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พระตะบองเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศกัมพูชาท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนาน หนึ่งใน

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์นั้นคือ  การท่ีพระตะบองเคยเป็นเมืองขึ้นของสยามนับต้ังแต่ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) จนถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) เมื่ออิทธิพลทางการเมืองของสยามได้เข้ามามีบทบาทในบริเวณเมืองพระ
ตะบอง จึงท าให้รูปแบบศิลปกรรมของสยามได้เข้ามาในบริเวณเมืองพระตะบองด้วยเช่นกัน  โดย
รูปแบบศิลปกรรมของพระวิหารและอุโบสถในเมืองพระตะบองท่ีสร้างขึ้นในสมัยท่ีอยู่ใต้การปกครอง
ของสยาม ราวพุทธศตวรรษท่ี 24-กลางพุทธศตวรรษท่ี 25 นั้น  ได้ปรากฏอิทธิพลของงานศิลปกรรม
ไทยและตะวันตกท่ีเข้ามาผสมผสานกับรูปแบบงานศิลปกรรมท้องถิ่น  และท าให้เกิดเป็นศิลปะอัน
งดงาม พร้อมกันนี้ก็ได้มีพัฒนาการและส่งอิทธิพลมาอย่างต่อเนื่อง  จนกระท่ังถึงช่วงท่ีอาณาจักร
กัมพูชามีสถานะเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส 

ต่อมาเมื่อกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 เมื่อพระตะบอง เสียมราบ และศรีโสภณได้กลับมา
เป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชา หลังจากอาณานิคมฝรั่งเศสและรัฐบาลสยามได้ลงสนธิสัญญาเพื่อยุติข้อ
พิพาทดินแดนระหว่างท้ังสองประเทศเมื่อวันท่ี  23 มีนาคม พ.ศ. 2449 ในขณะนั้นอิทธิพลงาน
ศิลปกรรมเขมรภาคกลางก็ได้เข้ามามีบทบาทต่อวงการงานช่างพระตะบองพร้อมๆ กับการเข้ามาของ
อิทธิพลทางการเมืองและการปกครองจากศูนย์กลาง ดังนั้นจะเห็นได้ว่างานศิลปกรรมของพระวิหาร
และพระอุโบสถท่ีเมืองพระตะบองในเวลานั้น ได้รับอิทธิพลศิลปกรรมจากเขมรภาคกลาง น ามา
ผสมผสานกับรูปแบบของงานศิลปกรรมพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีพัฒนาการมาต้ังแต่สมัยอยู่
ภายใต้การปกครองสยามและงานศิลปกรรมแบบท้องถิ่น จึงท าให้ศิลปกรรมพระวิหารและพระอุโบสถ
ท่ีเมืองพระตะบองในขณะนั้นมีการผสมผสานท่ีหลากหลายจนได้กลายเป็นงานศิลปกรรมท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของสกุลช่างพระตะบอง 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58107208 : Major (ART HISTORY) 
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INFLUENCE OF KHMER ART 

MR. SIRANG LENG : THE ART OF UBOSATHA AND VIHARA IN BATTAMBONG CITY, 
KINGDOM OF CAMBODIA, FROM THE EARLY OF 19TH CENTURY TO THE MID OF 20TH 
CENTURY. THESIS ADVISOR : PROFESSOR SAKCHAI SAISINGHA, Ph.D. 

Battambang is a province of Cambodia which has a prolonged history. One 
of the major events is when Battambang was colonized by Siam from the reign of King 
Rama I to V. Since Siam had exerted its political power over Battambang area, it also 
extended its artistic influences in the province. The style of Vihara and Ubosotha in 
Battambang that were built during Siam colonization between the early 19th  – early 
20th century express both Thai and western characteristics blended with the local’s 
and create an exquisite style. It had also been developed and influenced continuously 
until the time when Cambodian was a colony of France.  

Further around early 20th century, Battambang, Siem Reap, and Serei 
Saophoan were returned to Cambodia after French colonization and Siam government 
signed a treaty to resolve the disputes between their territories on 23 March 1906. 
During the time, the influence of central Khmer art had been exerted over the artist 
of Battambang along with the influence of political power from the central. Therefore, 
it is obvious that the style of Vihara and Ubbosotha in Battambang then was greatly 
influenced by central Khmer combined with the style that had been developed since 
Siam colonization and the local works. The art of Vihara and Ubbosotha in Battambang 
at the time was therefore diversely fused and became the unique signature of 
Battambang artists. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีท่ีทรง
พระราชทานทุนจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา  ข้าพเจ้าขอ
น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ 

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้รับความอนุเคราะห์จาก บัณฑิตวิทยาลัย และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท่ีด าเนินการช่วยเหลือทุนการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ และขอขอบคุณทุนโบราณคดีทัศนาจรประจ าปี 2560 ท่ีได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการท าวิจัย
ครั้งนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร. ศักด์ิชัย สายสิงห์ อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีได้ให้ความเมตตา
และความเอาใจใส่ต่อผู้วิจัยเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด นอกจากนี้ท่านยังกรุณาให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ใน
การเขียนวิทยานิพนธ์ และสละเวลาตรวจแก้วิทยานิพนธ์เล่มนี้จนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน  ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. 
สันติ เล็กสุขุม และรองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ท่ีได้กรุณาสละเวลาให้ค าแนะน าเพื่อให้
วิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่าน ท่ีได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะให้แก่ผู้วิจัย และกรุณาให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์
ต่อการวิจัยครั้งนี้ 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือทางด้านข้อมูลจากหอจุดหมายเหตุแห่งชาติแห่ง
ประเทศไทย หอจุดหมายเหตุแห่งชาติแห่งประเทศกัมพูชา  และส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศประจ า
ประเทศกัมพูชา จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคุณ ณารึทธิ์ เลง และคุณ ลีน เซง ผู้เป็นบิดาและมาดา ซึ่งท่านได้เสียสละทุก
สิ่งทุกอย่างในการเลี้ยงดูลูก ท่านเป็นครูคนแรกในชีวิตท่ีได้ปูพื้นฐานความรู้และการใช้ชีวิตอันแข็งแกร่งต่อลูก 
และขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนและกัลยาณมิตรทุกคนท่ีให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด 

ท้ายสุดผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณกัณฐาภรณ์ ทองขาว (ทักรี่) เป็นพิเศษ ท่ีคอยให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอ
มา ท้ังยังคอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ผู้วิจัยในทุกสถานการณ์ และเป็นผู้ช่วยพิสูจน์อักษรและตรวจ
ความถูกต้องของโครงสร้างประโยคภาษาไทย จนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ 

  
  

Sirang  Leng 
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บทที่ 1 

บทน า 

ก. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จังหวัดพระตะบองเป็นจังหวัดหนึ่งของราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นช่ือภาษาไทยท่ีคนไทยรู้จัก 
ส่วนคนเขมรรู้จักจังหวัดนี้ในช่ือว่า เขต บัด-ดม-บอง (បាត់ដ៉ាំបង) ปัจจุบันจังหวัดนี้ต้ังอยู่ด้านทิศ
ตะวันตกกรุงพนมเปญ ติดกับชายแดนไทย พระตะบองเป็นจังหวัดท่ีมีลักษณะพิเศษ และส าคัญ
จังหวัดหนึ่งในด้านประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศกัมพูชา ซึ่งในบริเวณจังหวัดนี้
ปรากฏโบราณสถานและศาสนาสถานหลายแห่งท่ีสร้างขึ้นในสมัยเมืองพระนครและสมัยหลังเมืองพระ
นคร 

ในช่วงสมัยเมืองพระนครจังหวัดพระตะบองมีการสร้างศาสนสถานส าคัญหลายแห่งท่ีกระจาย
อยู่ท่ัวจังหวัด ปัจจุบันนี้เราสังเกตเห็นหลักฐานงานศิลปกรรมฮินดูและพุทธศาสนาท่ีหลงเหลืออยู่เป็น
จ านวนมากกระจายตัวอยู่ท่ัวจังหวัด เช่น ปราสาท สนึ่งตะวันออก (ប្របាសាទស្នឹងខាងក ើត) และสนึ่ง
ตะวันตก (ប្របាសាទស្នឹងខាងល៉ិច) ปราสาทเอกพนม (ប្របាសាទឯ ភ្ន៉ាំ) ปราสาทบานัน (ប្របាសាទបា
ណន់) เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่สร้างขึ้นในช่วงศิลปะบาบวนและศิลปะบายน  นอกจากอาคารท่ีสร้างขึ้น
ในสมัยเมืองพระนครแล้วในบริเวณเมืองพระตะบองยังมีพุทธศาสนสถานระหว่าง พ.ศ. 2337-2450 
หลายแห่งท่ีต้ังอยู่ในตัวเมือง ซึ่งสร้างขึ้นภายใต้การปกครองของสยามและสมัยยุคล่าอาณานิคมของ
ฝรั่งเศสระหว่างพ.ศ. 2450 - 2496 

หลังจากสูญเสียศูนย์กลางอ านาจของกษัตริย์เขมรในสมัยเมืองพระนคร ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท าให้
นโยบายการเมืองของเมืองกัมพูชาได้เปล่ียนแปลงและลดอ านาจลงอย่างมากจนดินแดนส่วนหนึ่งตก
อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐอื่น เช่น เมืองพระตะบองในต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 ได้ตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของสยามมาเป็นเวลาร้อยปี จากเอกสารประวัติศาสตร์ของไทยและกัมพูชาได้ให้ข้อมูล
ตรงกันว่า ดินแดนของจังหวัดพระตะบองในปัจจุบันนี้เคยตกเป็นเมืองขึ้นของสยามต้ังแต่รัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 23371 โดยแต่งต้ังให้ตระกูลอภัยวงศ์เป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความสงบในจังหวัดนี้และในจังหวัดใกล้เคียงมายาวนาน 

                                         
1 วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง , เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) : เจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้ายใต้การปกครองสยาม  

(กรุงเทพฯ: ยิปชี กรุ๊ป, 2557). 
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ในระยะเวลาท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของตระกูลอภัยวงศ์ ราวหนึ่งศตวรรษ2ท าให้จังหวัดพระ
ตะบองมีความสัมพันธ์ทางการเมืองและทางวัฒนธรรมกับสยามเป็นอย่างมาก เจ้าเมืองพระตะบองทุก
คนในตระกูลอภัยวงศ์ท่ีเข้ามาปกครองดูแลเมืองนี้ ล้วนได้รับการแต่งต้ังจากพระมหากษัตริย์กรุงสยาม 
พระองค์ได้ให้ความส าคัญแก่เมืองพระตะบองว่า เป็นหัวเมืองยุทธศาสตร์ด้านการศึกระหว่างกัมพูชา 
และเป็นเมืองหน้าด่านในการป้องกันการโจมตีของทัพญวน เนื่องจากเป็นเส้นทางท่ีสะดวกท่ีสุด3 ด้วย
เหตุนี้จึงท าให้พระตะบองเป็นศูนย์กลางอ านาจของมณฑลบูรพา ในระยะเวลาหนึ่งร้อยปีท่ีอยู่ภายใต้
การดูแลของสยาม เจ้าเมืองพระตะบองได้สร้างส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีเป็นถาวรวัตถุ โดยเฉพาะอาคาร
สถาปัตยกรรมท่ีใช้ในด้านศาสนา เช่น พระวิหารและพระอุโบสถตามวัดวาอารามต่าง ๆ อาคาร
คฤหาสน์ตามแบบตะวันตกของเจ้าเมืองพระตะบอง เป็นต้น อย่างไรก็ตามงานศิลปกรรมท่ีน่าสนใจ
ท่ีสุดในบรรดาส่ิงก่อสร้างภายใต้การปกครองสยามคือ อาคารพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีลักษณะ
ผสมผสานรูปแบบศิลปะไทย เขมรและตะวันตกร่วมกัน 

ปัจจุบันนี้ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นพระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นภายใต้การปกครองของสยาม
ยังหลงเหลืออยู่ประมาณ 3 แห่ง โดยต้ังอยู่ภายในเมืองพระตะบอง เช่น พระวิหารท่ีวัดส าโรงคนง (វតត
ស្៉ាំកោង ន ង) พระอุโบสถท่ีวัดดอมเรยซอ (វតតដ៉ាំរសី្) ซึ่งแปลว่าวัดช้างเผือก หรือรู้จักในอีกช่ือว่า วัด
เศวตฉัตรกุญชรชัย (វតតកស្េតឆប្រត  ញ្ជ រជ័យ) และวัดกดฺลโดนเตียว (វតត ដ លដូនទាវ)  หรือชาวไทย
เรียกกันว่า “วัดปราบปัจจามิตร” จากการสังเกตเบ้ืองต้นพบว่าองค์ประกอบภายนอกของพระวิหาร
และพระอุโบสถแสดงให้เห็นว่า มีรูปแบบสถาปัตยกรรมหลายประการท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันอย่าง
มากระหว่างงานศิลปะไทยกับเขมร เช่น หลังคาท่ีเป็นเครื่องไม้มุงกระเบ้ืองประดับด้วย ช่อฟ้า ใบระกา 
หางหงส์ และหน้าบัน เป็นงานไม้แกะสลัก หรืองานปูนปั้น เป็นต้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้ได้รับความนิยม
มากในศิลปะไทยสมัยรัชกาลท่ี 1- 34 ส่วนองค์ประกอบท่ีเป็นร่องรอยอิทธิพลศิลปะไทย ได้แก่ การใช้
หลังคาของอาคารพระอุโบสถและพระวิหารท่ีมีหลังคาเป็นมุขประเจิด ซึ่งปรากฏมาแล้วในศิลปะไทย
ต้ังแต่กลางพุทธศตวรรษท่ี 23 ตรงกับศิลปะในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 5 นอกจากนี้ยังมี
องค์ประกอบท่ีเป็นอิทธิพลศิลปะไทยอย่างชัดเจนอีกประการหนึ่ง เช่น การน าตราสัญลักษณ์ของ
ราชวงศ์จักรีมาประดับบนหน้าบันของอาคาร ตัวอย่างท่ีวัดกดฺลโดนเตียว บริเวณหน้าบันด้านหน้าของ
พระอุโบสถประดับเป็นรูปสัญลักษณ์ตราจักรี และพระแสงขรรค์ชัยศรี  ท่ีมีรูปตรีศูลอยู่ตรงกลาง

                                         
2 TAUCH CHHUONG, Battambang During the Time of the Lard Governor, Second Edition, (Hawaii: 

East-West Center, 1994), 25. 
3 วิชชุ เวชชาชีวะ, พระตะบองกับร่องรอยสยาม, ศิลปวัฒนธรรม. 28, 11 (กัญญายน 2550) : 117. 
4 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน, (กรุงเทพฯ : 

เมืองโบราณ, 2556), 141.  
5 สันติ เล็กสุขุม, งานช่าง ค าช่างโบราณ, (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์พิมพ์, 2553), 197. 
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ล้อมรอบโดยจักร ด้านหลังเป็นรูปพระขรรค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรี อีกวัดหนึ่งท่ีได้น า
สัญลักษณ์ของราชวงศ์สยามมาประดับบนอาคารเช่นเดียวกัน คือ พระอุโบสถวัดดอมเรยซอ ตรงซุ้ม
จระน าด้านผนังสกัดหน้าของพระอุโบสถมีประดับตราประจ าพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ซึ่งสะท้อนให้เห็นร่องรอยของสยามอย่างชัดเจน 

อิทธิพลของฝรั่งเศสท่ีเข้ามาในดินแดนกัมพูชาในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ได้ท าให้อ านาจ
ของสยามเหนือเมืองพระตะบองเริ่มลดน้อยลง โดยเมือวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 6 ฝรั่งเศสและ
สยามได้ท าสนธิสัญญาแลกเปล่ียนเขตแดนกัน จึงเป็นเหตุให้เมืองพระตะบองมีสถานะเป็นอาณานิคม
ของฝรั่งเศส  ในช่วงเวลานั้นมีอาคารท่ีเป็นรูปแบบตะวันตกเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก ส่วนรูปแบบของ
พระอุโบสถและพระวิหารให้สมัยนี้ก็ได้พัฒนามาอีกทอดหนึ่ง ซึ่งมีปรากฏกล่ินอายของศิลปะตะวันตก
มาปะปนกับรูปแบบด้ังเดิม พระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัยท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของ
ฝรั่งเศสท่ีเหลือมาถึงปัจจุบันนี้มีไม่ถึง 10 หลัง อาทิ วัดพิพิทธาราม (វតតព៉ិភ្៉ិទាា ោម) วัดก็อนดาล หรือ
วัดวิบุลถารา (វតតវ ៉ិប លត្ថា ោម) วัดปลัด (វតតបាឡាត់) วัดกันดึง (វតត ណដឹ ង) เป็นต้น รูปแบบของพระ
วิหารและพระอุโบสถในช่วงนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะท่ีสืบต่อมาจากพระวิหารและพระอุโบสถในสมัยท่ีอยู่
ภายใต้การปกครองของสยาม เช่น หลังคาท่ีเป็นเครื่องไม้มุงกระเบ้ืองประดับ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 
และหน้าบันเป็นงานปูนปั้น มีหลังคาในรูปทรงท่ีเป็นมุขประเจิด ส่วนท่ีเป็นการน ารูปแบบศิลปกรรม
ตะวันตกมาใช้ผสมผสานได้แก่ ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างท่ีมีลักษณะเป็นวงโค้งตามแบบ True Arch 
ซึ่งนิยมมากในศิลปะตะวันตก 

มีนักวิชาการชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งช่ือ Madeleine GITEAU ได้ศึกษางานศิลปกรรมท่ีประกฎ
อยู่ในจังหวัดพระตะบองในสมัยหลังเมืองพระนคร ซึ่งการศึกษานั้นได้กล่าวถึงงานศิลปกรรมท่ีเป็น
ภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารและพระอุโบสถและประติมากรรมท่ีเป็นภาพเรื่องรามเกียรต์ิและเรื่อง
พุทธประวัติ โดยเฉพาะการศึกษาในด้านประติมาวิทยา7 ประการนี้จึงท าให้การศึกษาท่ีผ่านมานั้นยัง
ไม่ได้ศึกษาถึงวิวัฒนาการในด้านรูปแบบของอาคารสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะรูปแบบของพระอุโบสถ
และพระวิหารในเมืองพระตะบอง 

จากการค้นคว้าเบื้องต้นได้ช้ีให้เห็นว่าการศึกษารูปแบบศิลปกรรมของพระวิหารและพระ
อุโบสถในเมืองพระตะบองยังไม่มีการศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นมา และองค์ประกอบท่ีน ามาประดับ
ตกแต่งพระวิหารและพระอุโบสถ อย่างแน่ชัด และจากการยกตัวอย่างข้างต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ

                                         
6 ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, วาทกรรมเสียดินแดน, (กรุงเทพฯ :มูลนิธิโครงการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2558), 

109.  
7 Madeleine Giteau, Iconographic du Cambodge Post-Angkorien, (Paris: Ecole Française D’extreme-

Orient, 1975), 303. 
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พระวิหารและพระอุโบสถในเมืองพระตะบอง สะท้อนให้เห็นความส าคัญของศิลปกรรมภายนอกท่ีได้
เข้ามาผสมผสานรูปแบบท้องถิ่นท าให้เกิดความหลากหลายทางด้านงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอาคาร
สถาปัตยกรรมท่ีตกทอดมาถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ในด้านศิลปกรรมของ
ไทยท่ีได้มีบทบาทในบริเวณเมืองพระตะบองและยังคงเหลือรองร่อยให้สามารถท าการศึกษาได้ จาก
ปัจจัยดังกล่าวนี้กลายเป็นจุดประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของพระวิหารและพระอุโบสถเมือง
พระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา สมัยท่ีอยู่ภายใต้อ านาจการปกครองของสยาม และในขณะท่ีมี
สถานะเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส 

ข. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาลักษณะรูปแบบอาคารและวิเคราะห์ความเป็นมา องค์ประกอบของพระวิหารและพระ
อุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสยาย ซึ่งโดยท่ัวไปมีตระกูลอภัยวงศ์เป็น
ผู้ดูแลเมืองพระตะบอง และบุคคลส าคัญท่ีได้มาตรวจการเมืองพระตะบองในระยะส้ัน 

2. ศึกษาลักษณะรูปแบบอาคารและวิเคราะห์ความเป็นมาขององค์ประกอบของพระวิหารและ
พระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในขณะมีสถานะเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส 

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบของพระอุโบสถและพระวิหารท่ีสร้างขึ้นในช่วง
ภายใต้การปกครองของสยาม กับพระอุโบสถและพระวิหารท่ีสร้างขึ้นในขณะมีสถานะเป็น
อาณานิคมของฝรั่งเศส ซึ่งมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

4. ศึกษาเพื่อหาจุดเด่นของรูปแบบและองค์ประกอบในด้านสถาปัตยกรรมของเมืองพระตะบอง
ในช่วงสมัยภายใต้การปกครองของสยาม และขณะมีสถานะเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส 

ค. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

การศึกษารูปแบบของพรอุโบสถและพระวิหารในเมืองพระตะบอง ในช่วงท่ีอยู่ใต้การปกครอง
ของสยามและขณะมีสถานะเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสจะประโยชน์ตามจุดประสงค์แล้ว ยังได้เป็น
ประโยชน์อื่น ๆ อีก เช่น 

1. การศึกษานี้ช่วยให้การก าหนดรูปแบบองค์ประกอบของพระอุโบสถและพระวิหารท่ีเมืองพระ
ตะบองให้ชัดมากยิ่งขึ้น โดยใช้หลักเกณฑ์วิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อเพิ่มเติมในการ
ก าหนดอายุของอาคารสถาปัตยกรรม 

2. เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้เข้าใจถึงการรับอิทธิพลศิลปกรรมจากศิลปะภายนอกและการ
ผสมผสานกับศิลปะเพื่อนบ้าน 

3. ท าให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของศิลปะไทยและศิลปะตะวันออกท่ีมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อ
ศิลปะเขมรในขณะนั้น 
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4. ข้อมูลจากการศึกษานี้สามารถน าไปศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรมร่วมสมัยท่ีสร้างขึ้น
ในช่วงเวลาเดียวกัน ต่อเนื่อง หรือเป็นข้อมูนเบื้องต้นและเป็นแนวทางส าหรับการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมในอนาคต 

ง. สมมติฐานของการศึกษา 

รูปแบบและโครงสร้างของพระอุโบสถและพระวิหารในเมืองพระตะบอง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยท่ี
อิทธิพลการเมืองการปกครองของสยามราว พุทธศตวรรษท่ี 24-กลางพุทธศตวรรษท่ี 25 มีบทบาทใน
บริเวณนี้ท าให้อิทธิพลศิลปกรรมไทยเริ่มเข้ามาผสมผสานกับรูปแบบศิลปะท้องถิ่นจึงท าให้เกิดเป็น
ศิลปะอันงดงาม พร้อมกันนี้ได้ส่งอิทธิพลและมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนกระท้ังกัมพูชามีสถานะ
เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส การเข้ามาของฝรั่งเศสได้น ารูปแบบศิลปกรรมแบบตะวันตกมาผสมเข้า
ร่วมกับรูปแบบศิลปกรรมท่ีมีมาแล้ว จึงท าให้เกิดศิลปะรูปแบบใหม่ท่ีช่างท้องถิ่นน ามาใช้ในงานตกแต่ง
และองค์ประกอบสถาปัตยกรรมในสมัยนั้น 

จ. ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะพระอุโบสถและพระวิหารท่ีอยู่ในบริเวณเมือง
พระตะบองซึ่งเคยอยู่ภายใต้อิทธิพลการเมืองและการปกครองสยามนับต้ังแต่สมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (แบน) ปกครองเมืองพระ
ตะบองในปี พ.ศ.. 2337 เป็นต้นมา จนกระท่ังจบสมัยท่ีมีสถานะเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
ในปี 2496 

2. พระอุโบสถและพระวิหารท่ีสร้างในสมัยภายใต้การปกครองของสยามมีจ านวนน้อย 
การศึกษาในช่วงนี้จะน าส่ิงก่อสร้างท่ีแวดล้อมมาช่วยสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการช่วย
ก าหนดอายุอาคารและพระอุโบสถ 

3. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะอาคารท่ีเป็นพระอุโบสถและพระวิหารท่ีอยู่ในแผนผังบริเวณ
พุทธาวาสเท่านั้นซึ่งมีองค์ประกอบ อาทิ โครงสร้างหลังคา เครื่องล ายอง หน้าบัน บัวหัวเสา 
ซุ้มหน้าต่าง และซุ้มประตู ฐานของพระอุโบสถ และการจัดระบบใบเสมาเป็นต้น 

4. การศึกษานี้จะไม่ศึกษาลักษณะขององค์ประกอบและการตกแต่งภายในของพระอุโบสถและ
พระวิหาร เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น 

ฉ. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการศึกษา 

ขั้นตอนในการศึกษารูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารท่ีเมืองพระตะบองในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 
4 ข้ันตอนด้ังนี้ 
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1. ท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารประวัติศาสตร์ พงศาวดาร ต านานต่าง 
ๆ  จดหมายท่ีใช้ในติดต่อกัน พร้อมท้ังงานวิจัยและบทความท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็น
ข้อมูลท่ีต้องน ามาศึกษาร่วมกันในงานวิจัยนี้ 

2. ลงภาคสนามเพื่อเก็บและส ารวจข้อมูลในพื้นท่ีจริง ซึ่งเป็นข้อมูลด้านกายภาพ เก็บข้อมูลโดย
การบันทึกภาพ นอกจากนี้ท าการสัมภาษณ์กับบุคคลส าคัญในพื้นท่ีภาคสนามท่ีมี ความ
เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ 

3. ท าการวิจัย วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลท้ังทางเอกสาร (Documentary Research) 
และเอกสารท่ีได้จากการส ารวจทางภาคสนาม (Field Reseach) โดยใช้หลักเกณฑ์ของ
ประวัติศาสตร์ศิลปะมาเรียงล าดับและจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบ 

4. เป็นการสรุปและน าเสนอผลของการศึกษาเพื่อเป็นการตอบข้อสงสัยท่ีต้ังไว้ 

ช. แหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูลท่ีน ามาใช้ในงานวิจัยนี้มีสองประการ คือ 
1. ข้อมูลท่ีเป็นเอกสารท่ีบันทึกเรื่องราว และรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัย ซึ่งหาได้จาก 

- ห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ห้องสมุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

- หอสมุดแห่งชาติของประเทศไทย 

- กองจดหมายเหตุแห่งชาติของประเทศไทย 

- ห้องสมุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา 

- ห้องสมุดแห่งชาติของประเทศกัมพูชา 

- กองจดหมายเหตุแห่งชาติของประเทศกัมพูชา 
2. ข้อมูลภาคสนามท่ีจะท าในบริเวณเมืองพระตะบอง 

- การเก็บข้อมูลในพื้นท่ีจริง 

- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ซ. อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 

- อุบกรณ์ใช้ส าหรับลงไปเก็บข้อมูลภาคสนามประกอบด้วย กล้องถ่ายรูป สมุดบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ เครื่องอัดเสียงตอนสัมภาษณ์ ตลับเมตร 

- ส่วนอุบกรณ์ท่ีใช้จัดท าข้อมูลประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ 
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บทที่ 2 

ประวัติศาสตร์เมืองพระตะบอง 

ก. ประวัติความเป็นมาของเมืองพระตะบอง 

เมืองพระตะบองเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เมืองหนึ่งของประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน เมืองนี้
ต้ังอยู่ด้านทิศตะวันตกของกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชา และมีพรมแดนติดกับประเทศไทย 
ภายในตัวเมืองพระตะบองมีแควท่ีส าคัญสายหนึ่งช่ือว่า แควสังแก (ស្ទឹងស្ង្ងែ) ไหลผ่าน ก่อนท่ีจะมา
ต้ังอยู่ตรงบริเวณนี้แควเหล่านี้ ตัวเมืองพระตะบองเคยต้ังอยู่ตรงบริเวณแคว “ด็อม-บอง” หรือ “บัด-ด็
อม-บอง” ท่ีปัจจุบันชาวพระตะบองรู้จักแควในช่ือว่า ซตึง-จะฮ (ស្ទឹងចាស់្-แควเก่า)  นักโบราณคดี
ชาวฝรั่งเศสช่ือ เอเตียน อายโมนิเยร์ (Etienne Aymonier) ได้สันนิฐานไว้ต้ังแต่ปี 2444 ถึงซื่อของ
เมืองพระตะบองว่า ช่ือพระตะบองนี้น่าจะเป็นช่ือท่ีเรียกตามช่ือของแควด็อมบอง ท่ีต้ังเมืองก่อนท่ีจะ
ย้ายมาต้ังอยู่ติดแควสังเเกนั่นเอง8   อย่างไรก็ตามท่ีต้ังของเมืองพระตะบองไม่ได้ห่างจากเมืองหลวงใน
สมัยเมืองพระนครมากนัก จึงท าให้เมืองนี้มีพัฒนาการไปพร้อมกันกับความเจริญรุ่งเรืองของศูนย์กลาง
อารยธรรมเขมรในสมัยเมืองพระนคร 

จากหลักฐานขุดค้นทางโบราณคดีท าให้ทราบว่า เมืองพระตะบองเป็นเมืองท่ีเก่าแห่งหนึ่งของ
กัมพูชา และมีความส าคัญมายาวนานต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนกระท่ังถึงสมัยประวัติศาสตร์  
ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีเป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดของกัมพูชา
ในปัจจุบัน แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์นี้มีช่ือว่า “ลฺอางซฺเปียน” (ល្អា ងសាា ន) ต้ังอยู่ท่ีต าบล
แตฺรง อ าเภอรัตนะม็อนดล จังหวัดพระตะบอง ภายในแหล่งโบราณคดีนี้นักโบราณคดีได้ค้นพบ เศษ
ภาชนะดินเผา เครื่องประดับท าจากหิน กระดูกสัตว์และคน เป็นต้น จากการตรวจสอบค่าอายุทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีคาร์บอน 14 กับโบราณวัตถุท่ีค้นพบในช้ันดินท่ี 4  ท าให้ทราบว่า แหล่งโบราณคดี
นี้มีอายุถึงประมาณ 3747 ปีก่อนพุทธศตวรรษ9 ข้อมูลนี้จึงเป็นหลักฐานท่ียืนยันได้ว่า พื้นท่ีในบริเวณ
เมืองพระตะบองปัจจุบัน เป็นสถานท่ีท่ีเคยมีผู้คนต้ังถิ่นฐานมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

ต่อมาในสมัยประวัติศาสตร์บริเวณเมืองพระตะบองยังคงเป็นท่ีอยู่อาศัยของผู้คน จนกระท่ังมี
การสร้างเป็นเมืองมาโดยตลอด ปรากฏหลักฐานท่ีเป็นศิลาจารึกภาษาสันสฤตและภาษาเขมรโบราณ
ต้ังแต่สมัยก่อนเมืองพระนครถึงสมัยเมืองพระนคร แต่จากข้อมูลในศิลาจารึกท่ีพบในปัจจุบัน ยังไม่พบ
ศิลาจารึกหลักใดกล่าวถึงช่ือเมืองพระตะบอง เข้าใจว่าช่ือเมืองพระตะบองเป็นการต้ังช่ือในภายหลัง 

                                         
 8 Etienne Aymonier, Khmer Heritage in the Old Siamese Province of Cambodia with Special 
Emphasis on Temples, Inscriptions, and Etymology, trans. Walter E. J. Tips (Bangkok: White Lotus, 1999), 69.  
 9 ตรึง เงีย, ประวัติศาสตร์เขมร ภาค 1-2, (พนมเปญ: หน่วยงานจัดพิมพ์และเผยแพร่, 1973), 25. (ត្រឹង ងា, ប្រវត្ត ិសា

ស្ត ត្ ខ្មែ រ ភាគ 1-2, (ភ្ន ំពេញ: ត្្ឹឹះស្ថា នព ឹះេុម្ភនិងចែកផ្សាយ, 1973), 25.) 
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นอกจากหลักฐานท่ีเป็นศิลาจารึกแล้ว ยังพบหลักฐานเป็นศาสนสถานท่ีสร้างขึ้นในสมัยก่อนเมืองพระ
นครถึงสมัยเมืองพระนครตอนปลายจ านวนมากกระจายอยู่ท่ัวเมืองพระตะบอง ปราสาทท่ีมีขนาด
ใหญ่และค่อนข้างสมบูรณ์คือ ปราสาทบานัน อยู่ด้านทิศใต้ของเมืองพระตะบอง และปราสาทเอก
พนม อยู่ด้านทิศเหนือของเมืองพระตะบอง เป็นต้น การปรากฏส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ภายในตัว
เมืองพระตะบองดังกล่าว จึงสะท้อนในเห็นถึงความส าคัญของพื้นท่ีบริเวณนี้ในสมัยโบราณ 

หากดูลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมืองพระตะบองในสมัยโบราณจะเห็นได้ว่า เมืองพระ
ตะบองเป็นเส้นทางท่ีส าคัญเส้นทางหนึ่งในการขยายอิทธิพลของเขมรสมัยโบราณ มายังบริเวณภาค
ตะวันออกของประเทศไทยในปัจจุบัน นับต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 12 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 18 ปรากฏ
หลักฐานส าคัญคือจารึกช่องสระแจง (K. 969) ของพระบาทมเหนทรวรมัน มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 
12 พบท่ีปราสาทช่องสระแจง จังหวัดสระแก้ว เนื้อหาของจารึกกล่าวถึง พระราชบัญชาของพระบา
ทมเหนทรวรมันท่ีทรงส่ังให้ขุดบ่อน้ า ซึ่งในจารึกเรียกว่า “ศังกร ตฏก10” การส่ังให้ขุดบ่อน้ าแสดงให้
เห็นถึงการขยายอ านาจของกษัตริย์เขมรโบราณ และข้อมูลท่ีสะท้อนให้เห็นความส าคัญของเมืองพระ
ตะบองในฐานะท่ีเป็นเส้นทางผ่านจากเมืองหลวงในสมัยเมืองพระนครมายังภาคตะวันออกของไทย 
คือ ร่องรอยเส้นทางโบราณจากเมืองศรียโศธรปุระมายังปราสาทสด๊กก๊อกธมท่ีจังหวัดสระแก้วนั่นเอง
11 ปราสาทสด๊กก๊อกธมนี้เป็นปราสาทส าคัญหลังหนึ่งท่ีพบศิลาจารึกท่ีกล่าวถึงพงศาวดารของ
พระมหากษัตริย์เขมรในสมัยโบราณ 

