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ของกัมพ
โดยปกติ
และยังไ
อยางไร 
จะมีลักษ
ก็จัดวาอ
อยูใกลกั

 
วิหารวา 
ทางทิศต
ขนาดขอ
ทัศนียภา
กับทิศท
ประกอบ
ระบุวา ท
ดานขาง
ที่วา แนว
วาอยูในเ

 
ปราสาท
ซึ่งใชใน
ปกปองค
แนวควา
สุเมรุ  อั
ของกลุม
ตามเอก
ในขณะที
ความรูคว

           
ลําดับกา
ถือวาเป
กอสราง
ลาศที่สถิ
ตามที่ระ
พลาดทา
การสํารว
กรอบส่ีเห
ทางทิศเ
กักไวใช
ของไทย
เชนเดียว
สิทธจะไ
ศักดิ์สิทธิ

 
ยอดเปน
จําปาศัก
พุทธศต

งทางวิชาการกรณี

การก
พูชาน้ัน ถือว
ติการอางถึงล
มมีการสรุปอ
ในการพิจาร
ษณะรวมกับโ
ยูในแบบบาป
กบัปราสาทพร

การก
มีทั้งที่มาจา
ตะวันออก ที่โ
องเสนทางเ
าพที่งดงามร
ทางการตั้งชุม
บพิธีตองเดินท
ทางเขาหลัก
งของอาคารโ
วแกนที่เปนท
เขตกัมพูชาโ

แนว
พนมรุง  จังห
นความหมายข
คุมครองศาส
มคิดในการก
ันหมายถึงปร
มอาคารน้ี สะพ
สารขอมูลที่
ที่บันไดหักเป
วามเชี่ยวชาญ

     แนว
ารประกอบพิธี
นการผสมผ
 กับการเลือ
ถิตแหงพระศิ
ะบุในบทสรุป
างวิชาการขอ
วจในบริเวณล
หลี่ยม เปนรูป
เหนือ  การปร
สําหรับศาสน
ย) สายนํ้าที่ผ
วกับยอดเขา
ไหลผานไปยั
ธิ์ไหลผานลง

การเ
นสัณฐานคลา
กดิ์  สาธารณ
วรรษท่ี ๑๑)

ณีกัมพูชาเสนอขึ้นท

กลาววาปราส
าเปนเรื่องที่
ลักษณะของ
อยางแนชัดว
รณาเรื่องรูปแ
บราณสถานท
ปวนนี้ เชน ป
ระวิหาร       

กําหนดแนวแ
กทางทิศเหนื
โคปุระชั้นลา
ขาสูปราสาท
ะหวางชวงชั้น
มชนท่ีอยูเบ้ื
ทางข้ึนไปจา
กของปราสา
โคปุระ และขั
ทางเขาหลักท
โดยสมบูรณ 

วความคิดใน
หวัดบุรีรัมย  
ของสวรรคชั้
สนสถานแล
กอสรางวา เป
ราสาทประธ
พานนาคของ
เสนอโดยกัม
ปนส่ิงกอสรา
ญเฉพาะในรปู

แกนเหนือ - 
ธีกรรมทางศา
สานระหวาง
กภูมิสถานซึ่
ศวะ เทพสูงสุ
ของรายงาน
องการประเมนิ
ลานหินทางทิ
ปคลายฐานโ
รากฏศิวลึงค
นสถานและชมุ
ผานศิวลึงค ห
พนมกุเลน  
ังเมืองพระน
งไปเพื่อหลอเ

เลือกภูมิสถา
ายศิวลึงค เรีย
ณรัฐประชาธิป
)  และรับศิล

ทะเบียนโบราณส

สาทพระวิหา
แตกตางไปจ
โบราณสถาน
าลักษณะขอ
แบบของปราส
ที่พบในกัมพู
ปราสาทสระกํ

  

แกนหลักเพื่อ
นือ จากบันได
งสุด แตก็ไม
ทที่ตั้งอยูทา
นของบันไดแ
้องลาง แลว
ากดานทางข้ึ
ทคือ ทางต
ขัดแยงกับลัก
ทางบันไดให

