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บทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
รูปแบบและพัฒนาการลวดลายประดับศิราภรณ์ศิลปะเขมรในประเทศไทย 
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18  
วรรณวิภา สุเนต์ตา  
ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ                  
 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอผลการศึกษารูปแบบและพัฒนาการลวดลายประดับศิราภรณ์ศิลปะเขมร 
สมัยบาปวน นครวัด และบายน จากงานวิจัยเรื่อง “ศิราภรณ์และงานประดับศิลปะเขมรในประเทศ
ไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18”1 ซึ่งแบ่งการศึกษารูปแบบศิราภรณ์ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ศิราภรณ์
แบบมงกุฎและกะบังหน้า กลุ่มที่สองคือศิราภรณ์แบบมงกุฎเทริด พบในกลุ่มพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ศิลปะเขมร และกลุ่มที่สามได้แก่ศิราภรณ์แบบพิเศษปรากฏในรูปเทพเจ้าชั้นรอง ตลอดจนรูปบุรุษ
และสตรีในงานศิลปกรรมเขมร 

ผลการศึกษาโดยการเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรมที่พบในดินแดนไทยและประเทศกัมพูชา 
พบความสัมพันธ์ด้านรูปแบบและพัฒนาการลวดลายประดับที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะการผสมผสาน
ลักษณะท้องถิ่นซึ่งต่างออกไปจากรูปแบบในเมืองพระนครตามที่นักวิชาการได้เคยตั้งข้อสังเกตไว้ พบ
มากในกลุ่มประติมากรรมและพระพุทธรูปจากจังหวัดลพบุรี และประติมากรรมบางองค์ที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
  อย่างไรก็ดียังมีประเด็นที่ควรน ามากล่าวเพ่ิมเติมในบทความนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก าหนด
อายุ “มงกุฎทรงกลีบดอกบัวซ้อนชั้น” ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงพุทธศตวรรษที่ 17 อันเป็น
ศิราภรณ์ชิ้นส าคัญที่พบร่วมกับชุดเครื่องประดับทองค าจากปราสาทบ้านถนนหัก จังหวัดนครราชสีมา 
สอดคล้องกับรูปแบบศิราภรณ์ในงานประติมากรรมสมัยนครวัดที่พบหลักฐานในประเทศกัมพูชา และ
ให้อิทธิพลสืบเนื่องไปยังศิราภรณ์ของรูปเคารพจ านวนมากที่สร้างขึ้นในสมัยบายนช่วงพุทธศตวรรษ
ต่อมา 

นอกจากนี้ยังเสนอการทบทวนข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับเทวบุคคลที่สลักบนยอดปราสาทบายน 
ซ่ึงนักวิชาการได้มีการตีความทางประติมานวิทยา อันเกี่ยวข้องกับรูปเคารพในคติพุทธศาสนามหายาน
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการเปรียบเทียบศิราภรณ์กับรูปเทวบุคคลที่สร้างขึ้นในระยะนี้ ซึ่งพบ
ความสัมพันธ์ของรูปแบบ อันบอกถึงล าดับศักดิ์ที่ต่างกันของรูปเคารพ โดยเฉพาะศิราภรณ์ทรงมงกุฎ 
ซ่ึงแสดงถึงการเคารพบูชาอย่างสูงในวัฒนธรรมเขมรโบราณ  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 วรรณวภิา สุเนต์ตา, รายงานวิจัยเรื่อง “ศิราภรณ์และงานประดับศลิปะเขมรในประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 
16-18” ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากคณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2555-2556. 



 

 

2 

Abstract  
Head Ornaments and Adornments in Khmer Art of Thailand From 11th-13th Century 
A.D. 
 
 Based on French scholars’ researches on the stylistic development during 
Baphoun, Angkor Wat and Bayon, this paper further explored stylistic relationship 
between head ornaments, adornments and decorative ornaments in Khmer 
sanctuaries.  

This paper identifies the styles of head ornaments found in Khmer sculptures 
in Thailand with 3 stylistic groups as follows; the crown and diadem, the crowned 
Buddha, and the adornments of divinities.  Within each group, analytical comparison 
of the ornaments focuses on 1. Forms and patterns of ornament 2. Order of the 
adornment 
 By comparing the styles and forms of artifacts found in Thailand to Cambodia, 
the results demonstrate that patterns of ornaments can be dated from the same 
period. Influences from the different dominant styles found in local artisan can be 
noticed among sculptures from Lopburi province, which scholars believed play the 
significant influence in Thai style crowned Buddha created a century later. 