อย่างไรก็ตามในสมัยเมืองพระนครภายในเมืองพระตะบองยังพบจารึกท่ีส าคัญหลักหนึ่ง ซึ่ง
นักวิชาการสันนิษฐานว่าเป็นช่ือด้ังเดิมของเมืองคือจารึก “วัดเอกพนม K.211” จารึกขึ้นในปีพ.ศ. 
1570 ตรงกับ    รัชสมัยของพระบาทสูริยวรมันท่ี 1 ข้อความในจารึกได้กล่าวถึง ขุนนางท่ีมีช่ือว่า                  
ศรีโยคิศฺวรบันทิต (S’rī Yogis’varapandita) มาจากเมืองวฺนุรก ทวต (Vnur Kmdvat) อยู่ภายใต้การ
ปกครองของวยาธปุระ ได้สร้างพระกมรเตงอัญศิวลิงค์เพื่อประดิษฐานภายในปราสาท และถวาย
ส่ิงของต่างๆ แก่ปราสาทด้วย จุดท่ีน่าสนใจคือภายในจารึกได้กล่าวถึง การถวายของจ านวนหนึ่งให้แก่
เมืองท่ีต้ังอยู่บริเวณใกล้เคียงปราสาทท่ีมีช่ือว่าเมือง อโมฆะปุระ (Amoghapura) จากข้อมูลดังกล่าว
ท าให้ เอเตียน อายโมนิเยร์ สันนิษฐานว่า พื้นท่ีส่วนใหญ่ของพระตะบองปัจจุบัน น่าจะเคยเป็นเมือง 
อโมฆะปุระในสมัยเมืองพระนคร12 การสันนิษฐานข้างต้นเป็นท่ียอมรับเป็นส่วนมากจากนักวิชาการ
เขมรและต่างชาติ ดังนั้นข้อมูลท่ีได้จากศิลาจารึกนี้จึงท าให้ทราบได้ว่า บริเวณเมืองพระตะบองในสมัย

                                         
 10 George Cœdès, Inscriptions du Cambodge vol. VII (Hanoi: Imprimerie d'Extrême-Orient, 1964), 
152. 
 11 ศานติ ภักดีค า, ยุทธมรรคา เส้นทางเดินทัพไทย-เขมร (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 85.  
 12 Etienne Aymonier, Khmer Heritage in the Old Siamese Province of Cambodia with Special 
Emphasis on Temples, 94-96. 
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โบราณน่าจะมีช่ือเดิมว่าอโมฆะปุระ และเป็นเมืองท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์จากเมือง           
พระนครท่ีต้ังอยู่เหนือทะเลสาบ 

บทบาทของเมืองพระตะบองในประวัติศาสตร์ เริ่มปรากฏอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นในสมัยหลังเมือง
พระนคร เนื่องจากกัมพูชาได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองพระนครท่ีเคยเป็นศูนย์กลางอ านาจทาง
การเมืองในสมัยเมืองพระนคร มาต้ังอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบคือ เมืองศรีสันธร 
พนมเปญ ละแวก และเมืองอุดงค์ การย้ายเมืองหลวงมาต้ังอยู่ในท่ีต้ังใหม่นี้ ท าให้พระตะบอง
กลายเป็นเมืองส าคัญท่ีต้ังอยู่ระหว่างเส้นทางเดินทัพของสยามเพื่อไปรบกับเขมร ต้ังแต่สมัยอยุธยา
ตอนกลางจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เส้นทางท่ีใช้คือเส้นทางปราจีนบุรี-พระตะบองเป็นหลักแทนเส้นทาง
เมืองพิมาย-เมืองพระนครท่ีจะต้องอ้อมทะเลสาบ13 ดังนั้นช่ือเมืองพระตะบองจึงได้ปรากฏขึ้นใน
เอกสารพระราชพงศาวดารต่างๆ ท้ังของไทยและเขมร ในพระราชพงศาวดารของไทยจะปรากฏใน 2 
ช่ือด้วยกันคือ เมืองปัตตะบองและเมืองพระตะบอง และในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 3) เมืองพระตะบองยังมีหน้าท่ีเป็นเมืองหน้าด่าน
ของสยาม เพื่อป้องกันศึกสงครามกับญวน ในขณะนั้นสยามก าลังเผชิญหน้ากับการขยายอ านาจทาง
การเมืองและการขยายดินแดนของญวน ท่ีพยายามเอาประเทศกัมพูชาไปเป็นเมืองขึ้นของตน 
ประการนี้ท าให้สยามให้ความส าคัญกับเมืองพระตะบองเป็นอย่างมากในฐานะท่ีเป็นเมืองหน้าด่าน
ส าหรับป้องกันการเดินทัพของญวนท่ีจะเข้ามารบกับสยาม 
ข. เมืองพระตะบองภายใต้การปกครองสยาม พ.ศ. 2337 – พ.ศ. 2449 

1. ความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์ของเขมรและสยาม เริ่มปรากฏต้ังแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้น
มา โดยปรากฏหลักฐานท่ีกล่าวถึงการอภิเษกสมรสระหว่างพระธิดาแห่งเมืองศรีโสธรปุระ (เมืองหลวง
สมัยเมืองพระนคร) กับพ่อขุนผาเมืองแห่งเมืองสุโขทัย 14 ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการเช่ือม
สัมพันธไมตรีระหว่างกัน ต่อมาในสมัยอยุธยาความสัมพันธ์ระหว่างเขมรและสยามมักจะเป็น
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับศึกสงกรามระหว่างกัน เหตุการณ์ส าคัญเหตุการณ์หนึ่งท่ีกล่าวถึงการเข้า
มามีบทบาทของอาณาจักรอยุธยาในดินแดนเขมรคือ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 
(เจ้าสามพระยา) ทรงได้ยกทัพไปตีเมืองพระนคร เมืองหลวงของเขมรในสมัยนั้นได้เมื่อปี พ.ศ. 197415 
หลังจากตีเมืองพระนครได้แล้วทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระนครอินทร์ปกครอง และ

                                         
 13 ศานติ ภักดีค า, ยุทธมรรคา เส้นทางเดินทัพไทย-เขมร, 86-89. 
 14 กรมศิลปากร, ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 2 (จารึกวัดศรีชุม), (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เต็ดโปรดักช่ัน, 2527), 14.  
 15 พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ ภาษาไทยเขมร  (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรม
ไทย-กัมพูชา กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2552), 64.  
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ต่อมาได้แต่งต้ังเจ้าพญาแพรกปกครองเมืองพระนครต่อ หลังจากท่ีสมเด็จพระนครอินทร์ส้ินพระชนม์ 
ขณะนั้นกษัตริย์เขมรพระองค์หนึ่งพระนาม พระบาทพญายาต ได้ปลงพระชนม์เจ้าพญาแพรก และ
ประกาศอิสรภาพจากสยาม หลังจากนั้นทรงย้ายเมืองหลวงไปต้ังทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศคือ เมืองบาสาณ และต่อมาได้ย้ายเมืองหลวงมาต้ังท่ีจตุมุข16 การย้ายเมืองหลวงของพระบาท
พญายาตมาอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนี้ ท าให้เมืองพระตะบองเริ่ มมีบทบาท
มากยิ่งขึ้นในประวัติศาสตร์เขมร โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับสยาม 

เมืองพระตะบองเริ่มมีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์กับสยามประเทศ ต้ังแต่สมัยอยุธยา
เป็นต้นมา หลังจากได้ย้ายเมืองหลวงอีกครั้ง มาต้ังอยู่ท่ีละแวกเมื่อพ.ศ. 207217 เมืองพระตะบองจึง
กลายเป็นเมืองท่ีอยู่บนเส้นทางเดินทัพหลักของอยุธยา เพื่อเข้ามาตีกัมพูชาต้ังแต่สมัยสมเด็จ                   
พระนเรศวรเป็นต้นมา ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) 
เส้นทางดังกล่าวยิ่งมีความส าคัญมากขึ้น และในท่ีสุดรัชกาลท่ี 1 ได้ขอเมืองพระตะบองและเสียมราบ 
ท่ีต้ังอยู่บนเส้นทางเดินทัพ จากกษัตริย์กัมพูชาให้แก่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) ปกครองและขึ้น
ตรงกับกรุงเทพฯ ในขณะนั้น  การแบ่งท้ังสองเมืองจากกัมพูชาท าให้เมืองพระตะบองกลายเป็นเมือง
ชายแดนเขมรและสยาม และเป็นทางผ่านไปมาของกองทัพเวลาท าสงครามกัน นักวิชาการไทยเรียก
เส้นทางการเดินทัพนี้ว่า เส้นทางจันทบุรี-เมืองพระตะบอง18  ดังนั้นในสายตาของผู้น าสยามต้ังแต่สมัย
อยุธยาตอนกลางเป็นต้นมา โดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงให้ความส าคัญกับเมือง         
พระตะบองเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่านของสยาม และด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้เมือง
พระตะบองอยู่ภายใต้การปกครองสยามกว่า 100 ปี 

1.1 ที่มาของการตกภายใต้การปกครองสยาม 

จากการศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ท้ังของไทยและกัมพูชา  ได้กล่าวถึงสาเหตุท่ีท าให้เมือง
พระตะบองอยู่ภายใต้การปกครองสยามสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามเอกสารท้ังสองประเทศยังมีราย-
ละเลียดบางประการท่ีต่างกัน ดังนั้นการศึกษาในหัวข้อนี้ผู้ศึกษาจะขอกล่าวถึงท้ังท่ีเป็นข้อมูลจาก
เอกสารประวัติศาสตร์ไทยและเอกสารประวัติศาสตร์ของกัมพูชา ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองจากนัก
ประวัติศาสตร์ท้ังสองประเทศในเรื่องเดียวกัน รายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีท าให้เมืองพระตะบองตก
ภายใต้การปกครองสยามมีดังต่อไปนี้ 

                                         
 16 นักองค์ นพรัตน, ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา, พิมพ์คร้ังที่ 2, แปลโดย เรืองเดชอนันต์ .พันตรีหลวง, (กรุงเทพฯ: ศรี
ปัญญา, 2550), 77. 
 17 วง สุเธียรา และ ณุบ สุคา, ประวัติศาสตร์เขมร (พนมเปญ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์-มนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยภูมินทพนมเปญ, 2010), 89. (វង់សុធារ៉ា  &ណុបសុខា, ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ខ្មែ រ (ភ្ន ំពេញ: ពេ ៉ា រឺម្៉ាង់ត្បវរត ិ វទិ្យា ម្ហាវទិ្យាល័យ

សងគម្ស្ថស្រសត -ម្នុសសស្ថស្រសត  ស្ថកលវវទិ្យាល័យភូ្ម្ិនទភ្ន ំពេញ, 2010), 89.) 
 18 ศานดิ ภักดีค า, ยุทธมรรคาเส้นทางเดินทัพไทย-เขมร, 85-89.  
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หลังจากสมเด็จพพระเจ้าตากสินได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งสยามเม่ือต้นพุทธศตวรรษท่ี 
24 ทรงได้ส่งพระราชสาส์นไปยังพระบาทนารายณ์ราชาองค์ตน (អងគតន់) กษัตริย์เขมรขณะนั้น 
เพื่อให้ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของสยามอย่างเป็นทางการ และทรงมีพระราชประสงค์ให้ท า
ดอกไม้เงินดอกไม้ทองไปถวาย แต่พระบาทนารายณ์ราชาองค์ตนได้ปฏิเสธ19  สมเด็จพพระเจ้าตากสิน
ได้ส่ังให้พระยาจักรี(ด้วง) ยกทัพเข้ามาตีพระบาทนารายณ์ราชาองค์ตน ทรงอ้างว่าจะน าพระองค์น
นรามา (អងគនន់) ท่ีเคยล้ีภัยไปอยู่สยามกลับมาขึ้นครองราชย์ท่ีกัมพูชา20 กองทัพของพระยาจักรี 
(ด้วง) ได้เข้ามาถึงเมือง     อุดงค์มีชัย พระบาทนารายณ์ราชาองค์ตนไม่สามารถต่อสู้กับกองทัพสยาม
ได้ จึงหนีไปขอความช่วยเหลือจากทัพญวน และได้ยกทัพกลับมาตีกองทัพสยาม พระยาจักรี (ด้วง) จึง
น าพระองค์นนรามาออกจากเมืองอุดงค์มีชัย และไปต้ังอยู่ท่ีเมืองก าปอด ในช่วงท่ีพระองค์นนรามาได้
ต้ังทัพท่ีก าปอด เอกสารประวัติศาสตร์เขมรได้กล่าวว่า มีขุนนางคนหนึ่งช่ือ แบน ได้ขอถวายงาน
พระองค์นนรามา  ซึ่งต่อมาขุนนางคนดังกล่าว จะเป็นเจ้าเมืองพระตะบองคนแรก 

ข้อมูลในเอกสารประวัติศาสตร์ของกัมพูชาท าให้ทราบว่า ท้ายท่ีสุดพระบาทนารายณ์ราชา
องค์ตนได้ส่งราชทูตไปกรุงเทพฯ เพื่อยอมรับสมเด็จพพระเจ้าตากสินเป็นกษัตริย์ของสยาม และใน
ระยะเวลาต่อมาทรงได้สละราชสมบัติให้พระองค์นนรามา เนื่องจากทรงเบื่อหน่ายกับการท าสงคราม 
และทรงยอมรับฐานะเป็นพระมหาอุภโยราชแทน21 พระบาทนารายณ์ราชาองค์ตนสวรรคตเมื่อพ.ศ. 
2320 ทรงมีพระราชบุตรเพียงพระองค์เดียวคือ พระองค์เอง ซึ่งจะเป็นกษัตริย์ท่ีถวายเมืองพระตะบอง 
เสียมราบให้สยามในเวลาต่อมา 

หลังจากท่ีพระบาทนารายณ์ราชาองค์ตนสละราชย์สมบัติแล้ว พระองค์นนรามาได้ขึ้น
ครองราชย์สมบัติต่อเมื่อพ.ศ. 2318 ก่อนการสวรรคตของพระบาทนารายณ์ราชาองค์ตน 2 ปี ในรัช
สมัยของพระองค์นนรามา มีการก่อการจลาจลวุ่นวายจากฝ่ายขุนนางท่ีเคยรับใช้พระบาทนารายณ์
ราชาองค์ตน ขุนนางดังกล่าวเป็นพี่น้องกันคือ ออกญาเดโช (แทน) ออกญาแสนข้างฟ้า (เปียง) และ
ออกญามนตรีเสน่หา (โสร์) สาเหตุท่ีท าให้พวกขุนนางกลุ่มนี้ก่อการจลาจลเพราะว่า พระองค์นนรา
มามมีพระราชพระสงค์ก าจัดอิทธิพลของญวนให้หมดจากกัมพูชา แต่ขุนนางเหล่านี้เป็นขุนนางท่ี
ใกล้ชิดกับพระบาทนารายณ์ราชาองค์ตนท่ีเคยมีความสัมพันธ์ดีกับญวน ต่อมาขุนนางของพระองค์  
นนรามาช่ือ เจ้าฟ้ามู (ម ូ) ได้ร่วมมือกับขุนนางสามพี่น้องยกทัพไปรบกับทัพพระองค์นนรามา และ

                                         
 19 ประชุมพงศาวดาร เล่ม 1 (ภาค 1) (พระนคร: โรงพิมพ์ก้าวหน้า, 2506), 242-243. 
 20 โสร์ เอือน, ประวิติศาสตร์ในประเทศกัมพูชากับประเทศอาณามและประเทศสยามหลังคริสต์ศตวรรษที่ 16 ภาค 
1 (พนมเปญ: ม.ป.ท., 1998), 222. (សូរ ព ឿ, ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ នៃប្រទេ្កម្ព ុជាជាមួ្យប្រទេ្អណ្ណា ម្ៃិងប្រទេ្ទ្ៀម្ទប្ោយ្ត្

វត្សេី 16 ភាគ 1 (ភ្ន ំពេញ: ្.ក.ប., 1998), 222. 

 21 กระทรงศึกษาธิการ, พงศาวดารในประเทศกัมพูชา (พนมเปญ: พระบรมราชวัง, 1952), 74. (ត្កសួងសិកាធិការ, 
ពងាវតារនៃប្រទេ្កម្ព ុជា (ភ្ន ំពេញ: ត្េឹះបរម្រជវងំ, 1952), 74.) 
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ได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพญวน  ท าให้ทัพของพระองค์นนรามาแพ้  ในท่ีสุดพวกขุนนางได้ฆ่า
พระองค์นนรามา และยกพระองค์เองท่ีเป็นพระราชบุตรของพระบาทนารายณ์ราชาองค์ตนขึ้นครอง
ราชย์ขณะทรงพระเยาว์ การขึ้นครองราชย์ของพระองค์เองขณะนั้น ท าให้อ านาจท้ังหมดตกอยู่ในมือ
ของเจ้าฟ้ามู 

ขณะนั้นสมเด็จพพระเจ้าตากสินได้เรียกตัวออกญายมราช (แบน) เข้าไปยังสยามเพื่อจะ
ลงโทษท่ีปล่อยให้เจ้าฟ้ามูก่อการกบฏจนสามารถฆ่ากษัตริย์ได้ ต่อมาในปีพ.ศ. 2324 สมเด็จพพระเจ้า
ตากสินได้โปรดฯ ให้พระยาจักรี (ด้วง) เป็นแม่ทัพใหญ่ยกทัพไปตีกัมพูชา22  เพื่อปราบการก่อกบฏของ
เจ้าฟ้ามู แต่ขณะท่ีก าลังท าสงครามนั้น ท่ีกรุงธนบุรีเกิดการจลาจลขึ้น ท าให้พระยาจักรี (ด้วง) ถอยทัพ
มาปราบจลาจลท่ีกรุงธนบุรี และได้เถลิงราชย์สมบัติเป็นกษัตริย์แห่งสยามประเทศต่อมาในพ.ศ. 2325  
ทรงมีพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของ
ราชวงศ์จักรี ส่วนออกญายมราช (แบน)  ท่ีได้เข้ามากัมพูชาพร้อมกับการเข้ามาของกองทัพพระยา
จักรี (ด้วง)  ได้ร่วมมือกับออกญากลาโหม (สู) ฆ่าเจ้าฟ้ามูและขุนนางท่ีสนิทกับญวนท้ังหมด ต่อมา
ออกญายมราช(แบน) ได้ฆ่าออกญากลาโหม  และภายหลังจากปราบขุนนางท่ีสนิทกับญวนได้ท้ัง
หมดแล้ว ออกญายมราชจึงได้ต้ังตนเป็น เจ้าฟ้าทะละหะ 

ต่อมาในปีพ.ศ. 2326 เกิดการจลาจลจากขุนนางอีกครั้งหนึ่งคือ ออกญามหาเทพ และ
ออกญาออกจูน เจ้าเมืองตโบงฆมุม (តបូងឃ្ ៉ាំ) ซึ่งเป็นพรรคพวกของเจ้าฟ้ามูมาก่อน ได้เกณฑ์ราษฎรท่ี
เป็นชาวเขมร จามและญวนในจังหวัดตโบงฆมุม ยกทัพเข้ามาตีเมืองหลวง เพื่อจับตัวเจ้าฟ้าทะละหะ 
(แบน) และออกญากลาโหม (ปก)  ทัพของเจ้าเมืองตโบงฆมุมมีความแข็งแกร่งมาก      ท าให้เจ้าฟ้า
ทะละหะ (แบน) และออกญากลาโหม (ปก) ตัดสินใจทูลเชิญพระองค์เองและพระพี่นางมายัง
กรุงเทพฯ23  การมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารท่ีกรุงเทพฯ ได้รับการต้อนรับจากรัชกาลท่ี 1 เป็นอย่างดี
พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ รับพระองค์เองเป็นพระราชบุตรบุญธรรม นอกจากนี้พระพี่นางท้ัง 3 
พระองค์ก็ได้รับพระราชทานจากสมเด็จกรมพระราชวังบวรฯ รับไว้เป็นพระชายาอีกด้วย ส่วนเจ้าฟ้า
ทะละหะ (แบน) ได้รับพระราชทานแต่งต้ังเป็น เจ้าพระยาอภัยภูเบศร24 

ต่อมาในปีพ.ศ. 2330 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (แบน) ได้ยกทัพมาปราบทัพขุนนางท่ีเมืองอุดงค์
มีชัย ท่ีน าทัพด้วยเจ้าฟ้าแทน (ង្ទន) ทัพของเจ้าฟ้าแทนได้รับการสนับสนุนจากกองทัพญวน ในขณะ
นั้นเจ้าฟ้าแทนได้ตีไล่ทัพของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาถึงเมืองพระตะบอง แต่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็

                                         
 22 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) : จดหมายรายวันทัพ, อภินิหารบรรพบุรุษและเอกสาร
อื่น, (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2551), 120.  
 23 กระทรงศึกษาธิการ, พงศาวดารในประเทศกัมพูชา, 77. (ត្កសួងសិកាធិការ, ពងាវតារនៃប្រទេ្កម្ព ុជា, 77.) 
 24 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2526), 143-144.  
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ได้ตีกลับจนสามารถเอาชนะทัพของเจ้าฟ้าแทนได้ หลังจากได้รับชัยชนะและขับไล่ญวนออกจากเมือง
อุดงค์มีชัยแล้ว เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับพระราชอ านาจ และเป็นผู้ส าเร็จราชการในกัมพูชาท้ังหมด
เป็นเวลาหลายปี ก่อนท่ีพระองค์เองจะเสด็จจากกรุงเทพฯ มาครองราชย์สมบัติท่ีเมืองอุ ดงค์              
มีชัย 

ข้อมูลจากพงศาวดารไทยคือ พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1 ฉบับเจ้าพระยาทิพา- 
กรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ข า บุนนาค) และเอกสารพงศาวดารของกัมพูชาคือ พงศาวดารในประเทศ
กัมพูชา ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ข้อมูลตรงกันว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรง
ได้พระราชทานให้พระองค์เองผนวชในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อปีพ.ศ. 2337 และทรงได้จ า
พรรษาเป็นระยะเวลา 1 พรรษา หลังจากพระองค์เองลาผนวชแล้ว รัชกาลท่ี 1 ได้จัดพิธีราชาภิเษก
พระองค์เองเป็นพระเจ้าแผนดินแห่งกรุงกัมพูชา พระนามตามพระบิดาว่า สมเด็จพระนารายณ์
รามาธิบดี ศรีสุริโยพรรณ บรมนารถบพิตรเจ้ากรุงกัมพูชา และได้แต่งต้ังให้พระยากลาโหม (ปก) เป็น
เจ้าฟ้าทะละหะ เอกอุมนตรี อภัยพิริย บรากรมพาหุ มีอ านาจบัญชาได้ท่ัวไป นอกจากนี้รัชกาลท่ี 1 
ทรงมีพระราชด าริขอเมืองเสียมราบและเมืองพระตะบองให้เจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นผู้ปกครองและ
ขึ้นตรงกับกรุงเทพฯ25  ทรงอ้างว่าเจ้าพระเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ช่วยราชการท่ีเมืองเขมรให้มีความ
สงบเรียบร้อยเป็นระยะเวลาถึง 12 ปี และเห็นว่าเป็นพวกนักองค์นนรามา เจ้าเมืองเขมรเก่า จึงทรง
เกรงว่าจะไม่สนิทกับพระนารายณ์รามาธิบดี และเจ้าฟ้าทะละหะ26  และในเอกสารมหาบุรุษเขมรได้
กล่าวว่า เมืองพระตะบองและเสียบราบได้กลายเป็นเมืองขึ้นของสยามต้ังแต่ปีพ.ศ. 2337 เป็นต้นมา27 

1.2 บทบาทส าคัญของสยามที่มีต่อพระตะบอง 

หลังจากท่ีเมืองพระตะบองอยู่ภายใต้การปกครองสยามแล้ว ในต้นสมัยรัตนโกสินทร์อ านาจ
ทางการเมืองของสยามยังไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อเมืองพระตะบองมากนัก ส่ิงท่ีเห็นได้อย่างชัดเชนเกี่ยวกับ
อ านาจทางการเมืองสยามท่ีมีต่อเมืองพระตะบองโดยเฉพาะต่อช้ันผู้น าคือ การท่ีสยามมีอ านาจแต่งต้ัง
ผู้น าของเมืองพระตะบอง เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในระยะแรกท่ีแสดงให้เห็นบทบาทของสยาม
หลังจากได้เมืองพระตะบองมาอยู่ภายใต้การปกครองคือ การแต่งต้ังเจ้าเมืองพระตะบองคนแรกช่ือ
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (แบน) เมื่อปีพ.ศ. 2337 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาล
ท่ี 1)  ซึ่งการแต่งต้ังผู้น าของเมืองพระตะบองในระยะต่อมาก็ยังคงรับการแต่งต้ังจากกษัตริย์สยาม

                                         
 25 กระทรงศึกษาธิการ, พงศาวดารในประเทศกัมพูชา, 88. (ត្កសួងសិកាធិការ, ពងាវតារនៃប្រទេ្កម្ព ុជា, 80.) 
 26 เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวง
ศมหาโกษาธิบดี (กรุงเทพฯ: บริษัทอมริทร์พร้ิมติ้งแอนด์พับลิชช่ิง  จ ากัด, 2552), 157-159. 
 27 เอง สุต, เอกสารมหาบุรสเขมร ภาคที่ 5-6-7 (พนมเปญ: ร้านหนังสือไตรรัตน์), 1019. (ព ង សុរ, ឯកសារម្ហា

រុរ្ខ្មែរ ភាគេី5-6-7 (ភ្ន ំពេញ: បណ្ណា គារត្ត្រររន៍), 1019.) อ้างอิงใน ศานติ ภักดีค า, “เมืองพระตะบองในฐานะหัวเมืองของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์,” ศิลปวัฒนธรรม 37, 3 (มกราคม 2559): 59. 
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จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) สาเหตุหลักท่ีท าให้อิทธิพลทางการ
เมืองสยามยังไม่มีบทบาทต่อเมืองพระตะบองมากนัก  น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเมืองในสมัย
รัชกาลท่ี 1 ท่ีทรงก าลังฟื้นฟูประเทศให้มีเสถียรภาพหลังจากท่ีเพิ่งก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ จะสังเกตเห็นได้
ว่าในรัชกาลของพระองค์พม่าได้เข้ามาท าสงครามกับสยามถึง 7 ครั้งติดกัน 28 นอกจากนี้ทรงได้ให้
ก่อสร้ า ง ส่ิ งก่ อสร้ าง ต่างๆ  ภายในราชธานีแห่ ง ใหม่ ท่ี เพิ่ ง ย้ ายมาจากกรุ งธนบุ รี  ดัง เ ช่น 
พระบรมมหาราชวัง ป้อมปราการ และขุดคลองรอบเมือง เป็นต้น29 การพัฒนาประเทศชาติและการ
ป้องกันศึกสงครามกับพม่านี้ยังท าเรื่อยมาจนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
(รัชกาลท่ี 2) ดังนั้นในสมัยรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 2 บทบาททางการเมืองสยามก็ยังคงมีต่อเมืองพระ
ตะบองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

อิทธิพลทางการเมืองสยามเริ่มมีบทบาทต่อเมืองพระตะบองอย่างมากในช่วงสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 3) ในรัชกาลนี้ประเทศกัมพูชามีเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญเกิดขึ้นคือ ปัญหาการเข้ามาแทรกแซงอ านาจของญวน ขณะนั้นพระองค์จันท์ 
พระราชโอรสของพระองค์เองได้ขึ้นเสวยราชสมบัติท่ีอุดงค์มีชัย โดยได้รับการสนับสนุนจากราชส านัก
ญวน ส่วนพระราชโอรสอีก 2 พระองค์ของพระองค์เองคือ พระองค์ด้วงและพระองค์อิ่มได้เข้ามาพึ่ง
บารมีกษัตริย์สยามท่ีกรุงเทพฯ รัชกาลท่ี 3 ได้โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้พระองค์อิ่มปกครองเมืองพระ
ตะบอง และแต่งต้ังพระองค์ด้วงให้ปกครองเมืองมงคลบุรี ต่อมาในปีพ.ศ. 2377 พระองค์จันท์ซึ่ง
ครองราชย์สมบัติท่ีเมืองอุดงค์มีชัยเสด็จสวรรคต ญวนได้ถวายราชสมบัติให้พระราชธิดาของพระองค์
จันท์พระนามว่า พระองค์เมย (អងគម ី) ขึ้นครองราชสมบัติแทน30 

จากเอกสารประวัติศาสตร์เขมรท าให้ทราบว่า ญวนได้ส่งสายลับ ให้มาลวงพระองค์อิ่มว่า จะ
ให้ไปครองราสมบัติท่ีเมืองอุดงค์มีชัย และพระองค์อิ่มเองก็ได้หลงกลอุบายของญวน สยามได้ส่งแม่ทัพ
ช่ือ เจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) ให้มาต้ังทัพท่ีเมืองพระตะบองเพื่อป้องกันทัพญวน และได้ความ
ช่วยเหลือจากกองทัพเมืองนครราชสีมา จึงท าให้ทัพของเจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) มีชัยชนะต่อ
กองทัพญวน ต่อมาเจ้าพระยาเดชา (สิงห์) ได้พาพระองค์ด้วงไปครองราชย์ท่ีเมืองอุดงค์มีชัย หลังจาก
ท่ีอภิเษกพระองค์ให้ข้ึนครองราชย์แล้ว เจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) ได้กลับมาต้ังทัพท่ีเมืองพระตะบอง
อีกครั้ง โดยในระหว่างปีพ.ศ. 2388 เจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) ได้แบ่งแยกดินเดนพระตะบองให้เป็น
เมืองเล็กๆ เช่น เมืองพระตะบอง (បាត់ដ៉ាំបង) เสียมราบ (កស្ៀមោប) ศรีโสภณ (ស្៉ិរ ៉ិកសាភ័្ណ) จงกัล 

                                         
 28 แสงโสม เกษมศรี และ วิมล พงศ์พิพัฒน์, ประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 
2325-2394) (พระนครฯ: มิตรการพิมพ์, 2515), 39-67. 
 29 เร่ืองเดียวกัน, 165-174. 
 30 กระทรงศึกษาธิการ, พงศาวดารในประเทศกัมพูชา, 90. (ត្កសួងសិកាធិការ, ពងាវតារនៃប្រទេ្កម្ព ុជា, 90.) 
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(ច ងកាល់) และพระสรุก (ប្រពះស្ស្ុ ) ท าให้เมืองพระตะบองเหลือแค่ส่ีเมืองคือ โมงระสือ (កោងឫស្សី) 
พระตะบอง (បាត់ដ៉ាំបង) มงคลบุรี (មងគល់ប រ)ី และแซรอ็อนเตียะก์ (ង្ស្ស្អន្ទទ  ់)31 ดังนั้นในสมัย
รัชกาลท่ี 3 อ านาจทางการเมืองสยามจึงเริ่มมีอิทธิพลอย่างมากต่อเมืองพระตะบอง ซึ่งเหตุผลหลักใน
การขยายอ านาจสยามในเมืองพระตะบองนั้น เกี่ยวข้องกับการท่ีญวนขยายอ านาจเข้ามา
ภายในประเทศกัมพูชาในสมัยนั้น 

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) ความสัมพันธ์ด้าน
การเมืองของสยามกับเมืองพระตะบองไม่ค่อยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นพิเศษ น่าจะมีสาเหตุมาจาก
ความสงบจากสงครามระหว่างสยามและญวน ท่ีประเทศญวนได้ขอเช่ือมสัมพันธไมตรีกับสยาม และ
ยอมให้กัมพูชาเป็นเมืองขึ้นของท้ังสองประเทศ เหตุผลท่ีส าคัญหนึ่งน่าจะเป็นเพราะ ในสมัยรัชกาลท่ี 
4 ทรงมีพระราชกรณียกิจท่ีเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองกับพวกตะวันตก ท่ีก าลังขยายอ านาจเข้ามา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนั้น อย่างไรก็ตามการแต่งต้ังเจ้าเมืองพระตะบองคนใหม่ก็
ยังคงรับพระราชทานจากกษัตริย์สยามเช่นเดิม 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) อ านาจทางการเมือง
การปกครองสยาม เริ่มกลับมามีอิทธิพลต่อเมืองพระตะบองอีกครั้ง ในช่วงเวลานั้นพวกเจ้าอาณานิคม
ต่างๆ ก็ได้เริ่มขยายอ านาจเข้ามาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มท่ี ตัวอย่างเช่น อังกฤษได้
เข้ามาต้ังอาณานิคมในประเทศพม่า ทางด้านทิศตะวันตกของสยาม ฝรั่งเศสได้เริ่มเข้ามาต้ังอาณานิคม
ท่ีอินโดจีน ทางทิศตะวันออกของสยาม ในช่วงเวลานี้รัชกาลท่ี 5 ได้ปฏิรูปเปล่ียนแปลงระบบการ
ปกครองของสยาม คือการจัดดินแดนอ านาจการปกครองใหม่ เพื่อดึงอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางและเพื่อ
ช่วยป้องกันอ านาจของพวกตะวันตก ในปีพ.ศ. 2439 รัชกาลท่ี 5 ทรงได้โปรดเกล้าฯ ให้ 4 จังหวัดของ
เขมรคือ เมืองพระตะบอง เมืองเสียมราบ เมืองศรีโสภณ และเมืองพระสรุก รวมกันเป็นมณฑลบูรพา 
และทรงแต่งต้ังพระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ เป็นสมุหเทศาภิบาล ต่อมาทรงแต่งต้ัง พระยาคทาธร
ธรณิทร์ (ชุ่ม) เป็นสมุหเทศาภิบาลแทน32 ดังนั้นในรัชสมัยรัชกาลท่ี 5 อ านาจทางการเมืองสยามจึงได้
เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อเมืองพระตะบองอีกครั้ง 

2. ความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรม 

ความสัมพันธ์ด้านศิลปกรรมระหว่างพระตะบองและสยามเริ่มปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดใน
รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 3) ส่วนในสมัยรัชกาลท่ี 1 – 2 
ความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรมสยามและพระตะบองไม่ปรากฏรองร่อยใดๆ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า 
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสยามอยู่ในช่วงก่อสร้างบ้านเมือง ส่ิงก่อสร้างท่ีสร้างขึ้นในช่วงเวลานั้น

                                         
 31 ศานติ ภักดีค า, เขมร “ถกสยาม” (กรุงเทพฯ: มติชน, 2553), 150-152. 
 32 ประชุมพงศาวดาร เล่ม 12 (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 15-18) (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2507), 137-138. 
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ได้แก่ พระบรมมหาราชวังใหม่ วัดวาอาราม ป้อมปราการเมือง เป็นต้น อีกท้ังสยามยังติดท าสงคราม
กับพม่าหลายครั้งต่อกันอีกด้วย 

ต่อมาในรัชกาลท่ี 3 ศิลปกรรมสยามเริ่มมีบทบาทต่อศิลปกรรมในเมืองพระตะบองเป็นอย่าง
มาก เมื่อปีพ.ศ. 2379 รัชกาลท่ี 3 ได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) ยกทัพเข้ามาเมือง
พระตะบอง ในขณะท่ีต้ังทัพอยู่ในเมืองนี้ เจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) ได้ก่อสร้างส่ิงก่อสร้างหลายอย่าง 
ดังปรากฏข้อความในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลท่ี 3 ฉบับเจ้าพระยา   
ทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ข า บุนนาค) ว่า หลังจากท่ีเจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) ได้ยกทัพมาถึงเมือง
พระตะบองเมื่อปีพ.ศ. 2379 เจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) เห็นว่า ก าแพงเมืองพระตะบองท่ีสร้างขึ้นมา
นานแล้วมีสภาพช ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) จึงขอพระราชทานจาก
รัชกาลท่ี 3 สร้างป้อมก าแพงเมืองพระตะบอง33  หลังจากสร้างป้อมก าแพงเมืองพระตะบองแล้ว
เจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) ยังได้สร้างส่ิงก่อสร้างอื่นๆ ด้วย เช่น คูน้ ารอบเมือง วังของนักองค์อิ่มและ
ก่อก าแพงรอบ ถมดินเชิงเทินทุ่มต้นโกลน ปลูกศาลเจ้าหลักเมือง เป็นต้น ในปีพ.ศ. 2380 เจ้าพระยา 
บดินเดชา (สิงห์) ได้ท าพิธีพุทธและพิธีพราหมณ์เพื่อฝังอาถรรพ์ท่ีหลักเมือง อัญเชิญเทพยดามาสถิตท่ี
หลักเมือง สมโพชเวียนเทียนตามตามต ารา34 

นอกจากนี้ในเอกสารประวัติศาสตร์เขมรก็ได้กล่าวถึงการก่อสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของ
เจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) ภายเมืองพระตะบองเช่นกัน เช่น หนังสือ “พระตะบองสมัยท่านเจ้า” ท่ี
เรียบเรียงขึ้นโดย โตจ ณวง (តូច ឈួង) เป็นหนังสือท่ีรวบรวมข้ึนจากความทรงจ าของชาวเมืองพระ
ตะบอง ได้ให้ข้อมูลว่า นอกจากากรก่อสร้างส่ิงก่อสร้างภายในตัวเมืองแล้ว เจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) 
ยังได้ถวายท่ีดินท่ีเคยเป็นค่ายทหารให้เป็นวัด ดังปรากฏข้อความว่า “...วัดกฺดุลเป็นวัดโบราณ ก่อต้ัง
ขึ้นเมื่อสมัยนั้นด้วย แต่ก่อนวัดนี้เป็นท่ีต้ังค่ายทหารของเจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) แต่ต่อมาเขาได้
อุทิศท่ีดินนี้ถวายพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างวัดอารามโดยต้ังช่ือว่า “วัดปราบปรามปัจจามิตร”...” 35 
ปัจจุบันภายในบริเวณวัดยังหลงเหลือส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบสมัยรัชกาลท่ี 3 จ านวน 2 
องค์ต้ังอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ 

นอกจากมีการก่อสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ โดยขุนนางสยามในเมืองพระตะบองแล้ว ในสมัย
รัชกาลท่ี 3 ก็ยังมีการเข้ามาของพระสงฆ์จากสยามท่ีเมืองพระตะบองเช่นกัน ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ การน า
เครื่องศิลปะท่ีมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศิลป์จากสยามเข้ามาเมืองพระตะบอง ตัวอย่างเช่น เมื่อปีพ.ศ. 

                                         
 33 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ข า บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 1 (พระ
นครฯ: คุรุสภา, 2504), 178-179. 
 34 เร่ืองเดียวกัน, 187-188. 
 35 TAUCH CHHUONG, Battambang During the Time of the Lard Governor, 171. 
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2381 หลังจากท่ีหลวงอภัยพิทักษ์ น าส่วยกระวานมาถวายกษัตรย์สยามแล้ว หลวงอภัยพิทักษ์ได้น า
ผู้คนและส่ิงของกลับไปพระตะบองเป็นจ านวนมาก ดังปรากฏข้อความในจุดหมายเหตุในรัชกาลท่ี 3 
ว่า 

“... จ านวนคนและส่ิงของเบิกด่าน หลวงอภัยพิทักษ์จางวางนายกกองปลัดกองกระวาน
กลับไปเมืองพระตะบอง ไปแต่กรุงฯ เป็นพระสงฆ์ ๗ รูป สามเณร ๕ รูป เป็น ๑๒ รูป เป็นคนนาย ๓๕ 
ไพร่เขมร ๓๓ ไพร่จีน ๕ เป็น ๓๘ (รวม) ๗๓ หญิง ๕ (รวมเป็น) ๗๘ คน ปืนศิลาเดิม ๓ บอก จัดซื้อ ๑ 
บอก ดีบุพระราชทาน ๒ หาบ ๕๐ ชัง ดีบุจัดซื้อ ๒ หาบ ๕๐ ชัง หล่อฐานพระพุทธรูป ๕ หาบ กระทะ
เหล็กใหญ่พระราชทาน ๑๐ ใบ จ หล่อฐานพระพุทธรูป ๕ หาบ กระทะเหล็กใหญ่พระราชทาน ๑๐ 
ใบ จัดซื้อ ๑๐ ใบเป็น ๒๐ ใบ...”36 

จากข้อมูลในเอกสารจุดหมายเหตุข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า ในสมัยรัชกาลท่ี 3 เริ่มมีพระสงฆ์
เข้ามาศึกษาท่ีเมืองสยามและกลับไปเมืองพระตะบองแล้ว ซึ่งพระสงฆ์ดังกล่าวอาจจะเป็นผู้น า
ศิลปกรรมสยาม โดยเฉพาะพุทธศิลป์เข้ามาเมืองพระตะบอง นอกจากการเข้าไปของพระสงฆ์แล้วยังมี
การน าศิลปวัตถุมายังเมืองพระตะบองด้วย อันได้แก่ หล่อฐานพระพุทธรูป  ข้อมูลดังกล่าวได้สะท้อน
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรมสยามกับศิลปกรรมของเมืองพระตะบองในสมัยรัชกาลท่ี 3 
ได้อย่างชัดเจน 

ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 และสมัยรัชกาลท่ี 5 ความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรมสยามและพระ
ตะบองยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แต่มักเป็นความสัมพันธ์ทางอ้อม ส่ิงท่ีช้ีให้เห็นได้อย่างเด่นชัดถึง
ความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรมสยามและพระตะบองคือ การเดินทางของพระภิกษุสงฆ์เป็นจ านวน
มากท่ีเข้ามาเรียนด้านศาสนาท่ีเมืองสยาม และกลับมายังเมืองพระตะบอง ซึ่งต่อมาได้เป็นพระครูสอน
ด้านศาสนา โดยเฉพาะการสอนพระไตรปิฎก และบางรูปก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดในเมืองพระตะบอง 
พระสงฆ์ดังกล่าวยังมีหน้าท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นผู้ดูแลการก่อสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ ภายในวัด 
ท้ังท่ีเป็นหอไตร พระวิหาร และพระอุโบสถ เป็นต้น ดังนั้นพระสงฆ์ท่ีเคยเข้ามาเรียนในเมืองสยาม
เหล่านั้น น่าจะได้น ารูปแบบศิลปกรรมพุทธศิลป์แบบสยามเข้ามาท่ีเมืองพระตะบองไม่มากก็น้อย ดัง
ข้อความท่ีปรากฏในประวัติวัดโพธิ์เวียล เมืองพระตะบอง ว่า ในราวปี พ.ศ. 2391 พระสงฆ์จ านวน 2 
รูปจากวัดโพธิ์เวียลคือ พระภิกษุโดก และพระภิกษุจันท์ ได้เข้ามาเรียนพระไตรปิฎกท่ีเมืองสยามเป็น
เวลาหลายปี และกลับมาสอนพระไตรปิฎกท่ีวัดโพธิ์เวียล เมื่อปี พ.ศ. 2400 37 เนื่องจากมีคัมภีร์

                                         
 36 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 67 : จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ 3 ตอนที่ 1 (พระนครฯ: กรม
ศิลปากร, 2502. พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงส าลี ยมาภัยพงศ์พิพัฒน์ 29 เม.ย.2502), 120-121. 
 37 อีว ตวจ, “ประวัติวัดโพธ์ิเวียล (พระตะบอง),” กัมพูชะสุริยา 3, 6 (มิถุนายน 1930): 174. ( ុ៊ីវ ទួ្យែ, “ត្បវរត ិវរតពោធិ៍

វល ( រ់េំបង),” កម្ព ុជ្ុរយិា 3, 6 (ម្ិថុនា 1930): 174 
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พระไตรปิฎกส าหรับสอนไม่เพียงพอ พระยาอภัยภูเบศร (นอง)38 และประชาชนได้รวมเงินกันเพื่อให้
พระครูโดก เช่าพระไตรปิฎกและซื้อตู้พระธรรมจากเมืองสยาม หลังจากท่ีเช่าพระไตรปิฎกและซื้อตู้
พระธรรมแล้ว พระยาอภัยภูเบศร (นอง) ได้ให้สร้างมณฑปส าหรับเก็บพระไตรปิฎกนั้น โดยมอบหมาย
ให้พระครูโดก เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการก่อสร้างมณฑปนี้ ดังปรากฏข้อความว่า 

“...พระยาอภัยภูเบศร (นอง) ได้มอบภารกิจให้พระครู โดก เป็นผู้ตรวจการ ท่านก็ได้จัดหา
ช่าง หาเครื่องประดับ อิฐและปูน แล้วปรับดินก่อฐานเป็นคู่น้ าล้อมรอบตรงด้านทิศตะวันตกพระวิหาร 
หลังจากได้เครื่องก่อสร้างพร้อมแล้ว เริ่มก่อมณฑปเมื่อวันขึ้น 13 ค่ า เดือน 4 ปีมะเมีย สัมฤทธิศก 
พุทธศกราช 2401 ส่วนมณฑปนั้นท าเป็นจตุมุข ผนังก่อโดยอิฐยอดปรางค์ย่อมุม หลังจากท ามณฑป
เสร็จ พระยาอภัยภูเบศร (นอง) และยายมา พร้อมท้ังทายกทายิกกาจึงจัดฉลอง เสร็จแล้วจึงแห่
พระไตรปิฎกมาเก็บไว้ภายในมณฑปเมื่อปีวอก โทศก พุทธศกราช 2403...”39 

การมอบหมายภารกิจให้พระสงฆ์ท่ีเคยเดินทางเข้ามาเรียนพระธรรมในเมืองสยามรับผิดชอบ
การก่อสร้างส่ิงก่อสร้างภายในวัดเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลศิลปกรรมสยามอาจจะเข้ามามีบทบาท
ในศิลปกรรมเมืองพระตะบองผ่านพระภิกษุสงฆ์กลุ่มนี้ไม่มากก็น้อย 

หน้าท่ีของพระสงฆ์ในงานก่อสร้างภายในวัด ยังคงมีบทบาทเป็นอย่างมากจนถึงสมัยรัชกาล ท่ี 
5 จากเอกสารประวัติวัดโพธิ์เวียลท่ีเรียบเรียงขึ้นโดยพระครูอีว ตวจ (អ ីវ ទួច) ท าให้ทราบว่า เมื่อปี 
พ.ศ. 2433 พระวิหารวัดโพธิ์เวียลมีสภาพช ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก หลวงพิบูล (គ យ) มีศรัทธา
อยากจะสร้างพระวิหารใหม่ จึงนิมนต์พระธรรมจริยานุกูล มีต าแน่งเป็นราชาคณะใหญ่ท่ีวัดสังแก และ
นิมนต์พระครูปลัดฌน (ឈ ន) เป็นพระอุปัชฌาย์วัดก็อนดาล มาก ากับดูแลการสร้างพระวิหารใหม่40 
ดังนั้นพระสงฆ์ยังคงมีบทบาทส าคัญในการก่อสร้างส่ิงก่อสร้างภายในวัด และการท่ีพระสงฆ์ในเมือง
พระตะบองเดินทางไปเรียนพระธรรมในประเทศสยาม จึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้อิทธิพลพุทธศิลป์
สยามเข้ามามีบทบาทต่อพุทธศิลป์ในเมืองพระตะบอง 

เหตุการณ์ท่ีน่าสนใจเหตุการณ์หนึ่งในสมัยรัชกาลท่ี 5 คือ ในปี พ.ศ. 2448 เจ้ าเมือง         
พระตะบองคนสุดท้ายช่ือ พระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) ได้จ้างช่างอิตาลีมาสร้างอาคารแบบศิลปะตะวันตก
ขนาดใหญ่สองช้ันหลังหนึ่ง ส าหรับเป็นท่ีอาศัยอยู่ของพระยาอภัยภูเบศร แต่พระยาอภัยภูเบศรยังไม่
ทันได้เข้ามาอาศัยอยู่ในอาคารนี้ เพราะต้องย้ายไปอยู่ท่ีจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากท่ีฝรั่งเศสได้เมือง

                                         
 38 เป็นเจ้าเมืองพระตะบองคนที่ 6 (2393-2403) 
 39 อีว ตวจ, “ประวัติวัดโพธิ์เวียล (พระตะบอง),” กัมพูชะสุริยา 3, 6 (มิถุนายน 1930): 175-176. ( ុ៊ីវ ទួ្យែ, “ត្បវរត ិវរត

ពោធិ៍វល ( រ់េំបង),” កម្ព ុជ្ុរយិា 3, 6 (ម្ិថុនា 1930): 175-176.)  
 40 อีว ตวจ, “ประวัติวัดโพธ์ิเวียล (พระตะบอง),” กัมพูชะสุริยา 3, 7 (กรกฎาคม 1930): 186-187. ( ុ៊ីវ ទួ្យែ, “ត្បវរត ិវរត

ពោធិ៍វល ( រ់េំបង),” កម្ព ុជ្ុរយិា 3, 7 (កកកដា 1930): 186-187.) 



  19 

พระตะบองไปผนวกกับเขมร41 การสร้างอาคารส าหรับอยู่อาศัยในลักษณะศิลปะแบบตะวันตกของ
ผู้น าพระตะบองมีความสอดคล้องกับกระแสความนิยมการสร้างอาคารแบบตะวันตกของช้ันช้ันน าใน
กรุงเทพฯ เช่นในสมัยรัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระกระแสรับส่ังให้สร้างพระท่ีนั่ง พระต าหนัก เรือนเจ้าจอม 
เป็นรูปแบบอาคารในศิลปะตะวันตกท้ังภายในและนอกพระบรมมหาราชวังเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
ออกแบบโดยชาวตะวันตก ตัวอย่างเช่น พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2418 
ออกแบบโดย นายจอห์น คลูนิส (John Clunis) สถาปนิกชาวอังกฤษ , พระท่ีนั่งบรมพิมานสร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2437 ออกแบบโดย ซันเดรสกี (Carl Sandreczki) สถาปนิกชาวเยอรมัน เป็นต้น42 
นอกจากความนิยมสร้างอาคารตามแบบศิลปะตะวันตกภายในวังหลวงแล้ว บ้านเรือนของขุนนาง
ช้ันสูงในสมัยนั้นก็นิยมสร้างอาคารในลักษณะแบบนี้เช่นกัน เช่น บ้าน เจ้าพระยาภูมิพานิช (ไต้ต๊ัด 
อเนกวณิช) เป็นต้น จึงสะท้อนให้เห็นว่า กระแสความนิยมในศูนย์กลางของสยามนั้น มีอิทธิพลต่อ
ความคิดและความนิยมของผู้น าท่ีเมืองพระตะบองอย่างแน่นอน 

กล่าวโดยสรุปจะเห็นว่า ความสัมพันธ์ในด้านศิลปกรรมของสยามเร่ิมความเก่ียวข้องกับ
ศิลปกรรมที่เมืองพระตะบองต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา และความสัมพันธ์นี้ได้มีบทบาท
อย่างต่อเนื่องจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5  ความสัมพันธ์ในด้านศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 มักจะเป็น
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการศึกสงครามและความสัมพันธ์ทางศาสนา ส่วนในสมัยรัชกาลที่ 4 
และสมัยรัชกาลที่ 5 มักจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยเร่ืองศาสนาและกระแสความนิยมจาก
ศูนย์กลางอ านาจของสยาม 

ค. เมืองพระตะบองเม่ือกัมพูชาอยู่ภายใต้อาณานิคมฝร่ังเศส 

1. การเข้ามาของฝร่ังเศสและการผนวกพระตะบองกับเขมร 

หลังจากเวียดนามตอนใต้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เมื่อพ.ศ.2405 ฝรั่งเศสได้ขยาย
อ านาจอาณานิคมเข้ามาในประเทศกัมพูชา และจนกระท่ังได้กัมพูชาเป็นรัฐอารักขาเมื่อวันท่ี 11 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2406 ภายหลังท่ีฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาททางการเมืองในกัมพูชา ปัญหาเรื่องดินแดน
ของกัมพูชาตกอยูภ่ายใต้การตัดสินใจของฝรั่งเศสเป็นหลัก ต่อมาสยามได้ยอมรับอ านาจของฝรั่งเศสท่ี
มีต่อกัมพูชาในฐานะท่ีเป็นผู้ดูแล ส่วนฝรั่งเศสก็ได้ยอมรับว่าเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราบอยู่ใต้
การปกครองสยามเช่นกัน ข้อมูลดังกล่าวได้บันทึกไว้ในสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศสเมื่อปีพ.ศ. 241043 

                                         
 41 TAUCH CHHUONG, Battambang During the Time of the Lard Governor, 190. 
 42 ชัยบูรณ์ ศิริธนะวัฒน์ และคณะ, สถาปัตยกรรมในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง (กรุงเทพฯ: แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส, 
2553), 27-33. 
 43 ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, วาทกรรมเสียดินแดน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 
2558), 106. 
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ท้ังนี้ปัญหาพรมแดนระหว่างเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสในอินโดจีนกับสยามในเวลานั้น ยังคงมีต่อมาใน
ภายหลัง 

จากปัญหาเขตแดนระหว่างอินโดจีนฝรั่งเศส-กัมพูชา-สยาม ท่ีปะทะและแข่งขันการอ้างสิทธิ
เหนือดินแดนลาวตลอดลุ่มแม่น้ าโขง มาสู่เหตุการณ์ท่ีสยามเรียกว่า “เหตุการณ์ ร.ศ.112”  ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2436 ท่ีฝรั่งเศสน าเรือรบสองล าบุกฝ่าด่านท่ีปากแม่น้ าเจ้าพระยา ขึ้นมาถึงเมืองหลวง
กรุงเทพฯ และน ามาสู่การท าสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2436  ท่ีมีเงื่อนไขส าคัญ
คือ ดินแดนฝ่ังซ้ายแม่น้ าโขงเป็นของอินโดจีนฝรั่งเศส44 ในรายละเอียดของสนธิสัญญาฉบับนี้มีข้อ
สัญญาท่ีระบุห้ามสยามมีเรือรบประเภทต่างๆ ท้ังในแม่น้ าโขงและทะเลสาบ ห้ามสยามมีกองทหาร
ตลอดจนด่านค่ายคูต่างๆ ในเขตเมืองพระตะบองและเสียมราบและตลอดรัศมี 25 กิโลเมตรทางฝ่ัง
ขวาแม่น้ าโขง ส่วนท้ังคนและเรือประเภทต่างๆของฝรั่งเศสสามารถเดินทางในทะเลสาบและแม่น้ าโขง
ได้อย่างสะดวกโดยไม่มีข้อจ ากัด จากข้อสัญญาดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าฝรั่งเศสมีเป้าหมายอย่าง
เด่นชัดท่ีจะครอบครองเขตเมืองพระตะบองและเมืองเสียมเรียบ และกีดกันสยามออกไปจากเขตเมือง
ดังกล่าว45 

ประเด็นส าคัญ ท่ีถือว่าเป็นสาเหตุท่ีท าให้สยามยอมเสียดินแดนเมืองพระตะบองและเสียม
เรียบแก่ฝรั่งเศสคือ “สัญญาน้อย” ท่ีแนบมาในในสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศสเมื่อปีพ.ศ. 2436 มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการยึดเมืองจันทบุรีท่ีเป็นเมืองส าคัญของสยามมาต้ังแต่แต่โบราณของอาณานิคมฝรั่งเศส 
และต่อมาฝรั่งเศสได้ถอนกองทัพไปต้ังท่ีเมืองตราดแทน  เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกับสยามท่ียอมให้
ฝรั่งเศสมีอ านาจปกครองแขวงไชยบุรีและแขวงจ าปาสักกับเมืองมโนไพรของกัมพูชา46  ซึ่งจากการ
เสียเปรียบในการลงสนธิสัญญากับฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2436 และการท่ีฝรั่งเศสเข้ามายึดดินแดนเมืองตราด 
ท่ีถือว่าเป็นเมืองท่ีส าคัญทางยุทธศาสตร์ของชายทะเลฝ่ังทิศตะวันออกของสยาม47 สยามจึงมีข้อตกลง
ใหม่กับฝรั่งเศสในปีพ.ศ. 2449  กล่าวคือสยามได้ท าสนธิสัญญากับฝรั่งเศสในวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.
2449 เพื่อยุติข้อพิพาทดินแดนระหว่างสยามและฝรั่งเศส ข้อความในหนังสือสนธิสัญญาดังกล่าวมี
สาระส าคัญคือ สยามยอมยกดินแดนอันได้แก่ เมืองพระตะบอง เสียมราบ และศรีโสภณให้แก่ฝรั่งเศส 
เพื่อแลกเปล่ียนกับด่านซ้าย ตราด และเกาะต่างๆ ในแหลมสิงห์จนถึงเกาะกูด และยกเลิกสิทธิสภาพ

                                         
 44 หมายถึงเขตลาวเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งเขตสตึงเตรงตรงที่มีความก้ าก่ึงว่าเป็นทั้งเขมรและลาวให้อยู่ใ นอาณาเขต
กัมพูชา (ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, วาทกรรมเสียดินแดน ( กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 
2558), 107.) 
 45 เร่ืองเดียวกัน 
 46 ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, วาทกรรมเสียดินแดน, 109. 
 47 ประเทือง โพธ์ิชะออน, ประวัติศาสตร์ตลอดกาล ไทยรบเขมร (นนทบุรี: ดอกหญ้า, 2446), 214.  
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นอกอาณาเขตของคนเอเชียท่ีอยู่ในบังคับฝรั่งเศส48 หากชาวเอเชียท่ีอยู่ในบังคับฝรั่งเศสท าผิด หลัง
การลงนามสัญญานี้ต้องขึ้นศาลสยามเช่นเดียวกับชาวไทย ดังนั้นนับแต่ปีพ.ศ. 2449 เป็นต้นมา เมือง
พระตะบองจึงได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชาภายใต้การปกครองของอาณานิคมฝรั่งเศส 

2. บทบาทของฝร่ังเศสในงานศิลปกรรมเขมร 

หลังจากท่ีประเทศกัมพูชาได้กล้ายเป็นรัฐอารักขาของอาณานิคมฝรั่งเศสเมื่ อปี พ.ศ. 2406 
อาณานิคมฝรั่งเศสเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศกัมพูชาเป็นอย่างมาก ท้ังด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม และโดยเฉพาะทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ ช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 25 นักโบราณคดีชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาส ารวจในประเทศกัมพูชาเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส จนกระท่ังได้ก่อต้ังสถาบันศึกษาด้านโบราณคดีในอินโดจีนเมื่อปี 
พ.ศ. 2443 มีช่ือว่าส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ49 นอกจากก่อต้ังสถาบันศึกษาด้านโบราณคดี
แล้ว อาณานิคมฝรั่งเศสก็ได้ส่งศิลปินฝรั่งเศสคนหนึ่งมาช่วยก่อต้ังโรงเรียนสอนศิลปะในประเทศ
กัมพูชาด้วย 

เมื่อปี พ.ศ. 2460  รัฐบาลฝรั่งเศสประจ าอินโดจีนได้ส่งจิตรกรท่ีมีช่ือ George Grolier อดีต
นิสิตโรงเรียนวิจิตรศิลปะแห่งกรุงปารีสมาประเทศกัมพูชา เพื่อก่อต้ังโรงเรียนศิลปะ ขณะนั้น George 
Grolier ได้ท าหลักสูตรพิเศษหลักสูตรหนึ่ง ช่ือว่า การฟื้นฟูศิลปะเขมร (rénovation des arts 
cambodgiens)  โดย George Grolier เห็นว่า งานศิลปกรรมในสมัยนั้นก าลังเผชิญหน้ากับการ
สูญเสีย และเพื่อท าให้ศิลปกรรมเขมรกลับมีเอกลักษณ์ไม่เปล่ียนแปลงไปตามศิลปะของเพื่อนบ้าน คือ
สยามและเวียดนาม50 ซึ่งก่อนท่ีจะมีการก่อต้ังโรงเรียนสอนทางด้านศิลปะอย่างเป็นทางการ George 
Grolier ได้เขียนจดหมายไปยังเทศาภิบาลตามจังหวัดท่ัวประเทศ เพื่อหาช่างท่ีมีความเช่ียวชาญให้มา
ช่วยสอนท่ีโรงเรียนศิลปะแห่งใหม่นี้ เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ส าคัญของพัฒนาการด้าน
ศิลปกรรมในประเทศกัมพูชา 

การก่อต้ังโรงเรียนศิลปะเขมรมีการจัดสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น การแกะสลักไม้ , 
ประติมากรรม ช่างทอง จิตรกรรม ท าหัวโขน ทอผ้า นาฏศิลป์ ดนตรี โดยเฉพาะด้านพระพิมพ์ และ
การตกแต่งอาคารพระเพณี51 การสอนรายวิชาศิลปะในด้านพระพิมพ์ได้แสดงให้เห็นว่า ในปลายพุทธ

                                         
 48 ประเทือง โพธ์ิชะออน, ประวัติศาสตร์ตลอดกาล ไทยรบเขมร, 214-215.  
 49  École française d'Extrême-Orient (EFEO), History, Accessed April 4, 2018, available from 
https://www.efeo.fr/base.php?code=200 
 50 Gabrielle Abbe. “Le D éveloppement des Arts au Cambodge à l’Époque Coloniale : George Groslier 
et l’École des Arts Cambodgiens (1917-1945)” Udaya, no 12 (2014): 39.   
 51 เปรียบ จันมารา, ประวัติโรงเรียนรจนา มรดก 100 ปีแห่งศิลปะและวัฒนะธรรมเขมร, (พนมเปญ: องค์การอุดงค์, 
2016), 21. (ត្ោប ចាន់ម៉ា រ៉ា , ប្រវត្ត ិសាលារចនា ម្រត្ក100ឆ្ន ាំនៃ្ិល្បៈៃិងវរបធម៌្ខ្មែ រ, (ភ្ន ំពេញ:  ងគការឧេុងគ , 2016), 21.) 
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ศตวรรษท่ี 25 ประเทศกัมพูชาได้น าเทคนิคท าแม่พิมพ์แบบตะวันตกเข้ามาแล้ว การเข้ามาของเทคนิค
ดังกล่าว ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงในงานประดับตกแต่งอาคารเขมรประเพณีเป็นอย่างมาก กล่าวคือ 
ท าให้ความนิยมตกแต่งอาคารประเพณีขณะนั้น เป็นลวดลายสมัยเมืองพระนคร หรือช่างเขมรเรียกว่า 
ลายพระนคร ( ាច់អងគរ) เพราะลายประดับดังกล่าวใช้เทคนิคการท าแม่พิมพ์ จึงท าให้งานประดับ
ตกแต่งบนอาคารประเพณีมีความง่ายดายและรวดเร็ว 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2461 ข้าราชการช้ันสูงฝรั่งเศสคนหนึ่งช่ือ Baudoin ได้ออกจดหมายเวียน 
(Circulation) หนึ่งฉบับลงเลขท่ี 64 เกี่ยวข้องกับการสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ ในลักษณะรูปแบบศิลปะ
เขมร จดหมายเวียนนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางอ านาจของอาณานิคมฝรั่งเศสในด้านศิลปกรรมเขมร
ในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้ศิลปะเขมรในสมัยนั้นมีการเปล่ียนแปลง ท้ังนี้เมื่องาน
ศิลปกรรมศูนย์กลางของกัมพูชามีการเปล่ียนแปลง ย่อมส่งอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของงาน
ศิลปกรรมท่ีเมืองพระตะบองซึ่งในขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งประเทศกัมพูชาด้วย 

3. บทบาททางการเมืองและศิลปกรรมเขมรที่มีต่อเมืองพระตะบอง 

หลังจากท่ีเมืองพระตะบองได้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศกัมพูชาแล้ว อิทธิพลทาง
การเมืองและศิลปกรรมเขมรก็เริ่มมีบทบาทต่อเมืองพระตะบองเช่นเดียวกัน การเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองและการปกครองในเมืองพระตะบองในช่วงแรกนั้น อาณานิคมฝรั่งเศสได้เริ่มต้นจากการ
จัดต้ังผู้น าคนใหม่ของเมืองพระตะบองแทนพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) ท่ีย้ ายไปต้ังถิ่นฐานท่ีเมือง
ปราจีนบุรีประเทศไทย นอกจากการเปล่ียนแปลงผู้น าในเมืองพระตะบองแล้ว ยังมีการเปล่ียนแปลง
ผู้น าด้านพุทธจักรเช่นเดียวกันคือ มีการแต่งต้ังเจ้าคณะท่ีเมืองพระตะบองรูปใหม่แทนอดีตเจ้าคณะ
เก่าพระนามเตียง (កទៀង) ซึ่งจ าวัดท่ีวัดสังแก ท่านเป็นพระสงฆ์ท่ีมีความจงรักภักดีต่อรัชกาลท่ี 5 และ
เคยเขียนจดหมายถวายพระพรรัชกาลท่ี 5 หลายครั้งหลังจากได้จัดงานบุญแต่ละครั้ง ส่วนเจ้าคณะรูป
ใหม่คือพระครูฮาฮ โทง (ហាស្ កោង) เป็นพระสงฆ์มาจากวัดโซร์ภี52 ดังนั้นอ านาจของพระสงฆ์ท่ีเคย
มีความสัมพันธ์อันดีกับสยามก็ได้หมดลงไปท่ีนิดๆ จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้บทบาทในการก่อสร้างส่ิงต่างๆ 
ในเมืองพระตะบองของพระสงฆ์เหล่านี้เริ่มลดลงเป็นล าดับ 

เหตุการณ์ส าคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งท่ีเป็นการลดอิทธิพลศิลปะสยามต่อเมืองพระตะบองคือ 
การห้ามไม่ให้พระสงฆ์เดินทางไปเรียนพระธรรมในต่างประเทศ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า 
พระสงฆ์ท่ีเมืองพระตะบองมีหน้าท่ีส าคัญมากในงานศิลปกรรม โดยเฉพาะงานก่อสร้างภายในวัดวา
อาราม การท่ีพระสงฆ์ท่ีเมืองพระตะบองในสมัยภายใต้การปกครองสยามได้เข้าไปศึกษาพระธรรมใน
กรุงเทพฯ ท าให้อิทธิพลศิลปะสยามไม่มากก็น้อยได้เข้ามามีบทบาทในเมืองพระตะบอง แต่ทว่ าเมื่อ
วันท่ี 30 เดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2459 ได้มีจดหมายเวียนฉบับหนึ่งลงเลข 4 ว่าด้วยการห้ามไม่ให้

                                         
 52 TAUCH CHHUONG, Battambang During the Time of the Lard Governor, 172-173. 
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พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ไปศึกษาพระไตรปิฎกท่ีต่างประเทศ แต่ส่งเสริมให้ไปศึกษา
พระไตรปิฎกท่ีโรงเรียนภาษาบาลีแห่งใหม่ซึ่งเพิ่งก่อต้ังท่ีกรุงพนมเปญ 53 เหตุการณ์นี้ได้ท าให้
ความสัมพันธ์ของพระสงฆ์พระตะบองได้เริ่มห่างจากสยาม และสารเหตุท่ีท าให้อิทธิพลศิลปกรรม
สยามท่ีเคยเผยแพร่เข้ามาเมืองพระตะบองผ่านพระสงฆ์ได้ลดลงและค่อยๆ หายไปเป็นล าดับ 