นการกอสราง
การท่ีตามทา
ชั้นตาง ๆ   กา
ะผูแสวงบุญ
ปนสะพานสาย
าน ดังนั้นทา
งปราสาทพร
มพูชาระบุวา
งที่มีความเก
ปแบบศิลปะส

ใตของปราส
าสนาแลว ที่
งภูมิปญญาที
งเปนภูเขาที่
ดในลัทธิฮิน
น ICOMOS 
น)โดยมีขอจาํ
ทิศเหนือของบ
โยนี  ตําแหน
 บริเวณที่มีส
มชนรอบ ๆ แ
หมายถึง น้ําอั
ที่มีการสลักรู
คร แสดงให
เลี้ยงชุมชนเบื

นเพื่อการสรา
ยกวา ลึงคบร
ปไตยประชาช
ลปะเขมรอยา

ถานปราสาทพระวิ

ารมีลักษณะข
จากความรูท
นเขมรจะใชร
องภาคเหนือ 
สาทพระวิหาร
ชาแลว โบรา
ําแพงใหญ ซึ

อการสรางปรา
ดใหญ มาพบ
มไดชี้ชัดลงไ
างทิศเหนือซึ
และเสนทางเ
วยอมแสดงใ
ข้นทิศเหนือนี้
ะวันออกที่เรี
กษณะการวา
ญนั้น เปนทา

งศาสนสถา
างเดินมีเสาน
ารมีสิงหยืนป
ญ  และที่สําค
ยรุงที่ทอดผา
างข้ึนหลักคว
ะวิหารมีลักษ
าบันไดใหญแ
กาแกที่สุด ใน
สถาปตยกรรม

สาทพระวิหาร
แตกตางไปจ
ที่สูงสงในทา
ที่มีหนาผาสูง
ดูไศวนิกาย 
เกี่ยวกับเก
ากัดตามลักษ
บันไดใหญ ไ
นงรูปสลักดังก
สายน้ําไหลผา
และชุมชนทีอ่
ันศักดิ์สิทธิ์ค
รูปศิวลึงคไว
เห็นถึงแนวค
บ้ืองลาง 

างศาสนสถา
รรพต หรือลิ
ชนลาว  ซึ่งเ
างตอเนื่องจน

วิหาร 

ของโบราณส
างวิชาการข
รูปแบบตามย
หรือภาคตะ
รจะเห็นวา มี
าณสถานศิลป
ซึ่งเปนปราสา

าสาทพระวิห
บกับทางข้ึน
ปวาทางใดคื
ซึ่งมีขนาดให
เดินแตละระดั
ใหเห็นแนวแ
น้ ดวยคงจะเห
รียกวา บันไ
งผังโดยรวม
างที่มาจากป

นบนยอดเข
นางเรียง  ทั้ง
ประดับใหควา
คัญ คือ การ
านจากโลกม
วรจะตองอยูใ
ษณะที่บงชี้ได
และสะพานน
นการประเมิน
มนั้นๆ เพื่อกา

รนอกจากจะเ
จากปราสาทห
างสถาปตยก
เปนท่ีตั้งของ
(มิไดมีความ
ณฑการพิจา
ษณะความลา
ดพบหลักฐา
กลาวอยูในแ
าน ซึ่งจะไดไ
อยูเบ้ืองลาง (
ลายกับการผ
ในบริเวณตน
ความคิดในกา

นเชนนี้ยังคล
งคปารวตะ  
ปนโบราณส
นถึงพุทธศต

สถานในภาค
องศิลปะเขม
ยุคสมัยหรือรั
วันออก แตก
ลักษณะของ
ปะเขมรท่ีพบ
าทขนาดใหญ

หาร แมจะกลา
จากบันไดเชื่
คือทางเขาหล
หญ จัดสราง
ดับท่ีวางตัวตา
แกน เหนือ-ใ
ห็นวาขอมูลจ
ดหัก ทั้งๆที่
มของปราสาท
ระเทศไทย ส