However, “The lotus-shape crown” one of the the gold statuary jewellery 
discovered in-situ at Prasart Ban Tanoh Hak, a provincial Khmer sanctuary in Nakorn 
Ratchasima province, reveals a coherent chronology with Angkor Wat style Buddhist 
sculptures dated during late 11th to 12th century A.D. 

Furthermore, the motif and headdress of divine faces decorated on the 
Bayon temples mentioned in this paper can compare with the Buddhist sculptures 
created during king Jayavarman VII’s reign with the result that “the crown” 
significantly shows hierarchy of the sacred statues. 
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สรุปผลการวิจัย : 
รูปแบบและพัฒนาการลวดลายประดับศิราภรณ์ 

“ศิราภรณ์” หรือเครื่องสวมศีรษะในงานประติมากรรมเขมรสมัยบาปวน นครวัด และบายน 
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ศิราภรณ์แบบมงกุฎและกะบังหน้า 
กลุ่มที่สองคือศิราภรณ์แบบมงกุฎเทริด และกลุ่มที่สามได้แก่ศิราภรณ์รูปแบบพิเศษที่ปรากฏใน
ประติมากรรมเทวบุคคลสมัยนครวัดและบายน  

มงกุฎและกะบังหน้า เป็นศิราภรณ์ของรูปเคารพในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนามหายาน 
ตลอดจนเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์และบุคคลชั้นสูงในสังคมเขมรโบราณ ประกอบด้วย “มงกุฎทรง
กรวย” ใช้สวมครอบพระเกศา และ “กะบังหน้า”สวมคาดรอบพระเศียรเหนือพระพักตร์ 
 พัฒนาการส าคัญของรูปทรงและลวดลายประดับศิราภรณ์ปรากฏขึ้นในสมัยนครวัด ช่วงกลาง
พุทธศตวรรษที่ 17 ส่งผลต่อรูปแบบศิราภรณ์สมัยบายนในพุทธศตวรรษต่อมา ลักษณะที่สังเกตได้
ชัดเจนคือการปรับรูปทรงมงกุฎให้มีลักษณะเป็นทรงกรวยสูง และกะบังหน้าซึ่งสวมครอบพระเศียร
โดยเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกันหรือเชื่อมติดกับแผ่นปกคลุมท้ายพระเศียรแทนการผูกด้วยชายผ้า 

ลวดลายส าคัญของกะบังหน้าประกอบด้วย ลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หรือ “ลายหน้า
กระดานดอกซีกดอกซ้อน”2 “ลายเม็ดประค า” “ลายใบไม้รูปสามเหลี่ยมเล็กๆคั่นด้วยลายก้านต่อ
ดอก”3  และแถวลายกลีบบัวขนาดเล็ก (ภาพที่ 1) มงกุฎเป็นทรงกรวยตกแต่งด้วยลายใบไม้รูป
สามเหลี่ยม ซึ่งเป็นลวดลายที่พบเสมอในเครื่องประดับประติมากรรมเขมรตลอดช่วงพุทธศตวรรษที่ 
16 

ต่อมาในสมัยนครวัดและบายนช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 ลวดลายของกะบังหน้ามีการปรับ
ลายใบไม้รูปสามเหลี่ยมให้มีการแบ่งช่องไฟจ านวนมากขึ้น ท าให้เกิดการซ้อนเหลื่อมกันคล้ายลายฟัน
ปลา และมีความนิยม “ลายดอกกลม” มีลักษณะเป็นแถวลายดอกไม้แปดกลีบเรียงต่อกัน แทนลาย
หน้ากระดานดอกซีกดอกซ้อน  

ลายดอกกลมยังเป็นลวดลายที่พบมากในศิลปกรรมสมัยนครวัดและสืบเนื่องไปยังสมัยบายน 
โดยเป็นลวดลายในงานเครื่องประดับและสถาปัตยกรรม หลักฐานส่วนหนึ่งปรากฏในศิราภรณ์ของรูป
เคารพซึ่งพบในประเทศกัมพูชาและในดินแดนไทย อาทิเช่นเศียรพระพุทธรูปทรงเครื่อง ก าหนดอายุ
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 174 และเศียรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอีกองค์หนึ่ง ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร (ภาพท่ี 2-3) 

การปรับรูปทรงและลวดลายของศิราภรณ์ดังกล่าวพบทั้งในกลุ่มเทวรูป พระโพธิสัตว์ และ
พระพุทธรูปทรงเครื่อง โดยเฉพาะพระพุทธรูปบางองค์ที่ยังคงเค้าโครงของการทรงกะบังหน้าร่วมอยู่
ด้วย ซึ่งจัดเป็นงานที่สร้างขึ้นในท้องถิ่นตามที่นักวิชาการได้สันนิษฐานไว้5 ตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปหิน
ทรายปางสมาธิ จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร (ภาพที่ 4) ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 พระพุทธรูปองค์นี้แสดงขมวด

