผ้าแพรไหมที่นิยมมาตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์ถัง และสมัยราชวงศ์ซ่งได้น ามาท าเป็นสินค้าขายนานาประเทศก็เป็นได้  

จากเอกสารจีน “หลิงไหวไต่ต้า” เขียนโดย โจวจือไฝ เป็นเอกสารที่กล่าวถึงดินแดน
ทางใต้ของจีน โดยปรากฏค าน าของเอกสารตรงกับ พ.ศ.1721 (ค.ศ.1178) ซึ่งเป็นช่วงก่อนการขึ้น
ครองราชย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้จ าแนกประเทศต่างๆ ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามทิศทางและ
เส้นทางจากประเทศจีน โดยในละกลุ่มเมืองจะเป็นศูนย์กลางการชุมนุมของพ่อค้าและนักเดินทาง โดย
กลุ่มทางตะวันตกเฉียงใต้ได้ปรากฏชื่อกัมพูชา24 แสดงถึงความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากับจีนที่ เคย
ปรากฏตั้งแต่สมัยนครวัดเป็นต้นมา  

ส าหรับความสัมพันธ์ทางด้านการทูต พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงส่งคณะทูตเดินทาง
ไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิจีนอยู่หลายครั้ง โดยคณะทูตชุดสุดท้ายเดินไปเมื่อ พ.ศ.174325 ซึ่งตรงกับสมัย

                                           
24 ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย, 516. 
25 มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, 110. 
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ราชวงศ์ซ่งใต้ของจีน อาณาจักรเขมรยังคงมีความสัมพันธ์อันดีกับจีนอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่สมัย
นควัดจนกระทั่งสมัยบายน  

จารึกที่ปราสาทพระขรรค์ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้กล่าวถึงของสังเวยที่ต้อง
ถวายแด่เทพเจ้าที่ปราสาทพระขรรค์ทุกวัน โดยหนึ่งในเครื่องสังเวยนั้น คือ ผ้าไหมจีนอย่างบางเพ่ือ
ป้องกันยุง ถวายแด่พระบาทของพระโลเกศและเทวดาองค์อ่ืนๆ26 ซึ่งผ้าไหมเนื้อบางเบาของจีนน่าจะ
เป็นผ้าคุณภาพดีและมีคุณค่าพอเพ่ือเป็นถวายแด่องค์เทพ ตามจารึกยังแสดงถึงการปฏิบัติต่อองค์เทพ
ประหนึ่งว่ามีชีวิตเฉกเช่นมนุษย์โดยการน้ าผ้าไปถวายเพ่ือกันยุง จึงมีความเป็นได้ว่าชนชั้นสูงในเขมร
อาจจะใช้ผ้าไหมผืนเบาบางเช่นนี้ ห่มคลุมร่างกายเพ่ือป้องกันยุงก็เป็นได้ โดยผ้าที่นิยมใช้ คือ ผ้าไหม
เนื้อเบาบางจากจีนนั่นเอง 

ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 การค้าของจีนเน้นหนักไปที่การค้าทางทะเล โดย
ผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเข้าสู่มหาสมุทรอินเดีย27 ซึ่งตรงกับปลายรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 (พ.ศ.1724-ราว 1763) และในรัชสมัยของพระโอรสทั้งสองของพระองค์ คือ พระเจ้าอินทรวรมัน
ที่ 2 (หลัง พ.ศ.1763-1786) และพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 (พ.ศ.1768-1838)28 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะคึกคักด้วยการค้าของจีนและความสัมพันธ์ด้านการกับ
จีนยังปรากฏต่อเนื่องมาจนกระทั่งสมัยต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในรัชกาลของพระเจ้าศรีนทรวรมัน 
(พ.ศ.1838-1850)29 พระชามาดา (ลูกเขย) ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 โจวต้ากวนหนึ่งในคณะทูตที่
เดินทางมาจากประเทศจีนในรัชกาลของพระองค์ได้เขียนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรของไว้
มากมายรวมทั้งความสัมพันธ์กับจีนและผืนผ้าที่น าเข้ามาจากจีน 

ในบันทึกของโจวต้ากวนได้กล่าวถึงผืนผ้าที่น าเข้ามาจากประเทศจีน และผ้าแพร
ไหมที่สันนิษฐานว่าจะน าเข้ามาจากจีนอยู่หลายครั้ง ดังนี้ 

 

                                           
26 เรื่องเดียวกัน, 98. 
27 ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย, 626. 
28 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 417. 
29 เรื่องเดียวกัน. 



131 
 

...สิ่งที่เขาอยากได้ อันดับแรก คือทองค าและเงินของชาวจีนถัดไปคือ ผ้า
ไหม ผ้าแพรดิบเนื้อบางและละเอียดสีต่างๆ  ... ผ้าทอด้วยป่านผ้าจากเมือง            
หวางเฉ่า30...31  

...เขาใช้ผ้าคลุมอาหารในพระราชวังใช้ผ้าแพรไหมลายทอง คลุมพระ
กระยาหารล้วนเป็นของถวายจากพ่อค้าชาวเรือทั้งสิ้น...32 

...เขาแกะสลักคานหามเป็นลวดลายต่างๆ แล้วปิดทองหรือเงิน ที่เรียกกัน
ว่าคานหาม ที่มีคานทองหรือเงินเพราะเหตุนี้เอง... คานหามนั้นลางทีเขาก็เพิ่ม
สิ่งของอย่างหนึ่ง คล้ายประทุนเรือ แต่กว้างกว่าเข้าด้วยประดับประดาด้วยผ้า
แพรสีต่างๆ...33 

 
ผ้าแพรไหมลายทองที่ทางราชส านักน ามาคลุมพระกระยาหารล้วนเป็นสิ่งของที่

ได้รับมาจากพ่อค้าชาวเรือ ซึ่งการถวายสิ่งของเช่นนี้อาจเพ่ือให้ทางเขมรอ านวยในด้านการค้า การ
เทียบท่าก็เป็นได้ นอกจากการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและเขมรที่ด าเนินมาอย่าง
ยาวนานตั้งแต่สมัยนครวัดจนกระท่ังสมัยหลังเมืองพระนครแล้ว ในรัชสมัยของพระเจ้าศรีนทรวรมันได้
มีลูกเรือชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานในอาณาจักรเขมร เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์และการค้าที่
คล่องตัว ดังปรากฏในเอกสารของโจวต้ากวน ดังนี้ 