ต่อมามีเหตุการณ์ส าคัญเหตุการณ์หนึ่งแสดงให้เห็นการปกป้องกันการเข้ามาของอิทธิพล
ศิลปะภายนอกคือ การออกสารตราฉบับหนึ่งเมือวันท่ี 10 เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2471 ได้ก าหนดให้
การก่อสร้างพระวิหารโดยปูนซีเมนต์ทุกหลังต้องมีการตรวจและอนุมัติจากสถาปนิกก่อน ว่า 

“... เพื่อให้มีความปลอดภัยแด่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน แล้วเพื่อให้ได้เป็นประโยชน์
แก่พระวิหารด้วยนั้น พุทธศาสนิกชนท่ีสมัครใจอยากสร้างพระวิหารนั้นด้วยปูนซีเมนต์ 1 
ต้องมอบแผนผังพระวิหารให้ผู้ว่าจังหวัดๆ ส่งมากงสีเสนาบดีเอาไปให้สถาปนิก ตรวจ
ความถูกต้อง 2 ต้องมอบการก่อสร้างพระวิหารนั้นให้ไปวิศวกรในกระทรวงท่ีรับผิดชอบ
ความปลอดภัยของราษฎรได้ตรวจสอบเห็นชอบว่ามีความสามารถแลละความเช่ียวชาญ
เป็นจริง...”54 

ข้อความข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลกัมพูชาเริ่มเข้ามามีบทบาทในการก่อสร้างพระวิหาร
และพระอุโบสถมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลจากเอกสารข้างต้นได้แสดงให้เห็นความนิยมแบบใหม่ของ
ประชาชนและพระสงฆ์ในการก่อสร้างพระวิหารโดยปูนซีเมนต์มากกว่าการก่อสร้างโดยใช้ปูนโบราณ 
ดังนั้นเมืองพระตะบองเอง ก็ได้ท าตามค าส่ังของศูนย์กลางอ านาจกัมพูชาเช่นกัน 

อ านาจศูนย์กลางของกัมพูชายังด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงรัชกาลของพระบาทนโรดม                      
สีหนุ ช่วงปลายสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส โดยในพ.ศ. 2492 พระบาทนโรดมสีหนุได้ออกราชบัญญัติฉบับ
ใหม่เพิ่มเติมพระราชประกาศฉบับเก่าท่ีประกาศในสมัยพระบาทนโรดมเม่ือปีพ.ศ. 2446  เพื่อเป็นการ
เพิ่มเติมประสิทธิภาพการก่อสร้างพระวิหารใหม่ในกัมพูชา โดยพระราชประกาศในสมัยพระบาท
นโรดมได้กล่าวว่า “...ประการ 1 การสร้างวัดใหม่จะเริ่มท าได้ จะต้องมีการพระราชทานโปรดเกล้าฯ 
ประการ 2 ผู้ใดท่ีอยากจะสร้างวัด ต้องงเขียนจดหมายขอไปยังผู้ว่าจังหวัด ผู้ว่าจังหวัดจะส่งต่อไปยัง
กงสุลเสนาบดี หลังจากท่ีสมเด็จพระสังฆราชเห็นชอบ...”55 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับใหม่ของ
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ได้เพิ่มเติมข้อก าหนดจากพระราชประกาศเมือปีพ.ศ. 2492 ว่า 

                                         
 53 เฌียต เซฺรียง และคณะ, ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิต (พนมเปญ: X7Design Group, 2005), 19. (ឈារ ត្ស្ថ៊ា ង 

និងត្កមុ្, ប្រវត្ត ិ្ទងេរពុេធសា្ៃរណ្ឌ ិត្យ (ភ្ន ំពេញ: X7Design Group, 2005), 19.)  
 54 สีสุวัตถิ์ สุพานุวงศ์, “สารตรา เลข 4,” ราชกิจจานนุเบกษา 19, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 1929): 117-118. (សុ៊ីសុវរត ិ៍ 
សុផានុវងស, “ស្ថរត្ាពលខ 4,” រាជកិចចរាជោរ 19, 3 (កកកដា-កញ្ញា  1929): 117-118.) 
 55 นโรดม สุรามริทธ์ิ, “พระราชบัญญัติเลข 188 น.ส. วันที่ 30-9-1949,” ราชกิจจานนุเบกษา พิเศษ 5, 2-3 (1929): 
131-132. (នពររតម្ សុរម្រទិ្យធិ, “ត្េឹះរជត្កិរយពលខ 188 ន.ស. ត្ថៃទ្យ៊ី 30-9-1949,” រាជកិចចពិទ្្ 5, 2-3 (1929): 131-132. 
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“...ประการ 1 การสร้างวัดใหม่ในพระราชอาณาจักร การยกเลิก การย้ายเปล่ียนท่ี หรือ
เปล่ียนช่ือวัดนั้น ต้องเป็นพระราชนุญาติ 

ประการ 2 การประดับตกแต่งวัด การก่อสร้างใหม่ หรือซ่อมแซมพระวิหารใหม่ กุฏิ 
ศาลา หรือส่ิงก่อสร้างอื่นๆ ร่วมท้ังการขอตัดไม้ปลอดภาษีเพื่อใช้ในการก่อสร้าง จะต้องรับ
การอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการ 

การก่อสร้างใหม่ หรือการซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างส าหรับพระพุทธศาสนาท่ีอยู่นอกวัดก็ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการด้วย การย้ายท่ี (วัด) เปล่ียนช่ือวัด พร้อมท้ัง
จดหมายขอตกแต่งภายในวัดดังท่ีกล่าวข้างบน แม้ว่ามีหรือไม่มีจดหมายของตัดไม้ปลอด
ภาษา ก็ต้องส่งเรื่องไปยังราชการจังหวัดเพื่อสังเกตและเห็นชอบ ต่อมาผู้ว่าจังหวัดต้องท า
เรื่องไปยังรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการเพื่ออนุมัติ...” 

การเข้ามาของอ านาจศูนย์กลางในการก่อสร้างต่างๆ ท าให้อิทธิพลศิลปกรรมเขมรจากภาค
กลางได้เผยแพร่อย่างกว้างขวางไปท่ัวประเทศ ซึ่งเมืองพระตะบองก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วย 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าหลังจากที่เมืองพระตะบองได้พนวกมาเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชาแล้ว 
อิทธิพลทางการเมืองการปกครองและรวมทั้งศิลปกรรมของศูนย์กลางของเขมรได้ขยายบทบาท
ของตนเข้ามาในเมืองพระตะบอง การก่อต้ังโรงเรียนศิลปะตามระบบแบบฝร่ังเศสในกรุงพนมเปญ
เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การท าให้ศิลปะเขมรภาคกลางเข้มแข็ง จนกระทั่งสามารถเผยแพร่ไปสู่
จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะเมืองพระตะบอง และประการหนึ่งคือ การก่อต้ังโรงเรียนสอน
ภาษาบาลีส าหรับพระสงฆ์ และการห้ามปรามไม่ให้พระสงฆ์ออกไปเรียนต่างประเทศก็ได้ท าให้
อิทธิพลศิลปะของประเทศเพื่อนบ้านที่เคยเข้ามาผ่านทางพระสงฆ์ที่ได้ไปเรียนต่างประเทศลดลง
เช่นกัน 
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บทที่ 3 

รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในช่วงปลายพทุธศตวรรษที่ 24  

ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 

 

เกร่ินน า : ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เมืองพระตะบอง 

ประวัติศาสตร์ของเมืองพระตะบอง ในระหว่างปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 25 
ได้เกิดเหตุการณ์ครั้งส าคัญคือ อ านาจทางการเมืองและการปกครองของเมืองพระตะบองมีการ
เปล่ียนแปลงเป็นสองระยะด้วยกัน คือช่วงแรกเป็นช่วงท่ีเมืองพระตะบองอยู่ใต้การปกครองของสยาม 
ซึ่งมีศูนย์กลางอยูท่ี่กรุงเทพฯ ส่วนอีกช่วงเวลาหนึ่งเมืองพระตะบองได้กลับมาเป็นดินแดนของกัมพูชา 
ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการเปล่ียนแปลงด้านการเมืองท าให้มี
ผลกระทบถึงรูปแบบศิลปกรรมในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก จึงท าให้รูปแบบของงานศิลปกรรมท่ีสร้างขึ้น
ในช่วงเวลานี้มีความหลากหลายในงานรูปแบบ โดยเฉพาะอาคารหลังคาคลุมประเภทพระอุโบสถและ
พระวิหาร โดยสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ระยะด้วยกันคือ กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นใน
สมัยใต้การปกครองสยาม และกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัยเป็นอาณานิคมท่ี
กัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส 

ในงานสถาปัตยกรรมไทยมักจะเรียกอาคารท่ีมีการปักใบเสมาล้อมรอบว่า “พระอุโบสถ” ซึ่งมี
หน้าท่ีใช้งานส าหรับพระสงฆ์ท าสังฆกรรม และมีอาคารสถาปัตยกรรมอีกประเภทหนึ่งท่ีใช้เพื่อท า
พิธีกรรมทางศาสนาของประชาชนกับพระภิกษุสงฆ์เรียกว่า “วิหาร”56 ส าหรับประเทศกัมพูชามักจะ
เรียกพระอุโบสถในภาษาของตนว่า “เปรียะ-อุ-โบ-ซต-ทา-เกีย” (ឧកបាស្ោគារ) และเรียกอาคารท่ี
เป็นพระวิหารว่า “เปรียะ-วิ-เฮีย” (ប្រពះវ ៉ិហារ) ซึ่งอาคารท้ังสองประเภทนี้มีหน้าท่ีใช้งานเหมือนกันกับ
พระอุโบสถและพระวิหารของไทย 

ตามความเช่ือของชาวกัมพูชาถือว่าพระอุโบสถและพระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมท่ีศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง
มีความแตกต่างจากอาคารท่ีอยู่อาศัยท่ัวไป ความแตกต่างเหล่านี้ คือ อาคารส าหรับอยู่อาศัยมักจะ
นิยมสร้างเป็นอาคารท่ีมีเสา 3 แถว โดยเสาตรงกลางนั้นเรียกว่า ซอ-ซอ ก็อน-โลง (ស្ស្រ កន្ទោ ង - 

เสาเอก) เสาเอกเป็นเสาส าคัญท่ีต้ังอยู่ภายในและตรงกลางของอาคาร ซึ่งมีหน้าท่ีรับน้ าหนักของ
ส่วนบนที่เป็นหลังคาจ่ัวโดยตรง ในความเช่ือของชาวเขมรเสาเอกเป็นท่ีอาศัยของวิญญาณผู้ดูแลบ้านท่ี
ชาวเขมรเรียกว่า จุม-เนียง พะเตียะฮ (ជ៉ាំន្ទងផ្ទះ) ซึ่งแต่ละบ้านจ าเป็นต้องมี ด้วยเหตุนี้จึงท าให้การ
สร้างบ้านส าหรับอาศัยอยู่ต้องมีเสากลางส าหรับท่ีอาศัยของ จุม-เนียง พะเตียะฮ การสร้างอาคารท่ีมี

                                         
56  สมคิด จิระทัศนกุล, รู้เรื่อง วัด วิหาร โบสถ์ พุทธสถาปัตยกรรม (กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2556), 91-124. 
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เสาเพียง 3 แถวจึงท าให้หลังคาของอาคารมีเพียงช้ันเดียว แตกต่างจากอาคารท่ีเป็นอาคารศักดิ์สิทธิ์ท่ี
นิยมสร้างอาคารท่ีมีเสา 4 ถึง 6 แถว จึงท าให้หลังคาของอาคารซ้อนกันหลายช้ัน57  ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า
ลักษณะท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ มีคติเดียวกันกับระบบเรือนช้ันซ้อนของพระวิหารและอุโบสถท่ีหมายถึง
ลักษณะหลังคาของปราสาทในศิลปะไทย58 

ก. รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยใต้การปกครองสยาม (ปลายพุทธศตวรรษ ท่ี 24 – 

กลางพุทธศตวรรษ ท่ี 25) 

ในปัจจุบันงานศิลปกรรมของเมืองพระตะบองในช่วงท่ีอยู่ใต้การปกครองของรัฐบาลสยาม ยัง
ไม่มีการศึกษาและไม่มีเอกสารทางประวัติศาสตร์ท่ีบันทึกถึงเรื่องราวการสร้างอาคารสถาปัตยกรรมท่ี
เป็นพระอุโบสถและพระวิหาร การท่ีไม่มีเอกสารบันทึกไว้ จึงท าให้ไม่สามารถทราบถึงจ านวนวัดท่ี
เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ อย่างไรก็ตามในเอกสาประวัติศาสตร์ของกัมพูชา ซึ่งเขียนโดยนักวิชาการท้องถิ่น
ท่ีได้รวบรวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของเมืองพระตระบองไว้ต้ังแต่ปี 2517 โดยได้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์พระรูปหนึ่งช่ือ พระอาจารย์ศาสนพิรัต แก้ว โม (ប្រពះប្រគូសាស្នភ្៉ិរត័ ង្ វ ម ូ) ท่านได้ให้ข้อมูล
ว่าพระอาจารย์ของท่านช่ือ พระอาจารย์ ยืด (កល្អ ប្រគូ យឺត) เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดโซร์พี (វតតស្ រភី្) ได้
แต่งบทกาพย์เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิศาสตร์ตามริมแควสังแก (ស្ទឹងស្ង្ងែ) ในสมัยท่ีอยู่ภายใต้การ
ปกครองของเจ้าเมืองพระตะบองว่ามีวัดประมาณ 22 วัดได้แก่ วัดก าปงอ็อมปึล ( ៉ាំពង់អ៉ាំព៉ិល) วัด
แควง (វតតង្វេង) วัดตามิม (វតតត្ថម៉ិម) วัดก็อนดึง (វតត ណដឹ ង) วัดส าเภา (វតតស្៉ាំកៅ) วัดก าแพง (វតត
 ៉ាំង្ផ្ង) วัดด าเรยซอ (វតតដ៉ាំរសី្) วัดก็อนดาล (វតត ណ្ដដ ល) วัดสังแก (វតតស្ង្ងែ) วัดพิพิทธาราม (វតតព៉ិភ្៉ិ
ទាា ោម)  วัดโพธิ์เวียล (វតតកោធិ៍វាល) วัดเลียบ (វតតកលៀប) วัดโซร์พี (វតតស្ រភី្) วัดล าดวน (វតតរ ៉ាំដួល) วัด
ปลัด (វតតបាឡាត់) วัดนรา (វតតនោ) วัดกฺดุล (វតត ដ ល) วัดส าโรง (វតតស្៉ាំកោង) วัดปนึว (វតតកៅន ) วัดแก้ว 

(វតតង្ វ) วัดเอกพนม (វតតឯ ភ្ន៉ាំ) และวัดส าบวัเมียะฮ์ (វតតស្៉ាំបួរោស្)59 
จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ทราบว่า จ านวนวัดท่ีเกิดขึ้นในช่วงท่ีอยู่ใต้การปกครองของ

สยามตามริมแควสังแกมีจ านวนมาก นอกจากนี้น่าจะมีวัดอื่นท่ีไม่ได้ต้ังอยู่ริมแควสังแกซึ่งไม่ได้ปรากฏ
ในบทกาพย์ของอดีตเจ้าอาวาสวัดโซร์ภีด้วย ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีเอกสารกล่าวถึงประวัติการสร้าง
ของวัดอย่างชัดเจนนัก แต่แม้ว่าจ านวนวัดท่ีปรากฏอยู่ในบทกาพย์นั้นจะมีจ านวนมากก็ตาม แต่อาคาร

                                         
57 Hok Sokol, “Sacred and Profane Wooden Architecture” in Wooden Architecture of Cambodia: A 

Disappearing Heritage, François Tainturier, (Phnom Penh: CKS, 2006), 38-41.  
58 สันติ เล็กสุขุม, งานช่าง ค าช่างโบราณ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2553), 258.  
59  TAUCH CHHUONG, Battambang During the Time of the Lard Governor, Second Edition, (Hawaii: 

East-West Center, 1994), 170-171.  
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สถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลือมาถึงปัจจุบันนั้น มีประมาณ 4 หลังเท่านั้น ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
กลุ่มตามลักษณะรูปแบบท่ีแตกต่างด้วยกันดังนี้ 

1. กลุ่มพระอุโบสถและพระวิหารท่ีมีมุขประเจิด 

มุขประเจิดเป็นองค์ประกอบสถาปัตยกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายกับมุขโถงท่ีมีขนาดเล็ก ซึ่งยื่น
ออกมาจากส่วนบนของหลังคาตรงบริเวณหน้าบันและรองรับด้วยเสาท่ีต้ังอยู่ตรงกับแนวผนังหรือแนว
เสาของหลังคากันสาด60 มุขประเจิดในสถาปัตยกรรมไทยมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน แบบท่ีหนึ่งจะเป็น
ประเภทอาคารท่ีมีหลังคาซ้อนกับสองช้ัน โดยหลังคาด้านล่างจะยื่นออกมาจากหลังคาช้ันบนสุด และ
รองรับด้วยเสาท่ีโผล่ออกมาจากส่วนท่ีเป็นหลังคากันสาด ซึ่งแสดงว่าอาคารท่ีมีมุขประเจิดต้องเป็น
อาคารท่ีมีหลังคาแบบจ่ัวปิด ส่วนรูปแบบท่ี 2 มีลักษณะท่ัวไปเหมือนกันกับรูปแบบท่ี 1 แต่มีความ
แตกต่างกันตรงส่วนหลังคาด้านบนท่ีสร้างเป็นหลังคาช้ันเดียวและยื่นออกมาเป็นมุขประเจิด ซึ่งไม่มี
หลังคาซ้อนบนเหมือนกลุ่มอาคารท่ีมีมุขประเจิดกลุ่มแรก61 

ส าหรับเมืองพระตะบองนั้น การสร้างพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากต้ังแต่สมัยท่ีเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรสยามจนกระท่ังถึงสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส และ
ยังคงความนิยมสร้างจนถึงสมัยปัจจุบันอีกด้วย จากหลักฐานท่ีมีในปัจจุบันพบว่า ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็น
อาคารท่ีมีมุขประเจิด ซึ่งมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดน่าจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่เป็นต้นมา นักวิชาการชาวกัมพูชา มักจะเรียกประเภทพระวิหารและพระอุโบสถท่ี
มีมุขประเจิดว่า เปรียะฮ์-วิ-เฮีย-มุก-ปร็อ-เจิต (ប្រពះវ ៉ិហរម វប្របកចើត) ซึ่งเป็นการเรียกตามศัพท์เฉพาะ
ของงานช่างในสถาปัตยกรรมไทย โดยนักวิชาการชาวกัมพูชายังหาข้อสรุปเกี่ยวกับช่ือเรียกของ
สถาปัตยกรรมประเภทนี้ไม่ได้62 แต่อย่างไรก็ตามนักวิชาการบางท่านได้เรียกช่ือสถาปัตยกรรม
ประเภทนี้ตามนักวิชาการชาวตะวันตกว่าเป็น พระวิหารแบบพระตะบอง (Battambang Style)63 
ด้วยเหตุเพราะรูปแบบพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดนั้น มีจ านวนมากท่ีสุดท่ีจังหวัดพระ
ตะบอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมของช่างพระตะบอง ส่วนในบริเวณจังหวัดอื่นๆนั้น พบ
หลักฐานเพียงจังหวัดท่ีอยู่รอบ ๆ จังหวัดพระตะบองเท่านั้น เช่น จังหวัดบันเตียเมียนเจย และเสียม
ราบ เป็นต้น ดังนั้นนักวิชาการชาวตะวันตกจึงเรียกประเภทพระวิหารและประอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด
นั้น ตามช่ือของจังหวัดพระตะบอง 

                                         
60 สันติ เล็กสุขุม, งานช่าง ค าช่างโบราณ, 197. 
61 สมใจ น่ิมเล็ก, อุโบสถ สถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 77. 
62  SONG Sophy, “Decoration and Architecture of Wooden Prayer Hall: Elements for a Typology” in 

Wooden Architecture of Cambodia: A Disappearing Heritage, François Tainturier, (Phnom Penh: CKS, 2006), 
148-152. 

63 เร่ืองเดียวกัน. 



  28 

ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีทีมุขประเจิดในเมืองพระตะบอง เป็น
ประเภทส่ิงปลูกสร้างท่ีมีระเบียงล้อมรอบ และมีขนาดเล็ก  ต้ังอยู่ในผังส่ีเหล่ียมผืนผ้า หันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออก วัสดุหลักท่ีใช้ในการสร้างอาคารมี 2 อย่างด้วยกันคือ ก่อด้วยไม้ และก่ออิฐถือปูน งาน
ไม้มักจะเป็นโครงสร้างหลังคา เครื่องประดับหลังคา กล่าวคือส่วนท่ีเป็นหน้าบันและเสาร่วมในท่ีมี
หน้าท่ีรับน้ าหนักภายใน ส่วนองค์ประกอบท่ีมีหน้าท่ีรับน้ าหนักภายนอก เช่น ผนังอาคารและเสาพาไล
ล้วนเป็นงานก่ออิฐถือปูน แต่เสาร่วมในนิยมสร้างเป็นไม้ ผนังของพระวิหารและพระอุโบสถมีลักษณะ
เต้ีย ๆ สร้างขึ้นบนฐานเต้ีย ๆ ค่อนข้างเท่ากับพื้นท่ีของวัด และมีขนาดความยาวประมาณ 6 - 7 ห้อง 
ความกว้างประมาณ 5 - 6 ห้อง ส่วนหลังคาของพระวิหารและพระอุโบสถมีลักษณะซ้อนลาดกัน 3 
ช้ันลดหล่ันกัน ส่วนหลังคาด้านบนท่ีเป็นทรงจ่ัวมักจะซ้อนกัน 2 ช้ัน การประดับตกแต่งอาคารของ
กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถนี้ไม่นิยมการประดับคันทวยตามเสาระเบียง มักจะปล่อยเสาให้ว่างไว้ 
ตามบริเวณประตูและหน้าต่างนั้นก็ไม่ค่อยมีการประดับตกแต่งมากนักในช่วงเริ่มก่อสร้างใน
ระยะแรกๆ แต่ต่อมาในสมัยหลังจึงเริ่มมีการประดับตกแต่งมากยิ่งขึ้น 

ปัจจุบันกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดท่ีสร้างขึ้นในสมัยใต้การปกครองของ
สยามนั้น เหลือเพียงหลังเดียวเท่านั้นคือ พระอุโบสถวัดส าโรงคนง (វតតស្៉ាំកោង ន ង) ซึ่งพระอุโบสถของ
วัดนี้ก็ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้งมาแล้ว อย่างไรก็ตามจากการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนเห็น
ว่ายังมีหลักฐานภาพถ่ายเก่าของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดอีกจ านวนหนึ่งเช่น พระ
วิหารวัดโนเรียธิบดี (វតតនោធ៉ិបតី) และพระอุโบสถวัดโพธิ์เวียล (វតតកោធិ៍វាល) เป็นต้น ดังนั้น
การศึกษารูปแบบของพระวิหารและอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดนั้น จะอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง
ด้วยกันคือ ข้อมูลจากสถานท่ีจริง ซึ่งยังหลงเหลือจนถึงปัจจุบัน กับข้อมูลจากภาพถ่ายเก่าท่ีถ่ายโดย
ชาวฝรั่งเศส 

1.1 องค์ประกอบของแผนผังพุทธาวาส 

โดยหลักฐานการวางแผนผังของพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดท่ีมีในปัจจุบันมีความ
จ ากัดเป็นอย่างมาก จึงท าให้การศึกษาแผนผังของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดนั้นมี
ความยากล าบาก เพื่อสรุปลักษณะร่วมท่ัวไปของแผนผังกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด 
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงน าหลักฐานข้อมูลจากภาพถ่ายเก่ามาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการหารูปแบบ
ร่วมขององค์ประกอบของแผนผังของพระวิหารและพระอุโบสถกลุ่มนี้ 

ค าว่า “พุทธาวาส” มีความหมายตรงว่าเป็นท่ีประทับของพระพุทธเจ้า ซึ่งหมายความว่า 
บริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นเขตพุทธาวาสนั้น เป็นสถานท่ีส าคัญท่ีสุดของวัด นอกจากนั้นสถานท่ีนี้ยังใช้ส าหรับ
ท าพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา เพราะฉะนั้นการออกแบบอาคารและวางต าแหน่งอาคารภายในพื้นท่ี
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เขตพุทธาวาส จึงจ าเป็นต้องท าขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้มีความศักด์ิสิทธิ์64 ดังนั้นการวางแผนผังของ
อาคารในบริเวณท่ีเป็นพุทธาวาสของวัดจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ในประเทศกัมพูชามีพบ
หลักฐานการสร้างพระวิหารในพุทธศาสนานิกายเถรวาทต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 19 ในรัชสมัยของพระ
เจ้าสรินทรวรมัน หลักฐานจากศิลาจารึก k.754 จารึกเป็นภาษาบาลีท่ีเก่าท่ีสุดในประเทศกัมพูชา โดย
กล่าวถึงพระราชบัญชาของพระเจ้าสรินทรวรมันท่ีทรงส่ังให้สร้างพระวิหารและพระพุทธรูปส าหรับ
เคารพบูชาในปีพ.ศ. 185165 

ในยุคแรก ๆ ของการวางแผนผังของอาคารในเขตพุทธาวาสของชาวกัมพูชามีความคิด
เหมือนกันกับบรรดาประเทศท่ีนับถือพุทธศาสนาอื่นๆ โดยชาวกัมพูชาให้ความส าคัญแก่พระเจดีย์ทรง
ปรางค์ หรือพระมณฑปเป็นอย่างมาก จ่ึงยกย่องให้ส่ิงก่อสร้างเหล่านั้นเป็นประธานของวัดและมี
องค์ประกอบอาคารท่ีเป็นพระวิหารหรือพระอุโบสถเป็นรองลงมา 

ในสมัยหลังๆมา การวางต าแหน่งของแผนผังพระวิหารและพระอุโบสถมีการเปล่ียนแปลงไป 
และการให้ความส าคัญในการสร้างเจดีย์ท่ีมีมาแต่เดิมก็เปล่ียนแปลงไปด้วย ในระยะหลังมานี้ การ
สร้างพระวิหารและพระอุโบสถได้กลายเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีส าคัญท่ีสุดของวัด และส่ิงก่อสร้างอื่นๆก็มี
ความส าคัญรองลงมา ส าหรับกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดท่ีเมืองพระตะบองล้วนเป็น
อาคารประธานของวัด ในบางครั้งก็มีการสร้างเจดีย์บริเวณตามมุมของพระวิหารก็มี การจัดแผนผัง
ของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.1.1 การวางแผนผังของอาคารในพุทธาวาส 
 

พระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดท่ีเมืองพระตะบอง เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีความส าคัญท่ีสุด
ภายในบริเวณวัด ส่วนมากมักสร้างขึ้นบริเวณตรงท่ีเป็นจุดศูนย์กลางของวัด นอกจากนี้ในบริเวณ
ล้อมรอบพระวิหารและพระอุโบสถมักมีพื้นท่ีกว้างส าหรับใช้ในกิจพิธีต่างๆ เช่น การแห่ประทักษิณ 
เป็นต้น โดยท่ัวไปพระวิหารและพระอุโบสถส่วนมากมักมีรูปทรงเป็นอาคารส่ีเหล่ียมพื้นผ้าเป็นอาคาร
เล็กๆหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสมอ การหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนั้นนักวิชาการกัมพูชาได้
อธิบายว่ามีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ โดยพระองค์ทรงประทับหัน
พระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ซึ่งตรงกันกับพระพุทธรูปประธานในพระวิหารหรือพระอุโบสถท่ีมัก
เป็นปางมารวิชัยในตอนผจญมารก่อนท่ีพระองค์จะตรัสรู้ ประการนี้จึงท าให้มีลักษณะเหมือนกันกับ

                                         
64 สมคิด จิระทัศนกุล, รู้เรื่อง วัด วิหาร โบสถ์ พุทธสถาปัตยกรรม, 34-35.  
65 George Cœdès. "La Plus Ancienne Inscription En Pali Du Cambodge." Translated by Ang Choulean. 

In Udaya, (Phnom Penh: Fiends of Khmer Culture, 2008), 115-127.  
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การวางแผนผังของพระวิหารและพระอุโบสถท่ัวไปในประเทศกัมพูชา66 และในบริเวณภาคพื้นทวีป
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

จากข้อมูลภาคสนามและข้อมูลเอกสารท่ีเป็นภาพถ่ายเก่า สังเกตได้ว่าลักษณะแผนผังของกลุ่ม
พระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดบางแห่ง มีปรากฏการสร้างเจดีย์ประจ ามุมท้ัง 4 ซึ่งเป็นเจดีย์
ทรงเครื่องและมีการสร้างก าแพงแก้วล้อมรอบพระวิหารหรืออุโบสถกับเจดีย์ประจ ามุมอีกช้ันหนึ่ง 
ตัวอย่างเช่น วัดโพธ์เวียล67 (ภาพที่ 1) จากภาพถ่ายเก่าสองภาพท่ีถ่ายคนละมุมของพระอุโบสถวัด
โพธิ์เวียล จะเห็นได้ชัดว่ามีการสร้างเจดีย์ตามมุมท้ังส่ีของพระอุโบสถ 

 

ภาพที่ 1 : พระอุโบสถวัดโพธ์เวียล, ท่ีมาของภาพ Pura. 
 