                                                 
2 สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2545), 80-81. 
3 หม่อมเจ้า สภุัทรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : คุรสุภา, 2539), 94. 
4 Woodwards H.W., The Sacred Sculpture of Thailand (Thailand : Riverbooks,1997), 96-97.  
5 หม่อมเจ้า สภุัทรดิศ ดิศกลุ, อ้างถึงใน ศักดิ์ชัย สายสิงห์, รายงานวจิัยเรื่อง “พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ 
พัฒนาการและความเช่ือของคนไทย” (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), เล่มที่ 4, 10-11. 
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พระเกศา และพระอุษณีษะสลักลายกลีบดอกบัว โดยมีกรอบกะบังหน้าประดับลวดลายเชื่อมต่อกับ
แถบลวดลายบริเวณเหนือพระกรรณและท้ายพระเศียร  

 

 
ภาพที่ 1 เศียรพระนารายณ์จากปราสาทพนมบก ศิลปะแบบบาปวน (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พนมเปญ) 
(หมายเลข 1 ลายดอกซีกดอกซ้อน 2 ลายเม็ดประค า 3 ลายใบไม้สามเหลี่ยมคั่นด้วยลายก้านต่อดอก 4 
ลายกลีบบัว 5 มงกุฎทรงกรวยประดับลายใบไม้สามเหลี่ยม) 
ที่มา : หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2539), 309. 

 
 ภาพที่ 2 เศียรพระพุทธรูปทรงเครื่อง 

ทรงมงกุฎทรงกรวยและกะบังหน้าประดับลายดอกกลม 
ที่มา : Woodwards H.W., The Sacred Sculpture of Thailand  
(Thailand : Riverbooks,1997), 97. 
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ภาพที่ 3 เศียรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)  
ทรงกะบังหน้าประดับลายดอกกลม เชื่อมต่อกับแผ่นปกคลุมท้ายพระเศียร 
 

  
ภาพที่ 4 พระพุทธรูปปางสมาธิ จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)  
ปรากฏเค้าโครงของการทรงกะบังหน้า และพระอุษณีษะคล้ายมงกุฎทรงกลีบดอกบัวซ้อนช้ัน 
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ศิราภรณ์กลุ่มที่  2 ได้แก่ศิราภรณ์แบบ “มงกุฎเทริด” หรือ “เทริดขนนก” พบในกลุ่ม
พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในคติพุทธศาสนามหายาน โดยมีต้นแบบส าคัญในศิลปะอินเดียสมัยปาละช่วง
พุทธศตวรรษที่ 16-17 และศิลปะพม่าสมัยพุกาม ประกอบด้วยมงกุฎและกะบังหน้าซึ่งมีแผ่น “ตาบ” 
ทรงสามเหลี่ยมปลายแหลม เรียงซ้อนกันจ านวน 5 ตาบ ตกแต่งด้วยลายใบไม้ ลายเม็ดพลอย และ
แทรกด้วยลายก้านดอกบัว กะบังหน้าสวมคาดรอบพระเศียร โดยปรากฏเม็ดพระศก 1 แถว และมี
ชายผ้าหรือ “กรรเจียก” ที่ปล่อยให้ตกลงจรดพระอังสา ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ผูกกะบังหน้าให้ตรึงไว้กับพระ
เศียร นอกจากนี้ยังประดับด้วยดอกไม้เหนือพระกรรณทั้งสองข้าง และทรง “มกรกุณฑล” ในระดับ
พระอังสา (ภาพท่ี 5-6)  

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าพระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดอิทธิพลศิลปะเขมรที่พบใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มีรูปแบบศิราภรณ์ที่ต่างออกไปจากศิลปะอินเดียแบบปาละ กล่าวคือ 
พระพุทธรูปทรงมงกุฎทรงกรวยยอดแหลม และกะบังหน้าประดับด้วยตาบเรียงเป็นแถวลดหลั่นกัน ไม่
มีลวดลายประดับ ไม่ปรากฏรูปแบบของชายผ้าหรือกรรเจียกซึ่งเป็นส่วนที่ผูกยึดกะบังหน้า แต่มีลาย
ตกแต่งกุณฑลที่มักปรากฏบริเวณพระอังสาของพระพุทธรูป ตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปส าริดปางมาร
วิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ภาพที่ 7) ลักษณะกุณฑลของพระพุทธรูปองค์นี้คลี่คลาย
จากต้นแบบของมกรกุณฑลไปมากแล้ว โดยมีลักษณะเป็นรูปดอกไม้สี่กลีบและมีชายประดับ 
คล้ายคลึงกันกับเครื่องประดับประติมากรรมสมัยบายน อาทิเช่นกุณฑลของครุฑยุคนาคซึ่งเป็นภาพ
สลักท่ีลานช้างเมืองนครธม  

