เสวนาสัญจรอิโคโมสไทย
ในวาระเตรียมการเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของประเทศไทย

“สายสัมพันธ์แห่งประวัตศิ าสตร์ข้ามพรมแดนสด๊กก๊อกธม บันทายฉมาร์ พระตะบอง”
วันที่ ๘ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปราสาทเขาโล้น – ปราสาทสด๊กก๊อกธม
(อาหารเช้าบนรถ/กลางวัน/เย็น)

๐๗.๐๐ น.

เจ้าหน้าที่รอรับคณะ ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
จากนั้นเดินทางมุ่งสู่ จ.สระแก้ว รับประทานอาหาร
เช้าบนรถบัส
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ เขื่อนห้วยยาง
อ.ตาพระยา
๑๓.๐๐ น.
จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทเขาโล้น ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญ
เขื่อนห้วยยาง
สุข ตาบลทัพราช เป็น ปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาโล้น ซึ่งเป็นยอดเขาเตี้ย ๆ อยู่บนเชิงเขาสะแกกรอง จาก
สภาพในปัจจุบันจะได้เห็นอาคารปราสาทประธานเหลืออยู่ ๑ หลัง เมื่อกรมศิลปากรได้ดาเนินการขุดแต่งได้พบ
ร่องรอยว่าเคยเป็นปราสาทอิฐ ๓ หลังตั้งอยู่บนฐานไพที มีวิหารหรือบรรณาลัยตั้งอยู่ด้านหน้าของปราสาท
ประธาน และล้ อ มรอบด้ ว ยกาแพงแก้ว ที่ มีโคปุ ระอยู่ ทางด้า นทิ ศตะวัน ออก ตะวัน ตก และทิ ศใต้ ทางทิ ศ
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อของตัว ปราสาทมีส ระน้าขนาดใหญ่ ๒ แห่ ง และมีแนวถนนโบราณทอดยาวจากตั ว
ปราสาทถึงสระน้ า รอบภูเขาลูกนี้ มีร่องรอยเป็นหมู่บ้าน หรือชุมชนโบราณในอดีต ที่สาคัญคือทับหลังของ
ปราสาทประธานของปราสาทเขาโล้นนี้ปั จจุบันได้พบว่าไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เอกชนแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่
เป็นการได้ไปโดยมิชอบ ซึ่งอยู่ในกระบวนการในการทวงคืนอยู่

ปราสาทเขาโล้น

จากนั้นนาคณะออกเดินทางไปอาเภอโคกสูง ชม ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านหนอง
เสม็ด ตาบลโคกสูง เป็นปราสาทสร้างด้วยหินทรายที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประกอบด้วย
กลุ่มอาคารที่มีปราสาทประธานเป็นศูนย์กลาง มีบรรณาลัยตั้งอยู่ด้านหน้า ๒ หลัง บริเวณชั้นในล้อมรอบด้วย
ระเบี ย งคดและโคปุ ระทั้ ง ๔ ด้าน ถัดมามี คูน้ าล้ อมรอบ และกาแพงศิ ล าแลงที่ มี โคปุ ระขนาดใหญ่ เฉพาะ
ทางด้านทิศตะวันออกที่เป็นด้านหน้ากับช่องประตูเล็กทางทิศตะวันตก ในแนวแกนของปราสาทมีทางดาเนินที่
ประดับ ด้ ว ยเสานางเรี ย งจ านวนมาก ตั้ งแต่ ท างเข้าด้านนอกไปจนถึงเสาขนาดเล็ กที่ ใช้ล้ อมรอบปราสาท
ประธานด้านใน เป็นอาคารสร้างขึ้นเพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพศิวลึงค์ และใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความ
เชื่อในลั ทธิศ าสนาฮิน ดู นอกจากนี้ ยั งพบศิ ล าจารึก สด๊กก๊ อกธม ๒ หลั ก ซึ่งเนื้ อความในจารึกหลั กที่ ๒ มี
ความสาคัญมากทาให้ได้ทราบถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์เขมรโบราณตั้งแต่การประกาศอิสรภาพจากชวา ตั้ง
เมื อ งพระนคร การสื บ สายตระกู ล พราหมณ์ ที่
ควบคู่ มากับ เรื่องของราชสานั ก มาจนถึงรัชสมัย
ของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมัน ที่ ๒ กษัตริย์ผู้โปรด
เกล้าฯให้ก่อสร้างปราสาทหลังนี้ กรมศิลปากรได้
ด าเนิ น การอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถานแห่ ง นี้ จ นเสร็ จ
สมบูรณ์ พร้อมด้วยการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เตรียมที่จะเปิด
เป็ น อุท ยานประวัติ ศาสตร์ แห่ งใหม่ ของประเทศ
ไทยในปี ๒๕๖๒ นี้
๑๗.๓๐ น.
นาคณะเดินทางกลับอรัญประเทศ จากนั้นเข้าโรงแรมที่พัก ณ โรงแรมอินโดจีน
๑๙.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านแอมซัน และร้านเจ๊อ๊อด อาหารแบบเวียดนาม เสร็จแล้ว
เดินช็อปปิ้งที่ถนนคนเดินวัฒนธรรม ๕ ชาติพันธุ์

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

อรัญประเทศ – ปอยเปต – ศรีโสภณ – ปราสาทบันทายฉมาร์ –
พระตะบอง – ปราสาทวัดเอกพนม – ปราสาทบาเสต
(อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)

๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์
๐๘.๐๐ น.
นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองไทย - กัมพูชา จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทบันทายฉมาร์
หรือ "บันเตียฉมาร์" (Banteay Chhmar) ปราสาทบันทายฉมาร์ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมั นที่ ๗
เพื่ออุทิศให้แก่โอรสของพระองค์ และแม่ทัพคนสาคัญที่เคยร่วมรบกับเจ้าชายในการปราบกบฏภรตราหู และ
ในสงครามที่รบกับพวกจาม ปัจจุบันปราสาทตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา ในเขต
จังหวัดบันเตียเมียนเจย (บันทายมีชัย) ซึ่งแยกตัวออกมาจากจังหวัดพระตะบอง ห่างจากเมืองศรีโสภณไปตาม

เส้นทางถนนหมายเลข ๖๙ ทางทิศเหนือ นอกจากปราสาทบันทายฉมาร์ จะได้นาชม ปราสาทตาพรม ซึ่งถือ
เป็ นหนึ่ งในปราสาทบริวารที่สร้างขึ้นล้อมรอบปราสาทบันทายฉมาร์ ที่มีการสลักยอดปราสาทเป็นรูปพระ
โพธิสัตว์เช่นเดียวกับที่ในปราสาทบันทายฉมาร์และที่ปราสาทบายน ศูนย์กลางของนครธม

๑๑.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านประกายพรึก
๑๔.๐๐ น.
ถึงเมืองพระตะบอง นาท่านสักการะ ตาพยุงตะบอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ตามตานาน
ของจังหวัดพระตะบอง จากนั้นนาท่านชม ปราสาทวัดเอกพนม สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ ซึ่ง
มีความเกี่ยวข้องกับการสถาปนารูปเคารพประจาพระองค์เพื่อประดิษฐานไว้ในทิศต่างๆรอบราชอาณาจักร
ร่วมกับปราสาทพระวิหาร ณ ปัจจุบันปราสาทเอกพนมยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ ภาพแกะสลักต่างๆยัง
คมชัดงดงามมาก เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ปัจจุบันมีวัดในศาสนาพุทธตั้งอยู่ ณ บริเวณปราสาทนี้ด้วย ต่อ
ด้วยการเดินทางสู่ ปราสาทบาเสต ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ เช่นเดียวกัน ตามเส้นทางสู่
ปราสาทเอกพนมและปราสาทบาเสตจากเมืองพระตะบองจะได้ผ่านชุมชนหมู่บ้านพื้นถิ่นต่างๆ ด้วย
๑๘.๓๐ น.
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ โรงแรมคาซี่พระตะบอง
๑๙.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรมคาซี่

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

พระตะบอง - ปราสาทบานอน – ศรีโสภณ – ปอยเปต – อรัญประเทศ –
ปราจีนบุรี - กรุงเทพฯ
(เช้า/กลางวัน/เย็น)
๐๖.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์
๐๗.๐๐ น.
นาท่านเที่ยวชม ปราสาทบานอน อยู่ห่างจากตัวเมืองพระตะบองไปทางทิศใต้
ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร เป็นปราสาทขนาดใหญ่ทสี่ ร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ตัวปราสาทตั้งอยู่
บนยอดเขาสูง ๔๐๐ เมตร มีบันได ๓๕๘ ขั้น ปราสาทมี ๕ หลังในลักษณะที่คล้ายกับปราสาทนครวัด เป็น
ศาสนสถานในศาสนาพุทธนิกายมหายาน
๑๐.๐๐ น.
กลับมาเมืองพระตะบองชม ศาลากลาง หรือ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๕ เป็นตึกคู่แฝดของตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในจังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นนาท่านเที่ยวชม วัดดาไร

