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 งานวิจัยฉบับน้ีมีจุดมุงหมายท่ีจะศึกษาเร่ืองราวในประเด็นตาง ๆ ของศิลปกรรมเนื่องใน
วัฒนธรรมเขมรท่ีเมืองศรีเทพ โดยมุงการศึกษาในประเด็นตาง ๆ ท่ีมีผูศึกษาไวแลวในอดีตและไดเพิ่มเติม
ประเด็น แนวคิด ขอมูลใหมเพื่อเสริมสรางความกระจางใหแกอดีตทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณศรีเทพ
ในแงมุมตาง ๆ มีความสมบูรณมากขึ้น อาจแบงออกเปน 3 ประเด็นหลัก ๆ  ดังตอไปน้ี 
 1. กลุมเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกเมืองศรีเทพกลุมน้ีอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 13 ถึงราว
ตนพุทธศตวรรษท่ี 14 โดยมีลักษณะเฉพาะตัวและแรงบันดาลใจทางดานรูปแบบจากศิลปะไพรกเมง-
กําพงพระในเขมรและศิลปะทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย เทวรูปพระกฤษณะโควรรธนะ ควร
สรางข้ึนในชวงราวพุทธศตวรรษท่ี 13  โดยมีลักษณะเฉพาะถ่ินและรับแรงบัลดาลใจมาจากวัฒนธรรม
ทวารวดีเทวรูปพระสุริยะท่ีเมืองศรีเทพ องคท่ี 3 มีอายุอยูในชวงปลายพุทธศตวรรษท่ี 14-ตนพุทธศตวรรษ
ท่ี15 ในขณะท่ีกลุมพระพุทธรูป พระโพธิสัตวจากเมืองศรีเทพและภาพสลักบนถํ้าถมอรัตนมีอายุอยู
ในชวงราวกลางพุธศตวรรษท่ี 13-ชวงตนพุทธศตวรรษท่ี 15 โดยไดรับอิทธิพลจากทวารวดีภาคกลาง และ
มีความสัมพันธกับพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงกลุมประติมากรรม
สําริดบริเวณท่ีราบสูงโคราชและศิลปะเขมรชวงกอนเมืองพระนคร  
 2. ปรางคศรีเทพ ปรางคสองพี่นอง รวมถึงทับหลังจากเมืองศรีเทพมีอายุอยูในชวงกลาง
พุทธศตวรรษท่ี 17-ปลายพุทธศตวรรษท่ี 17 ท้ังน้ีในสวนของปรางคฤๅษีน้ัน คงทําไดเพียงกําหนดอายุราว
กลางพุทธศตวรรษท่ี 16-กลางพุทธศตวรรษท่ี 17  
 3. จากหลักฐานทางดานศิลปกรรม จารึก และโบราณคดียอมแสดงใหเห็นวาในชวงเวลา
พุทธศตวรรษท่ี 12-ตนพุทธศตวรรษท่ี 16 น้ัน วัฒนธรรมเขมรสมัยกอนเมืองพระนครและวัฒนธรรมทวาร
วดีไดเจริญข้ึนอยางมากภายในเมืองศรีเทพ กอนท่ีวัฒนธรรมเขมรจะเร่ิมเจือจางลงโดยวัฒนธรรมแบบ
ทวารวดียังคงไดรับความนิยมอยางตอเน่ือง จนกระท่ังเร่ิมเส่ือมความนิยมและสลายหายไปในชวงปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 16 เปนตนมาโดยมีวัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนครเขามาแทนท่ีอยางส้ินเชิง ท้ังน้ี
ศึกษาหลักฐานทางดานจารึกรวมกับศิลปกรรมบงชี้วาเมืองศรีเทพอาจไมเก่ียวของกับ “ศรีจนาศะ” อีกท้ัง
พอท่ีจะกลาวไดวาเมืองศรีเทพปรากฏรองรอยของการนับถือบูชาพระสุริยะหนาแนนท่ีสุดและเชื่อวา
ายในเมืองศรีเทพอาจจะบูชาพระสุริยะในฐานะเทพชั้นรองในลัทธิไวษณพนิกายเทาน้ัน ภ

 
  
ภาควิชาประวติัศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ลายมือชื่อนักศึกษา............................................ ปการศึกษา 2556  
ลายมือชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ............................................ 

 ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52107210: MAJOR: ART HISTORY 

KEY WORD:  THE ANCIENT KHMER CULTURE AT THE SI THEP 

 SIVAPONG  SISIADNGAM: ART IN THE ANCIENT KHMER CULTURE AT THE 

SI THEP, SI THEP DISTRICT, PHETCHABUN PROVINCE. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. 

RUNGROJ THAMRUNGRAENG, Ph.D. 240 pp. 

 

 The purpose of this thesis was to study Khmer Arts in Si Thep district, Petchabun 

province, Thailand. The research aimed not only to clarify the result of previous observations, 

but also proposed new information to complement the knowledge about the tradition in the 

ancient city of Si Thep. There are three additional concepts learned from present investigation. 