 

      
ภาพที ่5 พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะปาละ   ภาพที่ 6 ศิราภรณ์พระพุทธรูปทรงเครื่อง  
จากประเทศอินโดนีเซีย    ศิลปะปาละ สมัยพระเจ้าวิครหปาละที่3  
(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)                             ทรงมงกุฎเทริดประดับด้วยแผ่นตาบแทรกด้วยลายก้าน 

ดอกบัวและมกรกุณฑล  
ที่ ม า  : Huntington, S.L., The “Pala-Sena” 
Schools of Sculpture   
(The Netherlands : E.J. Brill, 1984) Fig.72. 
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ภาพที่ 7 พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย ส าริด (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)     
ทรงมงกุฎเทริดและกุณฑลรูปดอกไม้สี่กลีบมีชายประดับ      
ทีม่า : นิดดา หงส์วิวัฒน์, บรรณาธิการ. พระพุทธรูปและเทวรูป : ศิลปะทวารวดี ศิลปะทักษิณ    
และศิลปะร่วมแบบเขมร (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์คติ, 2555), 168. 
 

    
ภาพที่ 8 นางปรัชญาปารมิตา ส าริด (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)                  
ทรงมงกุฎและกะบังหน้าลายดอกไม้และใบไม้       
ที่มา : นิดดา หงส์วิวัฒน์, บรรณาธิการ. พระพุทธรูป และเทวรูป : ศิลปะทวารวดี    
ศิลปะทักษิณและศิลปะร่วมแบบเขมร (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์คติ, 2555),125. 
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 ศิราภรณ์กลุ่มที่ 3 ได้แก่ศิราภรณ์รูปแบบพิเศษที่พบในงานศิลปกรรมสมัยนครวัดและบายน 
ศิราภรณ์กลุ่มนี้ล้วนพัฒนามาจากรูปแบบของมงกุฎเทริด เน้นการประดับกะบังหน้าด้วยลายใบไม้และ
ดอกไม้ ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบหลัก กล่าวคือ แบบแรก เป็นศิราภรณ์แบบมงกุฎและกะบัง
หน้าซึ่งตกแต่งด้วยลายใบไม้และดอกไม้ (ภาพที่ 8) อีกแบบหนึ่งคือกะบังหน้าที่ตกแต่งด้วยลายใบไม้
และดอกไม้ร่วมกับการเกล้าและการถักพระเกศา  
 สันนิษฐานว่าศิราภรณ์ที่มีการประดับด้วยลายใบไม้และดอกไม้ อาจมีที่มาจากการประดับ
ด้วยดอกไม้สดอันเป็นคติความเชื่อท้องถิ่นที่แพร่หลายในภูมิภาคนี้ โดยการประดับดอกไม้หรือใบไม้
มงคลอาทิเช่น จั่นมะพร้าว จั่นหมาก ใบปาล์ม และดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ 
นอกจากนี้ยังพบการประดับด้วยมาลัยและพวงอุบะแบบต่างๆ ร่วมกับไข่มุก อัญมณีและโลหะมีค่า 
และเป็นที่น่าสังเกตว่ามงกุฎและกะบังหน้าอาจเป็นศิราภรณ์ที่แสดงถึงสถานะของรูปเคารพที่ได้รับ
การบูชาอย่างสูง ในขณะที่เทพเจ้าชั้นรอง ทวารบาล หรือนางอัปสร มักสวมเฉพาะกะบังหน้าที่
ประดับด้วยลายใบไม้และดอกไม้ร่วมกับการประดับมาลัยหรือดอกไม้สด  
 
“มงกุฎทรงกลีบดอกบัวซ้อนชั้น” และการก าหนดอายุสมัย 
 อย่างไรก็ดียังมีประเด็นที่ควรกล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก าหนดอายุ “มงกุฎทรงกลีบดอกบัว
ซ้อนชั้น” (ภาพที ่9-10) ซึ่งเป็นศิราภรณ์ชิ้นส าคัญที่พบร่วมกับเครื่องประดับทองค า จากปราสาทบ้าน
ถนนหัก จังหวัดนครราชสีมา6 รูปแบบของมงกุฎนี้ยังเป็นศิราภรณ์ของรูปเคารพจ านวนมากที่สร้างขึ้น
ในสมัยบายน และไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นศิราภรณ์ของพระพุทธรูปแบบบายนที่สร้างในสมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ราวพ.ศ.1724-1763) ตามท่ีเคยมกีารเสนอข้อสันนิษฐานไว้7  