ส่วนพระวิหารและพระอุโบสถอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีการสร้างเจดีย์ประจ ามุมพร้อมกับการสร้างตัว
พระวิหารหรือพระอุโบสถ แต่ยังมีการสร้างก าแผงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม
พระวิหารและพระอุโบสถบางแห่งอาจจะมีการสร้างเจดีย์ประจ ามุมขึ้นภายหลัง ตัวอย่างท่ีชัดเจนท่ีสุด
คือ เจดีย์ประจ ามุมของวัดส าโรงคนง ซึ่งสร้างขึ้นภายหลังการสร้างพระอุโบสถ โดยมีหลักฐานจารึก
ภาษาเขมรตรงฐานเจดีย์กล่าวว่า เจดีย์ประจ ามุมเหล่านี้เพิ่งสร้างเมื่อปีพ.ศ.2465 (ภาพที่ 2) ซึ่งเป็น
ระยะเวลาหลังจากการสร้างพระอุโบสถของวัด 31 ปี โดยพระอุโบสถนั้นสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 243468

 

 

 

                                         
66 เปรียบ จันมารา, รูปแบบอาคารประเพณีเขมร ภาค 1 : อาคารตามวัด (พนมเปญ: ม.ป.ท., 2017), 1-13. (ត្ោប 

ចាន់ម៉ា រ៉ា , េប្ម្ង់ ា្ំណ្ង់ប្រនពណី្ខ្មែរ ភាគ១ : ា្ំណ្ង់ទៅតាម្វត្ត (ភ្ន ំពេញ: N.P ,2017), 1-13.) 
67 ปัจจุบันพระวิหารเก่าได้ร้ือทิ้งและสร้างพระวิหารใหม่แทน 
68 ฮวต โรเบียบ, เอกสารค้นคว้าประวัติวัดส าโรงคนง (พระตะบอง: ม.ป.ท., 2004), 4. (ហួរ រពបៀប, ឯកសារប្សាវប្ជាវ

ប្រវត្តិវត្ត ា្ំទរាងកន ុង ( រ់េំបង, N.P, 2004), 4.)  
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ภาพที่ 2: ภาพจารึกบนฐานเจดีย์ทีวัดส าโรงคนง 

 

ข้อความในจารึกตรงฐานเจดีย์ประจ ามุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระอุโบสถบันทึกไว้ว่า 

 

“ពុទ្ធសាសាា  ២៤៦៥ ហ្លួងនរទិ្ធ ឧបាកា (ទ្ចូ) 
សាងព្ពះចចតិយ៍ចនះ ខាងចលើដំកលព្ពះពុទ្ធរបូ ខាងចព្កាម 
បញុ្ះអផិព្ពះព្រើរំប័តិជាបើតាខ្ុ ំរមូជាបច្័យនិងព្ពះនិពានចោ” 

ค าแปล 

 

“พุทธศาสนา 2465 หลวงนริทธ์ อุปากา (ตูจ) 
สร้างพระเจดีย์นี้ ด้านบนประดิษฐานพระพุทธรูป ด้านล่าง 

บรรจุอัฐิพระศรีสมบัติ (ผู้) เป็นบิดา ข้าพเจ้าขอ(กุศลท่ีได้สร้าง)เป็นปัจจัยเพื่อ(น าสู่)พระนิพพาน
เทอญ” 

 

ดังนั้นแผนผังของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดนั้น สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท
ด้วยกันคือ 

- กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีเจดีย์รายล้อมรอบท้ัง 4 มุม 

- กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีไม่มีเจดีย์รายล้อมรอบ 

1.1.2 วิเคราะห์การวางผังของอาคารในพุทธาวาส 

ท่ีมาของการวางเจดีย์ประจ ามุมตามมุมทัง้ 4 ของพระวิหารและพระอุโบสถนัน้ สามารถ
วิเคราะห์ถึงความเป็นมาได้ 2 ประเด็นด้วยกนั โดยประเด็นแรกสนันิษฐานวา่น่าจะพฒันามาจาก
ระบบการวางแผนผังในสถาปัตยกรรมเขมร และในส่วนประเด็นท่ี 2 สนันิษฐานว่าน่าจะได้รับ
อิทธิพลมาจากระบบการวางแผนผงัในสถาปัตยกรรมไทย โดยสามารถวิเคราะห์ท่ีมาของแต่ละ
ประเด็นดงัตอ่ไปนี ้
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ส าหรับการสันนิษฐานของประเด็นแรกท่ีว่าระบบการวางต าแหน่งเจดีย์ประจ ามุมตามมุมท้ัง 4  
ของพระวิหารและพระอุโบสถนั้น น่าจะสืบทอดมาจากคติศูนย์กลางจักรวาลของเขมร  กล่าวได้ว่าใน
คติการสร้างอาคารต่าง ๆ ตรงมุมท้ัง 4 ของอาคารประธาน ซึ่งหมายความถึงทวีปท้ัง 4 ท่ีล้อมรอบ
ศูนย์กลางจักรวาลนั้น เป็นคติท่ีฝังอยู่ในความคิดและความเช่ือของชาวเขมรมาต้ังแต่สมัยโบราณ
จนกระท่ังถึงปัจจุบัน ในสมัยท่ีประเทศกัมพูชานับถือศาสนาฮินดูและพุทธศาสนามหายาน การสร้าง
ปราสาทหินขนาดใหญ่ส าหรับอุทิศให้ศาสนาตามคติจักรวาลวิทยา ได้เผยแพร่อย่างกว้างขวางท่ัวพระ
ราชอาณาจักร การสร้างนี้เป็นการสร้างในความหมายของการจ าลองจักรวาลให้เล็กลงมาต้ังอยู่ภายใน
สถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พิธีกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้นมีความศักด์ิสิทธิ์ยิ่งขึ้น ดังนั้น
จึงท าให้แผนผังอาคารท่ีเป็นศาสนสถานของเขมรต้ังแต่โบราณ มักจะเป็นการจ าลองจักรวาลให้มี
ลักษณะเล็กลงเพื่อให้ท าพิธีกรรมต่างๆภายในศาสนสถานนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์69 

ธรรมเนียมการจ าลองจักรวาลนี้ชาวเขมรได้ถือปฏิบัติกันโดยท่ัวไปมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน 
ต่อมาเมื่อศาสนาพุทธนิกายเถรวาทได้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศกัมพูชาอย่างเต็มท่ี จึงท าให้มีการ
เปล่ียนแปลงจากการนับถือศาสนาฮินดูและพุทธศาสนานิกายมหายานมาเป็นการนับถือพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท ด้วยเหตุนี้จึงท าให้การสร้างอาคารศาสนสถานแบบฮินดูและพุทธศาสนานิกายมหายาน
ท่ีมักเป็นปราสาทหินนั้นได้ลดความส าคัญลง โดยหันมานิยมการสร้างอาคารท่ีมีความเรียบง่ายตาม
แบบพุทธศาสนานิกายเถรวาท เช่น เจดีย์ พระวิหาร หรือพระอุโบสถ เป็นต้น ในช่วงสมัยหลังพระ
นครซึ่งเป็นช่วงท่ีเริ่มนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท แผนผังในบริเวณพุทธาวาสมีลักษณะเรียบง่าย
กว่าแผนผังอาคารของฮินดูและพุทธศาสนานิกายมหายาน โดยมีพระเจดีย์เป็นอาคารประธานของวัด 
ตรงบริเวณฐานรอบเจดีย์มีเจดีย์ประจ ามุมท้ังส่ีมุมและเจดีย์ประจ าทิศ ซึ่งเปรียบได้กับทวีปท้ังส่ีท่ีอยู่
รอบเขาพระสุเมรุ ในบริเวณหน้าเจดีย์มีการสร้างอาคารท่ีเป็นพระวิหารหรือพระอุโบสถ ลักษณะการ
จัดรูปแบบแผนผังแบบนี้เป็นการพัฒนาจากผังแบบจักรวาลวิทยาแบบฮินดูและพุทธศาสนานิกาย
มหายาน มาเป็นผังจักรวาลวิทยาแบบพุทธศาสนานิกายเถรวาทแทน 

ลักษณะแผนผังของวัดแบบนี้พบได้ตามวัดจ านวนหนึ่ง เช่น วัดอุณาโลม วันศรีธร วัดพระโงก 
วัดปร าปีแลวง วัดพระองค์ซางตุก และวัดพนม เป็นต้น อย่างไรก็ตามในจ านวนวัดดังกล่าวนี้ วัดพนม
เป็นวัดท่ีมีประวัติการสร้างท่ีเก่าแก่กว่าวัดอื่นๆ จากศิลาจารึกท่ีจารึกขึ้นในสมัยพระสีสุวัตถิ์ (พระบาท
สีสุวัตถ์) ในปีพ.ศ.2460 ได้กล่าวว่า เจดีย์ในวัดพนมได้สร้างขึ้นในสมัยพระนารายณ์ราชา (พ.ศ.1970-
1976) เพื่อบรรจุพระอัฐิของพระบาทป็วนเยียยาต ส่วนข้อมูลในพระราชพงศาวดารของกัมพูชานั้นได้

                                         
 69 อัง จูเลียน และคง วีระ, “สุขุมโลก” ใน รวบรวมบทความในเครือข่ายข่าววัฒนะธรรมเขมร, (พนมเปญ: ยโสธร, 
2009), 34-38. (អំង ជូរលាន និង្ង់ វវ ររៈ, “សុខុម្ពលាក” កន ុង កប្ម្ងអត្ថរេកន ុងរណ្ណា ញព័ត្៌មាៃវរបធម៌្ខ្មែ រ, (ភ្ន ំពេញ យពស្ថធ

រ, 2009), 34-38.)  
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ให้ข้อมูลว่า พระบาทสมเด็จพระนารายณ์ราชาทรงสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ไว้บนวัดพนม เพื่อ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปจัตุรมุข นอกจากนี้ทรงให้สร้างพระอาราม เพื่อ
ประดิษฐานพระพุทธรูปจัตุรมุขจ าลองส าหรับเคารพบูชา ซึ่งเข้าใจว่าพระอารามนี้หมายถึงการสร้าง
พระวิหารนั่นเอง และแม้ว่าอาคารในปัจจุบันนี้ได้รับการซ่อมแซมมาโดยตลอดก็ตาม แต่การวาง
แผนผังของอาคารก็ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ (ภาพที่ 3) 

 

 
ภาพที่ 3: การวางแผนผังของวัดพนม 

 

แต่ในสมัยต่อมาพระวิหารได้กลายเป็นอาคารท่ีมีหน้าท่ีส าคัญกว่าเจดีย์ เพราะประชาชนเขมร
เช่ือว่าหน้าท่ีของพระวิหารมีความเท่าเทียมกับเจดีย์ กล่าวคือเป็นสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป
เช่นเดียวกัน70 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้พระวิหารกลายเป็นอาคารประธานของวัดและมีบทบาทมากยิ่งขึ้น
กว่าเดิม โดยขนาดของอาคารนั้นก็มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วย ตามปกติแล้วแผนผังของพระวิหารจะ
ถูกก าหนดให้อยู่บริเวณตรงกลางพื้นท่ีของวัดและมีขนาดใหญ่ และเป็นอาคารท่ีมีการประดับตกแต่ง
สวยงามท่ีสุด ท้ังนี้เพื่อให้พระวิหารเป็นศูนย์กลางของจักรวาลซึ่งเป็นสถานท่ีประทับของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าเช่นเดียวกันกับคติการสร้างเจดีย์ในสมัยนั้น โดยช่างในสมัยต่อมาได้น าเอาเจดีย์ประจ ามุมท่ี

                                         
70 ภู สุเจีย, ต าราของอาคารภายในบริเวณวัดอาราม, (พนมเปญ: สถาบันพุทธศาสนบัณฑิต, 2001), 10-13. (ភូ្ សុជា, 

កបួ ៃខ្នន ត្នៃ ា្ំណ្ង់កន ុងររទិវណ្វត្តអារាម្ (ភ្ន ំពេញ : វវទិ្យាស្ថា នេុទ្យធស្ថសនបណិិរយ, 2001), 10-13.) 
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เคยประดับอยู่ตามมุมของเจดีย์ประธานมาวางตามมุมของพระวิหารแทน ดังนั้นแผนผังของพระวิหาร
ในสมัยหลังนี้จึงมีการสร้างเจดีย์ประจ ามุมท้ัง 4 เพื่อท าให้พระวิหารมีความพิเศษยิ่งขึ้นไปอีก 

รูปแบบแผนผังแบบนี้พบได้ท่ัวไปในอาคารพระเมรุของพระมหากษัตริย์กัมพูชาและเมรุของ
ประชาชนท่ัวไป เป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่า ผังของเมรุคือเป็นการจ าลองจักรวาล โดยมีเมรุใหญ่ต้ังอยู่
ตรงกลางเปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุ มีเมรุบริวารอยู่ตามบริเวณมุมท้ังส่ี ซึ่งหมายถึงทวีปท้ังส่ีท่ีอยู่รอบ
เขาพระสุเมรุ71 นอกจากประเทศกัมพูชาแล้ว แผนผังในลักษณะท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นท่ีรู้จักอย่าง
กว้างขวางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะบริเวณภาคพื้นทวีป 

ส าหรับการสันนิษฐานในประเด็นท่ีสองท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีมาของการวางเจดีย์ตามมุม ท้ังส่ีของ
พระวิหารและพระอุโบสถ น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากการวางแผนผังพุทธาวาสในศิลปะไทย ซึ่งการวาง
เจดีย์ประจ ามุมท้ัง 4 รอบพระวิหารและพระอุโบสถมีความนิยมมากในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
โดยเฉพาะวัดท่ีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 3 รูปแบบของเจดีย์ประจ ามุมท่ีนิยมน าไปประดับตามมุมท้ัง 4 
ของพระวิหารและพระอุโบสถในสมัยรัชกาลท่ี 3 สามารถจ าแนกถึง 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกเป็นกลุ่ม
เจดีย์ทรงเครื่อง มักจะพบในบรรดาวัดท่ีมีมาต้ังแต่สมัยอยุธยาต้อนปลายและได้ได้รับการบูรณะในต้น
สมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลท่ี 3 ตัวอย่างเช่น วัดราชสิทธารามฯ วัดดุสิดารามฯ วัด
ใหม่เทพนิมิตฯ เป็นต้น ส่วนกลุ่มท่ี 2 เป็นประเภทเจดีย์ทรงปรางค์ท่ีนิยมท าเป็นท่ัวไปในสมัยรัชกาลท่ี 
3 ตัวอย่างเช่น วัดเทพธิดารามฯ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตารามมหาวิหาร วัดบางขุนเทียนนอก เป็น
ต้น ส่วนกลุ่มท่ี 3 เป็นประเภทเจดีย์ทรงถะจีน ซึ่งเข้าใจว่ามีวิวัฒนาการท่ีสืบทอดมาจากการประดับ
เจดีย์ทรงปรางค์และมักจะพบตามวัดท่ีสร้างใหม่ในสมัยรัชกาลท่ี 372 

ลักษณะการวางแผนผังดังกล่าวนี้สันนิษฐานว่าน่าจะมีมาแล้วในเมืองพระตะบองต้ังแต่สมัยรัช
การท่ี 3 โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ให้ข้อมูลว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้
โปรดเกล้าฯ ให้แม่ทัพไทยคนหนึ่งช่ือ เจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) เข้ามาจัดการดูแลความสงบ
เรียบร้อยภายในเมืองพระตะบองเมื่อปีพ.ศ. 237973 เนื่องจากปัญหาทางการเมืองกับญวนท่ีพยายาม
จะแทรกซึมอ านาจทางการเมืองของสยามท่ีเมืองพระตะบอง เพราะเมืองพระตะบองเป็นประตูหน้า
ด่านท่ีส าคัญของการเดินทัพของไทยเพื่อรบกับเขมรและญวน74  โดยในขณะท่ีเจ้าพระยาบดินเดชา 

                                         
71 ซีร็อง เลง และ ณัฐผล จันทร์งาม, “พระราชพิธีพระบรมศพพระมหากษัตริย์กัมพูชา” ใน  เสด็จสู่แดนสรวง: ศิลปะ 

ประเภณีและความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ, พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ (กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม, 
2560), 364-366.  

72 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ง่านช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ (กรุงเทพ มติชน, 2551), 41-56.  
73 เจ้าพระยาทิพากรวศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรม

และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2538), 70.  
74 TAUCH CHHUONG, Battambang During the Time of the Lard Governor, 20. 
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(สิงห์) มาต้ังทัพท่ีเมืองพระตะบองก็ได้สร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ ภายในเมืองพระตะบองอีกด้วย ส่ิงส าคัญ
ท่ีแสดงให้เห็นว่า น่าจะเป็นความนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 3 คือ การใช้เจดีย์ทรงเครื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบ
หนึ่งท่ีนิยมในสมัยนี้และน ามาสร้างเป็นเจดีย์บริวาร เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีก าหนดได้ว่าเป็นรูปแบบท่ีรับมา
จากสยาม 

ท้ังนี้อาจสันนิษฐานในอีกแง่หนึ่งได้ว่า ระบบการวางแผนผังนี้อาจจะน าเข้ามาในภายหลัง ซึ่งอยู่
ในระหว่างการปกครองของสยามท่ีผู้น าหรือขุนนางของเมืองพระตะบอง หรือช่าง ได้เดินทางมาสยาม 
เนื่องจากต้องน าเครื่องบรรณาการมาถวายพระมหากษัตริย์ไทย จึงท าให้คนเหล่านี้ได้มาเห็นรูปแบบ
แผนผังของบรรดาพระอารามหลวงในกรุงเทพฯ และได้แรงบันดาลใจกลับไปสร้างและวางผังวัดใน
เมืองพระตะบองให้มีลักษณะใกล้เคียงกับผังพระอารามหลวงในศิลปะไทยก็เป็นได้ 

ผังพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดท่ีพระตะบองท่ีได้รับมรดกสืบทอดต่อมาท่ีเกี่ยวข้อง
กับคติศูนย์กลางจักรวาล หรือการจ าลองจักรวาล โดยผ่านการจัดรูปแบบผังของเขตพุทธาวาสนั่นเอง 
ถ้ากลับไปดูเรื่องของความงามนั้น จะสังเกตเห็นว่า การจัดผังแบบนี้ เป็นรูปแบบผังท่ีได้รับความนิยม
มากในบรรดาประเทศใกล้เคียง เช่น ประเทศไทย ประเทศพม่า เป็นต้น ลักษณะองค์ประกอบนี้
สันนิษฐานว่าน่าจะมีท่ีมา 2 ท่ีมาด้วยกันคือ ท่ีมาแรกน่าจะเป็นการสืบทอดอย่างต่อเนื่องมาจากระบบ
การวางแผนผังของอาคารสถาปัตยกรรมของเขมรเอง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากคติศูนย์กลางจักรวาล
ของวัฒนธรรมอินเดีย โดยคติศูนย์กลางจักรวาลหรืการจ าลองจักรวาลเป็นคติท่ีฝังรากลึกในความคิด
และความเช่ือของชาวเขมร ส่วนการสันนิษฐานท่ีสองนั้นคาดว่า น่าจะเป็นอิทธิพลของระบบแผนผัง
ของศิลปะไทยท่ีได้เขามามีบทบาทในช่วงรัชกาลท่ี 3 หรืออาจจะเข้ามาผ่านชนช้ันผู้น าของเมืองพระ
ตะบองท่ีเดินทางเข้ามาสยามบ่อยครั้ง โดเฉพาะการเดินทางเข้ามาส่งเครื่องบรรดาการถวาย
พระมหากษัตริย์ไทยเป็นประจ า จึงท าให้ได้พบเห็นบรรดาพระอารามหลวงต่างๆ และท าให้ได้รับแรง
บันดาลใจไปสร้างวัดท่ีพระตะบองก็เป็นได้ ซึ่ ง การว่าแผนผังดังกล่าวเป็นระบบแผนผังของ
สถาปัตยกรรมเขมรสมัยเมืองพระนครท่ีได้ถ่ายทอดไปยังประเทศไทยต้ังแต่สมัยอยุธยาจนมาถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น (ร. 3) และน่าจะได้ส่งกลับมายังเมืองพระตะบองอีกครั้งหนึ่ง 

1.2 องค์ประกอบอาคาร 

1.2.1 ฐานของอาคาร 

โดยกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด และเป็นกลุ่มอาคารท่ีมีระเบียงล้อมรอบ  
จึงท าให้มีการใช้ระบบฐาน 2 ประเภทต่างกันคือ ฐานเรือนของตัวอาคาร และฐานพาไลท่ีมีหน้าท่ีรับ
น้ าหนักของเสาระเบียง ฐานของกลุ่มอาคารนี้มีลักษณะเรียบง่ายและไม่มีความซับซ้อนเท่าใดนัก ถ้า
เปรียบเทียบกับฐานของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงท่ีมีระเบียงเช่นเดียวกัน โดยลักษณะ
รายละเอียดของฐานพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดดังต่อไปนี้ 
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ฐานพาไล 

ฐานพาไลเป็นฐานท่ีมีหน้าท่ีรองรับน้ าหนักของเสาพาไลและหลังคาปีกนกของอาคาร 
ลักษณะของฐานพาไลผสมผสานขึ้นโดยองค์ประกอบสถาปัตยกรรม เช่น ในด้านใต้สุดของฐานเป็น
ฐานหน้ากระดาน ซึ่งข้างบนฐานหน้ากระดานนั้นเป็นฐานบัวคว่ าและบัวหงายตรงกลางท าเป็นท้องไม้
ยกสูง  และในระหว่างท้องไม้นั้นมีการประดับเป็นลายกระจกจีน หรือเป็นแผ่นนูนต่ าในทรงส่ีเล่ียมผืน
ผ้าเรียบ ๆ ส่วนด้านบนสุดบรรจบด้วยฐานหน้ากระดาน 2 ช้ันซ้อนทับกัน ลักษณะรูปทรงของฐาน
พาไลท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นรูปแบบฐานพื้นฐานในสถาปัตยกรรมท่ัวไป ส่วนการประดับตกแต่ง
ลายกระจกจีนหรือแผ่นส่ีเหล่ียมผืนผ้านั้น น่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนหรือศิลปะตะวันตก (ภาพ
ที่ 4 และภาพที่ 5) 

 

 
ภาพที่ 4: ฐานพาไลพระอุโบสถวัดส าโรงคนง 
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ภาพที่ 5: ฐานพาไลพระอุโบสถวัดโพธ์ิเวียล ท่ีมาของภาพ EFEO ถ่ายเมื่อปี 1935 

ฐานเรือน 
ฐานเรือน หมายถึง องค์ประกอบสถาปัตยกรรมชนิดหนึ่งท่ีมีหน้าท่ีรองรับตัวเรือนของอาคาร

ประธาน ซึ่งลักษณะของฐานเรือนของกลุ่มอาคารวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดนั้น มีความ
ใกล้เคียงกับฐานพาไลเป็นอย่างมาก รูปแบบของฐานเรือนนั้นเป็นฐานบัวคว่ าบัวหงาย หรือช่างไทย
บางกลุ่มเรียกกันว่าฐานบัว ท่ีมีท้องไม้ยกสูง บริเวณตรงกลางของท้องไม้นั้นอาจมีการประดับเป็นลาย
กรอบส่ีเหล่ียมหรือไม่มีก็ได้ ถัดไปเป็นลูกแก้วขนาดใหญ่รองรับฐานบัวคว่ าท่ีเป็นฐานของเสาอิง  
นอกจากนี้ตรงบริเวณด้านล่างของเสาอิงยังมีการยกเก็จยื่นออกมาจากพื้นของฐานเพื่อรองรับเสาอิง 
ซึ่งเป็นลักษณะรูปแบบท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการรับอิทธิพลตะวันตกมาผสมผสานแล้ว โดยสอดคล้องกับ
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้น ท่ีมหาอ านาจตะวันตกเริ่มขยายอ านาจของเข้ามาในดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ส่วนรูปแบบของฐานเรือนของพระวิหารและพระอุโบสถกลุ่มนี้จะส่ง
อิทธิพลให้กับกลุ่มพระวิหารและอุโบสถอื่น ๆ และมีพัฒนาการทางรูปแบบท่ีซับซ้อนมากกว่าเดิม 
(ภาพที่ 6 และภาพที่ 7) 
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ภาพที่ 6: ฐานเรือนพระอุโบสถวัดส าโรงคนง 

 
ภาพที่ 7: ฐานเรือนพระอุโบสถวัดโพธ์ิเวียล ท่ีมาของ

ภาพ EFEO ถ่ายเมื่อปี 1935 
 

1.2.2 เสา และบัวหัวเสา 

ลักษณะโครงสร้างอาคารของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด ล้วนมีโครงสร้างท่ี
มีระเบียงล้อมรอบพระอุโบสถ ซึ่งท าให้เกิดการใช้ระบบเสา 3 ชนิดด้วยกัน เช่น เสาร่วมใน เสาอิง  
หรือช่างบางกลุ่มเรียกว่าเสาติดผนัง และเสาพาไล  ในท่ีนี้จะศึกษาเพียงรูปแบบของเสาอิงหรือเสาติด
ผนัง และเสาพาไลของพระวิหารและพระอุโบสถเท่านั้น โดยจะไม่กล่าวถึงองค์ประกอบภายในอื่นๆ 
โดยเสาแต่ละชนิดมีรูปแบบรายละเอียดดังนี้ 

เสาพาไล ลักษณะรูปทรงของเสาพาไลของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดมี
ลักษณะท่ัวไปเป็นทรงส่ีเหล่ียมต้ังอยู่บนฐานพาไล ตรงแต่ละมุมของเสาเป็นมุมลบเหล่ียม ซึ่งมีรูปทรง
เป็นค้ิวบัวเล็กน้อย และตรงบริเวณปลายเสาประดับเป็นบัวหัวเสาท่ีเป็นบัวหงายท่ีมีลักษณะเรียบง่าย 
และมีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องในศิลปะเขมร ดังท่ีปรากฏตามสถาปัตยกรรมท่ีเป็นปราสาทหิน    
เสาพาไลในลักษณะดังกล่าวนี้พบท่ีพระอุโบสถวัดส าโรงคนง พระวิหารวัดโนเรียธิบดี เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามมีลักษณะรูปแบบของเสาพาไลอีกประเภทหนึ่งท่ีปรากฏท่ีพระอุโบสถวัดโพธิ์เวียล ซึ่งสันนิษฐาน
ว่าอาจจะพัฒนามาจากรูปแบบของเสาพาไลในของพระอุโบสถวัดส าโรงคนง  เสาพาไลท่ีพระอุโบสถ
วัดโพธิ์เวียลมีรูปทรงเป็นเสาส่ีเหล่ียมค่อนข้างส่ีเหล่ียมผืนผ้า ตรงบริเวณปลายเสาไม่มีการประดับ
ลวดลาย แต่ส่ิงท่ีเพิ่มเติมมานั้น คือตอนกลางของเสาท่ีหันออกจากตัวเรือนพระอุโบสถมีการประดับ
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เป็นเสาอิงขนาดเล็กท่ีลอยออกมาจากเสาพาไลอีกทีหนึ่ง โดยตรงบริเวณปลายเสาและเชิงเสามีการ
ประดับลวดลายท่ีเป็นบัวหัวเสาและบัวเชิงเสา ส่วนด้านตรงกลางของเสาอิงนั้นมีการประดับเป็นลาย
กรอบส่ีเหล่ียมท่ีเป็นรูปแบบการประดับตกแต่งแบบศิลปะตะวันตก (ภาพที่ 8) 

 
 

 
 
เสาอิง ในกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดมีเพียงพระอุโบสถวัดโพธิ์เวียลหลัง

เดียวที่มีการท าเป็นเสาอิง ซึ่งมีลักษณะรูปทรงขององค์ประกอบดังนี้ คือเป็นเสาท่ีติดกับผนังด้านนอก
ของตัวเรือน ต้ังอยู่บนฐานเรือนอยู่ในทรงส่ีเหล่ียม ตรงบริเวณเชิงเสาท าเป็นฐานบัวคว่ ารองรับ ส่วน
ด้านปลายไม่มีการประดับตกแต่งใด ๆ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้จะส่งอิทธิพลให้กลุ่มพระวิหารและพระ
อุโบสถท่ีมีมุขประเจิดซึ่งสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส (ภาพที่ 7) 

1.2.3 ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง 

ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นช่อง
เปิดท่ีมีหน้าท่ีหลักเป็นทางเข้าทางออกของอาคารและเป็นท่ีระบายอากาศของอาคารด้วย ดังนั้นการ
วางต าแหน่งของช่องประตูและช่องหน้าต่างมักจะวางตรงต าแหน่งท่ีส าคัญของอาคาร  และเป็น
รูปแบบท่ีพบอยู่โดยท่ัวไป  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประตูและหน้าต่างมีการประดับตกแต่งลวดลายต่างๆ
อย่างสวยงาม โดยเฉพาะถ้าเป็นศาสนสถานหรืออาคารท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การ

 ภาพท่ี 8: เสาพาไลพระอุโบสถวัดโพธิ์เวียล 
ท่ีมาของภาพ EFEO ถ่ายเมื่อปพี.ศ. 2478 
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ประดับตกแต่งนั้นจะมีความงดงามมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังมีการซ่อนคติสัญลักษณ์อยู่ภายใต้การประดับ
ตกแต่งนี้ด้วย75 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้งานประดับตกแต่งท่ีเป็นซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างกลายเป็นงาน
ประณีตประเภทหนึ่งท่ีได้รับการยกย่อง และมักจะเป็นท่ีแสดงให้เห็นถึงฝีมือของช่างแต่ละกลุ่ม 

ส่วนซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดท่ีเมืองพระ
ตะบองนั้น มีพัฒนาการรูปแบบการประดับตกแต่งเป็น 2 ระยะเวลาด้วยกันคือ ระยะท่ี 1 เป็น
ระยะแรกท่ีศิลปะไทยได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในเมืองพระตะบองพร้อมกับอิทธิพลทางการเมือง ระยะท่ี 
2 เป็นระยะท่ีอิทธิพลศิลปะไทยเข้ามีบทบาทอย่างเต็มท่ี ลักษณะรูปแบบของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง
ระยะแรกมีความเรียบง่ายเป็นอย่างมาก ไม่มีการประดับตบแต่งลวดลายใด ๆ ตัวอย่างเช่น พระ
อุโบสถวัดส าโรงคนง76 และพระวิหารวัดโนเรียธิบดี เป็นต้น 

ลักษณะรูปแบบของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างในระยะท่ี 2 มีความซับซ้อนมากกว่าระยะแรก
เป็นอย่างมาก ซึ่งมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 2 อย่างด้วยกันคือกรอบวงกบและลายของกรอบ
วงกบ ในส่วนท่ีเป็นรูปแบบและลักษณะทางสถาปัตยกรรมนั้น ตรงบริเวณท่ีเป็นกรอบวงกบจะเป็น
งานปูนปั้นในทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า ประกอบด้วยลายกรอบซุ้มในลักษณะแบบกรอบซุ้มประตูปราสาท
เขมร โดยลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นเอกลักษณ์ของกรอบประตูในศิลปะเขมร ด้านนอกของลายกรอบ
เป็นลายพันธุ์พฤกษาพันกันอย่างต่อเนื่อง ด้านบนของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างมักจะประดับเป็นลาย
ใบไม้ล้วนพันกันเป็นทรงกรวยแหลม ท าเป็นลวดลายพรรณพฤกษาไม่ได้ท าเป็นซุ้มทรงปราสาทยอด
หรือซุ้มบันแถลง งานลักษณะนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 3 และใช้มาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 4 เรียกว่า 
“ลายนอกอย่าง” หรือ “ลายอย่างเทศ” จุดท่ีน่าสนใจท่ีปรากฏในงานประดับตกแต่งในซุ้มประตูใน
ระยะนี้คือ การน าเครื่องหมายแทนราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นรูปพานท่ีรองรับพระขรรค์ชัยศรี และรูปตรีศูล
ประกอบกับจักร ตัวอย่างคือ ซุ้มจระน าของผนังสกัดหลังของพระอุโบสถวัดโพธิ์เวียล (ภาพที่ 9) การ
น าสัญลักษณ์เครื่องหมายแทนราชวงศ์จักรีท่ีเป็นรูปตรีศูลกับจักรมาประดับท่ีอาคารสถาปัตยกรรมใน
ศิลปะไทยเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งการ
ประดับรูปสัญลักษณ์ดังกล่าว ก็ได้น ามาประดับตามอาคารศาสนสถานในเมืองพระตะบองใน
ระยะเวลาเดียวนี้เช่นกัน และยังมีปรากฏอยู่ตามวัดต่างๆ ต่างอีกหลายแห่งในเมืองพระตะบอง 

                                         
75 สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของซุ้มประตู-หน้าต่างไทย (กรุงเทพ: คณะสถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 77. 
76 ซุ้มหน้าต่างของพระอุโบสถวัดส าโรงคนง ปัจจุบันเป็นงานประดับตกแต่งที่ท าขึ้นมาใหม่หลังจากได้รับความเสียหาย

ในสมัยเขมรแดงในช่วงพ.ศ. 2518 - 2522 ซ่ึงพระอุโบสถหลังน้ีได้ใช้เป็นคุกคุมขังนักโทษของเขมรแดง 
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ภาพที่ 9: ซุ้มจระน าด้านผนังสกัดหลังของพระอุโบสถวัดโพธ์ิเวียล77 

ท่ีมาของรูปแบบซุ้มประตู-หน้าต่างในระยะท่ี 2 สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลรูปแบบของ
ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างในศิลปะไทย ลักษณะการประดับตกแต่งซุ้มประตูและหน้าต่างด้วยลาย
ดอกไม้ใบไม้ท่ีช่างไทยเรียกกันว่า “ลวดลายอย่างเทศ” ได้เกิดขึ้นในศิลปะไทยต้ังแต่ช่วงรัชกาลท่ี 3 ซึ่ง
เป็นการปรับเปล่ียนจากรูปแบบด้ังเดิมท่ีเป็นงานแบบประเพณีนิยมท่ีเป็นหน้าบันหรือปราสาทยอด 
ลายท่ีนิยมน ามาประดับในช่วงนี้มักจะเป็นลายใบไม้และดอกไม้เป็นกลุ่มลายดอกโบต๋ัน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นอิทธิพลศิลปะจีน ประตูและซุ้มหน้าต่างท่ีเป็นงานประดับลวดลายอย่างเทศได้สืบทอดไปยังงานใน
สมัยรัชกาลท่ี 4 เช่นเดียวกัน ในสมัยรัชกาลท่ี 4 ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างในลักษณะนี้ได้มีพัฒนาการ
ครั้งส าคัญอีกช้ันหนึ่งคือการนิยมน าตราพระบรมราชสัญลักษณ์มาประดับตรงกลางซุ้ม และการนิยม
น าลายใบอะแคนตัสมาประดับมายิ่งขึ้น ตัวอย่างซุ้มประตูพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร เป็นต้น 78 ซุ้ม

                                         
77 ที่มาของภาพ Madeleine Giteau, Iconographic du Cambodge Post-Angkorien, (Paris: Ecole Française 

D’extreme-Orient, 1975), 462. 
78  ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวความคิดที่ปรับเปลี่ยน 

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2556), 194-196. 
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ประตูและซุ้มหน้าต่างในลักษณะนี้ยังมีการท ายังต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 และยังคงใช้ลาย
อย่างเทศท่ีเป็นใบอะแคนตัสแบบตะวันตกแต่การนิยมท ามีการลดลง ซึ่งในท่ีสุดก็ได้หายไปและ
กลับมามีบทบาทใหม่ในสมัยรัชกาลท่ี 979 

จากหลักฐานท่ีปรากฏให้เห็นถึงการน าเครื่องหมายแทนราชวงศ์จักรีมาประดับบนซุ้มต่าง ๆ 
และโครงสร้างของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างท่ีลักษณะการใช้ลายประดับอย่างเทศ เป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงการเข้ามาของอิทธิพลศิลปะไทยอย่างชัดเจนในวงการงานช่างพระตะบอง ซึ่งอาจจะเข้ามามี
บทบาทพร้อมกับการขยายอ านาจทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ
อาจจะได้เข้ามาแล้วต้ังแต่สมัยรัชกาลก่อนหน้านี้ ท่ีนิยมใช้รูปแบบซุ้มชนิดนี้ อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของช่างท้องถิ่นคือการท ากรอบวงกบในรูปแบบกรอบซุ้มประตูของปราสาทในวัฒนธรรม
เขมร จึงท าให้รูปแบบของซุ้มมีความแตกต่างจากรูปแบบซุ้มในศิลปะไทยและมีรูปแบบเฉพาะของตน 

1.2.4 หน้าบัน 

หน้าบันเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมชนิดหนึ่งท่ีช่างให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ด้วย
เหตุว่าหน้าท่ีใช้งานของหน้าบันเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสามารถกันแดดกันฝนท่ีเข้าไปภายในอาคารได้ 
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมชนิดนี้ มักจะสร้างเป็นเครื่องไม้หรือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีก่อด้วยอิฐปิดตรง
บริเวณด้านบนสุดของผนังท่ีติดหลังคาด้านบนท่ีเป็นหน้าจ่ัว ส่วนในด้านการประดับตกแต่งของหน้า
บัน สังเกตได้ว่าเป็นงานท่ีมีความประณีตศิลป์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีเป็นจุดเด่นท่ีสุด ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสะดุดตาสามารถเห็นองค์ประกอบนี้ได้
อย่างง่ายดาย ดังนั้นส าหรับการตกแต่งตรงบริเวณหน้าบันช่างมักจะเอาใจใส่เป็นพิเศษ จึงสังเกตเห็น
ได้ว่าตรงบริเวณหน้าบันมักจะเป็นงานไม้แกะสลักหรืองานปั้นปูนท่ีประดับด้วยลวดลายต่าง ๆ ในเชิง
สัญลักษณ์หรืออาจจะเป็นภาพเล่าเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับด้านศาสนา ประติมากรรมเล่า
เรื่องพุทธประวัติ หรือในวรรณคดี80 

ในงานช่างเขมรโดยเฉพาะการเรียกองค์ประกอบต่าง ๆ ในศัพท์ช่างเขมรมักจะรู้จักหน้าบันใน
ค าว่า “โฮ – เจียง” (កហាជាង) ซึ่งมีลักษณะรูปทรงท่ัวไปเหมือนกับรูปแบบหน้าบันในสถาปัตยกรรม
ไทย ได้แก่ เป็นเครื่องบังท่ีมีรูปทรงสามเหล่ียมท่ีมีความคล้ายคลึงกับหูช้าง วางตรงบริเวณด้านล่างของ
ปลายหลังจ่ัว มีการประดับตกแต่งเป็นงานไม้แกะสลักหรืองานปูนปั้น เป็นต้น จากพจนานุกรมภาษา
เขมรฉบับสมเด็จพระสังฆราช จวน นาต ของสถาบันพุทธศาสนบัณฑิตได้ให้รายละเอียดว่า ค าว่า “โฮ 
– เจียง” นี้เป็นค ายืมมาจากภาษาไทยในค าว่า “หูช้าง” เนื่องจากลักษณะรูปทรงขององค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมนี้เป็นรูปสามเหล่ียมใกล้เคียงกับหูของช้าง แต่ถ้าสังเกตความหมายของรูปศัพท์แต่

                                         
79  สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของซุ้มประตู-หน้าตางไทย, 337. 
80 อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : การพิมพ์สตรีสาร, 2521), 16-18.  



