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 มณฑล  ประภากรเกียรติ: ศิลปกรรมสะทอนความเปนชุมชนลาวในเขตอําเภอหลมสัก 
และอําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.ประภัสสร ชูวิเชียร.  
232 หนา. 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาศิลปกรรมในเขตอําเภอหลมสักและหลมเกา โดย
ทําการสํารวจวัดทั้งหมดในเขตพื้นที่ดังกลาว เพื่อวิเคราะหรูปแบบศิลปกรรมที่สะทอนลักษณะงาน
ชางลาวออกมา นําไปสูการกําหนดอายุศิลปกรรม เพื่อใหทราบถึงอายุของชุมชนชาวลาวที่มาต้ัง
ถิ่นฐานอยู ณ อําเภอหลมสักและหลมเกาแห
 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 1. ศิลปกรรรมที่พบในเขตอําเภอหลมสักและหลมเกาโดยสวนใหญแลว เปนศิลปกรรม
ที่ไดรับอิทธิพลศิลปะลาว โดยมีงานประดับตกแตงจากงานชางญวนสมัยหลังพ.ศ.2463 ศิลปกรรม
เหลานี้มีพัฒนาการตอเนื่องต้ังแตราวพุทธศตวรรษที่ 23 จนถึงสมัยปจจุบัน 
 2. หลักฐานธาตุทรงบัวเหล่ียม วัดศรีวิชัย และมีกลุมธาตุทรงบัวหลายเหล่ียม กลุมธาตุ 
ทรงบัวเหล่ียมเพิ่มมุม แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของชุมชนแหงนี้มีมาแลวต้ังแตราวพุทธศตวรรษ
ที่ 23 ดังนั้นการสรางเมืองหลมสักในสมัยรัชกาลที่ 3 ของพระสุริยวงษา เดชชนะสงคราม (คง) ไมได
เปนการสราง “เมืองใหม” แตอาจเปนการสรางศูนยกลางแหงใหม หรือเปนการขยายเขตพ้ืนที่ของ
เมืองจากตําบลบานหวาย อําเภอหลมสัก
 3. ประวัติศาสตรเมืองหลมอาจยังไมสามารถสืบคนไดอยางแนชัด แตอยางไรก็ตามมี
ความเปนไปไดวาชุมชนแหงนี้นาจะเกิดข้ึนมาแลวต้ังแตสมัยอยุธยา เปนชุมชนชาวลาว หากวิเคราะห 
จากศิลปกรรมรวมกับประวัติศาสตร ชาวลาวหลม อาจเปนชาวลาวเวียงโดยสวนใหญ
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 The purpose of this research is to study the art works from all the temples in 

Lomsak and Lomkao district, in order to analyze the art form representing laotian stlyes, 

which leads to dating the works of art and dating laotian communities in Lomsak and Lomkao 

area. 

 The results of the study show that  

 1. Most of the art works in Lomsak and Lomkao are inspired by laotian art form, 

with vietnamese decorations after 1920 AD, which have been developing continuously since 

20th century until present time. 

 2. According to the evidences, namely; the square shape stupa or “Bua Liam” of 

Sri Vichaya Temple, the group of multigonal stupas and the group of square shape stupas 

with indented corners. These show that the development of the community had occurred 

since 20th century. So, Lomsak was not newly built by Phra Suriyavongsa Dechanasongkram 

(Kong) in the reign of King Rama III but this city might be the creation of the new center or the 

expandsion of Banwai province in Lomsak district. 

 3. Despite the vague historical evidences of Lomsak, we can assume that the 

community in this area may be Laotian community which may have been settled since 

Ayutthaya period. Moreover, by analyzing the art works together with the historical evidences, 

most of the Lao Lom people are Vientiene people. 
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ัยฉบับนี้ 

หองเรียน 

 

ิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้เปนความพากเพียรพยายามของขาพเจามาตลอดระยะเวลาการทํา
หลายป ทั้งการเก็บขอมูลภาคสนามที่ใชเวลายาวนาน การศึกษาจากเอกสารทางประวัติศาสตร 
และหนังสือวิชาการที่ผูมีคุณูปการหลายทานไดทําการวิจัยตางๆ ไว แลวนําขอมูลทั้งหมดมา
วิเคราะหรวมกัน จนเกิดผลการศึกษาคืองานวิจ
 งานวิจัยชิ้นนี้ไมสามารถจะสําเร็จลุลวงไดหากขาดบุคคลที่ชวยสนับสนุนขาพเจามา
โดยตลอด คณะอาจารยแหงภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะทุกทาน ผูซึ่งใหความรูแกขาพเจามา
นับต้ังแตกาวเขามาศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเฉพาะศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห 
ผูเปนเสาหลักในการใหคําปรึกษาดานวิชาการมาโดยตลอด และผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภัสสร 
ชูวิเชียร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่เปนมากกวาที่ปรึกษา เพราะทานเปนเสมือนตนแบบใน
การศึกษาวิชาความรูของขาพเจา ตลอดจนใหคําปรึกษาในทุกๆ เร่ืองทั้งในและนอก
 คุณวิภาวี ธีระกุล ผูเปนเสมือนผูชวยวิจัยในหลายปที่ผานมา นอกจากนี้ยังชวยเหลือใน
ทุกๆ เร่ืองของชีวิต รวมไปถึงกําลังใจที่ใหแกขาพเจามาตลอดการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 ด.ญ.พุทธรักษา ขาวดอกรัก  ผูเปนแรงผลักดันใหขาพเจาเพียรพยายามเพื่อประสบ
ความสําเร็จเพื่อเธอ 
 คุณปภาณิน เกษตรทัต ผูชวยเหลือดานวิชาการในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้มาโดย
ตลอด ตลอดจนเหลาเพื่อนรวมรุน และกลุมเพื่อนของขาพเจา ที่เปนแรงใจใหกําลังใจยามที่ทอแท
และส้ินหวังเสมอ  
 สุดทายแลวขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลวิชาการในวิทยานิพนธฉบับนี้จะชวยเปด
องคความรูใหมใหกับผูที่ไดลองอานศึกษาและคนควาวิจัยเชนเดียวกัน
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