ทั้งนี้การศึกษาพบว่าชุดเครื่องประดับทองค าจากปราสาทบ้านถนนหักคงเป็นงานที่สร้างขึ้น
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่17 สัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ชุมชนปราสาทบ้าน
ถนนหัก ตลอดจนชุมชนอันเป็นที่ตั้งของศาสนสถานขนาดเล็กจ านวนมากรอบเมืองพิมายมีบทบาท
ส าคัญในภูมิภาค เครื่องประดับเหล่านี้สร้างขึ้นเพ่ือประดับรูปเคารพ ท าจากทองค าสลักดุนลายและ
ฝังอัญมณี โดยมีแรงบันดาลใจจากศิลปะแบบบาปวนที่สืบทอดมาและผสมผสานลวดลายใหม่ที่
พัฒนาขึ้นในศิลปะแบบนครวัด  

สอดคล้องกับการศึกษาของนักวิชาการที่พบว่ามงกุฎทรงกลีบดอกบัวซ้อนชั้นมีมาก่อนใน
ศิลปะสมัยนครวัด8 ซึ่งนอกจากจะเป็นศิราภรณ์ของเทวรูปและทวารบาลแล้ว มงกุฎแบบนี้ยังเป็นศิรา
ภรณ์ของรูปเคารพในพุทธศาสนามหายานสมัยนครวัด ตัวอย่างส าคัญคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 
กร สลักจากหินทราย พบที่ปราสาทบึงมาเลีย (DCA 5352) ปัจจุบันเก็บรักษาในศูนย์อนุรักษ์
ศิลปกรรมเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา (ภาพที่ 11-12) พระโพธิสัตว์องค์นี้ทรงกะบังหน้าประดับ
ด้วยลายกลีบบัวขนาดเล็ก ลายหน้ากระดานดอกซีกดอกซ้อน และลายใบไม้รูปสามเหลี่ยมที่เรียงซ้อน

                                                 
6 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน วรรณวภิา สุเนต์ตา, “เครื่องประดบัทองค าพบท่ีปราสาทบ้านถนนหัก จังหวัดนครรราช
สีมา กับการก าหนดอายสุมัย” วารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ฉบับพิเศษ : มัณฑนศลิป์ 54 : 55 ปีแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม   
7 พิริยะ ไกรฤกษ,์ รากเหง้าแห่งศิลปะไทย (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพร์ิเวอร์บุ๊คส์, 2553), 314-316.   
8 Boisselier J., “Évolution du Diadème dans la Statuaire Khmère,” Bullentin de la Société des 
Études Indochinoises 25, 2 (1950) : 15. และ หม่อมเจ้า สภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 
2539), ภาพที่ 210. 
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กันคล้ายลายฟันปลา นอกจากนี้ยังทรงเครื่องประดับได้แก่ กรองศอ พาหุรัด และทองพระกร แต่ไม่
ปรากฏการสวมกุณฑล ซึ่งคงเคยมีตามแบบแผนของประติมากรรมเขมรแต่หักหายไปแล้ว 

   
ภาพที่ 9 มงกุฎทรงกลีบดอกบัวซ้อนช้ัน         ภาพที่ 10 ภาพลายเส้นมงกุฎทรงกลีบดอกบัวซ้อนช้ัน 
(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย) กะไหล่ทองบนส าริด 
ประดับส่วนยอดด้วยอัญมณีฝังแบบหนามเตย 
ที่มา : Bunker E. and Latchford D., Khmer Gold  
Gifts from the Gods (Thailand : Darnsutha Press  
Co., Ltd., 2008) Fig. 4.27b. 

        
ภาพที่ 11 พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร    ภาพที่ 12 เศียรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร       
จากปราสาทบึงมาเลีย    (ภาพขยายจากภาพท่ี 11)          
ที่มา : International Council of Museum ed.,   ที่มา :  Giteau M., Les Khmers : sculptures  
One Hundred Missing Objects   Khmers, reflects de la civilisation d'Ankor. 
(Spain : EFEO., 1997), 23.     (Fribourg : Office du Livre, 1965), Fig.44.  
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มงกุฎรูปแบบนี้ยังสัมพันธ์กับพระอุษณีษะของพระพุทธรูปหินทรายหลายองค์ในจังหวัด
ลพบุรี (ภาพที่ 13) ซึ่งนักวิชาการพบว่าลักษณะของพระอุษณีษะที่คล้ายทรงมงกุฎรูปดอกบัวซ้อนชั้น 
และกุณฑลรูปดอกบัวตูม เป็นรูปแบบศิลปะบายนที่ยังคงปรากฏต่อเนื่องในท้องถิ่นหลังจากที่อิทธิพล
ศิลปะเขมรจากศูนย์กลางที่เมืองพระนครได้คลี่คลายลงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 199  
 