  43 

ละค าจะเห็นได้ว่าค าว่า “โฮ – เจียง” มาจากค าว่า โฮ + เจียง ซึ่งค าว่า “โฮ” นั้นแปลว่า  มนเทียร 
หรืออาคารใหญ่81 ส่วนค าว่า “เจียง” หมายความว่า ช่าง จึงกล่าวได้ว่าความหมายของค าดังกล่าวนี้
แปลว่า มนเทียรของช่าง ซึ่งอาจจะหมายถึงสถานท่ีท่ีช่างแสดงฝีมือของตนก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าจะแปลว่าหูช้าง หรือแปลว่ามนเทียรของช่างก็ดี ท้ังสองความหมายยังแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของหน้าบันท่ีเป็นจุดเด่นท่ีช่างมักจะแสดงฝีมือของตนเสมอ  กล่าวได้ว่าเป็นองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความงดงามเป็นพิเศษ 

หน้าบันของพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดท่ีเมืองพระตะบอง ล้วนเป็นงานเครื่องไม้
แกะสลักประดับกระจกและลงรักปิดทอง ลักษณะของลายท่ีนิยมน ามาประดับส่วนมากเป็นลายดอก
โบต๋ันแบบจีน (ภาพที่ 10 และภาพที่ 11) ซึ่งเป็นลายแม่ต้ังอยู่บริเวณตรงกลางของหน้าบัน ใน
บางครั้งมีปรากฏรูปพานรองรับลายดอกบัวก็มี (ภาพที่ 12) ล้อมรอบลายดอกโบต๋ันมีประดับด้วยลาย
พันธุ์พฤกษาท่ีเป็นลายเทศเต็มพื้นท่ี บางท่ีท าเป็นลายในรูปผ้าประดับอาคารหรือเรียกว่าผ้าผูกรั้ว
รองรับลายดอกโบต๋ันก็มี ด้านล่างของขอบหน้าบันรองรับด้วยกระจังฐานพระ ท่ีประกอบด้วยลาย
กระจังปฏิญาณท่ีเรียงกันเป็นแถวรองรับด้วยฐานหน้ากระดาน ซึ่งประดับด้วยลายประจ ายามก้ามปู 
ด้านล่างสุดของกระจังฐานพระประดับเป็นลายสาหร่ายรวงผ้ึง ในบางกรณีมีการประดับรูปครุฑยุด
นาคและยักษ์ท่ีก าลังแบกตัวหน้าบันด้วย เช่นกรณีของหน้าบันพระวิหารวัดโกร์ (វតតគរ) (หลังเก่า) เป็น
ต้น (ภาพที่ 13) โดยลักษณะหน้าบันท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้เป็นลักษณะเฉพาะของหน้าบันท่ีเกิดขึ้นและ
นิยมท่ีสุดในกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด ซึ่งในระยะเวลาต่อมาการท าหน้าบันโดย
เครื่องไม้และประดับตกแต่งโดยลายดอกโบต๋ันไม่ได้รับความนิยมนักและในท่ีสุดก็สูญหายไป และ
กลับไปนิยมท าหน้าบันท่ีเป็นงานปูนปั้นแทน กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดท่ีมีหน้าบัน
ในลักษณะดังกล่าวนี้ได้แก่ พระอุโบสถวัดโพธิ์เวียล พระวิหารวัดโนเรียธิบดี และพระอุโบสถวัดส าโรง
คนง เป็นต้น 

                                         
81 บรรจบ พันธุเมธา, พจนานุกรมเขมร – ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เล่ม 1-5 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เลี่ยงเซีย

งจงเจริญ, 2516), 500.   



  44 

 
ภาพที่ 10: รูปหน้าบันพระอุโบสถวัดส าโรงคนง 

 
ภาพที่ 11: รูปหน้าบันพระอุโบสถวัดโพธ์ิเวียล ที่มาของภาพ Pura. 
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ภาพที่ 12: รูปหน้าบันพระวิหารวัดโนเรียธิบดี, ที่มาของภาพ EFEO ถ่ายเมื่อปีพ.ศ. 2478 

 
ภาพที่ 13: รูปหน้าบันพระวิหารวัดโกร์, ที่มาของภาพ EFEO ถ่ายเมื่อปีพ.ศ. 2478 

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวข้องกับช่ือเรียกของประเภทอาคารท่ีมีมุขประเจิดในด้านประวัติ
ศาสตร์ศิลปะเขมรว่า เป็นการเรียกช่ือตามศัพท์สถาปัตยกรรมของงานช่างไทย ดังนั้นหน้าบันท่ีเป็นมุข
ประเจิดน่าจะมีความสัมพันธ์กับมุขประเจิดในศิลปะไทยไม่มากก็น้อย การออกแบบอาคารในลักษณะ
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ท่ีเป็นมุขประเจิดเกิดขึ้นมาแล้วในศิลปะไทยต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งปรากฏหลักฐานท่ีศาลา
การเปรียญของวัดใหญ่สุวรรณราม จังหวัดเพชรบุรี และยังมีปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังอีกด้วย 
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการสร้างอาคารท่ีเป็นมุขประเจิดน้อยลง แต่ในช่วงรัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) เริ่มมีการสร้างพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดขึ้น แต่
คงเป็นพระอุโบสถขนาดเล็กอยู่นอกเมืองหลวง ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถวัดกวิศาราม เป็นต้น ซึ่งเป็น
วัดท่ีไม่ค่อยมีความส าคัญมากนัก ต่อมาในช่วงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลท่ี 5) เป็นต้นมานั้น การสร้างอาคารท่ีมีมุขประเจิดได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน
ระดับเจ้านาย ตัวอย่างเช่น พระท่ีนั่ งราชกรัณย์สภาในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นพระท่ีนั่ง ท่ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ีประชุมปรึกษาราชการ 
ในขณะท่ีพระองค์เสด็จประพาสยุโรปเมื่อพ.ศ. 244082 นอกจากนี้ยังมีพระท่ีนั่งทรงธรรมท่ีวัดเบญจม
บพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารท่ีสร้างขึ้นโดยพระนางเจ้าสว่างวัฒนา ทรงสร้างเพื่อบ าเพ็ญพระราช
กุศลอุทิศแด่เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศสยามมุกุฎราชกุมาร และต่อมารัชกาลท่ี 5 ทรงใช้พระท่ีนั่งนี้เป็นท่ี
ประทับทรงศีลในวันอุโบสถศีล83 ดังนั้นการสร้างอาคารท่ีมีมุขประเจิดท่ีเมืองพระตะบอง น่าจะได้รับ
อิทธิพลมาจากศิลปะไทยในช่วงท่ีเมืองพระตะบองเป็นเมืองขึ้นของสยาม ซึ่งมีบทบาทการเมืองเป็น
อย่างมากในรัชกาลท่ี 5 

ในส่วนท่ีเป็นการประดับตกแต่งลวดลายดอกไม้ใบไม้ท่ีเป็นลายดอกโบต๋ัน ซึ่งเป็นลายส าคัญ
ประดับตรงกลางหน้าบันของอาคารมีหน้าท่ีเป็นลายแม่ได้มีมาแล้วต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 3) ซึ่งเป็นการน าศิลปะจีนมาผสมผสานกับศิลปะไทย และการผสมผสานนี้
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยช่างไทยเรียกลักษณะการประดับแบบนี้ว่าเป็นแบบพระราชนิยม 
การประดับลวดลายดอกโบต๋ันขนาดใหญ่บนหน้าบันพบครั้งแรกท่ีหน้าบันพระอุโบสถวัดเฉลิมพระ
เกียรติ ซึ่งเป็นงานก่ออิฐถือปูนประดับด้วยกระเบื้องเคลือบท่ีเป็นเอกลักษณ์ และความงดงามของ
ศิลปะท่ีเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 384 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการน าลายดอก
โบต๋ันมาเป็นแม่ลายของการประดับตกแต่งบนหน้าบันเริ่มมีความนิยมลดน้อยลง เพราะในช่วงนี้นิยม
น าสัญลักษณ์แทนพระองค์มาประดับตรงกลางหน้าบัน และใช้ลายดอกโบต๋ันขนาดใหญ่เป็นลาย

                                         
82 ม.ร.ว. แม่งนน้อย ศักดิศรี และคณะ, สถาปัตยกรรมในพระบรมราชวัง (กรุงเทพฯ : ส านักราชเลขาธิการ, 2531), 

43-44.  
83 สุริยา รัตนกุล, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร เล่ม 3 (นครปฐม : วิทยาลัยศาสนาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2552), 184-185.  
84 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, รายงานการวิจัยเรื่องพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระราชศรัทธาปณิธานในการ

สถาปนาวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 71-73.   
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ล้อมรอบรูปสัญลักษณ์แทนพระองค์ ตัวอย่างเช่น หน้าบันพระวิหารพระศาสดารามวัดบวรนิเวศฯ 
และหน้าบันพระอุโบสถวัดโสมนัส เป็นต้น 

การน าลายดอกโบต๋ันมาเป็นองค์ประกอบหลักของลายประดับตกแต่งท่ีหน้าบันของกลุ่มพระ
วิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด น่าจะเป็นการรับอิทธิพลจากความนิยมในศิลปะไทยท่ีนิยมท ากัน
อย่างแพร่หลายในสังคมไทย การเข้ามาของลายดอกโบต๋ันท่ีผสมกับลายพันธุ์พฤกษาน่าเริ่มมีมาต้ังแต่
สมัยรัชกาลท่ี 3 หรือช้าสุดอาจจะอยู่ในช่วงรัชกาลท่ี 4 ซึ่งมีปรากฏหลักฐานงานศิลปกรรมท่ีเป็นเจดีย์
ทรงเครื่องตามแบบศิลปะในสมัยรัชกาลท่ี 3 ตรงบริ เวณด้านหน้าของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว 
เป็นต้น ประการนี้มีความสอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เจ้าพระยาบดินทรเดชา
(สิงห์) ได้ยกทัพเข้ามาจัดการความสงบเรียบร้อยในเมืองพระตะบองเมื่อปีพ.ศ. 2379 และได้สร้าง
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณเมืองพระตะบองด้วย 

ความนิยมประดับลายดอกโบต๋ันและลายพันธุ์พฤกษาในบริเวณเมืองพระตะบอง น่าจะยัง
ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนกระท่ังถึงต้นรัชสมัยรัชกาลท่ี 5 ซึ่งเป็นสมัยท่ี
สถาปัตยกรรมไทยเริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการด้านสถาปัตยกรรมท่ีเมืองพระตะบอง กล่าวคือการเข้า
มาของการสร้างอาคารท่ีมีมุขประเจิด การประดับลวดลายดอกโบต๋ันและลายพันธุ์พฤกษามักจะพบใน
หน้าบันท่ีเป็นมุขประเจิดและล้วนเป็นงานไม้แกะสลักประดับกระจก ซึ่งแตกต่างจากงานศิลปะไทยใน
ช่วงเวลาเดียวกันท่ีนิยมท าหน้าบันเป็นงานก่ออิฐถือปูนและนิยมการประดับตราสัญลักษณ์ต่างๆ แต่
หากกลับมาดูในรัชกาลก่อนนี้พบว่า การนิยมประดับลายดอกโบต๋ันบนหน้าบันมักจะพบส่วนใหญ่ใน
กลุ่มอาคารแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 3 เช่นหน้าบันพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติ หน้าบัน
พระอุโบสถวัดนางนองฯ หน้าบันพระอุโบสถวัดกัลยาณมิตร เป็นต้น และได้รับความนิยมอย่าต่อเนื่อง
มาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 4 และสันนิษฐานว่าน่าจะส่งอิทธิพลมาให้กลุ่มหน้าบันของอาคารมุขประเจิด
ของกลุ่มนี้ด้วย 

อย่างไรก็ตามแม้ว่ารูปแบบของหน้าบันของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดจะ
ได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งมาจากศิลปะไทยก็ตาม ช่างพระตะบองเองก็ได้สร้างรูปแบบเฉพาะของตนขึ้น
เพื่อให้เกิดความงามอีกด้วย ตัวอย่างเช่นการท าลายเลียนแบบผ้าประดับอาคารหรือผ้าผูกรั้วที่หน้าบัน
ด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดส าโรงคนง ซึ่งท าให้เกิดรูปแบบอันงดงามและแตกต่างจากงาน
ประดับตกแต่งในศิลปะไทย การน ารูปผ้าประดับอาคารหรือผ้าผูกรั้วมาประดับตรงหน้าบนนั้นน่าจะ
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการประดับผ้าบนอาคารหรือตามรั้วจริงๆ เมื่อมีการจัดงานพิธีการต่างๆ ซึ่ง
การน ารูปผ้าประดับอาคารหรือผ้าผูกรั้วมาประดับก็น่าส่ือถึงการประดับเพื่อเตรียมจัดงานบุญหรืองาน
รื่นเริงต่างๆ ภายในวัดนั่นเอง 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การน าลวดลายต่างๆ มาประดับบนหน้าบันของกลุ่มอาคารท่ีมีมุขประเจิด
นั้น มีปรากฏลักษณะลายประดับ 2 ประเภทด้วยกันคือการผสมผสานลักษณะลายท่ีเป็นแบบจีนและ
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ตะวันตกผ่านอิทธิพลศิลปะไทยได้แก่ ลายดอกโบต๋ันและลายใบอะแคตัส เป็นต้น และลวดลายอีก
ประเภทหนึ่งเป็นประเภทลายท่ีช่างพระตะบองคิดขึ้นเอง เช่น ลายท่ีเป็นรูปผ้าประดับอาคารหรือผ้า
ผูกรั้ว เป็นต้น ลายประดับตกแต่งท้ัง 2 ประเภทนี้จะเริ่มหายไปในระยะเวลาต่อมา คงเหลือแต่ลาย
ใบอะแคตัสแบบตะวันตกท่ียังคงรับความนิยมท าในสมัยต่อมา 

1.2.5 หลังคาและเคร่ืองล ายอง 

หลังคา 
หลังคาเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญชนิดหนึ่ง ท่ีปกคลุมภายนอกตรงด้านบน

ของอาคาร และรวมท้ังระเบียงของอาคารอีกด้วย ส่วนหน้าท่ีการใช้งานของหลังคา กล่าวได้ว่าเป็น
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแรกท่ีช่วยปกป้องภายในของอาคารจากสภาพดินฟ้าอากาศต่าง ๆ 
เช่น แสงแดด น้ าฝน พายุ ลม ความร้อน ความเย็น เป็นต้น นอกจากหน้าท่ีใช้งานหลักแล้ว หลังคาก็
ยังมีหน้าท่ีแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์อีกด้วย ซึ่งก็จะกล่าวถึงในการศึกษาหัวข้อนี้เช่นกัน ส่วนในด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมของกัมพูชาเรียกองค์ประกอบท่ีเป็นหลังคาว่า “ด็อม – โบล” 
(ដ៉ាំបូល) ซึ่งมีหน้าท่ีใช้งานและความหมายเหมือนกันกับหลังคาในศิลปะไทย 

รูปแบบหลังคาของกกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในเมืองพระตะบองมีความ
คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากกับหลังคาพระวิหารและพระอุโบสถแบบประเพณีในศิลปะไทย ซึ่งมักจะ
เป็นเครื่องไม้มุงด้วยกระเบ้ืองเกล็ดปลา ซึ่งเป็นดินเผา หลังคาเป็นทรงจ่ัวซ้อนกัน 2 ช้ัน ด้านข้างของ
หลังคาแต่ละด้านท าเป็นตับซ้อนกับ 3 ตับ โครงสร้างของหลังคาด้านบนท่ีเป็นจ่ัวกับหลังคาด้านข้างท่ี
เป็นหลังคาปีกนกมีระยะห่างจากกันเป็นอย่างมาก ถ้าเปรียบเทียบกับระบบซ้อนหลังคาในศิลปะไทย 
ท่ีช่างปล่อยให้ตัวผนังของตัวเรือนยกสูงขึ้นเลยบริเวณท่ีเป็นหลังคาปีกนก เพื่อไปรองรับหลังคาท่ีเป็น
จ่ัวท่ีอยู่ด้านบนสุดของอาคาร ด้วยเหตุนี้จึงท าให้สามารถเห็นผนังด้านบนอีกช้ันหนึ่งได้อย่างชัดเจน 
ส่วนผนังท่ียกขึ้นนี้ช่างไทยเรียกว่า “คอสอง” ซึ่งตรงบริเวณช่องท่ีเป็นคอสองนั้นช่างท าเป็นช่อง
ระบายอากาศของอาคาร ซึ่งภายในเป็นห้องโล่งส าหรับผู้คนจ านวนมากมานั่งท ากิจพิธีต่าง ๆ ส่วน
ด้านบนของหลังคามีการประดับตกแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเป็นเครื่องล ายอง อาทิ ช่อฟ้า ใบระกา 
หางหงส์ เป็นต้น (ภาพที่ 14) 
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ภาพที่ 14: ลักษณะหลังคาคอสองที่วัดส าโรงคนง 

การสร้างหลังคาในลักษณะซ้อนกันเป็นช้ัน โดยเฉพาะการเสดงให้เห็นรูปแบบท่ีเป็นคอสอง
อย่างชัดเจนนั้น ช่างน่าจะอยากส่ือถึงคติความเป็นหลังคาของปราสาท (คือการแสดงให้ว่ามีเรือนและ
หลังคา 2 ช้ัน) ท่ีเป็นสถานท่ีประดิษฐานรูปเคารพและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งในท่ีนี้ช่างอยากจะเสดงให้เห็น
ว่าพระพุทธเจ้าก าลังประทับในปราสาท  โดยลักษณะของหลังคาของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ี
มีมุขพระเจิดท่ีเมืองพระตะบองสะท้อนให้เห็นถึงการจ าลองส่วนล่างท่ีเป็นตัวเรือนมาซ้อนทับด้านบน
ของตัวเรือน โดยลดขนาดของตัวเรือนจ าลองให้เล็กลง ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้มีปรากฏอย่างเด่นชัดใน
ศิลปะเขมรมาก่อน กล่าวคือเป็นระบบการสร้างปราสาทในวัฒนธรรมเขมร ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันดีอยู่แล้ว
ว่าการสร้างปราสาทในศิลปะเขมรนั้น เป็นการจ าลองชุดตัวเรือนมาซ้อนกันหลายช้ันเป็นทรงพุ่ม และ
แต่ละช้ันลดหล่ันกันลงมา ซึ่งขนาดของแต่ละช้ันจะมีขนาดต่างกันไม่มาก นอกจากนี้คติท่ีแสดงถึง
ลักษณะหลังคาปราสาทก็ยังพบในอาคารท่ีเป็นมณฑปอีกด้วย ตัวอย่างอาคารท่ีเป็นบรรณาลัยใน
บริเวณปราสาท เช่น บรรณาลัยของปราสาทบันทายส าเหร่ บรรณาลัยของปราสาทนครวัด (ภาพที่ 
15) เป็นต้น ดังนั้นคติการสร้างหลังคาซ้อนช้ันท่ีส่ือถึงความเป็นปราสาทของกลุ่มพระวิหารและพระ
อุโบสถท่ีมีมุขประเจิดนั้น น่าจะสืบทอดมาจากคติการสร้างหลังคาของปราสาทในวัฒนธรรมเขมร และ
คติการสร้างหลังคาซ้อนในความหมายหลังคาปราสาทนี้ได้ส่งอิทธิพลไปยังศิลปะไทยเช่นกัน 
ตัวอย่างเช่น เจดีย์ทรงปรางค์ เป็นต้น85 

                                         
85 สันติ เล็กสุขุม, คุยกับงานช่างไทยโบราณ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555), 289.   
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ภาพที่ 15: รูปบรรณาลัยปราสาทนครวัด 

 
เคร่ืองล ายอง 

ในศัพทานุกรมโบราณคดีของกรมศิลปากรได้อธิบายค าว่า เครื่องล ายอง หมายถึง “ป้านลม
ชนิดท่ีประดิษฐ์ให้ดูเหมือนตัวนาคเล้ือยคล้องหัวแปทอดตัวลงมาทางด้านล่าง  เครื่องล ายอง 
ประกอบด้วย ช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ ตัวรวย นาคสะดุ้ง และตัวล ายอง : ป้านลม” 86 ใน
ความหมายรวมคือ เป็นเครื่องประกอบหลังคาในส่วนของหน้าบันท่ีประกอบด้วย ช่อฟ้า ใบระกา หาง
หงส์ ป้านลมท่ีเป็นนาคสะดุ้งหรือตัวล ายอง ดังนั้นเครื่องล ายองจึงเป็นองค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรม
ท่ีส าคัญประเภทหนึ่ง และยังมีหน้าท่ีเป็นองค์ประกอบทางการประดับตกแต่งให้อาคารมีความงดงาม
ยิ่งขึ้นอีกด้วย การประดับเครื่องล ายองมักจะพบอยู่ในประเภทอาคารสถาปัตยกรรมท่ีเป็นอาคารใน
พุทธศาสนาและอาคารท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเสดงให้เห็นถึงฐานันดรของ
ผู้ใช้อาคารนั้น การประดับเครื่องล ายองในสถาปัตยกรรมเขมรได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
เช่นเดียวกันกับในสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งการประดับเครื่องล ายองในสถาปัตยกรรมเขมรมีมานานแล้ว
ต้ังแต่สมัยเมืองพระนคร กล่าวคือนิยมประดับบนอาคารสถาปัตยกรรมท่ีเป็นศาสนสถานนั่นเอง 

                                         
86 ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร, ศัพทานุกรมโบราณคดี (ม.ป.ท. : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จ ากัด, 2550. 

พิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550), 108.  



  51 

เครื่องล ายองของกลุ่มพระวิหารแลพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดท่ีเมืองพระตะบอง มีลักษณะ
โดยรวมท่ีมีความใกล้เคียงกับเครื่องล ายองแบบไทยประเพณีเป็นอย่างมาก ซึ่งประกอบด้วยช่อฟ้า 
ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง งวงไอยรา วัสดุท่ีใช้ในการท าเป็นไม้ มีการประดับกระจกและลงรักปิด
ทองตกแต่งเต็มพื้นท่ีของตัวล ายองอีกด้วย ด้วยเนื่องจากหลักฐานท่ีเหลือส าหรับการศึกษานี้มีความ
จ ากัดเป็นอย่างมาก ซึ่งศึกษาได้จากภาพถ่ายเก่าท่ีเป็นภาพสีขาวด าเท่านั้น ส่วนเครื่องล ายองท่ีมีใน
ปัจจุบันเป็นงานซ่อมใหม่ท้ังส้ิน อย่างไรก็ตามงานประดับกระจกส่วนมากมักมาคู่กับงานลงรักปิดทอง 
จึงท าให้สันนิษฐานได้ว่าเครื่องล ายองนั้นน่าจะเป็นงานท่ีประดับกระจกและลงรักปิดทองด้วย (ภาพที่ 
11) 

ลักษณะรายละเอียดท่ีมีความความคล้ายคลึงกับเครื่องล ายองในศิลปะไทยได้แก่ หางหงส์ท่ี
รูปคล้ายกับเศียรนาคหลายเศียรซ้อนทับกันท่ีประกอบด้วยตัวหางหงส์ เหงาหางหงส์ ต่อด้วยเหงา
ใบระกา มีตัวล ายองส าหรับเช่ือมต่อระหว่างหางหงส์กับช่อฟ้า ซึ่งด้านบนของตัวล ายองมีประดับ
ใบระกาท่ีเรียงกันด้วยเส้นรอย ด้านบนสุดเหนืออกไก่ท าเป็นช่อฟ้า ซึ่งมีส่วนติดหลังคาเป็นลักษณะพุง
นกกระจาบและด้านปลายงอนช่อฟ้า ส่ิงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างพระตะบองคือการออกแบบ
ใบระกาให้มีความแตกต่างจากใบระกาในศิลปะไทย และใบระกาในภาคกลางของประเทศกัมพูชา ซึ่ง
มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนเรียงกันโดยมีไม้ร้อยเช่ือม  ลักษณะดังกล่าวนี้มีความแตกต่าง
จากรูปทรงใบระกาของไทยและภาคกลางของกัมพูชาท่ีมีรูปทรงเป็นสามเหล่ียมปลายงอน (สะบัด) 
เข้าไปหาตัวช่อฟ้า ลักษณะรูปแบบของเครื่องล ายองของกลุ่มพระวิหารและพระวิหารท่ีมีมุขประเจิด
จะส่งอิทธิพลอย่างต่อเนื่องไปให้กลุ่มอาคารท่ีสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสอีกด้วย 

การประดับเครื่องล ายองในอาคารของช่างพระตะบองสันนิษฐานว่า น่าจะพัฒนามาจากการ
ประดับกรอบหน้าบันในศิลปะเขมรต้ังแต่สมัยโบราณท่ีเป็นงานแกะสลักหิน กรอบหน้าบันยักโค้งแบบ
โค้งเข้าโค้งออก เป็นตัวนาค มีหัวนาค และใบระกา ซึงประดับบนสถาปัตยกรรมท่ีเป็นปราสาทหินและ
อาคารเครื่องไม้ท่ีมีหลักฐานบนภาพแกะสลักบนผนังปราสาท เป็นต้น ซึ่งในบริเวณเมืองพระตะบอง
นั้นพบปราสาทหินเป็นจ านวนมากกระจายอยู่ท่ัวจังหวัดพระตะบอง นอกจากนี้เครื่องล ายองใน
วัฒนธรรมเขมรโบราณนั้น ก็ได้กลายเป็นต้นแบบให้เครื่องล ายองในวัฒนธรรมไทยเช่นกัน 87 โดยใน
งานช่างไทยเป็นงานเครื่องไม้มีลักษณะเป็นหน้าจ่ัวสามเหล่ียมทรงสูงท าให้กรอบหน้าบันเป็นทรง
สามเหล่ียมตาม ส่วนท่ีเหมือนคือ ตัวนาค เศียรนาค และใบระกา อย่างไรก็ตามในแง่ของพัฒนาการ
ทางรูปแบบและการประดับตกแต่งของเครื่องล ายองของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด
นั้น น่าจะได้รับอิทธิพลไม่มากก็น้อยจากการประดับตกแต่งและรูปแบบของเครื่องล ายองในศิลปะไทย
ท่ีนิยมการใช้กระจกส าหรับงานประดับตกแต่ง เป็นต้น 

                                         
87 สันติ เล็กสุขุม, งานช่าง ค าช่างโบราณ, 15. 
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1.3 สีมาและซุ้มสีมา 

สีมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจัดอยู่ในองค์ประกอบของแผนผัง 
กล่าวคือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญประเภทหนึ่งของวัดในพุทธศาสนาเถรวาท สีมามีหน้าท่ีเป็น
สัญลักษณ์แบ่งพื้นมี่ศักดิ์สิทธิ์ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ท าสังฆกรรม ซึ่งการปักใบสีมานี้มักจะปักในบริเวณ
พระอุโบสถเท่านั้น การปักใบสีมาในปัจจุบันสังเกตได้ว่ามักจะมีการสร้างเป็นซุ้มส าหรับครอบใบสีมาท่ี
ช่างเรียกกันว่า ซุ้มสีมา เพื่อกันฝนกันแสงแดดไม่ให้ใบสีมาเสียหายง่าย 

ส าหรับการศึกษาลักษณะรูปแบบของใบสีมาของกลุ่มพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในท่ีนี้ไม่
สามารถท าการศึกษาได้เนื่องจากในปัจจุบันไม่มีหลักฐานใบสีมาลงเหลือให้ศึกษาได้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึง
ขอท าการศึกษาเพียงแค่รูปแบบซุ้มสีมาท่ีมีปรากฏหลักฐานในภาคสนาม และในเอกสารท่ีเป็น
ภาพถ่ายเก่าเท่านั้น ซึ่งการท าซุ้มสีมาของกลุ่มพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดนั้น สามารถศึกษาจากท่ีมีอยู่
ในเอกสารเพียงแบบเดียวเท่านั้นคือ แบบท่ีเป็นซุ้มสีมาทรงเรือนท่ีวัดโพธิ์เวียล (ภาพที่ 5 และภาพที่ 
8) ซึ่งพบในภาพถ่ายเก่า ส่วนท่ีประอุโบสถวัดส าโรงคนงมีเหลือเพียงแค่ฐานรองรับใบสีมาและไม่มี
การท าเป็นซุ้มใดๆท้ังส้ิน 

ซุ้มสีมาทรงเรือนนี้ประกอบด้วยฐานหน้ากระดานท่ีรองรับฐานสิงห์ ถัดจากฐานสิงห์เป็นฐาน
บัวหงายรองรับฐานหน้ากระดานช้ันบนอีกที บนฐานหน้ากระดานช้ันบนเป็นเรือนท่ีเจาะช่องท้ังส่ีด้าน 
จึงท าให้สามารถมองทะลุได้ท้ัง 4 ด้าน ภายในของตัวเรือนนั้นมีประดิษฐานใบสีมา ด้านบนสุดท าเป็น
ยอดทรงกรวยเหมือนยอดเจดีย์ ลักษณะซุ้มสีมาท่ีกล่าวมานั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับซุ้มสีมาทรงเรือน
ท่ีวัดสระเกศฯ เป็นอย่างมาก ซุ้มสีมาทรงเรือนเป็นซุ้มสีมาท่ีเกิดขึ้นในศิลปะไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
ต้อนต้น88 โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลท่ี 3 และความนิยมสร้างซุ้มสีมาทรงเรือนก็ได้สูญหายไปในสมัย
ต่อมา การท่ีช่างพระตะบองได้รูปแบบของซุ้มสีมาทรงเรือนในศิลปะไทยมานั้น น่าจะด้วยเหตุว่าผู้น า
ของเมืองพระตะบองได้เดินทางมายังกรุงเทพฯ เพื่อน าบรรณาการมาถวายกษัตริย์สยาม89และได้เห็น
รูปทรงของซุ้มสีมาทรงเรือน จึงน าไปท าท่ีพระตะบองก็เป็นได้ หรือว่าช่างเองได้เดินทางมากรุงเทพฯ 
และได้น ารูปทรงของซุ้มสีมาแบบทรงเรือนกลับไปท าท่ีพระตะบอง หรือในอีกกรณีน่าจะกล่าวได้ว่า
การสร้างซุ้มสีมาแบบทรงเรือนน่าจะมีมาแล้วต้ังแต่สมัยท่ีพระยาบดินเดชา (สิงห์) ยกทัพไปต้ังท่ีพระ
ตะบองและได้น ารูปแบบของซุ้มสีมานี้ไปท าท่ีเมืองพระตะบองในช่วงนั้นก็เป็นได้ 

                                         
88 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, รายงานการวิจัยเรื่องพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระราชศรัทธาปณิธานในการ

สถาปนาวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา, 79-80. 
89 TAUCH CHHUONG, Battambang During the Time of the Lard Governor, 74.  
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1.4 สรุป 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบงานศิลปกรรมของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดท่ี
สร้างขึ้นในช่วงใต้การปกครองสยามเป็นงานศิลปกรรมท่ีมีรูปแบบผสมผสานกันอย่างหลากหลาย
ระหว่างศิลปะพื้นถิ่นกับศิลปะภายนอก อาทิ ศิลปะไทย และศิลปะตะวันตก เป็นต้น การผสมผสาน
ทางงานศิลปกรรมท าให้รูปแบบของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยใต้การ
ปกครองสยามท่ีพระตะบองมีความงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะของตน การสร้างพระวิหารและพระ
อุโบสถประเภทนี้น่าจะมีมาแล้วต้ังแต่ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 และได้รับความนิยมสร้างเป็นอย่าง
มากในต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 

รูปแบบศิลปกรรมท่ีได้รับอิทธิพลท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนได้แก่ การรับรูปแบบการวางผัง
พุทธาวาสของวัดอารามท่ีมีเจดีย์ประจ ามุม ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีสอดคล้องกับคติดังเดิมของชาวเขมร 
นอกจากองค์ประกอบทางแผนผังแล้ว ยังมีการรับรูปแบบโครงสร้างหลังคาท่ีมีลักษณะแบบมุข
ประเจิดมาใช้ในงานสถาปัตยกรรม ซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่ปรากฏในศิลปะภาคกลางของกัมพูชา 
นอกจากนี้ยังได้รับรูปแบบงานศิลปกรรมท่ีเป็นซุ้มสีมาตามแบบทรงเรือนท่ีเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 3 
มาใช้อีกด้วย ในเชิงของงานประดับตกแต่งจะเห็นว่ามีการรับลวดลายประดับตกแต่งท่ีเป็นลายดอก
โบต๋ันท่ีนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 3 และท่ี 4 ซึ่งเป็นแบบลายท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะจีนอีกที
หนึ่ง 