าเชนน้ี สาม
งมีการยกระดั
ามหมายถึง 
รสรางสะพา
นุษยไปสูโล
ในแนวแกนข
ดอยางชัดเจน
นาค สรางข้ึน
นของ ICOM
ารตรวจสอบที

เปนทิศทางเข
หลังอื่นท่ีมักจ
กรรม วิศวกร
งสถานท่ีศัก
เกี่ยวของกับ
ารณาขอท่ี ๔
าดชันของภูเข
นของการสลั
แนวตรงกับทา
ไหลลงไปยัง
(ในเขตพื้นที่ร
ผานพิธีกรรมท
นน้ําเสียมเรีย
ารสถาปนาเข

ลายคลึงกับกา
เพื่อการสรา
ถานที่สรางขึ
วรรษท่ี ๑๘ 

เหนือและภา
มรที่ยอมรับกั
รัชสมัยจึงจะ
กตางจากที่เมื
งแบบบาปวน 
บในประเทศไ
ญของจังหวัด

าวถึงทางข้ึน
ชื่อมตอกับท่ีร
ลัก  ซึ่งหากพิ
งข้ึนโดยมุงห
ามสันเขา แล
ใต คือแนวแ
จากที่กัมพูชา
ทเปนทางข้ึน
ท อาจจะดว
สวนทางชอง

มารถเปรียบ
ดับในแตละชั้น
สัตวผูเปนทว
นนาค  แสด
กสวรรค คือ 
ของการวางผั
นวาอยูในสมัย
นภายหลังใน

MOS จึงควร
ที่ถูกตองดวย

ขาสูศาสนสถ
จะหันหนาสูทิ
รรม ของชาง
ดิ์สิทธิ์  ส่ือนั
บ “Buddhist
๔ ที่ถือไดวาเ
ขา ประกอบกั
ลกัรูปศิวลึงคล
างข้ึนสูปราส
งสระตราว แห
ราบซึ่งอยูใน
ทางศาสนาต
บ  กอนที่สา
ขาพระวิหารที

ารเลือกภูเกา
งศาสนสถาน
ข้ึนนับแตสมัย
 ปราสาทวัด

าคตะวันออก
กัน เนื่องจาก
ะเปนที่เขาใจ
มืองพระนคร
ซึ่งนอกจาก
ทยสวนใหญ
ดศรีสะเกษ ที่
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ราบเบ้ืองลาง
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หมายใหเกิด
ละสอดคลอง
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ยขอเท็จจริง
งบันไดหักถือ

เทียบไดกับ
ัน ๆ มีโคปุระ
วารบาลคอย
ดงใหเห็นถึง
ยอดเขาพระ
ผังตามลําดับ
ยบาปวน แต
นสมัยนครวัด
รที่จะใชองค
 

ถานที่ถูกตอง
ทิศตะวันออก
งผูออกแบบ
นัยถึงเขาไกร
t geometry”
เปนความผิด
กับขอมูลจาก
ลอมรอบดวย
าทพระวิหาร
หลงน้ําที่เก็บ
เขตปกครอง
ตามธรรมชาติ
ายน้ําอันศักดิ์
ที่มีสายน้ําอัน

า ภูเขาท่ีสวน
นวัดภู  แขวง
ยเจนละ(ราว
ดภูไดรับการ
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ประกาศเ
อันเปน ศ
เมืองจําป
สถานแล
โบราณส

ปกปอง
รวมกันร
เฉพาะเรื
ปรับปรุง

สําหรับนั
เปนของ

เลือกชัย
จนถึงมุม
รักษาไวใ

มีการศึก
ขอบเขต

การรักษ
มุมกวาง
มุมมองจ
ดวยเหตุ
พระวิหา
แหงชาติ
สภาพโด

มณีวงศ 
พุทธสถา
แสดงถึง
ศรีสะเกษ
และบารา

ซึ่งเชื่อวา
ขอบบาร
หน่ึงของ
ความสํา

ของผืนป
จะอยูใน
ตอเนื่อง
ในขณะที
เหลือสภ

งทางวิชาการกรณี

เปนแหลงมร
ศาสนสถานเ
ปาศักดิ์ดวย  
ละองคประกอ
สถานน้ัน      

ขอ ๕
คุมครอง อน
ระหวางประ
รื่องพื้นท่ีอา
งการกําหนด

จากก
นักบวชใชในก
แทที่ยังคงรัก

บริบ
ยภูมิที่ตั้งในก
มมองสูสภาพ
ใหได 

ดังน้ัน
กษาวิเคราะห
การใชพื้นทีล่

เมื่อพ
ษาคุณคาท่ีโด
แบบPanoram
จากบริเวณโบ
ที่การวางผัง
รมาเปนปจจั
ติเปนมาตรก
ดยรอบ (Setti