ซอ หรือ วัดช้างเผือก สร้างขึ้นในสมัยเดียวกันโดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) ต้นสกุ ลอภัยวงศ์ และยังมีตรา
สัญลักษณ์ ประจาแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ ประดับอยู่ที่อุโบสถด้วย
๑๒.๐๐ น.
นาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเรดชิลลี่ ศรีโสภณ จากนั้นนาท่านออก
เดินทางสู่ปอยเปต
๑๕.๐๐ น.
เดินทางถึงปอยเปต นาท่านดาเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต – ไทย จากนั้นเดินทางสู่
จังหวัดปราจีนบุรี
๑๗.๐๐ น.
มาถึงจังหวัดปราจีนบุรีนาชม ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย เป็น
อาคารที่สร้างขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยต้องเสียดินแดนพระตะบองให้กับฝรั่งเศส และเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้
อพยพมาอยู่ที่ปราจีนบุรี
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านชมชล จังหวัดปราจีนบุรี
๑๙.๐๐ น.
จากนั้นนาคณะท่านเดินกลับ
๒๒.๐๐ น.
มาถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลทั่วไป คาแนะนาสาหรับการท่องเที่ยวในราชอาณาจักรกัมพูชา
(จากบริษัททัวร์)
อุณหภูมิ ๒๘ - ๓๕ องศา อากาศค่อนข้างร้อน
การแต่งกาย เสื้อแจ็คเก็ตบาง ๆ เสื้อผ้า เสื้อกันลม ถุงเท้า รองเท้าสวมใส่สบาย หมวก ร่ม ครีมทาผิว ลิปมัน
อาหาร รับประทานอาหารร้านคนไทย และ ร้านอาหารระดับนานาชาติ เกือบทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย
สกุลเงิน สามารถใช้ได้ทั้ง ดอลลาร์ / เรียล (เงินกัมพูชา)
เรียวกัมพูชา ๑ บาท เท่ากับ ๑๐๐ เรียล เงินยูเอสดอลล่าร์ ๑ ดอลล่าร์ เท่ากับ ๔๐๐๐ เรียล (๔๐ บาท)
ไฟฟ้า ขนาด ๒๒๐ โวลท์ และ เป็นปลั๊กเสียบ ๓ ขา
สิ่งที่ควรเตรียม ยาแก้แพ้ หรือ ยารักษาโรคประจาตัว เพราะการไปซื้อที่ต่างแดน อาจไม่ได้ตามที่ต้องการ
แบตเตอรี่สารอง
โทรศัพท์ ท่านที่ต้องการนาโทรศัพท์ด้วย ต้องขอเปิดใช้บริการทางไกลต่างประเทศก่อน ต้องติดต่อศูนย์บริการ
ของเครือข่ายที่ท่านใช้อยู่
**** ขอแนะนาว่าให้ใช้บัตรเติมเงินที่ไกด์ซื้อซิมกัมพูชาให้ โทรกลับประเทศจะถูกและสะดวกกว่า ***
ข้อควรระวัง เวลาข้ามด่านให้ระมัดระวังสิ่งของของเรา เช่น กระเป๋าสตางค์ /กล้องถ่ายรูป /พาสปอร์ต เป็นต้น

ลำดับกษัตริย์และพรำหมณ์ ปุโรหิตแห่ งอำณำจักรเขมรโบรำณยุคเมืองพระนคร

ลำดับ
ที่

พระนำม
(สมญำนำม)

๑.

พระเจ้ าชัยวรมันที่ ๒
(พระบาทปรเมศวร)

๒.

พระเจ้ าชัยวรมันที่ ๓
(พระบาทวิษณุโลก)

๓.

พระเจ้ าอินทรวรมันที่ ๑
(พระบาทอีศวรโลก)

๔.

พระเจ้ ายโศวรมันที่ ๑
(พระบาทบรมศิวโลก)

๕.

พระเจ้ าหรรษวรมันที่ ๑
(พระบาทรุทรโลก)

๖.

พระเจ้ าอีศานวรมันที่ ๒
(พระบาทบรมรุทรโลก)

ครองรำชย์
พ.ศ.

นำม
หมำยเหตุ
พรำหมณ์
ปุโรหิต
๑๓๔๕ – ๑๓๙๓ เสตงอัญศิวไกวัลย์ เสตงอัญศิวไกวัลย์เป็ น
ศิษย์ของพราหมณ์
หิรัณยทามะ
๑๓๙๓ – ๑๔๒๐ เสตงอัญสูกษม เสตงอัญสูกษมพินทุ
พินทุ
เป็ นเหลนทางสายสตรี
ของเสตงอัญศิวไกวัลย์
๑๔๒๐ – ๑๔๓๒ เสตงอัญวามศิวะ เสตงอัญวามศิวะเป็ น
ต่อมาได้ นามว่า เหลนทางสายสตรี ของ
กัมรเตงศิวาศรม เสตงอัญศิวไกวัลย์ เป็ น
ศิษย์ของเสตงอัญศิว
โสมซึง่ เป็ นราชครูของ
พระเจ้ าอินทรวรมันที่ ๑
๑๔๓๒ – ๑๔๔๕ เสตงอัญวามศิวะ เสตงอัญวามศิวะเป็ น
ต่อมาได้ นามว่า ราชครูของพระเจ้ า
กัมรเตงศิวาศรม ยโศวรมันที่ ๑ ตังแต่
้ ยงั
ทรงพระเยาว์
๑๔๔๕ – ๑๔๖๘ เสตงอัญกุมาร
เสตงอัญกุมารสวามี
สวามี
เป็ นหลานทางสายสตรี
ของเสตงอัญวามศิวะ
(บุตรชายของน้ องสาว
ของเสตงอัญวามศิวะ
หรื อกัมรเตง ศิวาศรม)
เสตงอัญกุมารสวามี
๑๔๖๘ – ๑๔๗๑ เสตงอัญกุมาร
เป็ นราชครูของพระเจ้ า
สวามี
หรรษวรมันที่ ๑ และ
ต่อมาได้ เป็ นราชครูของ

ยุคศิลปะ /
ปรำสำท
กุเลน / กลุม่
ปราสาทที่พนม
กุเลน

พระโค /
ปราสาทบา
กอง

บำแค็ง

๗. พระเจ้ าชัยวรมันที่ ๔
(พระบาทบรมศิวบท)

๑๔๗๑ – ๑๔๘๔ เสตงอัญอีศาน
มูรติ

๘. พระเจ้ าหรรษวรมันที่ ๒
(พระบาทพรหมโลก)

๑๔๘๔ – ๑๔๘๗ เสตงอัญอาตมศิวะ

๙.

๑๔๘๗ – ๑๕๑๑ เสตงอัญอาตมศิวะ

พระเจ้ าราเชนทรวรมัน
(พระบาทศิวโลก)

๑๐. พระเจ้ าชัยวรมันที่ ๕
(พระบาทบรมวีรโลก)

๑๕๑๑ – ๑๕๔๔ เสตงอัญศิวาจารย์

๑๑. พระเจ้ าอุทยาทิตยวรมันที่ ๑ ๑๕๔๔ – ๑๕๔๕ เสตงอัญศิวาจารย์

๑๒. พระเจ้ าชัยวีรวรมัน

๑๕๔๕ – ๑๕๔๕ เสตงอัญศิวาจารย์

๑๓. พระเจ้ าสุริยวรมันที่ ๑
(พระบาทนิรวาณบท)

๑๕๔๕ – ๑๕๙๓ เสตงอัญศิวาจารย์
สเตงอัญอัญสทา
ศิวะต่อมาได้ นาม

พระเจ้ าอีศานวรมันที่ ๒
ด้ วย
เสตงอัญอีศานมูรติเป็ น
เหลนของเสตงอัญวาม
ศิวะ(ลูกแห่งธิดาของ
น้ องสาวของกัมรเตงศิ
วาศรม)เป็ นราชครูของ
พระเจ้ าชัยวรมันที่ ๔
ตังแต่
้ ยงั ทรงพระเยาว์
เสตงอัญอาตมศิวะเป็ น
ลูกของน้ องสาวเสตง
อัญอีศานมูรติ ได้ เป็ น
ราชครูของพระเจ้ าหรร
ษวรมันที่ ๒
เสตงอัญอาตมศิวะเป็ น
ราชครูของพระเจ้ า
ราเชนทรวรมันด้ วย
เสตงอัญศิวาจารย์เป็ น
ลูกของน้ องสาวของ
เสตงอัญอาตมศิวะ
เป็ นราขครูของพระเจ้ า
ชัยวรมันที่ ๕
พระเจ้ าอุทยาทิตยวร
มันที่ ๑ และพระเจ้ าชัย
วีรวรมัน ครองราชย์
ระยะสัน้ จึงไม่ปรากฏ
พระสมัญญานามทัง้ ๒
รัชกาล
เสตงอัญศิวาจารย์
สิ ้นชีวิตในช่วงต้ น
รัชกาลดังนันลู
้ กของ

เกำะแกร์

แปรรู ป

คลัง /
บันทำยศรี

บำปวน
(พระวิหำร) /
ปราสาทเขา

ว่า กัมรเตงศรี
ชเยนทรบัณฑิต

๑๔. พระเจ้ าอุทยาทิตยวรมันที่ ๒ ๑๕๙๓ – ๑๖๐๙

๑๕. พระเจ้ าหรรษวรมันที่ ๓
(พระบาทสทาศิวบท)

๑๖๐๙ – ๑๖๒๓

๑๖. พระเจ้ าชัยวรมันที่ ๖
๑๖๒๓ – ๑๖๕๐
(พระบาทบรมไกวัลยบท)
๑๗. พระเจ้ าธรณีนทรวรมันที่ ๑ ๑๖๕๐ – ๑๖๕๕
(พระบาทบรมนิษกัลบท)

น้ องสาวคือ เสตงอัญ
สทาศิวะได้ เป็ นผู้สืบ
สกุล ต่อมาและได้ เสก
สมรสกับพระนางศรี วรี
ลักษมี ราชธิดาของ
ขนิษฐภคินีแห่งพระนาง
วีรลักษมี พระมเหสี
ของพระเจ้ าสุริยวรมันที่
๑ ทังได้
้ รับพระราชทาน
ฐานันดรศักดิใ์ ห้ เป็ น
กัมรเตงศรี ชเยนทร
บัณฑิต
พระกัมรเตงอัญ ไม่ปรากฏพระสมัญญา
ศรี ชเยนทรวรมัน นามของพระเจ้ าอุทยา
(พระกัมรเตงอัญ ทิตยวรมันที่ ๒ กัมรเตง
ศรี ชเยนทร
ศรี ชเยนทรบัณฑิต
บัณฑิต)
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
พระกัมรเตงอัญศรี
ชเยนทรวรมัน
(ข้ อมูลจากจารึก สด๊ ก
ก๊ อกธม ๒ มีเพียงเท่านี ้)
เสตงอัญศรี ทิวากร
บัณฑิต ต่อมาได้
นามว่า กัมร
เตงอัญคุรุศรี
ทิวากรบัณฑิต
กัมรเตงอัญคุรุศรี ราชวงศ์ใหม่ มหิธรปุระ
ทิวากรบัณฑิต
๑๖๓๐ – ๑๖๕๐ ไม่มี
กัมรเตงอัญคุรุศรี การระบุยคุ สมัย
ทิวากรบัณฑิต

โล้ น
ปราสาทบาเสต
ปราสาทวัดเอก

บำปวน /
ปราสาทสด๊ ก
ก๊ อกธม

ปราสาทพิมาย
(พิมำย)

๑๘. พระเจ้ าสุริยวรมันที่ ๒
(พระบาทบรมวิษณุโลก)
๑๙. พระเจ้ าหรรษวรมันที่๔
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