ในส่วนท่ีเป็นอิทธิพลของศิลปะตะวันตกจะปรากฏตามโครงสร้างท่ีมีหน้าท่ีรับน้ าหนักท่ีเป็น
เสาและฐานของอาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลในเรื่องของงานประดับตกแต่งอีกด้วย ซึ่งจะ
สังเกตได้ว่า การใช้ลวดลายประดับตกแต่งส่วนมากเป็นลายใบไม้แบบใบอะแคนตัส ซึ่งเป็นรูปแบบ
ลวดลายแบบตะวันตกอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการรับรูปแบบของศิลปะตะวันตกหรือศิลปะไทย
ไม่ได้ใช้รูปแบบเดียวกันกับต้นแบบเสมอไป โดยช่างพระตะบองได้น ารูปแบบต่างๆมาผสมผสานให้เกิด
เป็นเอกลักษณ์ของตน 

ลักษณะเฉพาะของงานช่างพระตะบองได้แก่ โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีนิยมสร้างอาคาร
ท่ีมีผนังเต้ียๆ ไม่ยกสูง ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของงานช่างพระตะบอง นอกจากนี้ยังนิยมท า
องค์ประกอบสถาปัตยกรรมส่วนบนท่ีเป็นหลังคาให้มีลักษณะเป็นแบบคอสอง ซึ่งลักษณะดังกล่าว
สามารถพบได้ท่ัวไปในเมืองพระตะบอง และเป็นรูปแบบท่ีชาวเขมรนิยมสร้างอย่างแพร่หลาย 
กล่าวคือเป็นรูปแบบเฉพาะของสกุลช่างพระตะบอง ลักษณะอีกประการหนึ่งท่ีสะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของช่างพระตะบองคือ ช่างพระตะบองมีอิสระอย่างเต็มท่ีในการออกแบบงานศิลปะของตน 
ดังเช่น การออกแบบท่ีหน้าบันทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดส าโรงคนงเป็นต้น 
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2. กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ 

พระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบท่ีสร้างขึ้นในช่วงใต้การปกครองสยาม ซึ่ง
ลงเหลือมาถึงปัจจุบัน มีจ านวนท้ังหมดเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือท่ีวัดกฺดุลโดนเตียวและวัดแก้ว 
ส่วนข้อมูลจากหลักฐานท่ีเป็นเอกสารภาพถ่ายเก่าพบว่า ยังมีพระอุโบสถหลังหนึ่งท่ีมีรูปแบบเดียวกัน
และสามารถจัดอยู่ในกลุ่มนี้ไ ด้คือ พระอุโบสถวัดเอกพนม (จากภาพเก่า) โดยโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงท่ีมีระเบียงรอบมีพัฒนาการขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ซึ่ง
มีความแตกต่างจากโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด
อย่างชัดเจน 

ท้ังนี้โครงสร้างของพระอุโบสถและพระวิหารทรงโรงแบบมีระเบียงรอบเริ่มสร้างเป็นอาคารท่ีมี
ขนาดใหญ่กว่าพระอุโบสถและพระวิหารท่ีมีมุขประเจิด ส่วนในลักษณะรูปทรงของด้านบนท่ีเป็น
หลังคาท าแบบทรงจ่ัวท่ัวไป ซึ่งเทียบได้กับอาคารแบบไทยประเพณี ส่ิงท่ีน่าสนใจคือรูปแบบของ
อาคารกลุ่มนี้ ไ ด้รับความนิยมเพียงในสมัย ใต้การปกครองสยามเท่านั้น โดยเฉพาะในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) เพราะในช่วงหลังสมัยใต้การปกครองของ
สยามการสร้างพระวิหารและพระอุโบสถ มักจะสร้างขึ้นในรูปแบบพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุข
ประเจิดเสมอ 

โดยวัดท้ัง 3 แห่งนี้มี ลักษณะรูปแบบใก ล้เคียงกันเป็นอย่างมาก ซึ่ งลักษณะร่วมของ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของอาคารคือ ส่วนบนของอาคารมีหลังคาซ้อนกัน 2 ช้ันประดับ
ตกแต่งด้วยเครื่องล ายองท่ีเป็น ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ส่วนหน้าบันของอาคารเป็นเครื่องไม้ประดับ
ลายปูนปั้นท่ีเป็นลายอย่างเทศ และประดับกระจก ตรงกลางของหน้าบันประดับเป็นรูปต่าง ๆ ในเชิง
สัญลักษณ์ ส่วนฐานของอาคารเริ่มยกสูงขึ้น นอกจากนี้การท าส่วนผนังเริ่มมีความสูงมากขึ้นและมี
ประดับเสาอิงท่ีมีบัวเชิงเสาและบัวหัวเสาท่ีมีการประดับตกแต่งอย่างซับซ้อนด้วย ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มอาคารประเภทนี้ เสารับน้ าหนักตรงบริเวณท่ีเป็นหลังคาปีกนกมักจะท าเป็น
เสาแปดเหล่ียม ไม่มีการประตกแต่งบัวหัวเสาและบัวเชิงเสา แต่มีการประดับตกแต่งบนตัวเสา 
นอกจากนี้กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ ไม่พบการประดับคันทวยส าหรับ
รับน้ าหนักของหลังคาแต่อย่างไร ปัจจุบันองค์ประกอบบางส่วนของอาคารดังกล่าวนี้ได้รับการ
บูรณปฏิสังขรณ์มาเรื่อย ๆ จนท าให้รูปแบบเดิมของอาคารมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา  โดย
ลักษณะรายละเอียดขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรง
แบบมีระเบียงรอบมีดังต่อไปนี้ 
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2.1 องค์ประกอบของแผนผังพุทธาวาส 

2.1.1 การวางแผนผังของอาคารในพุทธาวาส 

การวางผังของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงท่ีมีระเบียงรอบมีความแตกต่างจากกลุ่ม
พระวิหารและพระอุโบสถอื่นท่ีสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันหรือก่อนหน้านั้น ซึ่งถือได้ว่าการวาง
แผนผังของอาคารในยุคนี้มีลักษณะเฉพาะของตนอย่างชัดเจน ลักษณะท่ัวไปของพุทธาวาสในสมัย
ดังกล่าวตั้งอยู่บนแนวแกนเดียวกัน ซึ่งช่างวางต าแหน่งของอาคารท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างส าคัญของวัดมาต้ัง
วางเรียงกันบนแนวแกนเดียวกันหันหน้าไปด้านทิศตะวันออก แผนผังของพุทธาวาสในช่วงนี้ประกอบ
โดยพระอุโบสถ ซึ่งเป็นอาคารประธานของวัด ส่วนบริเวณล้อมรอบพระอุโบสถสร้างเป็นก าแพงแก้วท่ี
มีประตูทางเข้าท้ัง 4 ทิศ และด้านหน้าของพระอุโบสถ ซึ่งอยู่ภายนอกของก าแพงแก้วสร้างเป็นเจดีย์
ทรงเครื่องขนาบข้างสององค์ รูปแบบเจดีย์คู่นั้นมีลักษณะรูปแบบรายละเอียดเดียวกันกับเจดีย์
ทรงเครื่องในศิลปะไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ และเป็นท่ีนิยมมากในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว90 (พ.ศ. 2394-2411) ลักษณะองค์ประกอบของแผนผังท่ีกล่าวมาข้างต้นพบท่ีวัด กฺดุล
โดนเตียว หรือเรียกอีกชื่อว่า “วัดปราบปัจจามิตร” และวัดแก้ว เป็นต้น  (ภาพที่ 16) 

 

 
ภาพที่ 16: ผังพุทธาวาสของวัดกฺดุลโดนเตียว 

                                         
90 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวความคิดที่ปรับเปล่ียน, 62.  
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ลักษณะการวางแผนผังดังกล่าว เริ่มมีการเปล่ียนแปลงในระยะเวลาต่อมา กล่าวคือในช่วง
ปลายการปกครองของสยาม การวางแผงผังของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถในพื้นท่ีพุทธาวาสได้
เน้นถึงความส าคัญของตัวอาคารของพระวิหารและพระอุโบสถให้เป็นอาคารประธานของวัดและมี
เพียงแค่ก าแพงแก้วท่ีมีประตู้ทางเข้าออกท้ัง 4 ทิศล้อมรอบอีกช้ันหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการวางผังใน
ยุคแรก ๆ ท่ีมีการสร้างเจดีย์คู่ในรูปแบบเจดีย์ทรงเครื่องวางอยู่ด้านนอกของนอกก าแพงข้างหน้าพระ
วิหารหรือพระอุโบสถ ลักษณะแผนผังแบบนี้พบท่ีวัดช้างเผือก (วัดด าเรยซอ) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการ
วางเจดีย์คู่ด้านหน้าพระวิหารหรือพระอุโบสถได้หายไปในช่วงปลายการปกครองของสยาม พร้อมกัน
กับการเปล่ียนแปลงความนิยมรูปแบบของพระอุโบสถใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสมัยนั้น อย่างไรก็ตามลักษณะ
แผนผังท้ังสองแบบท่ีกล่าวมามีลักษณะร่วมกันประการหนึ่งคือ การสร้างพระอุโบสถเพียงหลังเดียว ซึ่ง
ไม่นิยมสร้างพร้อมกันในแผนผังของพุทธาวาส ซึ่งเป็นลักษณะท่ีพบท่ัวไปในแผนผังพุทธาวาสของ
ศิลปะเขมรท่ีนิยมสร้างอาคารท่ีเป็นพระวิหาร หรือบางท่ีอาจจะเป็นพระอุโบสถ91 

2.1.2 วิเคราะห์ที่มาของแผนผังพุทธาวาส 

หากกลับมาดูในระบบการวางผังพุทธาวาสท่ีมีเจดีย์คู่วางอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถในศิลปะ
เขมรเห็นว่า การวางต าแหน่งของอาคารในแผนผังวัดต้ังแต่เดิมของกัมพูชา  ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง
เปล่ียนแปลงการนับถือศาสนานับต้ังแต่สมัยหลังเมืองพระนครนั้น สังเกตเห็นได้ว่าส่ิงก่อสร้างท่ีส าคัญ
ท่ีสุด ซึ่งเป็นหลักการของการสร้างวัดคือ พระเจดีย์ประธานของวัดท่ีชาวกัมพูชาเรียกว่า “พระธาตุ” 
ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า92 ดังนั้นจึงได้ยกพระเจดีย์ให้เป็น
อาคารประธานของวัด ส่วนถัดมาในบริเวณด้านหน้าของเจดีย์ประธานมักจะสร้างเป็นพระอุโบสถหรือ
พระวิหารส าหรับท าศาสนกิจ ตัวอย่างท่ีชัดเจนของการวางผังของวัดในช่วงหลังเมืองพระนครได้แก่ 
แผนผังของพุทธาวาสวัดพนมท่ีสร้างขึ้นบนภูเขาโดนเปญ เมืองพนมเปญ ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
ลักษณะแผนผังแบบนี้ก็ยังพบเป็นจ านวนมากท่ีบริเวณเมืองพระนครอีกหลายแห่งด้วยกัน เช่น วัดเทพ
ประณม (វតតកទពប្របណមយ) วัดพระโงก (វតតប្រពះកោ ) เป็นต้น 

ในสมัยต่อมาความส าคัญของการวางพระเจดีย์ในต าแหน่งประธานของวัดได้ลดบทบาทลง 
โดยพระวิหารหรือพระอุโบสถได้กลายมาเป็นอาคารส าคัญของแผนผังพุทธาวาส ซึ่งได้มีนักวิชาการ
กัมพูชาสันนิษฐานว่า หน้าท่ีของพระวิหารในสมัยหลังได้ยกบทบาทให้เท่าเทียมกับพระเจดีย์  โดย
เข้าใจว่าพระวิหารและพระเจดีย์มีหน้าท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเช่นเดียวกัน ดังนั้นการวางแผนผัง

                                         
91 ภู สุเจีย, ต าราของอาคารภายในบริเวณวัดอาราม, 10-11. (ភូ្ សុជា, កបួ ៃខ្នន ត្នៃ ា្ំណ្ង់កន ុងររទិវណ្វត្តអារាម្, 

10-11.) 
92 จันท์ วิตถารง, “พระธาตุ: หน้าที่ปราสาทในสมัยเมืองพระนคร” ใน รวบรวมบทความเขมรศึกษา, (พนมเปญ: 

สถาบันตีพิมพ์เผยแพร่อังโกร์, 2013), 141-142. (ែ័នទ  វវាិា រ៉ាុង, “ត្េឹះធារុ : រួនាទ្យ៊ីត្បស្ថទ្យកន ុងសម្័យ ងគរ” កន ុង កប្ម្ងអត្ថរេទម

ម្រ្ិកា, (ភ្ន ំពេញ : ត្្ឹឹះស្ថា នព ឹះេុម្ពផ្សាយ ងគរ, 2013), 141-142.) 
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ของพุทธาวาสอาจสร้างเพียงแค่พระวิหารหลังเดียวก็ได้ การวางแผนผังสร้างวัดต่าง ๆ จ าเป็นต้อง
เริ่มต้นจากการวางต าแหน่งของพระวิหารหรือพระอุโบสถให้อยู่ตรงแกนกลางของพุทธาวาสก่อน 
หลังจากนั้นจึงมีการวางต าแหน่งของอาคารท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ ตามมาเป็นล าดับ 93 ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวนี้มีความแตกต่างจากของระบบการวางแผนผังในพุทธาวาสของวัดท่ีเมืองพระตะบอง 

รูปแบบแผนผังของพุทธาวาสท่ีมีเจดีย์คู่วางอยู่ด้านหน้าของพระวิหารและพระอุโบสถ ซึ่ง
เกิดขึ้นในสมัยนี้นับได้ว่ามีพัฒนาการท่ีซับซ้อนท่ีสุดในระบบแผนผังพุทธาวาสของการวางแผนผัง
พุทธาวาสในเมืองพระตะบอง วิวัฒนาการของแผนผังนี้สันนิษฐานได้ว่า น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากการ
วางผังพุทธาวาสในศิลปะไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ท่ีสืบต่อมาจากการวางผังพุทธาวาสในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย การสร้างเจดีย์คู่ไว้ด้านหน้าหรือท้ายอุโบสถในศิลปะไทยเริ่มมีมาแล้วในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย โดยมีปรากฏขึ้นครั้งแรกท่ีวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ . 
2172) และต่อมาการสร้างเจดีย์คู่หน้าพระอุโบสถได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย94 ความนิยมในการสร้างเจดีย์คู่ไว้ด้านหน้าพระอุโบสถได้สืบทอดมาถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่ง
ยังมีหน้าท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญประเภทหนึ่งของการวางแผนผังพุทธาวาสในสมัยนั้น ในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นพบว่าในช่วงรัชกาลท่ี 1 และท่ี 2 ความนิยมท าเจดีย์คู่ก็คงได้รับอิทธิพลอย่าง
ต่อเนื่องมาเช่นเดียวกัน โดยในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก(รัชกาลท่ี 1) ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ทองสององค์ต้ังไว้ด้านหน้าพระอุโบสถ ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 ได้ชลอมาไว้
หน้ามณฑป จนกระท่ังในสมัยรัชกาลท่ี 3 การวางผังพุทธาวาสท่ีมีเจดีย์คู่ต้ังอยู่ด้านหน้าของพระ
อุโบสถยังมีการท าอยู่แต่มีจ านวนน้อยมาก ด้วยเหตุว่าความนิยมวางแผนผังในสมัยรัชกาลท่ี 3 มีการ
ออกแบบแผนผังของแต่ละวัดแตกต่างกัน โดยมีลักษณะเฉพาะในแต่ละวัด95 ลักษณะแผนผังท่ีกล่าว
มาข้างต้นนี้มีปรากฏการสร้างในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2369-2394) ได้แก่ เจดีย์คู่ใน
รูปแบบทรงปรางค์ต้ังอยู่ด้านก าแพงแก้วด้านหน้าพระอุโบสถวัดราชโอรสารามฯ เจดีย์คู่ต้ังอยู่
ด้านหน้าพระอุโบสถวัดชิโนรสารามฯ ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ทรงเครื่องท่ีสร้างขึ้นใน
สมัยรัชกาลท่ี 396 

หลักฐานท่ีส าคัญในการก าหนดอายุของการวางแผนผังของพุทธาวาสของกลุ่มพระวิหารและ
พระอุโบสถท่ีมีระเบียงรอบคือรูปแบบของพระเจดีย์คู่ท่ีต้ังอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวที่มี

                                         
93  ภู สุเจีย, ต าราของอาคารภายในบริเวณวัดอาราม, 13. (ភូ្ សុជា, កបួ ៃខ្នន ត្នៃ ា្ំណ្ង់កន ុងររទិវណ្វត្តអារាម្, 13.) 
94 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ, พิมพ์คร้ังที่ 2, (กรุงเทพฯ:  เมืองโบราณ, 2544), 50-51.  
95 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, รายงานการวิจัยเรื่องพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระราชศรัทธาปณิธานในการ

สถาปนาวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา, 37-38. 
96 สันติ เล็กสุขุม, “เจดีย์ทรงระฆังย่อมุมไม้ยี่สิบของวัดชิโนรสาราม” ใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิต

ชิโนรส, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2533), 84. 
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ลักษณะรูปทรงเป็นเจดีย์ทรงเครื่อง ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกองทางสถาปัตยกรรมได้แก่ ส่วนฐาน
ของเจดีย์ท าเป็นฐานบัวคว่ าบัวหงายในผังแปดเหล่ียมซ้อนกันสองช้ันลดหล่ันกัน โดยฐานบัวคว่ าบัว
หงายด้านล่างท าเป็นก าแพงแก้วเต้ีย ๆ ล้อมรอบ ถัดมาด้านบนเป็นชุดฐานสิงห์อยู่ในผังเพิ่มมุมไม้สิบ
หกซ้อนกันสามช้ัน เหนือชุดฐานสิงห์เป็นบัวทรงคลุ่มรองรับองค์ระฆัง ด้านบนขององค์ระฆังท าเป็น
บัลลังก์ในผังเพิ่มมุมไม้สิบหก ดังนั้นต้ังแต่ฐานด้านล่างท่ีเป็นชุดฐานสิงห์จนถึงส่วนบนท่ีเป็นบัลลังก์อยู่
ในผังเพิ่มมุมไม้สิบหกเช่นเดียวกัน ถัดมาจากส่วนบัลลังก์สร้างเป็นบัวทรงคลุ่มเถาต่อด้วยปลีและปลี
ยอด ลักษณะดังกล่าวของเจดีย์ทรงเครื่องหน้าพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวมีลักษณะเดียวกันกับ
รูปแบบของเจดีย์ทรงเครื่องในศิลปะไทยในสมัยรัชกาลท่ี 3 ซึ่งหลังจากรัชกาลนี้แล้วก็ไม่นิยมสร้างอีก 
(ภาพที่ 17) 

 
 

ภาพที่ 17: เจดีย์ทรงเครื่องวัดกฺดุลโดนเตียว 

รูปแบบของงานศิลปกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของ
ชาวกัมพูชาท่ีได้บันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ช่ือ “พระตะบองสมัยท่านเจ้า” ว่า ในสมัยรัชกาลท่ี 
3 เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์) ได้รับพระราชบัญชาจากรัชกาลท่ี 3 ให้ยกทัพไปต้ังท่ีเมืองพระ
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ตะบอง เพื่อป้องกันการเข้ามาของกองทัพญวนท่ีพยายามโจมตีเมืองพระตะบอง เนื่องจากเมืองพระ
ตะบองเป็นเมืองหน้าด่านของไทยในการเดินทัพไปรบกับทัพญวนและกัมพูชา โดยเจ้าพระยาบดินทร์
เดชา (สิงห์) ได้จัดสรรดินแดนของเมืองพระตะบอง เช่น สร้างก าแพงเมือง ค่ายทหาร และก่อสร้าง
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เป็นจ านวนมากภายในเมืองพระตะบอง หลังจากท่ีได้จัดการความสงบเรียบร้อย
ภายในเมืองพระตะบองแล้ว ท่านก็ได้ยกทัพกลับมากรุงเทพฯ และได้ถวายพื้นท่ีท่ีเคยเป็นค่ายทหาร
สร้างเป็นวัดท่ีมีช่ือว่า “วัดปราบปรามปัจจามิตร” ซึ่งชาวบ้านรู้จักกันในช่ือว่าวัดกฺดุลโดนเตียว97 

จากหลักฐานทางงานศิลปกรรมท่ีเหลือในปัจจุบัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ จึงสันนิษฐานได้ว่า การวางผังของพุทธาวาสท่ีมีเจดีย์ต้ังอยู่ด้านหน้าของพระวิหารหรือ
พระอุโบสถซึ่งเป็นอาคารประธานของวัด น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากการวางแผนผังของพุทธาวาสและ
รูปแบบเจดีย์ทรงเครื่องในศิลปะไทย ซึ่งระบบแผนผังนี้น่าจะได้น าเข้ามาในสมัยท่ีเจ้าพระยาบดินทร- 
เดชา (สิงห์) ได้ยกทัพมาต้ังอยู่ท่ีเมืองพระตะบองในรัชกาลท่ี 3 ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 แม้ว่า
ระบบแผนผังของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียง จะเป็นระบบแผนผังท่ีได้รับ
อิทธิพลมาจากศิลปะไทยในสมัยรัชกาลท่ี 3 แต่ลักษณะรูปแบบของอาคารเป็นของกลุ่มนี้น่าจะสร้าง
ขึ้นในภายหลัง ซึ่งจะน ามาศึกษาและวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไปนี้ 

2.2 องค์ประกอบอาคาร 

2.2.1 ฐานของอาคาร 

ในช่วงใต้การปกครองสยามสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะรูปแบบโดยรวมของกลุ่มพระวิหารและ
พระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ มีการใช้ระบบโครงสร้างเดียวกันกับกลุ่มพระวิหารและพระ
อุโบสถท่ีมีมุขประเจิด ซึ่งท าเป็นหลังคากันสาดคลุมบริเวณระเบียงของอาคารและส่วนหลังคารองรับ
ด้วยเสาพาไลท่ีเรียงกันล้อมรอบอาคาร จึงท าให้เกินการใช้ระบบฐาน 2 ประเภทด้วยกัน คือ ฐาน
อาคารท่ีเป็นฐานพาไล และฐานของตัวอาคารท่ีเป็นฐานเรือน 

 
ฐานอาคารที่เป็นฐานพาไล 

ฐานพาไลเป็นฐานท่ีมีหน้าท่ีรองรับเสาพาไลและฐานของเรือน รูปแบบฐานอาคารท่ีเป็นฐาน
พาไลสามารถศึกษาได้จากฐานพาไลของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวเพียงหลังเดียวเท่านั้น เนื่องจาก
ฐานพาไลของพระวิหารวัดแก้วในปัจจุบันได้จมอยู่ใต้ดินหลังการปรับปรุงพื้นท่ีของวัดจึงท าให้ไม่
สามารถศึกษาและวิเคราะห์ถึงรูปแบบของฐานพาไลของวัดได้ ลักษณะรูปแบบของฐานพาไลกลุ่มพระ
วิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบเป็นการผสมผสานกันระหว่างฐานหน้ากระดานกับ

                                         
97 TAUCH CHHUONG, Battambang During the Time of the Lard Governor, 171-172. 
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ฐานบัวคว่ าเหมือนกันกับฐานพาไลของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด ซึ่งมี
องค์ประกอบสถาปัตยกรรมอาทิ ด้านล่างสุดของฐานท าเป็นฐานบัวคว่ ารองรับด้วยฐานหน้ากระดานท่ี
ยกทองไม้สูงท าให้เกิดเป็นช่องขนาดใหญ่ ถัดมาข้างบนเป็นฐานหน้ากระดานขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้อีก
แบบหนึ่งว่าฐานหน้ากระดาษบน ตัวอย่างของฐานพาไลในลักษณะนี้พบท่ี พระอุโบสถวัดกฺดุล โดน
เตียว เป็นต้น (ภาพที่ 18)  ส่ิงท่ีมีความแตกต่างจากฐานพาไลของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมี
มุขประเจิดคือ ตัวของฐานพาไลไม่ได้รับน้ าหนักเสาพาไลโดยตรงแต่มีการท าเป็นฐานทรงส่ีเหล่ียมติด
กับฐานพาไลเพื่อรองรับเสาพาไลอีกที ซึ่งต่างจากฐานพาไลของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุข
ประเจิดท่ีใช้ฐานพาไลเพื่อรองรับเสาพาไล 

 

 
ภาพที่ 18: ฐานพาไลพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว 

 
ฐานเรือน 
 

ฐานเรือนของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบเป็นฐานยกขึ้นสูงในผัง
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าต้ังอยู่บนฐานพาไล ซึ่งมีลักษณะเป็นฐานบัวท่ีมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอาทิ 
ด้านล่างของฐานเป็นฐานหน้ากระดานขนาดใหญ่รองรับฐานบัวค่ าบัวหงายท่ีมีท้องไม้ยกสูง ด้านบน
ของฐานบัวท าเป็นฐานบัวคว่ าทับอีกช้ันหนึ่ง ซึ่งในระหว่างฐานบัวและบัวคว ่าท าเป็นลูกแก้วหนึ่งเส้น
ค่ันอยู่ระหว่างตรงกลาง ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว และวัดแก้ว เป็นต้น  (ภาพที่ 19 
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และภาพที่ 20) แต่ฐานเรือนของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวมีรูปแบบท่ีซับซ้อนไปจากฐานเรือนของ
พระวิหารวัดแก้ว โดยในส่วนท่ีเป็นฐานบัวค่ าบัวหงายของฐานเรือนของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว
นั้น มีการท าส่วนท่ีเป็นบัวหงายถึง 2 ช้ันซ้อนกัน ซึ่งต่างจากฐานเรือนของพระวิหารวัดแก้วท่ีท าบัว
หงายเพียงช้ันเดียว 

นอกจากนี้เนื่องจากพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวมีขนาดใหญ่ จึงท าให้เกิดมีระบบเสาติดผนัง
ในพระอุโบสถ ตัวของเสาติดผนังนี้มีความสัมพันธ์กับรูปแบบของตัวฐานเรือน ด้วยเหตุว่าเชิงของเสา
ติดผนังไม่ได้ต้ังอยู่ด้านบนของฐานเรือน แต่กลับเป็นส่วนหนึ่งของฐานเรือน กล่าวคือตรงบริเวณฐาน
เรือนท่ีมีเสาติดผนังจะมีการยกตัวเสาลอยออกมาจากพื้นฐานเรือน จึงท าให้เกิดการแบ่งฐานเรือนเป็น
ช่องๆ โดยมีเสาติดผนังค่ัน การท าฐานเรือนในลักษณะดังกล่าวน่าจะพัฒนามาจากฐานเรือนของกลุ่ม
พระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด โดยเฉพาะฐานเรือนของพระอุโบสถวัดโพธิ์เวียล เป็นต้น แต่
ส่ิงท่ีช่างได้เพิ่มขึ้นมาใหม่คือ ตรงบริเวณฐานบัวค่ าบัวหงายมีการเพิ่มจ านวนฐานบัวหงายให้ซ้อนกันถึง 
2 ช้ัน  ลักษณะรูปแบบของฐานเรือนนี้สะท้อนให้เห็นถึงการรับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกของช่าง
พระตะบองท่ีได้น ามาใช้ในงานสถาปัตยกรรมของตน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้ก็จะกลายเป็นต้นแบบและ
ส่งอิทธิพลให้กับฐานเรือนของพระวิหารและพระอุโบสถในสมัยต่อมา 

 

  
ภาพที่ 19: ภาพฐานเรือนพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว ภาพที่ 20: ภาพฐานเรือนพระวิหารวัดแก้ว 
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2.2.2 เสา และบัวหัวเสา 

ในโครงสร้างของอาคารกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบนั้น จะ
สังเกตเห็นว่าการสร้างองค์ประกอบท่ีเป็นเสามีอยู่หลายแบบผสมผสานกัน ซึ่งสามารถจ าแนกรูปแบบ
ของเสาออกได้ 3 ประเภทด้วยกันคือ เสาประธาน เสาติดผนัง และเสาพาไล 

เสาประธาน โดยท่ัวไปแล้วเสาประธานของพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียง
รอบสามารถจ าแนกได้เป็นสองประเภทด้วยกันคือ เสาประธานท่ีเป็นเสาร่วมใน ซึ่งอยู่ภายในของ
อาคาร และเสาประธานท่ีอยู่ตรงบริเวณมุขหน้าและมุขหลังของอาคารท่ีมีหน้าท่ีรองรับน้ าหนักส่วนท่ี
เป็นหน้าบันของอาคาร ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาจะศึกษาถึงลักษณะองค์ประกอบภายนอก
ของอาคารสถาปัตยกรรมเท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงศึกษาถึงรูปแบบของเสาประธานท่ีอยู่บริเวณมุขหน้า
และมุขหลังของอาคารเป็นหลัก 

ลักษณะเสาประธานท่ีอยู่บริเวณมุขหน้าและมุขหลังของกลุ่มพระอุโบสถทรงโรง สามารถแบ่ง
ได้ 2 ชนิดด้วยกันคือ เสาทรงส่ีเหล่ียม กับเสาทรงแปดเหล่ียม ซึ่งมีลักษณะรูปแบบขององค์ประกอบท่ี
แตกต่างกันดังนี้ เสาทรงส่ีเหล่ียมนั้นมีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมจัตุรัสรองรับด้วยฐานเสาท่ีเป็นฐานหน้า
กระดานรองรับด้วยฐานบัวค่ าบัวหงายท่ียกท้องไม้สูงตรงกลางประดับลายกรอบส่ีเหล่ียม ในส่วนท่ี
เป็นฐานบัวหงายมักจะท าซ้อนกัน 2 ช้ัน ถัดไปจากฐานบัวคว่ าบัวหงายท าเป็นลูกแก้วขนาดใหญ่หนึ่ง
เส้นรองรับฐานบัวคว่ า เสาลักษณะนี้มีท่ีวัดกฺดุลโดนเตียวเพียงแห่งเดียว (ภาพที่ 21) 

 
ภาพที่ 21: เสาประธานบริเวณมุขด้านหน้าของวัดกดฺลโดนเตียว 
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ส่วนลักษณะเสาประธานท่ีเป็นเสาแปดเหล่ียม ซึ่งท าจากไม้พบท่ีวัดแก้ว (ภาพที่ 22) และวัด
เอกพนม (ภาพที่ 23) กลุ่มเสาประเภทนี้ไม่มีการตบแต่งใดๆ โดยมีเพียงแค่การท าเป็นฐานแปด
เหล่ียมรองรับเชิงเสา ส่วนปลายเสาไม่มีการประดับลวดลายใดๆ ท้ังส้ิน 

 
ภาพที่ 22: เสาประธานบริเวณมุขด้านหน้าของวัดแก้ว 

 
ภาพที่ 23: ภาพเก่าวัดเอกพนม, ที่มาของภาพ Pura. 