บริเว
ซึ่งเปนอโรค
านในยุคหลัง
งความเชื่อมต
ษ ซึ่งเปนอโร
ายที่ตั้งอยูดา

นอก
าเปนสวนหนึ่
ราย ๒ ดาน แ
งบารายอยูใน
คัญกับ บารา

 บริเว
ปาที่อุดมสมบู
เขตประเทศ
งเชื่อมตอกับ
ที่บริเวณที่รา
ภาพมากนักใน

ณีกัมพูชาเสนอขึ้นท

ดกโลกทางวั
เทานั้น หากร
สงผลใหการ
อบพื้นที่ทั้งหม
 

๕ รายงาน
นุรักษ และจั
เทศไทยแล
งสิทธ์ิทับซอ
ด Zoning ดว

การนําเสนอเ
การบําเพ็ญพ
กษาสภาพเดิ

ทของส่ิงกอส
ารกอสราง แ
พแวดลอมทา

ันในการจัดก
หในเรื่องมุมม
ลักษณะตางๆ

พิจารณาตาม
ดดเดนของโบ
ma ยังถูกรบก
บราณสถานเมื
ส่ิงกอสรางคิ
จัยในการออ
ารในการอนุ
ing) ไวได 

วณหมูบานโก
คยศาล เปนอ
งที่ไมมีความ
ตอของวัฒนธ
รคยศาลในเส
านหนาเปน D

จากนี้ทางกัม
นงของการตั้งข
และมีถนนตัด
น Buffer z
ยและทิศทาง

วณพื้นที่สวน
บูรณมาก เปน
ศใด ปาผืนน้ีน
บเขาใหญ - 
าบเบ้ืองลางใ
นปจจุบัน ดวย

ทะเบียนโบราณส

วัฒนธรรมเมื่อ
รวมถึงลักษณ
รจัดทําแผนก
มดอันเปนที่ต

นของ ICOM
จัดการ พื้นที
ะกัมพูชาใน
อนเทาน้ัน เนื
วย 

เกณฑกําหน
พรตนับแตอดี
มไวไดของโ

สรางท้ังหมด
และการกําหน
างธรรมชาติ 

าร อนุรักษแล
มอง เพื่อมิให
ๆ(Zoning) เพื

มขอกําหนดข
บราณสถานแ
กวนดวยภาพ
มื่อยอนกลับม
คิดถึงแตเพียง
กแบบ การที
นุรักษอยูแลว

กมุยที่จัดใหอ
อาคารในแบบ
เกี่ยวของกับ
ธรรมโบราณไ
สนทางท่ีอยูใน
Development

มพูชายังไดอ
ขบวนข้ึนสูเข
ดผากลางบาร
zone และ 
งการข้ึนสูปรา

นภูเขาและหุบ
นพื้นที่ตอเน่ือ
นอกจากจะเป
ดงพญาเย็น
ในมุมมองจา
ยขอเท็จจริง

ถานปราสาทพระวิ

อ พ.ศ.๒๕๔๔
ณะทางภูมิส
การบริหารจัด
ตั้งของศาสน

MOS ใหค
ท่ีของปราส
นเร่ืองเสนเข
น่ืองจากยังมี
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าทพระวิหาร 
ชองบันไดหัก
หินทราย กอ
งจากแผนหนิ
กิดจากการลั
รูปเคารพท่ีอ
กลาวไดสูญห