๑๖๕๕ – ๑๖๙๓ กัมรเตงอัญคุรุศรี
ทิวากรบัณฑิต
๑๖๙๓ – ๑๖๙๔
ไม่ปรากฏหลักฐานนาม
พราหมณ์ปโุ รหิต
พระเจ้ าธรณีนทรวรมันที่ ๒ ๑๖๙๔ – ๑๗๐๓
ไม่ปรากฏหลักฐานนาม
พราหมณ์ปโุ รหิต
พระเจ้ ายโศวรมันที่ ๒
๑๗๐๓ – ๑๗๐๘
ไม่ปรากฏหลักฐานนาม
พราหมณ์ปโุ รหิต
พระเจ้ าตริภวู นาทิตยวรมัน ๑๗๐๘ – ๑๗๒๐
ไม่ปรากฏหลักฐานนาม
พราหมณ์ปโุ รหิต
พระเจ้ าชัยวรมันที่ ๗
๑๗๒๐ – ๑๗๖๑ เสตงอัญฤษีเกศ เป็ นพราหมณ์ในตระกูล
(พระบาทมหาบรมสุคต)
ภารัทวาช
สิ ้นสุดหลักฐานการสืบ
สกุลพราหมณ์เท่านี ้
พระเจ้ าอินทรวรมันที่ ๒
พระเจ้ าชัยวรมันที่ ๘
พระเจ้ าศริ นทรวรมัน
พระเจ้ าศริ นทรชัยวรมัน
พระเจ้ าชัยวรมาทิปรเมศวร

๑๗๖๑ – ๑๗๘๖
๑๗๘๖ – ๑๘๓๘
๑๘๓๘ – ๑๘๕๐
๑๘๕๐ – ๑๘๗๐
๑๘๗๐ – ?

ไม่ปรากฏหลักฐาน
ไม่ปรากฏหลักฐาน
ไม่ปรากฏหลักฐาน
ไม่ปรากฏหลักฐาน
ไม่ปรากฏหลักฐาน

นครวัด / ปรา
สาทพนมรุ้ง

บำยน /
ปราสาทบัน
ทายฉมาร์
ปราสาทบา
นอน
จบยุคเมืองพระ
นคร / สุโขทัย
ยุคหลังเมือง
พระนคร

ปราสาทสด๊กก๊อกธม
คุณค่าความสาคัญ และข้อมูลเบื้องต้นจากจารึก
ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็ น โบราณสถานประเภทหิ น ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ ๓ ตาบลโคกสู ง
อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เป็นศาสนสถานฮินดู ที่ในเบื้องต้นมีการสันนิษฐานข้อมูลเกี่ยวกับอายุสมัยของ
การก่อสร้าง โดยการอ้างอิงจากศิลาจารึกที่พบในบริเวณนี้

ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว

มีการสารวจพบศิลาจารึกสองหลัก ซึ่งตั้งชื่อว่า จารึกสด๊กก๊อกธม จารึกหลักที่ ๑ (จารึกสด๊กก๊อกธม
๑) ตามข้อมูลของหอสมุดแห่งชาติระบุว่า เจ้าหน้าที่กองโบราณคดี กรมศิลปากร ได้นามามอบให้ผู้เชี่ยวชาญ
อักษรภาษาโบราณ อ่านแปลเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ มีเนื้อความกล่าวถึงการสร้างศาสนสถาน
ขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕ เพื่อเป็นเทวสถานประดิษฐานศิวลึงค์ ตามพระบัญชาของพระเจ้าชัยวรมันที่
๔ ส่วนจารึกหลักที่ ๒ (จารึกสด๊กก๊อกธม ๒) ซึ่งมีการกล่าวอ้างถึงตั้งแต่การเข้าไปสารวจปราสาทครั้งแรกที่มี
การบันทึกไว้โดยนักสารวจชาวฝรั่งเศส ได้ระบุว่า ข้อความในจารึกเป็นการกล่าวสรรเสริญเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ ๒ ในโอกาสที่ได้สร้าง (บูรณะปฏิสังขรณ์?) ปราสาทแห่งนี้สาเร็จในปีพุทธศักราช
๑๕๙๕ และนอกจากนี้ แล้ วยั งบั น ทึกหลั กฐานเกี่ยวกับประวัติอารยธรรมทางด้านศาสนา ซึ่งบ่งชัดเจนว่า
กษัตริย์แห่งอาณาจักรกัมพูชาเป็นผู้อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา โดยมีพราหมณ์ปุโรหิตเป็นผู้นาทางศาสนา เป็นที่
ปรึกษาให้คาแนะนา และเป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้าและกษัตริย์ นอกจากนี้ในจารึกยังกล่าวถึงประวัติการ
สืบสายสกุลของพราหมณ์ผู้เป็นใหญ่ในราชสานักเขมร การปฏิบัติพระเทวราชและรูปเคารพ การสร้างหมู่ บ้าน
การบุญต่างๆในพระศาสนา เป็นต้น
ในแง่อายุสมัยจารึกหลักแรก ระบุศักราช พ.ศ. ๑๔๘๐ ตรงกับรัชสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ ๔ จารึก
หลักที่สอง ระบุศักราชตรงกับ พ.ศ. ๑๕๙๕ กล่าวถึงการที่พระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ ๒ พระราชทานเทวส
ถานอุทิศแด่พราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ นอกจากนี้ยังได้เล่าเรื่องย้อนหลังขึ้นไปอีกราว ๒๐๐ ปี กล่าวถึงต้น
ตระกูลพราหมณ์คนแรก ในรัชสมัยพระเจ้าชัย วรมันที่ ๒ ผู้ทรงรวบรวมอาณาจักรเจนละบกและเจนละน้าเข้า
ด้ ว ยกั น และสร้ า งเมื อ งพระนครขึ้ น จึ ง กลายเป็ น หลั ก ฐานอ้ า งอิ ง ที่ ส าคั ญ ในการก าหนดยุ ค สมั ย ของ
ประวัติศาสตร์เขมรและประวัติศาสตร์ศิลปะเขมร ตั้งแต่ยุคแห่งการสร้างเมืองพระนครมาจนถึงในรัชสมัยของ
พระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ ๒

จารึกสด๊กก๊อกธม ๑

จารึกสด๊กก๊อกธม ๒

อนึ่งมีข้อน่าสังเกตว่าจารึกสด๊กก๊อกธม ๑ ตามข้อมูลของหอสมุดแห่งชาติระบุว่าพบที่บ้านสระแจง
ไม่ได้นามาจากที่ปราสาทโดยตรง ส่วนจารึกสด๊กก๊อกธม ๒ ระบุว่าพบที่ปราสาทเมืองพร้าว ซึ่งเป็นชื่อเดิมของ
ปราสาทสด๊กก๊อกธม และจากการขุดตรวจชั้นดินบริเวณทางดาเนินภายในตัวปราสาทบางส่ วน เมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๖ ยังไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างใดๆ ก่อนที่จะมีการสร้างอาคารปราสาทสด๊กก๊อกธมหลังที่
เห็นอยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่ใน จ.สระแก้วยังมีปราสาทที่ชื่อว่า ปราสาทเขาสระแจงดงรัก ศาสตราจารย์หม่อม
เจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงวิเคราะห์ไว้ ในหนังสือ ศิลปะสมัยลพบุรี ว่าจากลักษณะลวดลายบนทับหลัง น่าจะ
เป็นปราสาทที่มีอายุในช่วง พ.ศ.๑๖๐๐ – ๑๖๕๐ ซึ่งก็ไม่ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๔ ที่ระบุไว้ใน
จารึกหลักที่ ๑ เช่นกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากยังไม่มีการดาเนินการทางโบราณคดีและการบูรณะที่ปราสาท
หลังนี้ จึงไม่มีข้อมูลว่าจะมีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างเดิมที่ตรงกับช่วงเวลาของจารึกหรือไม่
หากแต่ถ้าจะยังอ้างอิงข้อมูลโดยใช้ชื่อของจารึกที่เป็น สด๊กก๊อกธมทั้งสองหลัก โดยให้ถือว่าเป็นข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นมาของปราสาทสด๊กก๊อกธมได้ จากปีที่ระบุและใจความที่กล่าวถึงการสร้างศาสน
สถานในจารึกสด๊กก๊อกธมหลักแรก ทาให้เข้าใจได้ว่ามีอาคารที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๔ ซึ่ง
ควรจะต้องสร้างขึ้นในรูปแบบศิลปะแบบเกาะแกร์ และหากจะอ้างอิงข้อมูลในจารึกหลักที่ ๒ ซึ่งมีความชัดเจน
ว่าเคยตั้งอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเทวาลัยที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน ก็เชื่อได้อีกเช่นกันว่า มีการก่อสร้างหรือมีการ
ปฏิสังขรณ์ปราสาทสด๊กก๊อกธมขึ้นในสมัยพระเจ้า อุทยาทิตยวรมันที่ ๒ ซึ่งเป็นศิลปะแบบบาปวน เราจึงได้ใช้
ข้อสมมติฐานนี้มาตรวจสอบค้นหาหลักฐานที่แสดงถึงศิลปะทั้งสองยุคดังกล่าว
ภายหลังเมื่อมีการดาเนินการทางโบราณคดีในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการในการอนุรักษ์ ได้นาข้อมูล
จากการทดลองประกอบหิน หล่นและการขุดแต่งมาผสมผสานกันเข้า ได้เป็นข้อมูลทางสถาปัตยกรรมของ

โบราณสถานที่สามารถตรวจสอบและยืนยันได้ พร้อมด้วยการศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบสถาปัตยกรรม
เขมรที่มีการเรียงลาดับอายุสมัยไว้แล้วโดยนักวิชาการชาวฝรั่งเศส จากการวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบทาให้
สามารถสรุปได้ว่าสิ่งก่อสร้างของปราสาทสด๊กก๊ อกธมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างยุคสมัย
คลังหรือเกลียงและสมัยบาปวน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ สอดคล้องกับหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจารึกสด๊ก
ก๊อกธมหลักที่ ๒ ซึ่งระบุถึงรัชสมัยของพระเจ้า อุทยาทิตยวรมันที่ ๒ ผู้สร้างปราสาทบาปวนขึ้นเป็นปราสาท
ประจารัชกาลที่เมืองพระนคร แต่ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมในบางองค์ประกอบที่ยังคงมีรูปแบบค่อนข้างโน้ม
เอียงไปในลักษณะของยุคก่อนมากกว่า เบื้องต้นจึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นการปฏิสังขรณ์เทวาลัยที่มีมาก่อนการ
ขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ ๒ ในปี พ.ศ.๑๕๙๓ หรือเป็นการก่อสร้างในช่วงตอนต้นของรัช
สมั ย ตรงกั บ ข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ จากจารึ ก สด๊ ก ก๊ อ กธมหลั ก ที่ ๒ ซึ่ งระบุ ไว้ ว่ าสร้ างขึ้ น ในปี พ.ศ.๑๕๙๕ โดยมี
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ให้ข้อมูลสาคัญ ที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของปราสาท เช่น รูปแบบของ
ปราสาทประธาน ลักษณะเครื่องยอดของอาคารโคปุระ และการตั้งเสาหินที่ มีลักษณะเหมือนเสานางเรียง
ขนาดเล็ก ล้อมรอบปราสาทประธาน เหมือนเป็นการแสดงถึงปริมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยังไม่มีหลักฐานปรากฏ
ณ ที่ใดมาก่อน
ปราสาทสด๊กก๊อกธมเป็นกลุ่มอาคารที่ก่อสร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
ซึ่งเป็นที่ตั้งของบารายหรืออ่างเก็บน้าที่มีคันดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่