 
ภาพที่ 13 พระพุทธรูปนาคปรก หินทราย  
(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์) 
 
ข้อสันนิษฐานบางประการเกี่ยวกับศิราภรณ์ของเทวบุคคลที่ยอดปราสาทบายน 

ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับพระพักตร์เทวบุคคลที่สลักบนยอดปราสาทบายน ซุ้มประตูเมืองนคร
ธม และศาสนสถานหลายแห่งที่สร้างขึ้นในสมัยในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อาจพิจารณาได้จาก
รูปแบบศิราภรณ์และงานประดับสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะที่ปราสาทบายน ศาสนสถานกลางเมือง
นครธมและศูนย์กลางของการเคารพบูชาประจ าอาณาจักร ซึ่งมีการตีความทางประติมานวิทยารูปเทว
บุคคลนี้ โดยเชื่อว่าสร้างข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของรูปเคารพในคติพุทธศาสนามหายาน  

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในรายละเอียดพบว่ารูปเทวบุคคลที่ยอดปราสาทบายนทรงศิรา
ภรณ์แบบกะบังหน้าที่ตกแต่งด้วยลายใบไม้และดอกไม้เป็นแถวลดหลั่นกัน โดยมีความยาวจรดพระ
อังสา ลวดลายกะบังหน้าประกอบด้วยแถวลายกลีบบัวและลายดอกไม้สี่กลีบ ทรงกุณฑลรูปดอก
บัวตูม กรองศอประดับด้วยลายดอกกลม โดยมีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือรูปวงกลมที่
กลางพระนลาฏ อันหมายถึงตาที่สามหรืออุณาโลม สันนิษฐานว่ารูปแบบของกะบังหน้าอาจสัมพันธ์
กับองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่เป็นโครงสร้างของยอดปราสาท ซึ่งเป็นชั้นซ้อนลดหลั่นกันโดยมียอด
บนสุดประดับด้วยหินสลักเป็นรูปดอกบัว (ภาพท่ี 14) 
 

                                                 
9 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, “พระพุทธรูปในยุคหัวเลีย้วหัวต่อของศิลปะไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 19,”เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการน าเสนอผลงานค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและเอเชีย
อาคเนย์ เสนอที่อาคารศูนยร์วม มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ, 3-4 กรกฎาคม 2553. (อัดส าเนา) 
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ภาพที่ 14 ศิราภรณ์และงานประดับรูปดอกบัว ยอดปราสาทบายน  
ที่มา : Sahai S., The Bayon of Angkor Thom (Bangkok : White Lotus Co., Ltd., 2007), 107. 
 

การศึกษาของนักวิชาการที่ผ่านมาได้เสนอการตีความเทวบุคคลที่ปราสาทบายนออกเป็น 
หลายแนวทาง10 ส่วนหนึ่งเชื่อว่าหมายถึงพระโพธิสัตว์ในคติพุทธศาสนามหายาน ทีม่ีการนับถือในสมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อาทิเช่น “พระวัชรสัตว์” ซึ่งมีการบูชาในวัชรธาตุมณฑลของปราสาทบายน โดย
มีพระพุทธรูปนาคปรกซึ่งพบที่ปราสาทบายนหลังกลางเป็นประธาน หรืออาจเกี่ยวข้องกับคติการบูชา 
“พระวัชรปาณี” พระโพธิสัตว์ผู้คุ้มครองบุคคลที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ ซึ่งนักวิชาการพบว่ามี
หลักฐานศิลปกรรมหลายแห่งในเมืองนครธมที่สร้างข้ึนเพื่อบูชาพระโพธิ์สัตว์องค์นี้ 