ทึบทั้ง ๔ ดาน
ดวาเปนการนํ
บนพื้นหินธรร
าะสกัดดวยฝ

อเปนส่ิงที่มีค
เน่ือง
โบรา
ไดสู
ข้ึนเพ
ศาส
หอง
ลึงค
ขนา
อาค
แตก็
กอส
ระหว

ขมรที่รวมสมั
ะวันออกของ
ดทายแหงกา
มืองพระนคร
ะกาศจับสอง

กอบดวย ปร
นธาตุถึงระดับ
ฝนเรียบ สว
หลนอยูดานล
หองครรภคฤห

างทิศตะวันอ
มีเสาศิลาแล
ากฐานปราส
ใหญที่สุดมีร
งเปนเครื่องไ
อยเซาะรองเ

วิหาร 

งที่มีลักษณะ
ตั้งอยูบนลา
ก เปนเสนทา
นหินเรียบวา
นขนาดใหญเพี
ลักลอบขุดหา
อาจเปนศิวลึง
หายไปแลว 

น ไมมีชองเป
าเอารูปเคาร
รมชาติของภูเ
ฝมือมนุษยก็ถื

คุณคาทางป
งจากยังไมเ
าณคดีใดๆ ใ
สญหายไปแล
พื่อเปนสวนห
นาฮินดู นอก
ง ดวยรูปทรง
อีกดวย การก
าดใหญ แสด
าร แมจะไม
ก็ เชื่อไดวาจ
สรางในยุคใด
วางบาปวน ถึ

มัยกับปราสา
เขาพระวิหาร
ารครองราชย
ไวได  แลวเ
ขาทาสผูรับใ

ราสาทประธ
บเหนือชองป
นยอดกอเป
ลาง ปราสาท
หะยังปรากฎฐ

ออกเปนอาคา
ลงแตงบัวหัว
สาท สวนผนั
อยจารึกที่ก
ไมมุงกระเบื้
ปนแนวหลัง

เหมือนกัน วา
านหินกวางท
งท่ีติดตอระห
างทับซอนกัน
พยีงชิ้นเดียวท
าโบราณวัตถุ 
งคอยูบนฐาน
เหลือแตเพีย

ปดแตภายใน
พเขามาประดิ
เขาจึงไมมีปญ
ถือวาโบราณ

ระวัติศาสตร
คยปรากฏท่ี
นประเทศไท
ลวแตก็พอที่
หนึ่งของเทว
กจากหลักฐา
งของอาคารท
กอสรางที่มีค
ดงถึงความ
ทราบอยาง
จะตองมีปร
ยุคหนึ่งของป
ถงึ นครวัด อย

ทพระวิหาร 
ร เปนเทวส
ยของพระเจา
สด็จข้ึนครอง
ใชนักบวชประ

าน เปนอาค
ประตูกอดวย
นทรงปราสา
ทประธานมีป
ฐานรูปเคารพ

ารโถงที่กอส
เสาหินทราย
นังกอดวยอิฐ
รอบประตูหิน
้อง จากหลั
งคาที่ผนังปร

างเรียงตัวคูกั
างทิศใตของ
หวางบนเขาพ
นไดสนิทอยา
ทั้งสองหลัง 
ทําใหทราบ
นโยนีทําดวย
ยงฐานรูปเคา

กลับเปนที่ปร
ดิษฐานไว พ
ญหาเรื่องการ
ณสถานแหงนี้

รและโบราณ
โบราณสถา
ทย แมวารูปเค
จะสันนิษฐา
วาลัย อุทิศถ
นของฐานโย
ทั้งสองยังทํา
วามประณีต 
ตั้งใจในการ
แนชัดวาสรา
ะวัติศาสตร
ปราสาทพระวิ
ยางแนนอน 

 ตั้งอยูริมหน
สถานฮินดู ที่ก
อุทัยทิตยวรม
งราชยแทน ก
ะจําศาสนสถ

ารหลัก มีแผ
ยศิลาแลง ถั
าทซอนชั้น ๔
ประตูทางเขา
พตั้งอยู 

สรางตอออกม
ย ๔ ตน เรียง
ฐ ดานหนาอา
นทรายทั้งสอ
กฐานรองรอ
ราสาทประธา

กันในแนวทิศ
งผามออีแดง
พระวิหารและ
างประณีต มี
ตัวอาคารไม
วาภายในตัว
ยหินทรายอยู
ารพ ๑ ชิ้นใน