ผังบริเวณปราสาทสด๊กก๊อกธม

บริเวณสิ่งก่อสร้างของปราสาทล้อมรอบชั้นนอกด้วยกาแพงแก้ว (W) เป็นกาแพงก่อด้วยศิลาแลง ปิด
ล้อมพื้นที่ขนาดกว้าง ๑๒๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร มีประตูทางเข้าออกเพียงสองทาง คือโคปุระหรือซุ้มประตู
ด้านทิศตะวันออกเป็น ประตูทางเข้าหลัก และช่องประตูเล็กทางด้านทิศตะวันตก ด้านหน้าอาคารทางทิศ
ตะวันออกมีทางดาเนินยกพื้น ปูศิลาแลงประดับด้วยเสานางเรียงขนาดใหญ่ตลอดทาง เชื่อมต่อไปยังบาราย ที่
ด้านข้างของทางด าเนิ น ด้านทิ ศ เหนื อยั งมี ส ระน้ าขนาดเล็ กพร้อ มด้ว ยร่อ งรอยของขอบศิล าแลงเหลื ออยู่
บางส่วน ส่วนช่องประตูทางเข้าทางทิศตะวันตกแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีหลักฐานของซุ้มประตูพร้อมหน้าบัน
หินทรายด้วย อาคารโคปุระตะวันออกชั้นนอก ( GE2 เนื่องจากปราสาทสด๊กก๊อกธมมีโคปุระตะวันออก ๒ หลัง

จึงจะเรียกอาคารนี้ว่าโคปุระตะวันออกชั้นนอก) เป็น อาคารขนาดใหญ่สร้างด้วยหินทราย มีช่องประตูทางเข้า
อยู่กึ่งกลางอาคาร นาเข้าไปสู่กลุ่มอาคารชั้นใน

ผังแสดงองค์ประกอบต่างๆของปราสาทสด๊กก๊อกธม

ถัดจากโคปุระตะวันออกชั้นนอกเข้าไปจะพบสระน้ารูปปีกกาล้อมรอบปราสาทชั้นในไว้ เว้นช่องทาง
เดินทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกไว้สองด้าน ทางเดินด้านทิศตะวันออกยกพื้นปูศิลาแลงประดับด้วย
เสานางเรียงเช่นเดียวกันกับทางดาเนินด้านนอกแต่เสามีขนาดย่อมลงมา โดยสระน้าที่ล้อมรอบอยู่นั้นมีความ
กว้างประมาณ ๒๐ เมตร

ผังแสดงองค์ประกอบของกลุม่ อาคารชั้นในโดยรอบปราสาทประธาน

เมื่อผ่านอาคารโคปุระตะวันออกชั้นในเข้าไปจะพบกับลานปูศิลาแลงซึ่งมีปราสาทประธานตั้งอยู่กลาง
พื้นที่ ปราสาทประธาน (TM) เป็นอาคารทรงปราสาทที่ก่อด้วยหินทรายสีขาวตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่
จากการสารวจวัด ขนาดฐานได้กว้างประมาณ ๑๐.๔๐ เมตร โดยประมาณ เป็นอาคารที่มีห้องครรภคฤหะที่ใช้
ประดิษฐานรูปเคารพและประกอบพิธีเพียงห้องเดียว ส่วนฐานสูงที่เป็นศิลาแลงมีบันไดอยู่ทั้ง ๔ ด้าน ถัดขึ้นไป

เป็นฐานหินทรายรับส่วนผนังเรือนธาตุ โดยรอบอาคารปราสาทประธาน มีเสาหินลักษณะคล้ายคลึงกับเสานาง
เรียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ปักอยู่เป็นระยะๆ
การดาเนินการในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทสด๊กก๊อกธมนั้นได้เริ่มต้นด้วยการสารวจในปี
พ.ศ.๒๕๓๖ เริ่มต้นการสารวจเขียนแบบสภาพก่อนการอนุรักษ์ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ โดยเป็นการทาผังสารวจก่อน
การขุ ด แต่ งโบราณสถานครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ทั้ งบริเวณ ตามการก าหนดขยายขอบเขตการขึ้ น ทะเบี ย น
โบราณสถานปราสาทสด๊กก๊อกธมจากเดิมที่ประกาศไว้ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ จานวน ๑๖ ไร่เศษ มาเป็น ๖๔๑ ไร่
๒ งาน การทาแผนผังควบคุมตั้งแต่การเริ่มต้นการสารวจถือได้ว่าเป็นขั้นตอนแรก ที่สอดคล้องตามแนวทาง
ของกรมศิลปากรที่ได้ถือปฏิบัติมา และเนื่องจากการที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นปราสาทหินในรูปแบบศิ ลปะ
ขอมในประเทศไทย การกาหนดให้ใช้วิธี “อนัสติโลซิส” ในการบูรณะ จึงเป็นไปโดยอัตโนมัติ ดังปรากฏใน
รายการประกอบแบบการบูรณะมาตั้งแต่ต้นดังนี้
“แนวคิดในการออกแบบ : ใช้การอนุรักษ์วิธีการประกอบคืนสภาพ (อนัสติโลซิส) เพื่อรักษาความแท้
ดั้งเดิมของโบราณสถานไว้ให้มากที่ สุด ในขณะที่สามารถนาเอาความสมบูรณ์ของโบราณสถานกลับมาให้มาก
ขึ้นจนถึงระดับที่สามารถเข้าใจถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมของโบราณสถานได้อย่างดี ” อนัสติโลซิสที่นามาใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนิน การนั้น จึงต้องการทั้งความแท้ของโบราณสถาน และ ความเป็นที่เข้ าใจได้ของ
โบราณสถานโดยเน้นที่รูปแบบสถาปัตยกรรม

ปราสาทประธาน ก่อนการบูรณะ

ปราสาทประธาน หลังการบูรณะ

ปราสาทบาเสต และปราสาทวัดเอก สองปราสาทสมัยสุริยวรมันที่ ๑
ปราสาทบาเสต (Prasat Basaet) มีชื่อเดิมตามจารึกว่า ชัยเกษตร (Jayaksetra) สร้ างเมื่อปี พ.ศ.๑๕๖๑ ใน
รัชสมัยของพระเจ้ าสุริยวรมันที่ ๑ เป็ นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย บูชาศิวลึงค์ที่เป็ นตัวแทนของ
พระเจ้ าสุริยวรมันที่ ๑ ด้ วย ที่สาคัญคือได้ มีการอ้ างอิงไว้ ในจารึ กที่ปราสาทพระวิหารที่สร้ างขึ ้นโดยพระเจ้ าสุ
ริ ยวรมันที่ ๑ พร้ อมๆกันให้ เป็ นปราสาทด้ านตะวันตกของราชอาณาจักร ในขณะที่มีปราสาทพระวิหารอยู่ทาง
ทิศเหนือ ปราสาทพนมจิซอร์ ทางด้ า นทิศใต้ อีกปราสาทชื่ออิศานตีรถะ อยู่ทางตะวันออก ซึ่งยังไม่สามารถระบุ
ได้ วา่ ตังอยู
้ ท่ ี่ใดแน่ ศิวลึงค์ดงั กล่าวมีขนาดใหญ่ สูง ๑.๓๗ เมตร ปัจจุบนั เก็บรักษาไว้ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กรุงพนมเปญ ปราสาทบาเสตเป็ นกลุ่มอาคารที่สร้ างขึ ้นบนพื ้นที่ราบที่ครอบคลุมพื ้นที่ก ว้ าง มีกาแพงล้ อมรอบ
ถึง ๓ ชัน้ ปราสาทประธานที่ ตงอยู
ั ้ ่ศูนย์กลางเป็ นอาคารแบบที่มีห้องมณฑปอยู่ในแนวแกนด้ านหน้ า กลุ่ม
อาคารตรงกลางชันในล้
้ อมรอบด้ วยกาแพงแก้ วและโคปุระทัง้ ๔ ทิศ ในขณะที่ในชันต่
้ อมามีสระน ้ารู ปปี กกา
ล้ อมไว้ และมี โคปุระเฉพาะทางด้ านทิศตะวันออกและตะวันตกเท่านัน้ ตรงด้ านหน้ าของโคปุระตะวัน ออก
ชันนอกทางด้
้
านทิศเหนือยังมีสระน ้าสี่เหลี่ยมกรุ ขอบสระด้ วยหินเป็ นขัน้ บันได และร่ องรอยของทางดาเนินที่
น่าจะเคยมีการประดับด้ วยเสานางเรี ยง ในลักษณะเดียวกันกับที่ปราสาทสด๊ กก๊ อกธมอีกด้ วย แม้ วา่ สิ่งก่อสร้ าง
ของปราสาทจะอยู่ในสภาพปรักหักพังที่ไม่สมบูรณ์นกั แต่ลวดลายสลักที่ยงั ปรากฏอยู่ทงที
ั ้ ่เสาและทับหลังก็
เป็ นหลักฐานที่ชดั เจนของความต่อเนื่องระหว่างศิลปะแบบคลังต่อบาปวน สอดคล้ องกับข้ อมูลที่อ่านได้ จาก
จารึก