                                                 
10 นักวิชาการได้เสนอการตีความเทวบุคคลที่ปราสาทบายนเป็น 4 แนวทางคือ แนวทางแรก บัวเซอร์ลิเย่ร์ 
(Boisselier, J.) เชื่อว่าคือพระพักตร์ของพระพรหม และเกี่ยวข้องกับพิธีอินทราภิเษกของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Boisselier, J., “The Symbolism of Angkor Thom,” SPAFA Digest 9,2 (1998) : 16-
17. แนวทางที ่2 สันนิษฐานว่าหมายถึงพระโพธิสตัว์ในพุทธศาสนามหายานแบบวัชรยาน ดรูายละเอยีดเพิ่มเติมใน 
Woodwards H.W., “Tantric Buddhism at Angkor Thom,” Ars Orientalis 12 (1981) : 62. และ 
Sharrock P., “Garuda, Vajrapani and religious change in Jayavarman VII’s Angkor,” Journal of 
Southeast Asian Studies 40, 1 (February 2009) : 140-141. แนวทางที3่  ฌาค (Jacques C.) ปฏิเสธ
แนวคิดเรื่องพุทธศาสนาโดยเชื่อว่าเป็นการสร้างในระยะหลังที่อาณาจักรเขมรย้อนกลับไปนับถือศาสนาฮินดู อีก
แนวทางหนึ่งคือข้อเสนอจากการส ารวจทางโบราณคดีทีร่ะบุว่าเทวบุคคลเหล่านี้อาจไมไ่ด้สื่อความหมายเฉพาะเทว
บุคคลเพียงองค์เดยีว แต่เป็นการบูชาสภาวะการปรากฏอยู่ทั่วไปในความหมายของ “ปุรุษะ” หรือเกีย่วข้องกับเทพ
เจ้าที่ปกป้องคุ้มครองอาณาจักร ท้ังนี้ยังมีความเห็นอีกมากเกี่ยวกับการดัดแปลงแผนผังปราสาทบายนในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง ตลอดจนผลกระทบจากการท าลายรูปเคารพทางพุทธศาสนาท่ีพบในปราสาทบายนรวมถึงศาสนสถานอื่นๆ
ที่สร้างในสมยัพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนไปอุปถัมภ์ศาสนาฮินดู และแนวคดิในการเมืองการ
ปกครองของอาณาจักรเขมรในระยะต่อมาทีส่่งผลต่อการตีความรูปเคารพและเทวบุคคลจ านวนมากในปราสาท
บายน ดูรายละเอียดเพิม่เตมิใน Vickery M., “Bayon : New Perspectives Reconsidered,” Journal of 
Khmer Studies (7, 2006) : 143-145. 



 

 

12 

อย่างไรก็ดีศิราภรณ์ของเทวบุคคลที่ยอดปราสาทบายน ซึ่งทรงกะบังหน้าที่ตกแต่งด้วยลาย
ใบไม้ยาวจรดพระอังสา มีรูปแบบคล้ายคลึงกับศิราภรณ์ของพระวัชรสัตว์ ทวารบาล และเทพเจ้าชั้น
รองจ านวนมากที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยมีความแตกต่างเล็กน้อยที่สังเกตได้จากมงกุฎ  
ซึ่งแสดงสถานะของรูปเคารพส าคัญ ทั้งนี้หากเทวบุคคลที่ยอดปราสาทบายนหมายถึงพระโพธิสัตว์ใน
คติพุทธศาสนามหายาน ดังนั้นชั้นหลังคาปราสาทและงานประดับรูปดอกบัวที่ส่วนยอดปราสาท จึง
ควรหมายถึงศิราภรณ์ทรงมงกุฎในสถานะของการเคารพบูชาอย่างสูง 

ทั้งนี้ยังมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเก่ียวกับการส ารวจทางโบราณคดีที่พบหลักฐานงาน
ประดับรูปบุคคลกระท าอัญชลีโดยรอบ วางซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไป บริเวณกลุ่มปราสาทท่ีมุมระเบียง
คดปราสาทบายน11 และสามารถพิจารณาได้จากโครงสร้างแบบเดียวกันที่ปราสาทบันทายฉมาร์ (ภาพ
ที่ 15) ซึ่งมีงานประดับยอดปราสาทเป็นรูปบุคคลกระท าอัญชลีเหนือพระพักตร์เทวบุคคล หลักฐาน
ดังกล่าวท าให้ต้องมีการทบทวนเรื่องการตีความเทวบุคคลที่ปราสาทบายน และความเกี่ยวข้องใน
ความหมายของการบูชาสูงสุดประจ าอาณาจักรเพ่ิมเติม ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่รูปเทวบุคคลดังกล่าว
อาจไม่ได้สร้างขึ้นในความหมายของพระโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะตามที่นักวิชาการได้เคย
เสนอไว้ 

 

 
ภาพที่ 16 งานประดับรูปบุคคลกระท าอัญชลี  
ประดับเหนือพระพักตร์เทวบุคคล ปราสาทบันทายฉมาร์  
 
 
 
 
 
                                                 
11

 Cunin O., “How many face Towers in the Bayon?.” Interpreting Southeast Asia’s Past : 
Monument, Image and Text. Archaeologist 2 (2008) : 20. 
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สรุป 
อาจกล่าวได้ว่าศิราภรณ์และเครื่องประดับในวัฒนธรรมเขมร มีลวดลายคล้ายคลึงกับลาย