 
...คนจีนที่เป็นพวกลูกเรือ เห็นประโยชน์จากประเทศนั้นที่ไม่ต้องสวมเสื้อผ้า กับ
ธัญญาหารหาง่ายหาผู้หญิงมาเป็นภรรยาก็ได้ง่าย บ้านช่องก็จัดหาได้ง่าย
เครื่องใช้ไม้สอยหาได้ครบถ้วนโดยง่าย การค้าขายก็สะดวกดายจึงมักจะหลบหนี
จากเรือเข้าไปอยู่ในประเทศนั้น...34 

 

                                           
30 อาจารย์ ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช กรุณาแปลจากต าราภาษาจีนได้ความว่า             

หวางเฉ่า คือ ชื่อของพืชชนิดหนึ่งที่มาจากเมืองฉวนโจว น ามาใช้ถักหรือทอเป็นผ้า หมวกและวัสดุ
ต่างๆ   

31 โจวต้ากวน, บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี ของ เจินละ, 27-28. 
32 เรื่องเดียวกัน, 33. 
33 เรื่องเดียวกัน, 33. 
34 เรื่องเดียวกัน, 36. 
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แม้เอกสารหรือหลักฐานระหว่างอาณาจักรเขมรและจีนในสมัยนครวัดจะปรากฏ
เพียงเล็กน้อย เอกสารและจารึกในสมัยหลังนครวัดได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการ
ทูตเรื่อยมาจนกระทั่งสมัยหลังเมืองพระนครอันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยนครวัด
จนกระท่ังสมัยหลังเมืองพระนคร 

อนึ่ง ในเอกสารและจารึกในสมัยหลังนครวัดได้กล่าวถึงผ้าแพรไหมเนื้อบางเบาจาก
จีนอยู่หลายครั้งอันสะท้อนความนิยมในผืนผ้าชนิดนี้ จึงมีความเป็นได้ว่าในสมัยนครวัดอาจจะมีการ
น าเข้าผ้าแพรไหมเนื้อบางหรือผ้าพื้นจากจีน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 89 นางอัปสรา ที่ระเบียงคดชั้นนอก  
             (นุ่งผ้าพื้นเนื้อบางเบาคล้ายกับผ้าแพรไหมของจีน) 
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ภาพที่ 90 ภาพ “Court Ladies Adorning their Hair with Flowers” ของ Zhou Fang  
             (แสดงการแต่งกายของสตรีสมัยราชวงศ์ถัง เสื้อผ้ามีลายดอกต่างๆมากมาย สีสันสวยงาม) 
ที่มา: Gao Chunming, Chinese dress & adornment through the ages (China: CYPI 
Press, 2010), 97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 91 ภาพ “Moon-viewing during a Promenade” สมัยราชวงศ์ซ่ง  
             (สตรีในภาพสวมชุดเป้ยจึที่เรียบไม่มีลวดลาย มีการประดับลวดลายตรงขอบเสื้อ) 
ที่มา: Gao Chunming, Chinese dress & adornment through the ages (China: CYPI 
Press, 2010), 28.  
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ภาพที่ 92 ชุดเป้ยจึ ขุดพบที่สุสานของ Huang Sheng, Fuzhou, Fujian Province, China. 
ที่มา: Gao Chunming, Chinese dress & adornment through the ages (China: CYPI 
Press, 2010), 98. 

 
ภาพที่ 93 ภาพ “Female Court Musicians” สมัยราชวงศ์ซ่ง  
             (เหล่านักดนตรีในราชส านักสวมชุดเป้ยจึสีแดงมีลวดลายดอกไม้เล็กๆตลอดทั้งชุด) 
ที่มา: Gao Chunming, Chinese dress & adornment through the ages (China: CYPI 
Press, 2010), 99. 
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ภาพที่ 94 ภาพ “People and Stories” สมัยราชวงศ์ซ่ง  
             (แสดงให้เห็นถึงรูปแบบและสีสันของเสื้อผ้าประชาชนและข้าราชส านัก ล้วนเป็นผ้าเรียบ 
             ไม่มีลวดลาย เสื้อผ้าของข้าราชส านักมีสีสันมากกว่าเล็กน้อย)  
ที่มา: Gao Chunming, Chinese dress & adornment through the ages (China: CYPI 
Press, 2010), 28-29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 95 ภาพ “Illustrated Classic of Filial Piety for Women” สมัยราชวงศ์ซ่ง  
             (แสดงให้เห็นถึงผ้าไหมเนื้อบางของฉลองพระองค์พระมเหสีแห่งราชวงศ์ซ่ง) 
ที่มา: Gao Chunming, Chinese dress & adornment through the ages (China: CYPI 
Press, 2010), 27. 
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ภาพที่ 96 ภาพ “Court Ladies Adorning their Hair with Flowers” ของ Zhou Fang  
             (แสดงการแต่งกายของสตรีสมัยราชวงศ์ถัง เสื้อคลุมด้านนอกเป็นผ้าแพรไหมเนื้อบางเบา   
             จนเห็นสรีระภายใน คล้ายกับผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด) 
ที่มา: Gao Chunming, Chinese dress & adornment through the ages (China: CYPI 
Press, 2010), 180. 
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3.2 ประเทศอินเดีย 
พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ทรงอุปถัมภ์เหล่าพราหมณ์ในพระราชส านักของพระองค์ ดัง