ผังบริ เวณปราสาทบาเสต

ผังกลุม่ อาคารของปราสาทบาเสต

ลวดลายแกะสลักบนทับหลัง และรูปเคารพที่พบที่ปราสาทบาเสต

ปราสาทวัดเอก (Prasat Vat Ek) มีชื่อเดิมตามจารึกว่า นเรนทรกรม (Narendrakrama) สร้ างขึ ้นราวปี พ.ศ.
๑๕๘๐ ในรัชสมัยของพระเจ้ าสุริยวรมันที่ ๑ เพื่อเป็ นเทวสถานในศาสนาฮินดู ไศวนิกายเช่นเดียวกัน ตามจารึก
ระบุว่าเพื่อใช้ ประดิษฐานศิวลึงค์สรุ ิ ยวรมัน ที่พระเจ้ าสุริยวรมันที่ ๑ ตังไว้
้ ที่ ชัยเกษตร (ปราสาทบาเสต) ก่อน
หน้ านี ้ ในจารึกยังได้ กล่าวถึง ศรี โยคีศวรบัณฑิต (Sri Yogisvarapanditra) ผู้ได้ รับแต่งตังจากพระเจ้
้
าสุริยวรมัน
ที่ ๑ ให้ มาปกครองพื ้นที่แห่งนี ้ ปราสาทประธานตังอยู
้ ก่ ึ่งกลางแวดล้ อมของระเบียงคดที่มีโคปุระทัง้ ๔ ด้ าน เป็ น
ปราสาทประธานในรูปแบบที่มีห้องมณฑปอยู่ด้านหน้ า มีความโดดเด่นเป็ นพิเศษด้ วยการตังอยู
้ ่บนฐานสูงและ
ขนาดสัดส่วนของมณฑปที่ใหญ่กว่าที่พบทัว่ ไป มีเอกลักษณ์สอดคล้ องกลมกลืน สมกับคาชมของ เอเตียน เอโม

นิเยร์ ชาวฝรั่งเศสที่มาสารวจปราสาทแห่งนี ้เมื่อร้ อยกว่าปี มาแล้ วว่า “ปราสาทวัดเอกมีสดั ส่วนอันงามสง่า ให้
ความรู้สกึ เหมือนเรื อที่พร้ อมจะโล้ ขึ ้นสู่ที่สงู ” ลวดลายประดับต่างๆ ล้ วนมีลกั ษณะของศิลปะแบบบาปวนที่ยงั มี
ร่องรอยของศิลปะแบบคลังปรากฏอยู่ ดังเช่นที่ปราสาทพระวิหาร

ผังกลุม่ อาคารของปราสาทวัดเอก

แบบวิเคราะห์ ปราสาทวัดเอก

รูปแบบงานศิลปกรรมที่ปราสาทวัดเอก

ปราสาทบานอน ความยิ่งใหญ่ ของยุคชัยวรมันที่ ๗ ช่ วงปลายยุคเมืองพระนคร
ปราสาทบานอน (Prasat Banan) มีชื่อเดิมตามจารึ กว่า ชัยราชาคีรี (Jayarajagiri) กลุ่มอาคารที่ปรากฏอยู่
ในปั จจุบนั สร้ างขึ ้นเมื่อประมาณตอนปลายของพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ในรัชกาลของพระเจ้ าชัยวรมันที่ ๗ โดยใช้
เป็ นพุทธสถานในนิกายมหายาน ตังอยู
้ ่บนยอดเขาในบริ เวณที่มีแม่น ้าสังแกไหลผ่าน เป็ นกลุ่มอาคารที่มีความ
โดดเด่นมากจากทัง้ ตาแหน่ง ที่ ตงและลั
ั้
กษณะการก่อสร้ าง มีปราสาทประธานองค์ใหญ่ อยู่กลางล้ อมด้ วย
ปราสาทบริ วารทัง้ ๔ มุม องค์ประกอบทังหมดตั
้
งอยู
้ ่บนฐานไพทีขนาดใหญ่ เป็ นชัยภูมิที่ใช้ ทาหน้ าที่ในการเฝ้า
ระวังสังเกตการณ์ได้ ด้วย ทางด้ านทิศตะวันออกของภูเขายังเป็ นที่ตงของบารายขนาดใหญ่
ั้
ที่มีร่องรอยของ
ปราสาทตังอยู
้ ก่ ึ่งกลางในลักษณะเดียวกันกับที่ปราสาทบันทายฉมาร์ อีกด้ วย

ภาพถ่ายแสดงที่ตงของปราสาทบานอนบนยอดเขา
ั้
มีบารายขนาดใหญ่อยูท่ างทิศตะวันออก

ผังกลุม่ อาคารบนยอดเขาของปราสาทบานอน

ภาพปราสาทบานอนในอดีตที่นกั สารวจชาวฝรั่งเศสบันทึกไว้

รูปสลักอัปสราศิลปะแบบบายนที่ปราสาทบานอน

งานศิลปะบนทับหลังของปราสาทบานอน

จากพระตะบองถึงปราจีนบุรี ความเป็ นมาของอาคารเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร

พระตะบอง

ปราจีนบุรี
หลังกรุงศรี อยุธยาแตกในปี พ.ศ.๒๓๑๐ กัมพูชาซึง่ เป็ นเมืองขึ ้นของสยามก็ได้ แข็งเมือง และต่อมาได้ มี
ศึกภายในมีการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างสมเด็จพระนารายณ์ ราชาธิราชรามาธิ บดี(นักองค์ตน) และสมเด็จ
พระรามราชา(นักองค์นน)ที่เป็ นมหาอุปราช ทาให้ ฝ่ายหลังต้ องหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้ า

ตากสินแห่งกรุงธนบุรี พระองค์ให้ ความช่วยเหลือด้ วยการจัดขบวนทั พไปการาบโดยโปรดเกล้ าฯให้ เจ้ าพระยา
จักรี (ทองด้ วง) เป็ นผู้นาทัพ ในที่สุดเมื่อได้ ชยั ชนะก็ทรงสถาปนาสมเด็จพระรามราชาขึ ้นเป็ น สมเด็จพระราม
ราชาธิราชบรมบพิตร กษัตริ ย์ครองกรุงกัมพูชาภายใต้ พระบรมเดชานุภาพของพระเจ้ ากรุงธนบุรี ช่วงปลายรัช
สมัยด้ วยทรงเห็นว่าเมืองกัมพูชายังมีเหตุความวุน่ วายจากการแย่งชิงราชสมบัติกนั เองจึง โปรดให้ พระยายมราช
(แบน)คุมทัพไปช่วยราชการ พระยายมราช(แบน)ผู้นี ้ ตามเอกสารของกัมพูชากล่าวว่าเป็ นชาวเมื องเตรี ยง
(จังหวัดตาแก้ วในปั จจุบนั ) แต่แล้ วก็ไม่สามารถช่วยทาให้ เหตุการณ์ สงบลงได้ เนื่องจากมีการยึดอานาจของ
สมเด็จฟ้าทะละหะ(มู) สมเด็จพระรามราชาธิราชถูกปลงพระชนม์ด้วยการจับใส่กรงถ่วงน ้า พระเจ้ ากรุงธนบุรีได้
ขอให้ สมเด็จฟ้าทะละหะ ส่งตัวพระยายมราชกลับมาให้ สยามลงโทษด้ วยไม่สามารถปกป้องเจ้ านายของตนได้
และเมื่อกลับมาก็ได้ รับการดูแลช่วยเหลือจากนายทองด้ วงซึง่ อยูใ่ นตาแหน่งเจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศกึ แล้ ว
จนปี สดุ ท้ ายของรัชกาลเมื่อทรงทราบว่าสมเด็จฟ้าทะละหะ ไปฝั กใฝ่ กับญวนจะยกทัพมารบสยาม จึง
โปรดเกล้ าฯให้ เจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศึกคุมทัพไปปราบที่เมืองอุดงค์มีชยั โดยมีพระยายมราชออกจากคุกไป
ร่วมรบด้ วย ไม่ทนั เสร็จศึกก็ทราบข่าวว่าพระเจ้ ากรุงธนบุรีเสียพระจริ ต จึงยกทัพกลับมาและขึ ้นเสวยราชสมบัติ
เป็ นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระองค์ได้ โปรดเกล้ าฯให้ พระยายมราช(แบน) ยกพลกลับไป
ปราบกัมพูชา จับสมเด็จฟ้าทะละหะ(มู)สาเร็ จโทษ ได้ ขึน้ เป็ น ฟ้าทะละหะ(แบน)สาเร็ จราชการกัมพูช าอยู่
ช่วงหนึ่ง เมื่ อเห็นว่ามี ความไม่ส งบเกิ นที่ จ ะควบคุม ได้ จ ากการแย่ง ชิง อานาจกันของขุนนางจึงยกพลกลับ
กรุ งเทพฯก่อนพร้ อมกับได้ นาเชื ้อพระวงศ์กรุ งกัมพูชาหลายพระองค์เข้ ามาด้ วย โดยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
ทรงพระกรุณาชุบเลี ้ยง นักองค์เอง โอรสของสมเด็จพระนารายณ์ราชาธิราช ดุจพระโอรสบุญธรรม และแต่งตัง้
ให้ พระยายมราช(แบน) เป็ นเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร วิเศษสงคราม รามนรินทรบดี อภัยพิริยบรากรมพาหุ
ในที่สุดพระยาเดโช(แทน) เป็ นขุนนางเขมรผู้มีชยั ตังตนเป็
้
นฟ้าทะละหะ จึงมีหนังสือมากรุ งเทพฯ ขอ
พระราชทานนักองค์เองกลับไปเป็ นกษัตริ ย์ปกครองกัมพูชา สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ไม่โปรดให้ ส่งนักองค์เอง
ไปด้ วยกลัวพลาดพลังจะสิ
้ ้นเชื ้อพระวงศ์จงึ โปรดเกล้ าฯให้ เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร(แบน) ไปแทนในฐานะผู้สาเร็ จ
ราชการ ในช่วงเวลานันมี
้ การพบพระแสงองค์หนึง่ จากทะเลสาบเมืองเสียมราฐ เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร(แบน) ได้
นาเข้ ามาถวาย ได้ แก่ พระแสงขรรค์ชยั ศรี หนึ่งในเครื่ องเบญจราชกกุธภัณฑ์ในปั จจุบนั ท่านได้ ทาหน้ าที่เป็ น
ผู้สาเร็ จราชการเมืองกัมพูชาด้ วยความสงบเรี ยบร้ อยนับสิบปี สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงมีพระราชดาริ ว่า
สมควรแก่เวลาที่นกั องค์เองจะครองราชย์ได้ จึงอภิเษกเป็ นสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีศรี สรุ ิโยพรรณบรมสุริ
นทรา มหาจักรพรรดิราชบรมนาถบพิตรขึ ้นครองกรุงกัมพูชา ทังนี
้ ้ในปี พ.ศ.๒๓๓๗ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ได้