ประดับสถาปัตยกรรม อันมีแรงบันดาลใจมาจากพันธุ์พฤกษา สร้างข้ึนเพ่ือประดับร่างกายบุคคลชั้นสูง
และเพ่ือสักการะรูปเคารพ ซึ่งมีล าดับศักดิ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบศิรา
ภรณ์ที่ปรากฏในภาพสลักหรือประติมากรรมลอยตัว และสะท้อนถึงชนชั้นตลอดจนกลุ่มคนหลายชาติ
พันธุ์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมเขมรโบราณ  

รูปแบบของศิราภรณ์ยังบอกถึงสถานะของรูปเคารพ โดยเฉพาะมงกุฎซึ่งปรากฏทั้งในกลุ่ม
เทวรูป พระพุทธรูปทรงเครื่อง และเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ อันแสดงถึงการเคารพบูชาอย่างสูงใน
วัฒนธรรมเขมร 

ล าดับพัฒนาการของรูปแบบและลวดลายประดับศิราภรณ์ที่สร้างขึ้นในสมัยบาปวน นครวัด 
และสืบเนื่องไปยังสมัยบายน ช่วยให้การตีความทางประติมานวิทยาและการศึกษารูปแบบศิลปะของ
ประติมากรรมที่พบในดินแดนไทยและกัมพูชามีความชัดเจนยิ่งขึ้น และพบการผสมผสานกับลักษณะ
ท้องถิ่นที่ต่างออกไปจากรูปแบบที่เมืองพระนคร อันเป็นเงื่อนไขส าคัญของงานศิลปกรรมเขมรใน
ดินแดนไทยตามท่ีนักวิชาการได้เคยตั้งข้อสังเกตไว้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 

บรรณานุกรม 
กรมศิลปากร, ถนิมพิมพาภรณ์ กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุป, 2535. 
นิดดา หงส์วิวัฒน์, บรรณาธิการ. พระพุทธรูปและเทวรูป : ศิลปะทวารวดี ศิลปะทักษิณ และศิลปะร่วมแบบเขมร 
กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์คติ, 2555. 
พิริยะ ไกรฤกษ,์ รากเหง้าแห่งศิลปะไทย กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์, 2553.  
วรรณวิภา สุเนต์ตา, “เครื่องประดับทองค าพบที่ปราสาทบ้านถนนหัก จังหวัดนครรราชสีมา กับการก าหนดอายุ
สมัย” วารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ฉบับพิเศษ : มัณฑนศิลป์ 
54 : 55 ปีแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ศักดิ์ชัย สายสิงห์. “พระพุทธรูปในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของศิลปะไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 19.” เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการน าเสนอผลงานค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและเอเชียอาคเนย์ 
เสนอที่อาคารศูนย์รวม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 3-4 กรกฎาคม 2553. (อัดส าเนา) 
สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า, ศิลปะขอม กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2539. 
สันติ เล็กสุขุม. กระหนกในดินแดนไทย. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2545. 
Boisselier J., “Évolution du Diadème dans la Statuaire Khmère,” Bullentin de la Société des 
Études Indochinoises 25, 2 (1950) 
Boisselier, J., “The Symbolism of Angkor Thom,” SPAFA Digest 9,2 (1998) 
Bunker E. and Latchford D., Khmer Gold Gifts from the Gods Thailand : Darnsutha Press Co., 
Ltd., 2008. 
Cunin O., “How many face Towers in the Bayon?.” Interpreting Southeast Asia’s Past : Monument, 
Image and Text. Archaeologist 2 (2008) 
Giteau M., Les Khmers : sculptures Khmers, reflects de la civilisation d'Ankor. Fribourg : Office 
du Livre, 1965. 
Huntington, S.L., The “Pala-Sena” Schools of Sculpture The Netherlands : E.J. Brill, 1984. 
International Council of Museum. ed., One Hundred Missing Objects. Spain : EFEO.,1997. 
Sahai S., The Bayon of Angkor Thom Bangkok : White Lotus Co., Ltd., 2007. 
Sharrock P., “Garuda, Vajrapani and religious change in Jayavarman VII’s Angkor,” Journal of 
Southeast Asian Studies 40, 1 (February 2009). 
Stern P., Les Monuments Khmers du Style du Bayon et Jayavarman VII. Paris : Presses 
Universitaire de France, 1965. 
Vickery M., “Bayon : New Perspectives Reconsidered,” Journal of Khmer Studies (7, 2006) : 101-
173. 
Woodwards H.W., “Tantric Buddhism at Angkor Thom,” Ars Orientalis 12 (1981). 
Woodwards H.W., The Sacred Sculpture of Thailand. Thailand : Riverbooks, 1997. 