ปรากฏ ณ ภาพสลักเล่าเรื่องที่ระเบียงคดชั้นนอกของปราสาทนครวัดในภาพสลักเรื่องที่พระองค์ทรง
ประทับอยู่ท่ามกลางข้าราชส านัก รายล้อมไปด้วยเหล่าพราหมณ์ที่มีลักษณะใบหน้ายาว จมูกเล็กงุ้ม 
แสดงให้เห็นว่าเป็นชาวอินเดีย35 อนึ่ง ในภาพสลักขบวนเสด็จพระราชด าเนินของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 
2 ได้ปรากฏเหล่าพราหมณ์ร่วมในด้วย หัวหน้าพราหมณ์จะนั่งเสลี่ยงเฉกเช่นเดียวกับเจ้านายชั้นสูง 
(ภาพท่ี 97)  

ชาวอินเดียใต้ได้เข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานแล้ว โดยชุมชนหรือ
บ้านเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเลของแผ่นดินใหญ่และกลุ่มเกาะในน่าน
ทะเลล้วนรับวัฒนธรรมหลากหลายด้านจากอินเดีย36และวัฒนธรรมอินเดียได้ปรากฏอย่างเด่นชัดใน
ประเทศกัมพูชาและแสดงการติดต่อสัมพันธ์กับชาวเขมรมาช้านาน โดยสมัยนครวัดนั้นร่วมสมัยกับ
ราชวงศ์โจฬะของอินเดียใต ้
 

 
ภาพที่ 97 ภาพสลักเล่าเรื่อง ที่ระเบียงคดชั้นนอก ปราสาทนครวัด 
             (เหล่าพราหมณ์ บ้างถือคัมภีร์และอุปกรณ์ต่างๆ มีหัวหน้าพราหมณ์นั่งในเสลี่ยง) 

                                           
35 มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, 72. 
36 ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย, 384. 
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ส าหรับผ้าอินเดียได้ปรากฏลวดลายดอกไม้ที่ผ้านุ่ง เช่น ประติมากรรมรูปบุคคล
ชายวัสดุท าจากหินอ่อน สภาพเหลือเพียงครึ่งตัวของสมัยเมืองโมเหนโจ-ดาโร (ราว 3,000ปี ก่อน
คริสตกาล)37 (ภาพที่ 98) แม้ว่าลวดลายของผ้านุ่งจะปรากฏในศิลปะอินเดียมาช้านาน แต่ทว่ากลับ
ปรากฏหลักฐานไม่มากนักเนื่องจากงานประติมากรรมส่วนใหญ่ของศิลปะอินเดียมักปรากฏผ้าพ้ืน
เรียบไม่มีลวดลายเสียมากกว่า  

ภาพจิตรกรรมสามารถสะท้อนรูปแบบของผ้านุ่งได้ดีเช่นกัน เนื่องจากบอกถึงสีและ
รูปแบบได้ดีกว่างานประติมากรรม ซึ่งปรากฏหลักฐานในหลายสมัย เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังของ
ถ้ าอชันตา เลขที่ 17 พบจิตรกรรมยังอยู่ในสภาพดี ก าหนดอายุราว พ.ศ. 1003-102338 ในภาพ
จิตรกรรมปรากฏลวดลายผ้านุ่งที่เป็นริ้ว (ภาพที่ 99) และเสื้อลายดอกสีเขียวของนางพยาบาลที่ดูแล
รับใช้พระราชินี39 (ภาพที่ 100) สะท้อนถึงลวดลายของผ้านุ่งในศิลปะอินเดียที่ยังคงปรากฏในแต่ละ
ยุคสมัย ถึงจะไม่พบมากแต่ก็พอที่จะสันนิษฐานได้ว่าลวดลายเหล่านี้น่าจะเป็นผืนผ้าจริงเพราะมัก
ปรากฏร่วมกับบุคคล ซึ่งช่างผู้วาดน่าจะได้รับแรงบันดาลใจทางด้านรูปแบบจากผืนผ้าจริงที่ร่วมสมัย
เช่นเดียวกับผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดก็เป็นได้ 

ส าหรับภาพจิตรกรรมในสมัยพระเจ้าราชราชาโจฬะที่ 1 (พ.ศ. 1528-1557) ที่
วิหารพระศิวะที่ ตัญจาวูร์ ชื่อ ราชะราเชศวร หรืออีกชื่อหนึ่ง พฤหธิศวร (Brihadishvara)40 ปรากฏ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่รูปพระศิวะนาฏราช ทรงนุ่งผ้าแบบโจงสั้น สีเหลืองลายดอกสีน้ าเงิน 
สังเวียนสีแดง ตัวผ้าพาดไปถึงพระอังสาซ้าย (ภาพที่ 101) อันสะท้อนว่าในสมัยราชวงศ์โจฬะในพุทธ
ศตวรรษท่ี 16 ได้ปรากฏผ้านุ่งลวดลายดอกไม้เล็กๆ เช่นกัน 

ถึงแม้ว่างานจิตรกรรมร่วมสมัยนครวัดจะไม่ปรากฏหลักฐานเท่าไหร่นัก แต่ภาพ
จิตรกรรมสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 หลัง ได้ปรากฏภาพจิตรกรรมมากมายที่แสดงความงดงามของ
ลวดลายผืนผ้าต่างๆ เช่น ลายตาราง ลายดอกไม้ เป็นต้น (ภาพที่ 102) ซึ่งคล้ายกับลวดลายผ้านุ่งนาง
อัปสราที่ปราสาทนครวัด มีความเป็นได้ว่ารูปลวดลายต่างๆ อาจปรากฏและสืบเนื่องมาตั้งแต่
สมัยโจฬะก็เป็นได้ 

                                           
37 Mario Bussagli, 5000 Years of the Art of India (New York: Harry N. 

Abrams, 19--?), 46-47. 
38 Mira Seth, Indian painting: The great mural tradition (New York: 