ทรงขอหัวเมื องใกล้ เ ขตสยาม ๕ เมือง ได้ แก่เมืองพระตะบอง เสียมราฐ ศรี โสภณ มงคลบุรี และระสือ ให้
เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร(แบน)ปกครอง ในตาแหน่งผู้สาเร็จราชการเมืองพระตะบอง ขึ ้นตรงต่อกรุงเทพฯ ทาให้ หวั
เมืองเหล่านี ้อยู่ในอานาจของสยามต่อมารวม ๑๑๒ ปี เมืองพระตะบองถือเป็ นหัวเมืองที่มีความสาคัญ มีพื ้นที่
ติดทะเลสาบในจุดที่เป็ นปากแม่น ้าสังแก จึงมีความอุดมสมบูรณ์เป็ นอู่ข้าวอู่น ้าที่กล่าวกันว่า พระตะบองเพียง
เมืองเดียวก็ปลูกข้ าวเลี ้ยงคนได้ ทงประเทศ
ั้
เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) ได้ เป็ นเจ้ าเมืองพระตะบอง ตังแต่
้ ปี พ.ศ.๒๓๓๘ และได้ สืบต่อมายัง
ลูกหลานในสายตระกูลต่อมากว่า ๑๐๐ ปี จนถึงเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร(ชุ่ม) ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่สยามต้ อง
มอบหัวเมืองนี ้ให้ แก่ฝรั่งเศส
ในช่วงแรกที่ฝรั่งเศสยังไม่ได้ รุกมาถึงพระตะบองที่อยู่ในการปกครองของเจ้ าพระยาคทาธรธรณินทร์
(เยีย) ยังมีการทาหนัวงสือสัญญาระหว่างฝรั่งเศสและสยามว่า พระตะบอง เสียมราฐ ศรี โสภณ เป็ นของสยาม
มาแต่เดิม ก็จะให้ คงต่อไปโดยเป็ นคล้ ายเมืองประเทศราช จนเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั มี
พระบรมราโชบายในการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองเสียใหม่ จึงมีการรวมหัวเมืองตังเป็
้ นมณฑลเขมร ต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็ นมณฑลบูรพาโดยมีศนู ย์กลางอยู่ที่ศรี โสภณภายใต้ การปกครองของข้ าหลวงเทศาภิบาลมณฑล
บูรพา ทาให้ อานาจของเจ้ าเมืองพระตะบองลดลง เมื่อส่งต่อตาแหน่งมาถึงเจ้ าเมืองพระตะบองคนสุดท้ าย พระ
ยาคทาธรธรณินทร์ (ชุ่ม) ทางฝรั่งเศสได้ มาตังสถานกงสุ
้
ลที่พระตะบอง พยายามหาเหตุให้ เกิดความขัดแย้ งกับ
คนในบังคับของสยาม และยุยงให้ เจ้ าเมืองพระตะบองและข้ าหลวงเทศาภิบาลมณฑลบูรพาแตกคอกัน มีการ
เสนอตาแหน่งอานาจล่อใจให้ ลงนามประทับตรายกเมืองพระตะบองทัง้ หมดให้ ฝรั่งเศส เมื่อไม่สาเร็ จ ก็ ออก
อุบายขอขุดคลองเข้ าเมืองให้ กว้ างขึ ้นโดยอ้ างความสะดวกในการค้ าขายแต่ที่แท้ หวังจะใช้ เป็ นทางเข้ าของเรื อ
รบขนาดใหญ่ ท่านจึงแจ้ งแผนการนี ้มาให้ ทางกรุ งเทพฯทราบ สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพจึงทรงให้
สยามขุดคลองเสียเองเพียงแค่ให้ ค้าขายสะดวกเท่านัน้ พร้ อมทังจ้
้ างนักข่าวหนังสือพิมพ์สยามออฟเซอร์ เวอร์
ให้ ประจาอยู่ที่พระตะบองเพื่อนาเรื่ องพฤติกรรมของกงสุลฝรั่งเศสมาเปิ ดเผย และเมื่อสมุหเทศาภิบาลมณฑล
บูรพาถึงแก่กรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าให้ พระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุ่ม)ดารงตาแหน่งนี ้แทนอีกตาแหน่ง
ด้ วย ในที่สดุ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๙ เมื่อมีการลงนามในหนังสือสัญญาระหว่าสมเด็จพระเจ้ าแผ่นดิน
สยามกับเปรสิเดนต์แห่งรี ปับลิคฝรั่งเศส ยกมณฑลบูรพา รวมพืน้ ที่ราว ๕๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็ น
ดินแดนที่ขึ ้นตรงกับสยามมาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ ๑ ให้ แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับดินแดน ๒,๘๑๙ ตารางกิโลเมตร
ของเมืองตราดและเกาะต่างๆ ในเขตสยามคืน

ก่อนหน้ านี ้ในปี พ.ศ.๒๔๔๗ พระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุม่ ) ได้ ว่าจ้ างช่างชาวอิตาลีมาออกแบบก่อสร้ าง
จวนหลังใหม่สไตล์ยุโรปขึน้ แต่ก็ไม่ทันที่จะได้ อยู่อาศัย หลังจากที่ท่านและครอบครัวทัง้ หมดได้ อพยพกลับ
สยาม อาคารหลังนี ้ได้ เคยเป็ นศาลากลางจังหวัดพระตะบองอยูช่ ่วงหนึง่ ก่อนที่จะมีการก่อสร้ างอาคารหลังใหม่
ขึ ้นในบริเวณเดียวกันนัน้ ผลงานของท่านที่พระตะบองยังเห็นได้ ที่วดั ดาเร็ ยซอ แปลเป็ นไทยว่าวัดช้ างเผือก เป็ น
วัดเก่าแก่ที่ทา่ นได้ ปฏิสงั ขรณ์ขึ ้นใหม่จนเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สดุ ของพระตะบอง ที่สว่ นยอดของหน้ าบันมีลวดลายปูน
ปั น้ เป็ นรูปตราแผ่นดินสยาม การตกแต่งประดับประดาโดยทัว่ ไปเป็ นการผสมผสานระหว่างศิลปะของไทยและ
อิทธิพลที่ได้ รับมาจากตะวันตก
เมื่อฝรั่งเศสได้ มณฑลบูรพาจากสยามไปแล้ ว ความจริ งก็ยงั ต้ องการให้ พระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุ่ม)
เป็ นเจ้ าเมืองต่อไป แต่ทา่ นปฏิเสธและตัดสินใจที่จะอพยพครอบครัว บริวาร สูแ่ ผ่นดินสยาม โดยมีโทรเลขกราบ
ทูลสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ว่า “แม้ จะถึงแก่ชีวิต ก็ไม่ยอมเสียความกตัญญู ไม่ยอมให้ ขึ ้นชื่อว่า
เป็ นข้ าสองเจ้ าเป็ นอันขาด แต่การที่อยู่นนั ้ ต้ องขอรับพระราชทานอยู่ที่ปราจีนบุรี เพราะที่ทาเล และจะทานา
เลี ้ยงชีพ ครัน้ จะเข้ ามาอยู่กรุงเทพฯ พรรคพวกเหล่านี ้ก็เป็ นคนขัดสนด้ วยทางทามาหากิน...” เมื่อท่านได้ กลับสู่
สยาม ก็ได้ รับพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯแต่งตังเป็
้ น เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร บรมนเรศร์ สวามิภกั ดิ์ สมบูรณ์ศกั ดิ์สุกลุ
พันธ์ ยุตธิ รรม์สรุ ภาพอัธยาศรัย อภัยพิริยบรากรมพาหุ และเพื่อ “พรรคพวกเหล่านี ้” ที่นอกจากจะหมายถึงบุตร
ธิดากว่าครึ่ งร้ อย กับภรรยาที่ติดตามมาด้ วย ๓๐ - ๔๐ คน ยังรวมถึงบริ วารชาวเขมรที่อพยพมาด้ วยอาจเป็ น
ร้ อยหรื อ พัน คน จึง ต้ อ งเลื อ กที่ จ ะมาปั ก หลัก อยู่ที่ ป ราจี น บุรี ครั น้ ในปี พ.ศ.๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั จึงได้ เสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรี และทรงโปรดเกล้ าฯให้ เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร(ชุ่ม)
จัดการรับเสด็จ โดยในครัง้ นันท่
้ านได้ ขึ ้นขี่คอช้ างพระที่นงั่ บังคับช้ างนาเสด็จดงศรี มหาโพธิด้วยตัวเอง
ในปี พ.ศ.๒๔๕๒ หลังการเสด็จศรี มหาโพธิได้ หนึ่งปี เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม) ก็ได้ สร้ างอาคารทรง
ยุโรปหลังใหญ่ขึน้ ริ ม ฝั่ งแม่นา้ บางปะกง หวังว่าหากเสด็จประพาสปราจีนบุรีอีกจะได้ ใช้ เป็ นที่ประทับ ทัง้ นี ้
รูปทรงของอาคารได้ นาแบบอย่างมาจากอาคารหลังเดิมของท่านที่สร้ างไว้ ที่เมืองพระตะบอง และหันด้ านหน้ า
อาคารไปทางทิศตะวันออกซึง่ เป็ นที่ตงของเมื
ั้
องพระตะบอง แทนที่จะหันออกสู่แม่น ้า ตึกเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร
หลังใหม่นี ้เป็ นอาคาร ๒ ชัน้ ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าขนาด ๑๘.๖๐ x ๓๘.๔๐ เมตร ทางเข้ าทาเป็ นมุขยื่นด้ านหน้ า
ที่ชนบนเป็
ั้
นระเบียง เช่นเดียวกันกับตึกเจ้ าพระยาอภัยภูเบศรที่พระตะบอง แต่ตรงกลางที่ระดับหลังคาเปลี่ยน
จากหลังคาทรงปัน้ หยามาเป็ นรูปโดมที่ประดับด้ วยแผงหน้ าจัว่ และส่วนประดับปูนปั น้ ในรูปแบบบาโรค หลังคา
โดยรวมของอาคารยังเป็ นทรงปั น้ หยามุงด้ วยกระเบื ้องเหลี่ยมลอนเล็ก สัง่ จากต่างประเทศ โดยมีบริ ษัท โฮวาร์ ด