ระดิษฐานศิว
รอมๆกับการ
รทรุดตัวของ
้ยังมีสภาพที่

ณคดีอยางยิ่ง
นหรือแหลง
คารพภายใน
นไดวาสราง
ถวายเทพใน
ยนีที่ยังอยูใน
าใหนึกถึงศิว
วัสดุกอสราง
รสรรคสราง
างข้ึนเมื่อใด
รวมกับการ
วิหาร ในชวง

นาผาบนเขา
กรอบประตูมี
มันที่ ๑ ที่ถูก
กลาวถึง การ
าน 

ผนผังเปนรูป
ัดข้ึนไปผนัง
๔ ชั้น ยังพบ
ทางดานทิศ

มา ผังอาคาร
งเปน ๒ แถว
าคารมีประตู
องดาน สวน
อยรูเสียบไม
าน ดานหนา

ศ
ง  
ะ
ม
ม
ว
ยู
น

ว
ร
ง
ท

ง 
ง
น
ง
น
น
ว
ง
ง
ด 
ร
ง

า
ม
ก
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๑  ๑๔ ขอโตแยง

อาคารโ
ทางเขาซ
โถงทาง

ส่ีเหลี่ยม
สภาพแล

กลางฐาน
ดาน มีส
เปนคันดิ

เรื่องราว
ครองราช
ได  แลว
ละเลยต
ศตวรรษ
สรางโดย

โบราณส

ขอมูลชุ

  
สามารถ
อาณาจัก
โบราณค
อันหนึ่งอั
ใหญขอ
สถาปตย

  
มีโบราณ

งทางวิชาการกรณี

ถงยังมีโถงท
ซึ่งเปนโครงส
เขา 

บริเว
มผืนผา ฐานล
ลว 

ทาง
นเจาะเปนชอ
ระน้ํา อยูถัด
ดน และนอกจ

จารึ

จารึก
ในอดีต ขอค
ชยของพระเจ
วเสด็จข้ึนคร
อหนาท่ี ไมเ
ษที่ ๑๖  จาก
ย พระเจาสุรยิ

ปราส
สถานของชาติ

ถนนผา

ชมชนโบราณ

ประว
อางอิงไดจา
กรเขมรโบรา
คดีตั้งแตยุคก
อันเดียวกัน ท
งภาคกลางแ
ยกรรมเขมรอย

ในพื้
ณสถานในศิล

ณีกัมพูชาเสนอขึ้นท

ทางเขาผังรูป
สรางไม นอก

วณดานทิศต
ลางกอดวยศิ

ดานทิศตะวัน
องส่ีเหลี่ยมจั
จากตัวปราส
จากนี้ทางดาน

กปราสาทโด

กที่กรอบประ
ความในจารึก
จาอุทัยทิตยว
องราชยแทน
ผยแพรคําปร
ขอมูลตามจ
ยวรมันท่ี ๑  

สาทโดนตวล
ตมิาตั้งแตป พ

านปราสาทโดน

ณจากจารึกแ

วัติศาสตรขอ
กจารึกหลาย
ณ แสดงใหเ
กอนประวัติศา
ทําใหความรุง
และภาคตะวั
ยูมากมาย  

พ้นท่ีบริเวณอิ
ปะเขมรหลา

ทะเบียนโบราณส

ปส่ีเหลี่ยม มี
กจากนี้ยังมีอั

ตะวันออกเฉี
ศลาแลงถัดข้ึน

นตกของปรา
ัตุรัส ๑ ชอง 
สาทไปทางด
นทิศใตในบริ

ดนตวล  

ะตูทั้งสองดา
กไดระบุมหา
วรมันที่ ๑ ที่ถู
น มีเนื้อความ
ระกาศดังกลา
ารึกกรอบปร

ลถือเปนโบรา
พ.ศ. ๒๔๗๘

นตวล 

และการสําร

องชุมชนที่อ
ยหลักท้ังท่ีพ
เห็นวาในดิน
าสตร ไมไดมี
งเรืองของอา
ันออกเฉียงเ