Abrams, 2006), 42. 
39 Ibid. 40. 
40 ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย, 413-414. 
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อนึ่ง ส าหรับเส้นทางการค้าจากอินเดียสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในราชวงศ์โจฬะ
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์โจฬะทั้ง 2 พระองค์ คือ พระเจ้าราชราชา-
โจฬะที่ 1 และพระเจ้าราเชนทรโจฬะที่ 1 ทรงมีนโยบายที่จะขยายการค้าสู่น่านน้ าเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้41 จนกระทั่งในรัชสมัยของพระเจ้ากุโลตตุงคะโจฬะที่ 1 (พ.ศ.1614 -1665) ได้ทรงเผยแผ่
อ านาจทางเศรษฐกิจในน่านน้ าทางทะเลถึงแม้อาณาจักรในยุคพระองค์จะเล็กลงก็ตาม42 พระองค์ยัง
ทรงสานต่อนโยบายทางการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังทรงส่งคณะทูตการค้าไปยังจีน43 ซึ่ง
ตรงกับสมัยราชวงศ์ซ่งของจีน ในช่วงเวลาดังกล่าวคงเป็นช่วงที่การค้าทางทะเลรุ่งเรืองอย่างมาก 
เนื่องจากสองอารยธรรมทั้งจีนและอินเดียต่างมีศักยภาพทางการค้าและมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
จึงไม่แปลกหากสินค้าจากจีนและอินเดียจะหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความ
เป็นได้ว่าผืนผ้าที่มีลวดลายต่างๆ น่าจะกลายเป็นสินค้าส่งออกของอินเดียสู่อาณาจักรเขมรในรัชสมัย
ของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และรูปแบบผ้านุ่งดังกล่าวได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยนครวัดเรื่อยมาก
จนกระท่ังยุคหลังเมืองพระนครก็เป็นได้ 

จากบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ โจวต้ากวนได้กล่าวถึงการ
น าเข้าผ้าจากต่างประเทศ มีความว่า 

 
...ภูษาของพระเจ้าแผ่นดินมีมูลค่าเป็นเงิน 3 ถึง 4 ต าลึงเป็นภูษาที่สวยงาม

และประณีตอย่างที่สุด แม้ว่าในประเทศจะทอผ้าได้เอง ก็ยังมีมาจากเสียนหลอ
และจ้างเฉิง ที่มาจากทะเลตะวันตก44 มักจะเป็นผ้าชนิดเลิศ เพราะเนื้อละเอียด
และฝีมือประณีต...45 

  

                                           
41 เรื่องเดียวกัน, 414. 
42 เรื่องเดียวกัน, 418. 
43 เรื่องเดียวกัน, 370. 
44
【元】周达观原著、夏鼐校注《真腊风土记校注、西游、异城志》，(北

京：中华书局，2000), 76-87. อาจารย์ ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช กรุณาแปลจากต าราภาษาจีน
ได้ความว่า เสียนหลอ คือ สยาม, จ้างเฉิง คือ จามปา (เวียดนามปัจจุบัน), ทะเลตะวันตก คือ ประเทศ
อินเดีย 

45 โจวต้ากวน, บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี ของ เจินละ, 7. 
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จากบันทึกของโจวต้ากวน ผ้าเนื้อดีส าหรับพระเจ้าแผ่นดิน อาจเป็นผ้าที่น าเข้ามา
จากประเทศอินเดีย46 และเป็นผ้าส าหรับชนชั้นสูง เนื่องจากความงามและความประณีตของผ้า จึง
น ามาเป็นเครื่องบอกฐานะของผู้สวมใส่อีกประการหนึ่ง โดยนิยมสวมใส่ส าหรับขุนนางและสตรี เป็น
ผ้ายกดอกห่างๆ หรือผ้ายกสองชาย ซึ่งตรงกับรูปแบบผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด  

ถึงแม้ระยะเวลาระหว่างสมัยนครวัดและบันทึกของโจวต้ากวนจะห่างกันราว 200 
ปี แต่สภาพสังคม ค่านิยมและประเพณีไม่ได้แตกต่างจากกันนัก ดังที่สามารถเปรียบเทียบได้จาก
หลักฐานต่างๆ ดังนั้น การน าเข้าผืนผ้ามาจากประเทศอินเดีย ในรัชสมัยพระเจ้าศรีนทรวรมัน 47 มี
รูปแบบไม่แตกต่างจากรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 จึงมีความเป็นได้ว่า การค้าผ้าระหว่าง
อาณาจักรเขมรและอินเดียได้ปรากฏขึ้นอย่างน้อยในสมัยนครวัด และมีการติดต่อเรื่อยมาจนกระทั่ง
สมัยหลังเมืองพระนคร 

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับโครงสร้างของผ้าส่าหรีในสตรีอินเดีย  มีท้องผ้า  
สังเวียนและเชิงด้านเดียวและแบ่งเป็นช่องๆ เช่นเดียวกับผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด ซึ่งส่าหรี
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศอินเดียจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน บางพ้ืนที่เน้นสังเวียนขนาดใหญ่ 
บางพ้ืนที่เชิงผ้ามีขนาดใหญ่ แต่ทว่า ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศอินเดีย อันได้แก่ รัฐคุชราต,          
รัฐราชสถาน, รัฐหรยาณา แถบตะวันตกของรัฐอุตตรประเทศและแถบตะวันตกของของรัฐมัธย -
ประเทศ48 (ภาพลายเส้นที่ 10) ซึ่งคล้ายกับผ้านุ่งจากเมืองคุชราช ประเทศอินเดีย ที่ผลิตส าหรับตลาด
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ในช่วงพุทธศตวรรษ 2449 หากต่างกันที่ผ้านุ่งสมัยนี้มีเชิงทั้ง 2 ด้าน  

จากรูปแบบดังกล่าวอาจสะท้อนความเป็นไปได้ 2 ประการ คือ 
1. ผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด อาจรับรูปแบบและลวดลายผ้านุ่งมาจากผ้า

ที่คล้ายกับผ้าส่าหรีของอินเดียก็เป็นได้ จึงมีโครงสร้างผ้าเหมือนกัน  
2. รูปแบบผ้านุ่งที่น าเข้ามาจากอินเดีย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 อาจสะท้อนถึง   

วัฏจักรทางด้านแฟชั่น รูปแบบที่เคยปรากฏในสมัยนครวัดได้กลับมาเป็นที่นิยมอีก ในสมัยพุทธ
ศตวรรษท่ี 24 แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนเชิงผ้าเพิ่มเป็น 2 ด้านตามความนิยมในแต่ละสมัยก็เป็นได้ 