เออร์ สกิน เป็ นผู้ออกแบบก่อสร้ าง เป็ นอาคารแบบคลาสสิครี ไววัล ในแบบที่เอาศิลปะแบบบาโรคกลับมาใช้ ใน
การตกแต่งอาคาร แต่อาคารหลังนี ้ก็ไม่มีโอกาสได้ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวตามที่
วัตถุประสงค์ของการก่อสร้ าง เพราะพระองค์เสด็จสวรรคตไปก่อน อาคารจึงถูกปิ ดตายไว้ จนกระทัง่ ปี พ.ศ.
๒๔๕๕ เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรี จึงได้ ใช้ เป็ นที่ประทับแรม
และจัดการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติ
สาหรับอาคารเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร ท่านไม่เคยได้ นามาใช้ เป็ นที่พานักส่วนตัวเลย จนท่านถึงแก่กรรม
เมื่ออายุได้ ๖๑ ปี จึงได้ ใช้ เป็ นที่ตงศพท
ั้
าพิธีบาเพ็ญกุศล ก่อนจะได้ รับพระราชทานเพลิงที่วดั แก้ วพิจิตร วัดที่
ท่านได้ สร้ างขึ ้นโดยได้ นาแนวแบบอย่างสถาปั ตยกรรมมาจากวัดดาเร็ ยซอ ที่พระตะบอง เป็ นการผสมผสาน
ศิลปกรรมจาก ๔ ชาติ ไทย จีน ฝรั่ง เขมร ไว้ ด้วยกัน
และเมื่อมีการใช้ นามสกุลในเมืองไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ก็ ได้ พระราชทาน
นามสกุลแก่เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร(ชุ่ม) ว่า อภัยวงศ์ ( Abhayavongsa) มีความหมายโยงไปถึงบรรพบุรุษชัน้
ทวด ครัง้ เมื่อเจ้ าพระยายมราช(แบน) ถูกจาขังอยู่เมื่อสมัยกรุ งธนบุรี และมาได้ รับพระราชทานอภัยโทษโดย
พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้ าจุฬ าโลก ผู้สื บทอดในตระกูล อภัย วงศ์ ที่ส าคัญ อาทิ นายควง อภัย วงศ์
บุตรชายของเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร(ชุ่ม) ผู้เป็ น อดีตนายกรัฐมนตรี ของประเทศไทย เป็ นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตังและ
้
หัวหน้ าพรรคคนแรกของพรรคประชาธิ ปัตย์ และพระนางเจ้ าสุวทั นา พระวรราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั พระองค์เป็ นพระธิดาของพระยาอภัยภูเบศร(เลื่อม อภัยวงศ์) บุตรชายของเจ้ าพระยาอภัย
ภูเบศร(ชุ่ม) ในวโรกาสของการจดทะเบียนอภิเษกสมรส เจ้ าพระยาอภัยวรเศรษฐ(ช่วง อภัยวงศ์) น้ องชายของ
พระราชชนก ได้ ถ วายตึก เจ้ า พระยาอภัย ภูเ บศรแด่เ จ้ า จอมสุวัท นา และพระองค์ ก็ ไ ด้ น้อ มเกล้ า ถวายแด่
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ าเจ้ าอยู่หัว จนเมื่ อพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ าเจ้ าอยู่หัวเสด็จ สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั จึงได้ พระราชทานคืนให้ เป็ นกรรมสิทธิ์ของพระนางเจ้ าสุวทั นาตามเดิม
ซึ่งทรงมีดาริ วา่ อาคารหลังนี ้มิได้ ถกู สร้ างขึ ้นเพื่ออยู่อาศัย แต่ประสงค์จะใช้ เพื่อ การรับเสด็จ เพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่
เจ้ าพระยาอภัยภูเบศรควรได้ ใช้ ไปเพื่อสาธารณประโยชน์ จ ะดีกว่า จึง ทรงมอบให้ แก่ม ณฑลทหารบกที่ ๒
ปราจีนบุรี เพื่อปรับปรุ งเป็ นสถานพยาบาลของทหารและประชาชน ซึ่งได้ กลายมาเป็ นโรงพยาบาลประจา
จังหวัดที่ใช้ ชื่อว่า โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร มาตังแต่
้ ปี พ.ศ.๒๕๐๙

ปราสาทบันทายฉมาร์
ปราสาทบันทายฉมาร์ (Banteay Chhmar) หรือที่ออกเสียงอย่างเขมรว่า บันเตียฉมาร เป็นปราสาท
ที่สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เป็นกลุ่มของสิ่งก่อสร้างที่มี
ขนาดใหญ่มากในช่วงเวลานั้น โดยถือได้ว่าจะเป็นรองก็เพียงเมืองนครธมนครหลวงซึ่งมีปราสาทบายน
เป็ น ศู น ย์ ก ลางเท่ า นั้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ จ ากค าว่ า ฉมาร์ ในชื่ อ ของปราสาทในปั จ จุ บั น ซึ่ ง แปลว่ า แมว
นัก วิช าการจึ ง สั นนิ ษ ฐานว่า อาจเป็น การเพี้ย นมาจากชื่ อเดิ ม ว่ า บั น ทายฉมา (ไม่ มี เ สีย ง ร) ซึ่ ง มี
ความหมายว่า เล็กกว่า หรือเป็นรอง นั่นคือเมื่อเปรียบเทียบกับนครธมที่แปลว่า เมืองใหญ่ นั่นเอง (E.
Aymonier,1901 กล่าวถึงคาแปลของชื่อปราสาทไว้ว่ามีความสับสนอยู่ระหว่าง forteresse du chat
(ป้อมแมว) และ forteresse menue (ป้อมจิ๋ว)) นอกจากนี้ในการตีความจากจารึกสด๊กก๊อกธมหลักที่
๒ โดยศาสตราจารย์ หลุยส์ ฟิโนต์ ได้เสนอความเห็นไว้ว่าที่ตั้งของปราสาทคือบริเวณที่ในจารึกเรียกว่า
อมเรนทรปุระ

ภาพพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ และเจ้าชายศรินทรกุมาร

โดยมีภาพสลักและจารึกในปราสาท กล่าวถึงเหตุการณ์ตั้งแต่ในรัชสมัยของพระเจ้ายโศวรมันที่ ๒ ผู้
เป็นพระอนุชาและเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ก่อนหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทรงถูกลอบทาร้ายจาก
บุคคลลึกลับนามว่า “ภรตราหู” แต่พระองค์ก็ทรงได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าชายศริ นทรกุมาร หรือ
เจ้าชายอินทร์ ซึ่งยอร์ช เซเดส์ นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศส สันนิษฐานว่าเป็นโอรสของพระเจ้าชั ยวร
มันที่ ๗ (ในขณะที่ โคลด จากส์ นักวิชาการชาวฝรั่งเศสอีกท่าน เห็นว่าอาจเป็นคนเดียวกันกับ “Prince
In” ผู้เป็นน้องเขยของพระเจ้ าชัยวรมั นที่ ๗ ในจารึกจาม ที่ My Son ซึ่งอยู่ร่วมสมัยกัน ) เมื่อได้
ตรวจสอบกับ จารึ กที่ ปราสาทบั นทายฉมาร์ ประกอบกับ การศึก ษารู ปแบบและประเพณี พิ ธี ศ พที่
เชื่อมโยงกับศาสนสถานที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ อย่างละเอียด ได้สรุปว่าปราสาท

บัน ทายฉมาร์เ ป็น สถานที่ ที่ส ร้า งขึ้ นเพื่ อเป็น ที่ส ถิต ย์ข องเจ้ า ชายศริน ทรกุม ารหลัง จากที่ พ ระองค์
สิ้นพระชนม์ โดยได้นาพระอัฐิของพระองค์มาบรรจุไว้ใต้ยอดปราสาทประธานในศาสนสถานส่วนกลาง
ส่วนของราชองครักษ์ทั้งสี่คนน่าจะได้ฝังไว้ที่มุมทั้งสี่ด้านของศาสนสถาน และคาดว่าการสิ้นพระชนม์
ของเจ้าชายศรินทรกุมารน่าจะเกิดขึ้นในช่วงแรกๆ ของรัชสมัย หรือประมาณก่อนหน้าการเสด็จขึ้น
ครองราชย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗
“...เมื่อภรตราหูผู้ทรยศต้องการจะยึดพระราชวัง บรรดากองทหารที่รักษาพระนครก็พากันหลบหนีไป
เจ้าชายต้องทรงออกรบเอง สัญชักอรชุน และ สัญชักศรีธรเทวาปุระ ได้ต่อสู้เพื่อปกป้องเจ้าชายและถูก
ฆ่าตายต่อพระพักตร์ เจ้าชายจึงทรงทุบที่จมูกของภรตราหูและฆ่าผู้ทรยศตาย ต่อจากนั้นยศอาเตง จึง
ได้พระราชทานให้แก่สัญชักทั้งสอง เจ้าชายได้ทรงสร้างรูปสลักของทหารทั้งสองขึ้น และพระราชทาน
ข้าวของเงินทองอย่างมากมายรวมทั้งเกียรติยศให้แก่ครอบครัวของทั้งสองด้วย...”
นี่คือใจความส่วนหนึ่งจากจารึกที่ปราสาทบันทายฉมาร์ ที่เป็นหลักฐานสาคัญที่ ยอร์ช เซเดส์ ใช้อ้างอิง
เกี่ ย วกั บ ลั ท ธิ เ ทวราชาที่ มี ก ารอภิ เ ษกราชองครั ก ษ์ ขึ้ น เป็ น เทพ และยั ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ เหตุ ก ารณ์
ประวัติศาสตร์ที่ผูกพันกับการก่อสร้างปราสาทแห่งนี้
นอกจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับรู้จากการอ่านจารึก และตีความจากภาพสลักเล่าเรื่องที่ได้
ให้ข้อมูลที่ชัดเจนของยุคสมั ยที่ทาการก่อสร้างแล้ว ด้วยรูปแบบทางศิลปกรรม ลักษณะการทาภาพ
สลักหินเล่าเรื่องที่ระเบียงคดเช่นนี้ยังเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นศิลปะในแบบบายน โดยพระเจ้าชัยวร
มันที่ ๗ เรายัง สามารถยืนยันได้อย่างหนักแน่นยิ่ง ขึ้นด้วยลักษณะของอาคารที่มีส่วนยอดเป็นจตุร
พักตร์ ดังเช่นที่ปรากฏ ณ ปราสาทบายน ศูนย์กลางแห่งเมืองนครธม แต่ที่เป็นลักษณะที่โดดเด่นที่สุดที่
พบที่ปราสาทบันทายฉมาร์แห่งนี้ได้แก่ภาพสลักนูนต่าที่กาแพงระเบียงคดด้านตะวันตกที่สลักเป็นรูป
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ๘ พระองค์ยืนเรียงตระหง่านอยู่ตลอดแนวผนังหิน ศาสตราจารย์ หลุยส์ ฟิ
โนต์ ได้เรียกรูปเคารพเหล่านี้ว่า พระโพธิสัตว์เปล่งรัศมี อันหมายถึง พระโพธิสัตว์ ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์
กาลันธวยุหสูตร เป็นคัมภี ร์ที่กล่าวถึงอานุภาพของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ด้วยพระโลมาเพียง ๑
เส้นของพระองค์ก็มีอานุภาพมากกว่าพระพุทธเจ้าถึง ๖๒ เท่าของจานวนเม็ดทรายในแม่น้าคงคา
นอกจากนั้นในขุมโลมาแต่ละขุมของพระองค์ ยังมีคนธรรพ์อยู่เป็นจานวนพัน อีกขุมหนึ่งก็มีฤษีอยุ่เป็น
จานวนล้าน ผู้ที่ออกมาจากพระโพธิสัตว์เปล่งรัศมี จึงมีทั้งเทวดา คนธรรพ์ ฤษี และพระพุทธเจ้า รูป
พระโพธิ สั ตว์มี ทั้ง ที่ มี ๘ กร ๑๐ กร ไปจนถึง ๓๔ กร เป็ นส่ว นหนึ่ง ของภาพเล่า เรื่อ งเกี่ ยวกั บพระ
โพธิสัตว์ตอนโปรดเหล่ายักษ์ รากษสในนรก และตอนโปรดอสูรที่ต้องคาสาปของพระวิษณุ ซึ่งจากเค้า
โครงของพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหมดล้วนแสดงถึงความเป็นตัวแทนของบุคคลเพียงหนึ่งเดียว
ซึ่งก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ นั่นเอง น่าเสียดายที่ในปัจจุบันเราไม่สามารถเห็นความงามของภาพสลัก