สานใตใกลกั
ยแหลง รวมท

ถานปราสาทพระวิ

มีเสาหินทรา
อัฒจันทรหินท

ฉียงใตของป
นมากอดวยหิ

สาทประธาน
ลอมรอบดว
านทิศตะวันอ
เวณหนาผายั

นของมุขหน
าศักราช ๙๒
ถูกพระเจาสุริ
มกลาวถึงกา
าว จึงสรุปได
ระตู ถือวารว

าณสถานที่มี
๘ และไดมีกา

รวจทางโบรา

ยูคูกับปราส
พบในปราสาท
แดนแถบน้ีมี
มีการอพยพม
าณาจักรเขมร
เหนือของไท

กับเทือกเขาพ
ทั้งแหลงชุมช

วิหาร 

ย ๔ ตน หัว
ทรายวางอยูท

ปราสาทประ
หินทราย ในป

น ยังมีฐานศิล
ยชองส่ีเหลี่ย
ออกประมาณ
ยังปรากฏรอง

าปราสาทปร
๔ ซึ่งตรงกับ
ยวรมันที่ ๑ ย
รประกาศจับ
ดวาปราสาทโ
มสมัยกับกา

ความสําคัญ
รขุดแตงและ

แทนประตมิา

าณคดี 

สาทและอาณ
ทพระวิหารเอ
ชุมชนพื้นถิ่น
มาจากเมืองพ
รไดอํานาจไป
ทย ปรากฏห

พนมดงรักทั้ง
ชนโบราณมา

วเสาสลักลา
ทั้งที่หนาประ

ธาน มีบรรณ
ปจจุบันสวนผ

ลาแลงกอเปน
ยมจัตุรัสและช
ณ ๕๐ เมตร ส
รอยของแหล

ระธาน  ถือเป
บ พ.ศ.๑๕๔
ยกทัพมาโจม
บขาทาสท่ีหนี
โดนตวล จึงมี
รกอสรางปร

 จึงไดรับการ
ะบูรณะเรียบร

ากรรมรูปเคารพ
โดนต

ณาบริเวณเขา
องและพบใน
นมาแตเดิม โ
พระนคร แตต
ปทั่วทั้งภูมิภา
หลักฐานเมือง

หมด และขอ
ากมาย เปนที

ย นาจะใชรับ
ะตูชองกลางแ

ณาลัยตั้งอยู 
ผนังไดพังทล

นฐานเตี้ยรูปสี
ชองส่ีเหลี่ยม
สระน้ําในปจ
ลงตัดหินดวย

ปนหลักฐานที
๕ เปนปสุดท
มตีเขายึดเมือ
นีไป พรอมทั้
มีอายุการกอส
ราสาทพระวิห

รประกาศข้ึน
อยแลวโดยก

พ (ฐานโยนี) ใ
ตวล 

าพระวิหารม
นที่อื่นภายใต
โดยมีหลักฐา
ตอมาจึงไดผ
าค รวมถึงอา
งโบราณและ

องจังหวัดศรีส
ที่ซึ่งมรดกวัฒ

บหลังคาซุม
และดานหนา

มีผังเปนรูป
ลายไมเหลือ

ส่ีเหลี่ยม ตรง
มผืนผาทั้ง ๘
จุบันมีสภาพ
ย 

ที่สําคัญ ของ
ทายแหงการ
องพระนครไว
ทั้งระบุโทษผู
สรางในพุทธ
หารในชวงที่

ทะเบียนเปน
กรมศิลปากร

ในปราสาท

าตั้งแตอดีต
อิทธิพลของ
านของแหลง
ผนวกเขาเปน
าณาเขตสวน
ะปราสาทใน

สะเกษเอง ก็
ฒนธรรมเขมร

ม
า
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ง
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๑  ๑๕ ขอโตแยง