                                           
46 John Guy, Woven Cargoes Indian Textiles in the East (London: 

Thames and Hudson, 1998), 58. 
47 โจวต้ากวน, บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี ของ เจินละ, 37.  
48 Linda Lynton, The Sari: styles, patterns, history, techniques (United 

Kingdom: Thames & Hudson, 2002), 25. 
49 John Guy, Woven Cargoes Indian Textiles in the East, 59. 
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ภาพที่ 98 ประติมากรรมบุคคลสมัยโมเหนโจ-ดาโร (นุ่งผ้าลายดอกพาดที่หัวไหล่ซ้าย) 
ที่มา: Mario Bussagli, 5000 Years of the Art of India (New York: Harry N. Abrams, 19--
?), 46-47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 99 จิตรกรรมจากถ้ าอชันตา เลขที่ 17 (บุคคลในภาพนุ่งผ้าลายริ้ว) 
ที่มา: Mira Seth, Indian painting: The great mural tradition (New York: Abrams, 
2006), 42. 
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ภาพที่ 100 จิตรกรรมที่ถ้ าอชันตา เลขที่ 17 (บุคคลในภาพนุ่งเสื้อผ้าลายดอกเล็กๆ) 
ที่มา: Mira Seth, Indian painting: The great mural tradition (New York: Abrams, 
2006), 40. 
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ภาพที่ 101 จิตรกรรมพระศิวะนาฏราช ที่วิหารพฤหธิศวร  
               (ทรงนุ่งผ้าสีเหลืองลายดอกสีน้ าเงินสังเวียนสีแดง พาดถึงพระอังสาซ้าย) 
ที่มา: Mira Seth, Indian painting: The great mural tradition (New York: Abrams, 
2006), 85. 
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ภาพที่ 102  จิตรกรรมสมัยวิชัยนคร (Vijayanagara) Leepakshi Temple  
                 (เหล่าพระสหายของพระนางปราวตี นุ่งส่าหรีลายดอกไม้และลายตาราง) 
ที่มา: Mira Seth, Indian painting: The great mural tradition (New York:  Abrams, 
2006), 102. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพลายเส้นที่ 10 แสดงโครงสร้างผ้าส่าหรีของแคว้นคุชราช ในพุทธศตวรรษท่ี 24  
ที่มา: Linda Lynton, The Sari: styles, patterns, history, techniques (United Kingdom: 
Thames & Hudson, 2002), 14. 
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4. ผ้านุ่งนางอัปสรากับผืนผ้าจริง 

ในหัวข้อนี้มีจุดประสงค์เพ่ือน าข้อมูลการศึกษา วิเคราะห์ลวดลายและรูปแบบของผ้านุ่ง
นางอัปสราที่ปราสาทนครวัดมาเปรียบเทียบกับผืนผ้าจริง โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักฐานต่างๆ 
เพ่ือหาข้อสันนิษฐานถึงชนิดของผืนผ้าที่น่าจะเคยปรากฏในสมัยนครวัด เพ่ือให้เข้าใจถึงสภาพสังคม 
การแต่งกาย และค่านิยมในผืนผ้าสมัยนั้น  

ถึงแม้ผ้านุ่งพื้นเรียบของนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด จะชวนให้นึกผ้าไหมที่บางเบาของ
จีน เนื่องจากเป็นผู้ผลิตผ้าไหมที่โด่งดังและมีปริมาณมากแล้ว แต่ส าหรับอินเดีย ฃสามารถผลิตผ้าไหม
และผ้าฝ้าย (ซึ่งเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงและสามารถผลิตได้ปริมาณมาก)50 อาจกล่าวได้ว่าประเทศอินเดีย
สามารถผลิตผืนผ้าได้หลายชนิดและหลายรูปแบบ ซึ่งผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดอาจสะท้อน
ผืนผ้าสตรีสมัยนครวัด ที่แตกต่างกันหลายชนิดก็เป็นได้ 

จากรูปแบบผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด สามารถเปรียบเทียบจากลักษณะผืนผ้า
แต่ละชนิด ได้ดังนี้ 

4.1 ผ้ายก 
ผ้ายก คือลักษณะการทอยกลายผ้าให้นูนออกมา โดยอาจใช้วัสดุต่างๆ เช่น ไหม  

ฝ้ายหรือเส้นโลหะ (ไหมทองหรือไหมเงิน) ลวดลายที่ได้จากผ้ายกจะมีความสวยงามคมชัด โดยเฉพาะ
ลายประเภทเลขาคณิตจะคมชัดมาก จากบันทึกของโจวต้ากวน ได้กล่าวถึงผ้ายกดอกว่าเป็นพระภูษา
ทรงของพระเจ้าแผ่นดินและขุนนางในราชส านัก51 อันสะท้อนว่าผ้ายกได้ปรากฏหลักฐานอย่างน้อยใน
พุทธศตวรรษที่ 19   

ในพุทธศตวรรษที่ 24 ประเทศกัมพูชาได้น าเข้าผ้ายกจากอินเดียเช่นเดียวกับ
ประเทศไทย โดยลักษณะผ้านุ่งมีลักษณะคล้ายกับผ้ายกของไทย คือ มีโครงสร้างผ้าแบบผ้าอินเดีย มี
เชิง 2 ด้าน และทอยกด้วยไหมเงินหรือไหมทอง น่าจะเป็นผ้าที่ใช่ในราชส านัก (ภาพที่ 103)  ปัจจุบัน
ผ้ายกถูกน ามาใช้ในประเพณีแต่งงาน นาฏศิลป์และพระราชพิธีต่างๆ52  

                                           
50 The James H. W. Thompson Foundation Symposium papers, 

Through the thread of time: Southeast Asian textiles, edited by Jane Puranananda 
(Bangkok: River Books, 2004), 11. 