ที่ระเบียงคดด้านตะวันตกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดังเช่นในอดีตได้ ด้วยมีภาพสลักพระโพธิสัตว์หลาย
พระองค์ได้นาไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ณ กรุงพนมเปญ หลังจากที่ได้รับคืนมาจาก
รัฐบาลไทย อันเป็นผลมาจากการเข้าจับกุมการลักลอบขนชิ้นส่วนโบราณสถานเขมรแห่งนี้ได้ในอาณา
เขตประเทศไทย การสกัดเฉพาะส่วนหน้าหินที่มีลวดลายสลักออกจากก้อนเพื่อลดน้าหนักในการขน
ย้าย สะดวกในการหลบหนี ถือเป็นอุปสรรคสาคัญที่ยังไม่สามารถนาชิ้นส่วนของโบราณสถานที่ถูก
ขโมยไปนั้นกลับมาคืนยังที่ที่เคยอยูไ่ ด้

ภาพสลักพระโพธิสัตว์เปล่งรัศมี ที่ยังคงอยู่ที่ระเบียงคดด้านตะวันตกของปราสาท

ภาพสลักที่ถูกสกัดออกไปจากปราสาท ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ พช. ณ กรุงพนมเปญ ยังมีที่สูญหายไปอีก ๔ องค์
องค์ประกอบของกลุ่มก่อสร้างของปราสาทบันทายฉมาร์ทงั้ หมดประกอบด้วย
๑. บารายขนาดใหญ่ ซึ่งใช้สาหรับกักเก็บน้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ณ จุดกึ่งกลางบารายเป็นที่ตงั้ ของศาสน
สถาน เรียกว่า ปราสาทแม่บุญ
๒. กลุ่มปราสาทบริวาร เป็นอาคารศาสนสถานขนาดเล็กทีต่ ั้งอยู่ล้อมรอบกลุ่มอาคารหลักของปราสาทบันทาย
ฉมาร์ มีจานวนทั้งสิ้น ๘ หลัง

๓. กลุ่มอาคารหลักของปราสาทบันทายฉมาร์ ได้แก่ บริเวณกลุ่มอาคารศูนย์กลางทีม่ ีกาแพงล้อมรอบเป็นรูป
สี่เหลี่ยมพร้อมด้วยคูนาล้
้ อมรอบทั้ง ๔ ด้าน

เริ่มต้นจากส่วนแรกในบริเวณภายนอกปราสาทด้านทิศตะวันออก บารายนี้มีขนาดกว้างราว ๗๐๐
เมตร ยาว ๑๕๐๐ เมตร ขอบบารายทาเป็นคันดินสูง ๓ เมตรโดยรอบ ด้านในมีร่องรอยการกรุขอบด้วย
ศิลาแลง ที่เกาะกลางบารายมีปราสาทแม่บุญ ที่ น่าจะมีลักษณะคล้ายกับปราสาทนาคพันที่เมืองนคร
ธม ในขณะที่กลุ่ ม ปราสาทบริว ารหลั ง อื่น ๆ ที่ก ระจายตัว ตั้ง อยู่โดยรอบของกลุ่ม อาคารหลัก ทาง
ตะวันออกในแนวแกนตรงมาบารายคือปราสาทตาเอิม ถัดมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นปราสาท
ยายชู ทางทิศใต้มี ๒ ปราสาท ได้แก่ ปราสาทตาปลั่ง และปราสาทตาพรม ทางทิศตะวันตก มีปราสาท
สานางตาสุข และปราสาทตาแนม ทางทิศเหนือมีปราสาทยามคม และปราสาทตาไพ โดยภาพรวม
ของปราสาทขนาดเล็กเหล่านี้จะมีผังที่มีปราสาทประธานตั้งอยู่ตรงกลาง มีกาแพงแก้วและโคปุระเป็น
ทางเข้าออก และมีบรรณาลัยตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ คล้ายกับผังของอโรคยาศาล และมีการ
ประดับส่วนยอดเป็นรูปเศียรพระโพธิสัตว์ในแบบบายน

สาหรับกลุ่มอาคารหลักของปราสาทบันทายฉมาร์ ตั้งอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบด้วย
กาแพงขนาดประมาณ ๖๐๐ x ๘๐๐ เมตร และคูน้ากว้าง ๖๕ เมตร มีสะพานข้ามคูน้าที่มีราวสะพาน
เป็นรูปเทพและอสูร ยุดลาตัวนาคไว้ในเรื่องราวของการกวนเกษีย รสมุทร เข้าสู่ซุ้มประตูอย่างประตู
เมืองนครธมทั้ง ๔ ทิศ สันนิษฐานว่าน่าจะทาส่วนยอดเป็นรูปเศียรพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกัน เมื่ อผ่าน
ประตูด้านทิศตะวันออกเข้าสู่ด้านในจะพบอาคารธรรมศาลา อย่างที่พบในเส้นทางโบราณระหว่างพิ
มายและเมืองพระนครตั้งอยู่

กลุ่มอาคารในพื้นที่ศูนย์กลางปราสาทบันทายฉมาร์ (สันนิษฐานโดย Olivier Cunin)
จากทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกที่ด้านหน้าของกลุ่มอาคารจะพบกับสะพานนาคในรูปแบบศิลปะบายนที่จะทาเป็น
รูปครุฑยุดนาคแทนที่จะเป็นรูปนาคเท่านั้น ตั้งอยู่ในจุดกึง่ กลางของระเบียงคดทีม่ ีโคปุระตะวันออกชั้นนอกตัง้ อยู่ เรา
สามารถเดินชมรูปสลักนูนต่าที่ผนังด้านในของระเบียงคดทีม่ ีความยาวต่อเนื่องกันถึงประมาณ ๗๐๐ เมตร เป็น
เรื่องราวของการสู้รบกันระหว่างกองทัพเขมรและจามปา ทัง้ ทางบกและทางน้า และการประกอบพิธีกรรมต่างๆ อาทิ
การบูชาไฟศักดิ์สิทธิ์ หรือการอัญเชิญพระวิษณุนาทัพในยามสงคราม รวมทัง้ การบูชาศิวะลึงค์ แสดงถึงความเชื่อใน
ศาสนาอื่นนอกเหนือไปจากความเป็นพุทธสถานในนิกายมหายานซึ่งเป็นความเชื่อหลัก โดยมีภาพสลักของพระ
โพธิสัตว์เปล่งรัศมีเป็นจุดเด่นอยูท่ ี่ระเบียงคดด้านทิศตะวันตก รวมทั้งเรื่องราวของการปราบกบฏภรตราหู

กลุ่มสิ่งก่อสร้างในส่วนศูนย์กลางของปราสาท มีลักษณะการวางผังที่มีความซับซ้อน แต่ก็มีระเบียบ
แบบแผนเป็นระบบล้อมรอบปราสาทประธาน ณ จุดกึ่งกลางที่สร้างเป็นอาคารทรงปราสาทยอดปรางค์
๓ องค์ คาดว่าใช้ประดิษฐานพระพุท ธรูปนาคปรก และรูปพระโพธิ สัตว์อวโลกิเตศวร ด้านหน้ าของ
ปราสาทประธานมีปราสาทที่ทายอดปราสาทเป็นรูปพระโพธิสัตว์ หลายยอดที่ชวนให้นึกถึงที่ปราสาท
บายน ที่เป็นต้นแบบของยุคสมัย ในแนวแกนของปราสาทประธานแต่ละด้านจะมีการทาวิหารขนาด
ย่อมตั้งอยู่ทุกด้าน น่าจะใช้เป็นวิหารของเทพต่างๆของศาสนาฮินดู ยกเว้นทางด้านตะวันออก จะทา
เป็นอาคารที่เรียกชื่อตามลักษณะของภาพสลักที่พบว่า หอนางรา เป็นอาคารที่มีผังเป็นรูปกากบาท
เกิดเป็นคอร์ตเปิดโล่ง ๔ คอร์ต ตามแบบที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ที่ปราสาทพิมาย และนครวัด และมีอาคารที่
สันนิษฐานว่าคือ บรรณาลัย ตั้งขนาบข้างอยู่ทั้งทางด้านทิศเหนือและใต้