ทั้งภาษา
เดิม  

  
ปราสาท
ดวยอาศั
ปจจุบันที
หลอหลอ
อยูไดทั่ว
ของการ
สายเลือ
แนนแฟน

           
พระวิหาร
เมื่อพระอ
ศิวะดุจดั่
และอาจม

  
และไดรบั

       
ขอความ
ศักติ พบ
กษัตริยข
เรียกวา 
ตระกูลข
ผูครองรา

           
มาจากพ
ลําดับพร
ทองถิ่น 
ศตวรรษ
สถาปนา

  
สงวนเฉพ

  
เชื่อตาม
ปาวิตรา 
วา ชื่อเดิ
ในชวงป
ริยวรมันท

  
กัมพูชาใ
เปนตัวแ
และอุบล

งทางวิชาการกรณี

าและคติควา

ในอ
 รวมถึงการกั
ศัยแหลงน้ําที
ที่เรียกวาเปน
อมพัฒนาเปน
วไปที่เขาพระ
รอยูอาศัยขอ
ดและวัฒนธ
นระหวางชุมช

    จาก
ร  จารึกความ
องคไดแผขย
ังพระวิษณุ” 
มีความเชื่อเรื

จารึก
บพระนามตอ

งาน
มที่อานไดจา
บวาสามารถส
ขอมพระองค
หยัง ปาวิตร
องพระองคเ
าชยตอจากพ

จารึก
พระนางพิณส
ระนามเกี่ยวข
หรือเจาเมือง
ที่ ๑๕) นอก
ศิวลึงคในพืน้

  จารึก
พาะของเจาพื

   ในจ
ขอสันนิษฐาน
 ดังนั้น พระน
ดิมของพื้นท่ีบ
ลายพุทธศตว
ที่ ๑  จึงมีการ

ประช
ในปจจุบัน แล
แทนของชาว
ลราชธานีของ

ณีกัมพูชาเสนอขึ้นท

มเชื่อยังมีกา

ดีตผูคนในชุ
กัลปนาเพื่อเป
ที่มาจากยอด
คนไทยเชื้อส
นวัฒนธรรมป
ะวิหารตั้งแตใ
งผูคนในบริเ
ธรรม การพัฒ
ชนและโบราณ

หลักฐานจารึ
มยอนหลังถึง
ยายอํานาจเข
ซึ่งทําใหสัน
รื่องการนับถือ

กหลักน้ียังได
อมาวา กัมพชุ

คนควาของศ
ก จารึกปราส
สอบทานความ
อื่นๆได  ก
รา สันนิษฐาน
ทาน้ัน  ดังนั้
พระราชบิดา คื

กศิวะศักติ ยงั
สวรรคครามว
องกับกษัตริย
งที่ไมมีความ
จากนี้ยังกลา
นที่บางแหงอี

กศิวะศักติ เรี
พื้นเมืองสายต

ารึกจากปรา
นของศาสตร
นางกัมพุชลัก
บริเวณเขาพ
วรรษที่ ๑๔ ต
รสรางปราสา

ชากรท่ีอยูใน
ละไมมีความ
เขมรสูงท่ีสืบ
งไทย 

ทะเบียนโบราณส

ารสืบทอดตอ

ชุมชนโบราณ
ปนขารับใชนั
เขาท้ังสองส
สายเขมร ได
ประเพณีที่เห็
ในฝงไทยไปจ
เวณเขตแนว
ฒนาผสมผสา
ณสถานหากแ

รกหลักหนึ่งที่
ชวงปลายพุท
ขาสูบริเวณพื้
นิษฐานไดวา
อผีที่มีมาแตเ

ดกลาวถึงสต
ชลักษมี  

ศาสตราจารย
สาทตาแกว เ
มสัมพันธระห
ลาวคือ  พระ
นกันวา คําวา
นั้นพระนางกัม
คอื พระเจาชั

งกลาวอางถึง
วตี ผูมีพระรา
ยเขมร หรือเจ
มสัมพันธเชิงเ
าวอางถึงสถา
อกีดวย 

รียกพื้นที่บริเ
ตระกูลของพ

สาทตาแกว 
ราจารยฟโนต
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