51  โจวต้ากวน, บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี ของ เจินละ, 7-8. 
52 Gillian Green, Tradition Textiles of Cambodia: cultural threads and 

material heritage (Bangkok: River Books, 2003), 89-90. 
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อนึ่ง จากรูปแบบผ้ายก หากมีการทอยกลวดลายเต็มท้องผ้า จะท าให้ตัวผ้ามีความ
หนาจนไม่สามารถมองเห็นสรีระภายในได้  ซึ่งต่างกับภาพสลักนาง อัปสราที่ปราสาทนครวัด           
อย่างไรก็ตาม ลักษณะการทอผ้าผ้ายก อาจทอแบบพ้ืนที่ตรงกลางเป็นผ้าพ้ืนและทอยกลายที่เชิง ซึ่ง
ผ้าส่าหรีของอินเดียในปัจจุบันก็ปรากฏการทอผ้ารูปแบบนี้ (ภาพท่ี 104) และวิธีการทอแบบนี้จะได้ทั้ง
ความบางของเนื้อผ้าและลวดลายตามท่ีต้องการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 103 ผ้ายกของประเทศกัมพูชา ทอยกลายลายประจ ายามก้านแย่ง พื้นสีน้ าเงิน อายุราวปลาย              
               พุทธศตวรรษที่ 24 (มีโครงสร้างผ้าคล้ายกับผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด) 
ที่มา: Gillian Green, Tradition Textiles of Cambodia: cultural threads and material 
heritage (Bangkok: River Books, 2003), 91. 



147 
 

 
 

ภาพที่ 104 ส่าหรีผ้ามัสลิน (ผ้าฝ้าย) ของประเทศอินเดีย สีชมพูเนื้อบางเบา ทอยกลายสีแดงท่ีเชิง   
               และสังเวียน (พร้อมภาพขยายลวดลายที่สังเวียน) 
ที่มา: Linda Lynton, The Sari: styles, patterns, history, techniques (United Kingdom: 
Thames & Hudson, 2002), 59. 
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4.2 ผ้าพิมพ์ลาย 
ผ้าพิมพ์ลาย เป็นผ้าที่มีลวดลายซ้ าๆกัน อันเกิดจากการพิมพ์ลวดลายลงบนผ้าด้วย

แม่พิมพ์ (Block) ซึ่งผ้าพิมพ์ลายนั้นไม่มีใครทราบถึงที่มาหรือต้นก าเนิดว่ามาจากที่ใด แต่ในปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 8 ภาพจิตรกรรมที่ถ้ าอชันตา ได้แสดงลักษณะผ้านุ่งที่มีลวดลายซ้ าๆกัน อันปรากฏ
หลักฐานว่าอย่างน้อยได้ปรากฏหลักฐานผ้าพิมพ์ลายในสมัยนี้แล้ว53 และได้ขุดพบผ้าพิมพ์ลายของ
อินเดียจากสุสานของอียิปต์ ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 1654 อันสะท้อนว่านอกจากผ้าพิมพ์ลาย
จะปรากฏหลักฐานอย่างต่อเนื่องแล้ว การค้าของอินเดียยังได้แผ่ไปถึงอียิปต์ อันแสดงถึงศักยภาพ
ทางด้านการค้าและคุณภาพของอินเดียอันเป็นที่ต้องการของตลาดโลก อนึ่ง ภาพจิตรกรรมพระศิวะ
นาฏราช ที่วิหารพฤหธิศวร ทรงนุ่งผ้าสีเหลืองลายดอกสีน้ าเงิน ในพุทธศตวรรษที่ 16 สมัยราชวงศ์
โจฬะ แสดงลักษณะลายดอกซ้ าๆกัน ซึ่งน่าจะเกิดจากการพิมพ์ลายของผ้าพิมพ์ลายเช่นกัน (ภาพที่ 
101)  

ผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดมีลวดลายท้องผ้าที่เป็นลายซ้ าๆกัน อันคล้ายกับ
ลักษณะของผ้าพิมพ์ลาย ถึงแม้ว่าในศิลปะแบบนครวัดจะไม่ค่อยปรากฏหลักฐานของผ้าพิมพ์ให้เห็น
เด่นชัดนัก แต่ในศิลปะแบบบายนที่ปราสาทบายน ได้ปรากฏลวดลายผ้าม่าน คล้ายกับลายแก้ว
ชิงดวง55 (ภาพท่ี 105) จากการขุดค้นที่สุสานของอียิปต์ ก าหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 พบ
ผ้าจากเมืองคุชราตของอินเดีย56 ซึ่งเป็นผ้าพิมพ์57ลายแก้วชิงดวง (ภาพที่ 106)  เช่นเดียวกับลวดลาย
ผ้าม่านที่ปราสาทบายน และลวดลายดังกล่าวยังปรากฏบนพระภูษาของพระคเณศ ที่มีมีหลังพระ
เศียรเป็นหน้ากาล ศิลปะแบบชวา ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 เช่นเดียวกัน58  (ภาพที่ 107)  
อาจกล่าวได้ว่า ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ผ้าพิมพ์ลายจากประเทศอินเดียได้แผ่อ านาจทางการค้าไป
จนถึงอียิปต์ ชวาและเขมร โดยลายแก้วชิงดวงอาจเป็นลายที่ได้รับความนิยมในสมัยนั้นก็เป็นได้  

                                           
53 Linda Lynton, The Sari: styles, patterns, history, techniques, 25. 
54 Ibid. 26. 
55 พระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทวาภินิมมิต), สมุดต าราลายไทย (กรุงเทพฯ: นคร

เขษมบุ๊คสโตร์, 2517), .?. (ลายที่ 49) 
56 John Guy, Woven Cargoes Indian Textiles in the East, 62. 
57 Gillian Green, Tradition Textiles of Cambodia: cultural threads and 

material heritage, 40. 
58 John Guy, Woven Cargoes Indian Textiles in the East, 62. 
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ถึงแม้ว่า หลักฐานที่น ามาเชื่อมโยงกับรูปแบบผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดจะ
พบน้อยมากก็ตาม แต่จากการสันนิษฐานรูปแบบของผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดจากอาจจะ
เป็นรูปแบบของผ้าพิมพ์ลายก็เป็นได้ เนื่องจากผ้าพิมพ์ลายสามารถก าหนดรูปแบบของลวดลาย
หลากหลาย เช่น ลายดอกไม้ ลายเลขาคณิตต่างๆ ลายตาราง ลายเส้นตรง เป็นต้น อนึ่ง สมัยบายน
ยังคงปรากฏรูปแบบลวดลายผ้านุ่งที่สืบทอดมาจากนครวัด ลักษณะหรือชนิดของผ้านุ่งก็อาจจะได้รับ
การสืบทอดมาเช่นเดียวกัน 