 First of all, cylindrical-shaped hat wearing Hindu sculptures dated from the 8th to 

early 9th century were observed in Si Thep. The works displayed unique styles related to both 

Prei Khmeng-Kompong Preah tradition of Khmer Arts and Dhavaravati tradition of Thai Arts 

which was frequently observed in central region of Thailand. Such findings as the statue of 

Krishna lifting the Govardhana hill might be established in the 8th century and inspired by the 

local Dhavaravati style. In addition, similar style on Surya image aged from end of 9th to early 

10th century was also observed (fig.3). Besides, a group of Bodhisattava images and the high 

reliefs found in Thamorat cave were produced during mid of the 8th and early of the 10th 

century. These Bodhisattava figures were speculated to be influenced by central Dhavaravati 

tradition and stylistically related to many artifacts found in Thailand including Buddha and 

Bodhisattava of the Northwestern tradition, the bronze figures in the Korat Plateau and also 

the pre-Ankhorian sculptures. 

 Secondly, Prang Si Thep, Prang Song Phi Nong and the lintel in Si Thep found to 

be dated from mid to end of the 12th century. However, Prang Rishi cannot be estimated 

earlier than between mid of 11th to mid of 12th century. 

 Finally, the archaeological and inscriptional evidences showed that Pre-Angkorian 

and Dhavaravati traditions flourished in the Ancient city of Si Thep during the 7th and early 11 

century.  Pre-Angkhorian tradition then declined while the Dharavati style continued to be 

influential to Si Thep before being less popular and disappeared in the end of 11th century 

under the emerging influence of Angkorian tradition. Presumption supported with these proofs 

can be made that there were no correlation between Si Thep and “the region of Sri Chanasa” 

Si Thep tradition. More than that, vast numbers of evidences indicated that Surya was widely 

worshipped in Si Thep as the secondary deity of Vaishanavism. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความชวยเหลือและการสนับสนุนของ
บุคคลหลายฝาย ซึง่ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงมา ณ ที่นี้ คือ  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. รุงโรจน ธรรมรุงเรือง อาจารยที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ 
สําหรับคําสอนและคําแนะนําอันเปนประโยชน พรอมทั้งสละเวลาตรวจแกวิทยานิพนธฉบับนี้ให
สมบูรณมากข้ึน  
 ศาสตราจารย ดร. ศักด์ิชัย สายสิงห ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม สําหรับ
สอนและคําแนะนําอันเปนประโยชนตอกระบวนการวิจัย 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เชษฐ ติงสัญชลี สําหรับคําแนะนําและใหแนวความคิดตาง ๆ 
ทั้งในเร่ืองของจารึกและศิลปะอินเดียหลายประการ และผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภัสสร ชูวิเชียร 
ที่ไดใหคําปรึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตรและกลุมบานเมืองโบราณบริเวณลุมน้ําปาสัก อีกทั้งคําแนะนาํ
อันเปนประโยชนอีกหลายประการ 
 อาจารยจุฑารัตน  รัชตามุขยนันต  ภาควิชาประวัติศาสตร  คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ ดร. นายแพทยประดิษฐ รัชตามุขยนันท ภาควิชาศัลยศาสตร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับการสละเวลาอันมีคายิ่งเพื่อแปลพรอมตรวจสอบ
แกไขบทคัดยอภาษาอังกฤษใหวิทยานิพนธฉบับนี้ลุลวงไปไดดวยดี 
 อีกทั้งขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผูวิจัยที่ใหการสนับสนุนในการเก็บขอมูลยัง
แหลงโบราณคดีตาง ๆ อีกทั้งยังรวมเดินทางเก็บขอมูลกลุมปราสาทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กับผูวิจัยดวย  
 ขอขอบคุณ คุณพรพรรณ ทองแถม สําหรับกําลังใจและการชวยเหลือเสมอมา        
คุณมณฑล ประภากรเกียติ คุณศิริวุฒิ บุญช่ืน  และเพื่อนรวมรุนปริญญาโททุกทานสําหรับความ
ชวยเหลือเล็ก ๆ นอย ๆ และคอยไถถามความคืบหนาพรอมกําลังใจและมิตรภาพที่มีใหกันตลอด
การศึกษา 
 สุดทายนี้ขอขอบคุณเจาหนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุทยานประวัติศาสตร แหลง
โบราณสถานและโบราณคดีหลาย ๆ แหงที่ชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล รวมไปถงึพี ่ๆ 
นอง ๆ เพื่อน ๆ ทุกทานที่ไมไดเอยนามมา ณ ที่นี้ ที่มอบมิตรภาพ คําแนะนํา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น พูดคุยและกําลังใจใหมีแกผูวิจัยมาโดยตลอดไว ณ ที่นี้  
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