 

 
ภาพที่ 105 ภาพสลักลายแก้วชิงดวง ศิลปะแบบาบายน ที่ปราสาทบายน  
              (แสดงลักษณะชองลวดลายผ้าม่านที่ปิดลงมากึ่งหนึ่งของหน้าต่าง) 
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ภาพที่ 106 ผ้าพิมพ์ลายแก้วชิงดวงจากอินเดีย ขุดพบที่สุสานของอียิปต์ ราวพุทธศตวรรษที่ 18 
ที่มา: Gillian Green, Tradition Textiles of Cambodia: cultural threads and material 
heritage (Bangkok: River Books, 2003), 41. 

 
ภาพที่ 107 พระคเณศในศิลปะแบบชวา พุทธศตวรรษที่ 18 พระภูษาสลักลายแก้วชิงดวง  
              (พร้อมภาพขยาย) 
ที่มา: John Guy, Woven Cargoes Indian Textiles in the East (London: Thames and 
Hudson, 1998), 63. 
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จากข้อสันนิษฐานรูปแบบผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะ
เป็นผ้ายกและผ้าพิมพ์ลาย โดยเฉพาะผ้าพิมพ์ลายที่พบหลักฐานการผลิตและการค้าใกล้กับสมัย            
นครวัดประกอบกับวิธีการผลิตผ้าพิมพ์ลายที่สามารถประดิษฐ์ลวดลายได้หลากหลายอันสอดคล้องกับ
ลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราที่มีลวดลายหลากหลายและเป็นลายซ้ ากันทั้งผืน 

ส าหรับผ้ามัดหมี่59ก็สามารถที่จะผลิตลวดลายต่างๆได้เช่นกัน แต่ลักษณะของลายมักจะ
ไม่คมและไม่สามารถผลิตลวดลายได้หลากหลายเท่ากับผ้าพิมพ์ลาย จึงสันนิษฐานว่าผ้ามัดหมี่อาจจะ
ไมไ่ด้เป็นผ้านุ่งของนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดก็เป็นได้  

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศกัมพูชามีความสาสมารถในการทอผ้าแบบต่างๆ โดย
เป็นผลิตภายในประเทศและผ้ามัดหมี่ก็ยังปรากฏการทออย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเป็นวัฒนธรรมร่วม
ระหว่างคนเขมรกับคนไทยแทบภาคอีสาน เนื่องจากมีความสามารถในการทอผ้ามัดหมี่ก็เป็นได้ ส่วน
ผ้ายกในประเทศกัมพูชาก็ยังคงปรากฏการทอสืบเนื่องเช่นกัน โดยน าเข้าวัสดุต่างๆ จากต่างประเทศ 
เช่น ไหมชั้นดีจากประเทศญี่ปุ่นเป็นต้น60  

ในปัจจุบันตลาดการผ้าไม่ได้เป็นของเฉพาะจีนหรืออินเดียอีกต่อไป เมื่อความสามารถ 
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบัน เอ้ืออ านวยต่อการผลิตผ้าภายในประเทศ ตลอดลด
การขาดดุลทางการค้าในการน าเข้าผ้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอินเดีย ดังที่ประเทศใน
แถบยุโรป เช่น กฎหมายที่โดยประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.225361 ได้ออกกฎหมายห้ามน าเข้าจาก
ประเทศอินเดียเนื่องจากเป็นคู่แข่งผ้าขนสัตว์ในประเทศ สิ่งเหล่านี้ล้วนท าให้อาณาจักรการค้าผ้าใน
ประเทศอินเดียลดลง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันรูปแบบผ้านุ่งจะเปลี่ยนไป แต่ในประเทศอินเดียยังคงรูปแบบ
การนุ่งส่าหรีและการทอผ้า ผลิตผ้าต่างๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ จึงมี
ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบผ้าส่าหรีจากประเทศอินเดียในปัจจุบัน มาศึกษาเปรียบเทียบกับ
รูปแบบผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด เพ่ือศึกษาถึงความเป็นได้ของรูปแบบและชนิดผ้านุ่ง 

                                           
59 ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตผ้าทอที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในประเทศกัมพูชา

ปัจจุบัน 
60 Gillian Green, Tradition Textiles of Cambodia: cultural threads and 

material heritage, 90. 
61 ณัฎฐภัทร จันทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: 

ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2545), 9-10. 
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นางอัปสราที่ปราสาทนครวัด มีรูปแบบและลวดลายของผ้านุ่ง ที่แตกต่างจากศิลปะก่อน

หน้า สามารถแบ่งรูปบแบบผ้านุ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
1. กลุ่มชักชายผ้าแบบนครวัด เป็นผ้านุ่งกลุ่มใหญ่และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะ

แบบนครวัดและปรากฏผ้านุ่งรูปแบบเดียวกันในภาพสลักเล่าเรื่องสตรีในราชส านักในขบวนเสด็จ       
พระราชด าเนินของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ที่ระเบียงคดชั้นนอก เป็นไปได้ว่าผ้านุ่งกลุ่มชักชายผ้าแบบ
นครวัดเป็นผ้านุ่งที่ใช้จริงในราชส านักเขมรสมัยนครวัด ผ้านุ่งกลุ่มนี้ปรากฏถึงศิลปะแบบนครวัดตอน
ปลายและไม่พบในศิลปะแบบบายน 

2. กลุ่มผ้าพับป้ายพร้อมผ้าชิ้นพิเศษ เป็นกลุ่มรองลงมาพบมากที่ปราสาทประธานและ
พบบางองค์ที่โคปุระทิศตะวันตก จากการศึกษาภาพสลักเล่าเรื่องที่ระเบียงคดชั้นนอกมาปรากฏ
รูปแบบผ้านุ่งกลุ่มชักชายผ้าพร้อมผ้าชิ้นพิเศษแต่จากการที่ผ้านุ่งกลุ่มนี้ได้ส่งอิทธิพลไปยังศิลปะแบบ
บายน ก็สะท้อนได้ว่า ผ้านุ่งกลุ่มชักชายผ้าพร้อมผ้าชิ้นพิเศษอาจมีการใช้นุ่งจริงตั้งแต่สมัยนครวัดแต่ไม่
เป็นที่นิยมเท่าไหร่จนกระทั่งกลับมาได้รับความนิยมอย่ามากในสมัยศิลปะแบบบายน 

3. กลุ่มผ้านุ่งโจงสั้น จากการส ารวจเก็บข้อมูลพบทั้งหมด 12 องค์ กระจายตามส่วน
ต่างๆ ของปราสาท ยกเว้นที่ปราสาทประธาน ระเบียงคดชั้นในและระเบียงคดชั้นกลาง ผ้านุ่งกลุ่มนี้มี
รูปแบบและเทคนิคการนุ่งที่หลากหลาย รูปแบบดังกล่าวอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น นุ่งสั้นเพ่ือความ
คล่องตัวในการร่ายร าหรือท างานรับใช้ อันเป็นการซ้อนทับของคติเรื่องนางอัปสราที่เป็นนางฟ้าบน
สรวงสวรรค์กับสตรีในราชส านักเขมรที่มีการแบ่งชนชั้นของสตรีแต่ละคน  

4. กลุ่มผ้านุ่งเลียนแบบศิลปะแบบบาปวน พบเพียง 1 องค์ที่บรรณาลัยชั้นนอกอาคาร
หลังทิศเหนือ ตัวผ้านุ่งพยายามเลียนแบบศิลปะแบบบาปวน และเครื่องประดับศีรษะที่ได้อิทธิพลจาก
ศิลปะแบบนครวัด ผ้านุ่งกลุ่มนี้อาจเกิดจากความชื่นชอบส่วนตัวของช่างผู้สลัก แต่รูปแบบไม่ใช่ศิลปะ
แบบบาปวนแท้เพราะด้วยระห่างของเวลากับรูปแบบศิลปะที่แปรเปลี่ยนจึงท าให้ เกิดการผสมผสาน
ระหว่างศิลปะแบบนครวัดและศิลปะแบบบาปวน อนึ่ง การที่ช่างสามารถสลักนางอัปสราที่แตกต่าง
แบบแผนของนางอัปสราทั้งหมดไว้ที่บรรณาลัยชั้นนอกได้ อาจเพราะตัวอาคารอยู่นอกเส้นทางหลักที่
จะมุ่งหน้าสู่ปราสาทประธานจึงยากต่อการพบเห็น 

บทที่ 6 
บทสรุป 
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ส่วนลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดปรากฏลวดลายที่หลากหลาย เช่น ลาย
ดอกไม้ ลายตารางและลายเส้นตรง เป็นลายพ้ืนฐานของลายท้องผ้า ส่วนลายเชิงผ้าประกอบด้วย
ลวดลายที่หลายและมักค่ันด้วยลายเม็ดประค า ซ่ึงลวดลายต่างๆ ได้ส่งอิทธิพลไปยังศิลปะสมัยหลัง 

จากรูปแบบและลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราสามารถน าไปสู่การวิเคราะห์ศึกษาบริบททาง
สังคม เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ปรากฏผ่านลวดลายดอกไม้ ลายตารางและลวดลายต่างๆ 
หรือแม้กระทั่งภาพสลักที่สะท้อนถึงผ้าไหมพ้ืนบางเบาบนผ้านุ่งนางอัปสรา สอดคล้องกับช่วงเวลาที่
ทางราชวงศ์ของจีนและราชวงศ์โจฬะของประเทศอินเดีย ได้แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการค้าใน
แถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และด้วยปัจจัยนี้เอง จึงมีผลให้ให้รูปแบบและผืนผ้าอันเป็นสินค้า
ของอินเดียได้หลั่งไหลเข้าเขมร และเป็นผลให้รูปแบบผ้านุ่งสตรีสมัยนครวัดได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 

รูปแบบผ้านุ่งนางอัปสรา ที่มีโครงสร้างผ้า เช่น ท้องผ้า สังเวียน และเชิงผ้าเพียงด้าน
เดียว คล้ายกับรูปแบบของผ้าส่าหรีในอินเดีย ที่ปรากฏเชิงผ้าเพียงด้านเดียว เนื่องจากเชิงผ้าอีกด้าน
ถูกพับอยู่ด้านใน จึงไม่จ าเป็นต้องมีเชิงผ้า 2 ด้าน  

แม้การผ้าจากอินเดียสู่เขมรในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผ้านุ่ง
เป็นเชิง 2 ด้าน อาจเนื่องจากการเปลี่ยนทางด้านค่านิยมทางสังคมก็ตาม แต่ลักษณะโครงสร้างผ้าที่
เคยปรากฏในสมัยนครวัดยังคงสืบเนื่องมากระทั่งช่วงเวลานี้  

ลวดลายและรูปแบบผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด นอกจากจะสะท้อนถึงฝีงานช่าง
ชั้นครู ที่สลักเสลานางอัปสราได้สวยงามราวกับมีชีวิต แต่ลวดลายผ้าที่ช่างบรรจงสลักตลอดจนเก็บ
รายละเอียดของลวดลายอย่างดี สามารถน าไปสู่ผลการศึกษาทางด้านรูปแบบ ค่านิยม บรรทัดฐาน
ทางสังคม วิถีชีวิต ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยนครวัด และท าให้เราเข้าใจถึงสภาพ
สังคมในสมัยนครวัดได้อีกมุมหนึ่ง 
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รายการอ้างอิง 
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