เสาพาไล ส าหรับเสาพาไลของกลุ่มอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ มีลักษณะรูปแบบ
เดียวกัน ซึ่งใช้รูปแบบเสาไม้ในทรงแปดเหล่ียมท่ัวไป ด้านบริเวณปลายเสามักจะปล่อยให้เรียบง่ายโดย
ไม่มีการประดับตกแต่งลวดลายท่ีเป็นบัวหัวเสา ส่วนด้านล่างท่ีเป็นเชิงเสาท าเป็นฐานส่ีเหล่ียมรองรับ 
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ซึ่งฐานส่ีเหล่ียมนั้นท าติดกับฐานพาไลของระเบียงพระอุโบสถ เสาในลักษณะรูปแบบดังกล่าวนี้ได้แก่
เสาพาไสของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว เสาพาไลพระวิหารวัดแก้ว และเสาพาไลพระอุโบสถวัดเอก
พนม โดยนอกจากไม่มีการประดับบัวหัวเสาตรงบริเวณปลายเสาแล้ว กลุ่มพระอุโบสถทรงโรงแบบมี
ระเบียงรอบก็ยังไม่มีการประดับคันทวยส าหรับรองรับน้ าหนักของชายหลังคากันสาดของพระอุโบสถ
และพระวิหารอีกด้วย ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้มีความใกล้เคียงกับความนิยมของการลดรูปแบบของ
องค์ประกอบของอาคารแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีนิยมท าเสา
พาไลแบบเรียบง่ายไม่มีการประดับตบแต่งใด ๆ ท้ังส้ิน98 

อย่างไรก็ตามจะสังเกตเห็นว่า ในบรรดาเสาพาไลของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรง
แบบมีระเบียงรอบบางแห่ง มีการประดับตกแต่งท่ีแปลกแตกต่างจากเสาพาไลท่ัวไป เช่น เสาพาไล
ของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากเสาพาไลของพระอุโบสถ
ของวัดอื่นๆ โดยเสาพาไลของวัดกฺดุลมีการตกแต่งด้วยลวดลายท่ีเป็นแผ่นโลหะท่ีตัดเป็นลายดอกส่ี
กลีบสลับกับลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนท่ีรัดทับด้วยแผ่นโลหะในลักษณะแบบลายหน้ากระดานติดกับ
เสาท่ีได้ลงรักไว้  ท าให้เกิดความงดงามคล้ายเป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างพระตะบอง ซึ่งการตกแต่งท่ี
เหลือถึงปัจจุบันเป็นงานใหม่ท่ีท าโดยช่างรุ่นใหม่ (ภาพที่ 25) แต่การประดับตกแต่งเดิมนั้นคงมี
เทคนิคในการตกแต่งเหมือนกัน ต่างกันเพียงแค่รูปแบบของลายท่ีช่างเลือกเอามาใช้เท่านั้น 

จากภาพถ่ายเก่าของวัดกฺดุลโดนเตียวแสดงให้เห็นว่า ช่างได้ตกแต่งเสาพาไลให้มีความงดงาม
เป็นพิเศษและมีความประณีตอย่างมาก โดยช่างน าโลหะมาท าเป็นลายฉลุในรูปแบบต่างๆ และค่อย
เอาไปประดับบนล าตัวเสา ลวดลายประดับมีลักษณะเป็นลายใบไม้สามเหล่ียมห้อยลงค่อนข้างมีขนาด
เล็กประดับรอบเสาเป็นจังหวะและสลับลายฉลุในรูปทรงท่ีเป็นแผนหน้ากระดานท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีท า
เป็นลายกรวยเชิงท่ีต้ังขึ้นและห้อยลง (ภาพที่ 24) ซึ่งการตกแต่งเสาในลักษณะนี้มีความคล้ายคลึงกับ
รูปแบบเสาประดับกรอบประตูในศิลปะเขมร ดังนั้นสันนิษฐานได้ว่าช่างพระตะบองน่าจะพยายาม
กลับไปเลียนแบบการตกแต่งเสาประดับกรอบประตูของประสาทหินในวัฒนธรรมเขมรนั่นเอง การน า
แผ่นโลหะมาท าเป็นงานประดับตกแต่งตามเสาเป็นงานท่ีนิยมอย่างมากของงานช่างพระตะบอง และ
มักจะพบการประดับลักษณะนี้ตามเสาร่วมในของพระวิหารและพระอุโบสถเสมอ 

                                         
98 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, รายงานการวิจัยเรื่องพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระราชศรัทธาปณิธานในการ

สถาปนาวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา, 49-51. 
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ภาพที่ 25: เสาพาไลของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว 
 

เทคนิคการใช้โลหะมาท าเป็นลายฉลุ และน าไปประดับตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรม
โดยเฉพาะการประดับตามเสา เป็นลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับการประดับเสาในศิลปะพม่า ซึ่งในศิลปะ
พม่านิยมใช้โลหะมาท าเป็นลายฉลุเพื่อน าไปประดับตกแต่ง จากหลักฐานประวัติศาสตร์ของกัมพูชาได้
ให้ข้อมูลว่า ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 5 ชาวพม่าได้เข้ามาอยู่ในบริเวณเมือง
ไพลิน ซึ่งไม่ไกลจากเมืองพระตะบองมากนัก เพื่อมาท าอาชีพขุดหาแร่พลอยและขายพลอย โดยคน
เขมรรู้จักชาวพม่ากลุ่มนี้ในช่ือว่า ชาวโกฬา (ชาวกุลา) ซึ่งชาวพม่ากลุ่มนี้ได้สร้างส่ิงก่อสร้างถวายวัด
หลังจากท่ีพวกเขาประสบความส าเร็จจากการค้าขายจนร่ ารวย โดยลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึ้น
นั้นมีลักษณะเป็นศิลปะพม่าอย่างชัดเจน เช่น เจดีย์แบบพม่าท่ีวัดคิรีรัตนะ เป็นต้น  นอกจากนี้จาก
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ยังให้รายละเอียดอีกว่า ชาวพม่ากลุ่มนี้ก็ได้เข้ามาซื้อข้าวสารและน้ ามันจาก
เมืองพระตะบองด้วย99 ดังนั้นจึงสามารถสันนิษฐานได้ว่า การเข้ามาของชาวพม่าในช่วงเวลานั้น น่าจะ
ได้น าเทคนิคของการประดับตกแต่งท่ีใช้ลายฉลุจากแผ่นโลหะเข้ามาท่ีเมืองพระตะบองพร้อมๆกับส่ง
อิทธิพลให้งานประดับตกแต่งของสกุลช่างพระตะบองอีกด้วย 

เสาอิง หรือเสาติดผนัง เสาประเภทนี้มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีต้องกินพื้นท่ีของ
ผนังดังนั้นจะพบเฉพาะพระอุโบสถท่ีมีขนาดใหญ่เท่านั้น ส าหรับกลุ่มพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียง

                                         
99  TAUCH CHHUONG, Battambang During the Time of the Lard Governor, 97-98. 

ภาพที่ 24: ภาพเก่าของวัดกฺดุลโดนเตียว 
ที่มาของภาพ EFEO ถ่ายเมื่อปีพ.ศ. 2478 
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รอบท่ีเหลือถึงปัจจุบัน จะพบเพียงแค่ท่ีพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งพระ
อุโบสถของวัดนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบหลังอื่นๆ เสาติดผนัง
ของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวมีลักษณะเป็นเสาในทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส ด้านล่างของเสามีการประดับ
บัวตีนเสาท่ีมีความเรียบง่าย ซึ่งประกอบด้วยฐานบัวคว่ าเพียงฐานเดียว ซึ่งต้ังอยู่บนฐานเรือนของพระ
อุโบสถ ส่วนด้านบนท่ีเป็นปลายเสาประดับเป็นบัวหัวเสาท่ีเป็นบัวหงายทีมีลักษณะเรียบง่าย  (ภาพที่ 
19) เทคนิคการท าบัวตีนเสาข้างต้นก็น่าจะเป็นการรับอิทธิพลศิลปะตะวันตกเช่นเดียวกัน 

2.2.3 ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง 

ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างเป็นองค์ประกอบสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญและมีความงดงามชนิดหนึ่ง  
ซึ่งในสมัยโบราณซุ้มประตูและหน้าต่างหมายถึง การจ าลองปราสาทท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์
ของอาคารฐานันดร แต่ต่อมาความหมายเชิงสัญลักษณ์ก็ได้เปล่ียนแปลงไปเป็นการแสดงออกของ
ความงามแบบใหม่ตามความนิยมผู้คนในสมัยใหม่ท่ีเข้ามามีบทบาทในท้องถิ่น100 อย่างไรก็ตามแม้ว่า
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของซุ้มประตูและหน้าต่างจะได้เปล่ียนไปแล้วก็ตาม แต่ความส าคัญของซุ้ม
ประตูและหน้าต่างก็ยังคงมีอยู่เสมอ โดยช่างยังท าและตกแต่งองค์ประกอบชนิดนี้อย่างประณีต
ละเอียดลออจนกระท่ังมีการลงรักปิดทองอย่างงดงามอีกด้วย ส่วนซุ้มประตู้และหน้าต่างของกลุ่มพระ
วิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบท่ีเมืองพระตะบองนั้น ได้เน้นถึงความงดงามของการ
ประดับอาคารมากกว่าความหมายในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งการประดับตกแต่งเหล่านี้มีการปรากฏขึ้นของ
อิทธิพลศิลปะตะวันตกและจีนมาผสมผสานกัน เช่นเดียวกันกับงานประดับตกแต่งซุ้มประตูหน้าต่าง
ของสถาปัตยกรรมไทยในช่วงรัชกาลท่ี 3101 

การปรับเปล่ียนลักษณะซุ้มประตูและหน้าต่างจากเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นการประดับตกแต่งซุ้ม
ประตูและหน้าต่างในเชิงความงามท่ีเกิดขึ้นในช่วงรัชกาลท่ี 3 นั้น มีลักษณะรูปแบบวิจิตรงดงาม ซึ่งดู
แปลกตาจากรูปแบบของซุ้มประตู-หน้าต่างด้ังเดิมท าให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสมัยนั้น ซึ่ง
นักวิชาการเรียกลักษณะรูปแบบของซุ้มประตู-หน้าต่างชนิดนี้ว่า “ซุ้มทรงกรอบซุ้ม”102 กรอบซุ้มชนิด
นี้มีองค์ประกอบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นกรอบวงกบส่ีเหล่ียมข้างในช้ันหนึ่งประดับด้วยลายต่าง ๆ ด้าน
นอกของวงกบนั้นประดับเป็นลายดอกไม้และใบไม้มาพันกันอย่างต่อเนื่องอีกช้ันหนึ่ง ด้านบนของ
กรอบซุ้มหน้าต่างและซุ้มประตูนั้นประดับลายดอกไม้กับใบไม้ให้เป็นรูปทรงกรวยแหลม ในส่วน
รูปแบบและโครงสร้างของลายประดับท่ีกล่าวมานั้นเป็นลายประดับท่ีได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก

                                         
100 สันติ เล็กสุขุม, คุยกกับงานช่างไทยโบราณ, 262.   
101 สมคิด จิระทัศนกุล, พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , (ระดับปริญญา

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 200.  
102 สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของซุ้มประตู-หน้าตางไทย, 137. 
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ศิลปะจีนกับศิลปะตะวันตกท่ีในวงการช่างไทยนิยมเรียกลวดลายประเภทนี้ว่า “ลายอย่างเทศ” ซึ่ง
เริ่มมีบทบาทอย่างชัดเจนในสมัยรัชกาลท่ี 3 และมีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องถึงสองรัชกาลต่อมา103 

ซุ้มทรงกรอบซุ้มในสมัยรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 ยังมีลักษณะรูปแบบคล้ายกันกับรูปแบบ
ซุ้มทรงกรอบซุ้มในสมัยรัชกาลท่ี 3 ซึ่งมีการประดับลายเทศท่ีเป็นลายแบบจีนและตะวันตก อย่างไรก็
ตามซุ้มทรงกรอบซุ้มในสมัยรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 ได้มีพัฒนาการขึ้นอีกขั้นหนึ่ง  โดยมีการน า
เครื่องหมายแทนพระองค์มากประดับตรงบริเวณยอดของซุ้มประตูและหน้าต่าง 104 ซึ่งเครื่องหมาย
แทนพระองค์นั้นมักจะปรากฏเป็นรูป พระมหาพิชัยมงกุฎ หรืออาจจะมีพานหรือพานแว่นฟ้ารองรับ 
หรือมีฉัตรประกอบ ในบางท่ีเป็นการประดับเป็นเครื่องหมายแทนพระราชวงศ์จักรีก็มี 

ในช่วงท่ีสยามเข้ามามีบทบาททางการเมืองในบริเวณเมืองพระตะบองปัจจุบัน ได้ส่งผลให้
อิทธิพลของงานศิลปกรรมสยามได้เผยแพร่เข้ามา โดยมีบทบาทกับศิลปะของท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 
หนึ่งในนั้นคือการรับกระแสความนิยมของงานประดับตกแต่งของซุ้มประตู-หน้าต่างท่ีก าลังได้รับความ
นิยมมากในวงการงานช่างไทย กลุ่มช่างพระตะบองก็ได้รับอิทธิพลการประดับตกแต่งในเชิงความงาม
มาใช้ในการประดับตกแต่งซุ้มประตูและหน้าต่างของกลุ่มพระอุโบสถทรงโรงในเมืองพระตะบองด้วย 
นอกจากนี้ยังรับความคิดท่ีน าเครื่องหมายท่ีมีความสัมพันธ์กับราชวงศ์สยามมาประดับตกแต่งบนซุ้ม
ประตูและหน้าต่างด้วย ซึ่งลักษณะของซุ้มประตูนั้นมีดังต่อไปนี้ 

การประดับตกแต่งและโครงสร้างของซุ้มประตูและหน้าต่างของกลุ่มพระวิหารและพระ
อุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบมีลักษณะใกล้เคียงกันกับรูปแบบซุ้มทรงกรอบซุ้มในศิลปะไทย ซึ่งมี
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 2 อย่างด้วยกันคือกรอบวงกบและลายของกรอบวงกบ ในส่วนท่ีเป็น
รูปแบบและลักษณะทางสถาปัตยกรรมนั้น ตรงบริเวณท่ีเป็นกรอบวงกบจะเป็นงานปูนปั้นในทรง
ส่ีเหล่ียม ประดับด้วยลายปูนปั้นท่ีลงรักปิดทอง ซึ่งเป็นลายดอกไม้ท่ีเป็นดอกโบต๋ันแบบจีนสลับกับลาย
ใบไม้แบบตะวันตก ส่วนบริเวณด้านนอกของวงกบมีการประดับเป็นลายปูนปั้นท่ีลงรักปิดทอง
เช่นเดียวกัน เป็นลายใบไม้ล้วนท่ีต่อกันอย่างต่อเนื่อง ด้านบนของซุ้มประตู-หน้าต่างมักจะประดับเป็น
ลายใบล้วนพันกันเป็นทรงกรวยแหลมตรงกลางประดับเป็นรูปพานแว่นฟ้า (ภาพที่ 26 และภาพที่
27) ในบางท่ีอาจจะรองรับรูปจักร (ภาพท่ี 28) หรืออาจจะประดับเพียงแค่จักรอยู่ตรงกกลางก็เป็นได้ 
(ภาพที่ 29) 

                                         
103  เร่ืองเดียวกัน, 302. 
104 สมคิด จิระทัศนคุณ, พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 200-212. 
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ภาพที่ 26: ซุ้มประตูวัดแก้ว ภาพที่ 27: ซุ้มหน้าต่างวัดแก้ว 
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ภาพที่ 28: ซุ้มประตูวัดกฺดุลโดนเตียว ภาพที่ 29: ซุ้มหน้าต่างวัดกฺดุลโดนเตียว 

   การท่ีช่างเขมรน าสัญลักษณ์ท่ีเป็นรูปจักรไปประดับบนอาคารท่ีเป็นศาสนาสถานนั้น
นักวิชาการเขมรและนักวิชาการต่างชาติมีการตีความแตกต่างกันหลายประเด็น ซึ่งศาสตราจารย์มาด
แลน จีโต (Madeleine GITEAU) อธิบายว่าการท่ีช่างเขมรน ารูปจักรไปประดับตกแต่งบนอาคารท่ี
เป็นศาสนาสถานนั้นย่อมมีความหมายถึงธรรมรัตนะของพระพุทธเจ้า105 ส่วนนักวิชาการบางท่าน
สันนิษฐานว่ารูปจักรเหล่านั้นเปรียบเหมือนแสงพระอาทิตย์ท่ีก าลังส่องแสงออกมา106  อย่างไรก็ตาม
ส าหรับการประดับรูปจักรบนซุ้มประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถและพระวิหารท่ีเมืองพระตะบอง
โดยเฉพาะรูปจักรตรงซุ้มประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถวัดกฺดุลนั้น น่าจะมีความหมายถึง
เครื่องหมายแทนราชวงศ์จักรีของสยาม ซึ่งอาจจะมีความหมายมากกว่าความหมายของการประดับรูป
จักรท่ัวไปในศิลปะเขมร โดยผู้ศึกษามีข้อสนับสนุน 2 ประเด็นด้วยกันคือ  ประเด็นทางรูปแบบ
ศิลปกรรมและประเด็นทางประวัติศาสตร์ 

ในส่วนท่ีเป็นประเด็นทางศิลปกรรมนั้น จะสังเกตเห็นว่าการประดับรูปจักรนั้นปรากฏมาแล้ว
ในศิลปะไทยในช่วงรัชกาลท่ี 5 โดยมักจะประดับคู่กันกับรูปตรีศูล ซึ่งเป็นเครื่องแทนราชวงศ์จักรี 

                                         
105 Madeleine GITEAU, Iconographie du Cambodge Post-Angkorien, 257.  
106 SONG Sophy, “Decoration and Architecture of Wooden Prayer Hall: Elements for a Typology” in 

Wooden Architecture of Cambodia: A Disappearing Heritage, François Tainturier, 156-158. 
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ตัวอย่างท่ีหน้าบันพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท เป็นต้น ตรงบริเวณวัดกฺดุลก็มีการประดับรูปจักรกับรูป
ตรีศูลตรงหน้าบันทางทิศตะวันออกของพระอุโบสถด้วย ดังนั้นการประดับตบแต่งรูปจักรตรงบริเวณ
ซุ้มประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถนั้น น่าจะเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรี ส่วนใน
ประเด็นทางประวัติศาสตร์มีความสอดคล้องกับประเด็นทางรูปแบบศิลปกรรม โดยจากหลักฐาน
ประวัติศาสตร์จะเห็นว่า บริเวณเมืองพระตะบองได้กลายเป็นเมืองขึ้นของสยามต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 1 
จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 เพราะฉะนั้นงานศิลปกรรมสยามคงมีอิทธิพลต่อท้องถิ่นอย่างแน่นอน กล่าวโดย
สรุปได้ว่าการประดับรูปจักรบนซุ้มประตูและหน้าต่างของวัดกฺดุลโดนเตียวนั้น อาจจะหมายความถึง
คติอีกคติหนึ่งคือเป็นเครื่องหมายแทนราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นราชวงศ์ท่ีก าลังมีอ านาจอย่างมากต่อเมือง
พระตะบองในช่วงเวลานั้น 

2.2.4 หน้าบัน 

หน้าบันของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบมีพัฒนาการมาอีกขั้น
หนึ่ง โดยนิยมท าหน้าบันเป็นงานปูนปั้น ซึ่งต่างจากหน้าบันของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุข
ประเจิดท่ีนิยมท าเป็นงานไม้แกะสลัก นอกจากนี้การนิยมใช้ลายประดับตกแต่งท่ีเคยใช้มาก่อนก็ได้มี
การปรับเปล่ียนไปพร้อมๆ กันด้วย รูปแบบของหน้าบันของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบ
มีระเบียงรอบมีลักษณะรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน้าบันส่วนมากเป็นงานปูนปั้นประดับกระจกและลงรักปิดทอง ลักษณะโดยรวมของงาน
เป็นการสืบทอดมาจากหน้าบันของพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดโดยต่างกันเพียงแค่นิยม
ท าลวดลายประดับเป็นงานปูนปั้นเท่านั้น ลวดลายท่ีนิยมน ามาใช้ในงานประดับตกแต่งในช่วงนี้นิยม
สร้างใช้ลายใบไม้ธรรมชาติตามแบบตะวันตกท่ีน่าจะสืบทอดมาจากลวดลายประดับหน้าบันของมุข
ประเจิด ซึ่งเป็นลายของใบอะแคนตัสประดับเต็มพื้นท่ีของหน้าบันล้อมรอบลายแม่ของหน้าบัน ส่ิงท่ี
หายไปท่ีไม่น ามาประดับเป็นลายแม่ตรงกลางหน้าบันคือลายดอกโบต๋ัน ลายแม่ท่ีเป็นลายดอกโบต๋ันได้
เปล่ียนมาประดับเป็นรูปพานแว่นฟ้ารองรับรูปต่างๆ ท่ีมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ ด้านล่างของ
ขอบหน้าบันรองรับด้วยกระจังฐานพระ ท่ีประกอบด้วยลายกระจังปฏิญาณท่ีเรียงกันเป็นแถวรองรับ
ด้วยฐานหน้ากระดาน ประดับด้วยลายดอกส่ีกลีบเรียงกันเป็นแถว ถัดลงมาจากส่วนท่ีเป็นหน้า
กระดานประดับเป็นลายเฟื่องอุบะ การประดับลวดลายเป็นงานปูนปั้นของพระอุโบสถทรงโรงแบบมี
ระเบียงรอบจะเป็นต้นแบบให้หน้าบันของพระวิหารและพระอุโบสถในสมัยต่อมาและนิยมท ากันเสมอ 
กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบท่ีมีหน้าบันในลักษณะดังกล่าวนี้คือ พระ
อุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว และพระวิหารวัดแก้ว เป็นต้น 

ส่วนการประดับรูปท่ีมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์นั้นมี 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่ม
ท่ีแสดงถึงสัญลักษณ์ของผู้น าต้ังแต่ระดับพระมหากษัตริย์จนถึงตัวแทนเจ้าเมือง ตัวอย่างหน้าบันด้าน
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ทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวประดับเป็นรูปเครื่องหมายราชวงศ์จักรีท่ีประกอบด้วย
รูปจักรประกอบกับตรีศูลและพระขรรค์ชัยศรี รองรับด้วยพานแว่นฟ้า (ภาพที่ 30) ซึ่งเป็นที่ทราบกัน
ดีอยู่แล้วว่า รูปจักรกับตรีศูลเป็นตราสัญลักษณ์ท่ีปรากฏในตราประจ าประองค์ของรัชกาลท่ี 5 และใช้
กันอย่างแพร่หลายในการประดับตกแต่งอาคาร ส่วนหน้าบันด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถวัดกฺดุล
โดนเตียวประดับเป็นรูปพานแว่นฟ้าท่ีรองรับรูปตะบองอีกที ซึ่งน่าจะหมายถึงเมืองพระตะบองหรือ
ผู้น าเมืองพระตะบองนั่นเอง (ภาพที่ 31) ส าหรับกลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีแสดงถึงสัญลักษณ์ในด้านศาสนา 
ตัวอย่างท่ีหน้าบันพระวิหารวัดแก้วท่ีประดับเป็นรูปแก้วสามดวงวางบนพานแว่นฟ้า 3 พาน ซึ่งน่า
หมายความถึงแก้วรัตนท้ังสามในพุทธศาสนานั่นเอง (ภาพที่ 32) 

 

 
ภาพที ่30: รูปหน้าบันทิศตะวันออกพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว 
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ภาพที่ 31: รูปหน้าบันทิศตะวันตกพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว 

 

 
ภาพที่ 32: รูปหน้าบันทิศตะวันออกพระวิหารวัดแก้ว 

ดังท่ีได้อธิบายในข้างต้นไปแล้วเกี่ยวกับการเข้ามาของการน าเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจ า
พระองค์มาประดับบนสถาปัตยกรรมว่า ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในศิลปะไทยสมัยรัชกาลท่ี 4 และท าอย่าง
ต่อเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 เครื่องหมายสัญลักษณ์เหล่านี้ก็ได้เข้ามีบทบาทในวงการงานช่างในเมือง
พระตะบองด้วย ซึ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลท่ี 5 นั่นเอง  อย่างไรก็ตามยังไม่มีเอกสารท่ียืนยันอย่างชัดเจน
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เกี่ยวกับระยะเวลาในการนิยมน าเครื่องหมายแทนพระองค์ไปประดับอาคารว่าเริ่มต้นในสมัยการ
ปกครองของเจ้าเมืองพระตะบองคนไหน แต่จากหลักฐานงานศิลปกรรมและข้อมูลจากเอกสาร
ประวัติศาสตร์ จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าการประดับรูปตราสัญลักษณ์ราชวงศ์จักรีน่าจะเกิดขึ้นครั้งแรก
ในสมัยของเจ้าเมืองพระตะบองคนท่ี 7 คือเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย) ช่วงกลางรัชกาลท่ี 5 ดัง
การวิเคราะห์ต่อไปนี้ 

จากการศึกษารูปแบบของหน้าบันของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัยใต้การ
ปกครองสยามสังเกตเห็นว่า หน้าบันของพระวิหารวัดกฺดุลโดนเตียวมีความแตกต่างจากหน้าบันของวัด
อื่นๆ โดยหน้าบันด้านทิศตะวันออกประดับเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรีรองรับด้วยพานแว่น
ฟ้าท่ีรัชกาลท่ี 5 โปรดฯ ใช้อย่างเป็นทางการดังมีการน าไปประดับท่ีหน้าบันพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท
เมื่อปี 2419 เป็นต้น ส่วนหน้าบันด้านทิศตะวันตกของวัดนี้ท าเป็นรูปตะบองรองรับด้วยพานแว่นฟ้า 
ซึ่งตะบองในท่ีนี้น่าจะหมายถึงหัวเมืองพระตะบองนั่นเอง อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเครื่องหมายท่ีแทน
ซื่อของเจ้าเมืองพระตะบองในเวลานั้นท่ีมีซื่อว่า “คทาธร” ซึ่งมีความหมายว่า ผู้ถือตะบอง จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์คือประชุมพงศาวดารภาคท่ี 16 พงศาวดารเมืองพระตะบองแต่งโดย 
เจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย) ได้ให้ข้อมูลว่าเมื่อปี 2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้เล่ือนบรรดาศักดิ์ของพระยาคทาธรธรณินทร์ ซึ่งแต่งต้ังมาแต่สมัยรัชกาลท่ี 
4 ให้เป็น เจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ รามนรินทริอินทราธิบดีศรีสยามกัม ผดพชเกษตราภิบาล 
ปรีชาญาณยุติธรรมาธยาไศรย อภัยพิริยบรากรมพาหุ107 ซึ่งการใช้ช่ือของเจ้าเมืองพระตะบองในค า
ว่า “คทาธร” ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยท่ัวไปแล้วจะใช้ช่ือเป็นพระยาอภัยภูเบศร ดังนั้นท าให้เกิดข้อ
สันนิษฐานได้ว่า การท ารูปตะบองบนพานแว่นฟ้าตรงหน้าบันด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถวัดกฺดุล
โดนเตียวน่าจะมีท่ีมามาจากช่ือของเจ้าเมืองพระตะบองในสมัยนั้นนั่นเอง 

จากการสันนิษฐานข้างต้นอาจช่วยก าหนดอายุของพระอุโบสถวัดดกฺดุลโดนเตียวได้ว่า น่าจะ
สร้างขึ้นในสมัยของเจ้าพระยาคทาธรธรณิทร์ฯ (เยีย) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นยศศักด์ิของตนท่ี
ได้รับการเล่ือนยศบรรดาศักด์ิเป็นเจ้าพระยาเมื่อปี 2434 ดังนั้นจึงท าให้สามารถสันนิษฐานได้อีกว่า 
กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบน่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยใต้การปกครอง
ของเจ้าเมืองพระตะบองคนท่ี 7 นี้เอง 

                                         
107 ประชุมพงศาวดาร เล่ม 12 (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 15-18) (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2507), 134-138. 
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2.2.5 หลังคาและเคร่ืองล ายอง 

หลังคา 
รูปแบบหลังคาของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบในเมืองพระ

ตะบอง มีลักษณะท่ัวไปเป็นหลังคาซ้อนกันหลายช้ัน หมายถึงหลังคาของปราสาทซึ่งเป็นท่ีประดิษฐาน
ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีเป็นรูปเคารพ โครงสร้างของหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลา ท าจากดิน
เผา หลังคาด้านบนเป็นทรงจ่ัวซ้อนกัน 2 ช้ัน ด้านข้างของหลังคาแต่ละด้านท าเป็นตับซ้อนกับ 3 ตับ 
หลังคาข้างๆ ท่ีเป็นปีกนกมีระยะห่างจากกันเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับระบบซ้อนหลังคาในศิลปะ
ไทย ช่างปล่อยให้มีช่องว่างจากบริเวณท่ีเป็นหลังคาปีกนกกับหลังคาด้านบนที่เป็นทรงจ่ัว ด้วยเหตุนี้จึง
ท าให้ดูเหมือนมีผนังด้านบนอีกช้ันหนึ่งอย่างชัดเจน ซึ่งช่างไทยเรียกลักษณะหลังคาประเภทนี้ว่า “การ
ยกคอสอง” โดยตรงบริเวณช่องท่ีเป็นคอสองนั้น ช่างท าเป็นช่องระบายอากาศของอาคาร ซึ่งภายใน
เป็นห้องโล่งส าหรับผู้คนจ านวนมากมานั่งท ากิจพิธีต่าง ๆ ลักษณะดังกล่าวมีความคล้ายกันกับระบบ
หลังคาคอสองของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด ส่วนด้านบนของหลังคามีการประดับ
ตกแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเป็นเครื่องล ายอง อาทิ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ตัวอย่างเช่น หลังคาคอ
สองท่ีพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว และพระวิหารวัดแก้ว เป็นต้น (ภาพที่ 33 และภาพที่ 34) 

 
ภาพที่ 33: หลังคาคอสองที่พระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว 
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ภาพที่ 34: หลังคาคอสองที่พระวิหารวัดแก้ว 

ลักษณะพิเศษท่ีเกิดขึ้นซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหลังคาในกลุ่มนี้คือ การท าหลังคาปีกนก
และหลังคากันสาดของระเบียงรอบต่อกันอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในระนาบเดียวกันกับหลังคาด้านหน้า
และด้านหลังท่ีเป็นหลังคาปีกนกและหลังคากันสาดเช่นเดียวกัน กล่าวคือใช้รูปแบบการสร้างหลังคา
เพียงระนาบเดียวคลุมตัวอาคาร ลักษณะการสร้างหลังคาในลักษณะแบบนี้เป็นการลดความซับซ้อน
ของหลังคาของช่างพระตะบองท่ีพยายามท าให้การสร้างพระวิหารและพระอุโบสถมีลักษณะเรียบง่าย
ขึ้น ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะพัฒนามาจากโครงสร้างหลังคาของกลุ่มพระวิหารและอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด 
ในระยะเวลาต่อมารูปแบบของโครงสร้างหลังคานี้จะเป็นต้นแบบให้การสร้ างพระวิหารและพระ
อุโบสถในเมืองพระตะบอง และได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของรูปแบบหลังคาพระวิหารและพระอุโบสถท่ี
พระตะบอง 

 
เคร่ืองล ายอง 

เครื่องล ายองของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบท่ีเมืองพระตะบอง
ในปัจจุบันเป็นเครื่องล ายองท่ีเกิดขึ้นมาใหม่ในระยะหลังท้ังส้ิน จึงท าให้การศึกษารูปแบบของเครื่อง
ล ายองในครั้งนี้จะอาศัยข้อมูลรายละเอียดจากภาพถ่ายเก่าท่ีเหลืออยู่ถึงปัจจุบันเท่านั้น จากข้อมูลทาง
ภาพถ่ายเก่าแสดงให้เห็นว่าลักษณะโดยรวมมีความใกล้เคียงกันกับเครื่องล ายองแบบไทยประเพณีเป็น
อย่างมาก เช่นเดียวกันกับรูปแบบของเครื่องล ายองของกลุ่มพระหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด 
ซึ่งประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง งวงไอยรา โดยวัสดุท่ีใช้ในการท าเป็นไม้ มีการ
ประดับกระจกสีหรือบางแห่งเป็นงานประดับกระจกลงรักปิดทองตกแต่งเต็มพื้นท่ีของตัวล ายอง 
ลักษณะรูปแบบรายละเอียดของเครื่องล ายองสามารถแบ่งได้เป็น  2 รูปแบบด้วยกันคือ 
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รูปแบบที่ 1 เป็นเครื่องล ายองท่ีมีใบระกาเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน กลุ่มเครื่ อง
ล ายองนี้มีรูปแบบเดียวกันกับเครื่องล ายองของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด ซึ่งเข้าใจ
ว่าเป็นการสืบทอดมาจากรูปแบบเครื่องล ายองของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด
นั่นเอง ลักษณะรายละเอียดประกอบด้วย หางหงส์มีรูปทรงคล้ายกับเศียรนาคหลายเศียรซ้อนทับกัน
หลายช้ันบรรจบด้วยเหงาหางหงส์ ถัดมาเป็นตัวล ายองท่ีเช่ือมต่อระหว่างหางหงส์กับช่อฟ้า ซึ่งด้านบน
ของตัวล ายองมีประดับใบระกาในรูปทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนต่อเรียงกันด้วยเส้นรอย บนล าตัว
ล ายองจะมีประดับด้วยลายเกล็ดเต็มพื้นท่ี ด้านบนสุดเหนืออกไก่ท าเป็นช่อฟ้า ซึ่งมีส่วนติดหลังคาเป็น
ลักษณะป่องยื่นเล็กน้อย ซึ่งช่างไทยบางคนเรียกว่า “พุงนกกระจาบ”108 และด้านปลายงอนช้ีฟ้า 
ลักษณะดังกล่าวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของช่างพระตะบอง ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถวัดเอกพนมและ
พระวิหารวัดแก้วเป็นต้น (ภาพที่ 35) 

 
ภาพที่ 35: เครื่องล ายองพระวิหารวัดแก้ว, ที่มาของภาพ EFEO ถ่ายเมื่อปพี.ศ. 2478 

รูปแบบที่ 2 เป็นเครื่องล ายองท่ีใบระกาเป็นรูปทรงสามเหล่ียมปลายงอน (สะบัด) ลักษณะ
โดยรวมของเครื่องล ายองกลุ่มนี้มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มรูปแบบท่ี 1 เกือบทุกประการยกเว้นตัวหาง
หงส์ ใบระกาและตัวรวย โดยหางหงส์ท าเป็นรูปนาคสองเศียรซ้อนกันบรรจบด้วยตัวเหงา กล่าวได้ว่า
เป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างพระตะบอง ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบของงานไทยประเพณีท่ีไม่นิยมท าเป็น
รูปตัวนาคจริงๆ ส่วนใบระกามีรูปทรงเป็นสามเหล่ียมปลายงอน (สะบัด) เข้าไปหาตัวช่อฟ้าต่างจาก
ใบระกาของกลุ่มรูปแบบท่ี 1 ลักษณะดังกล่าวมีปรากฏท่ีพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว เป็นต้น (ภาพที่ 
36) 

                                         
108 สมใจ น่ิมเล็ก, อุโบสถ สถาปัตยกรรมไทย, 84-85. 
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ภาพที่ 36: เครื่องล ายองพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว,ที่มาของภาพ EFEO ถ่ายเมื่อปีพ.ศ. 2478 

2.3 สีมาและซุ้มสีมา 

 
ใบสีมาท่ีเหลือท่ีพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวและพระอุโบสถวัดเอกพนมในปัจจุบันล้วนเป็น

ใบสีมาท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ท้ังส้ิน ซึ่งท าให้ไม่สามารถทราบถึงรูปแบบเดิมของใบสีมาได้อย่างชัดเจน ใน
ท่ีนี้ผู้เขียนจะขอศึกษาเพียงรูปแบบของซุ้มสีมา โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานท่ีหลงเหลืออยู่ถึงปัจจุบัน
และหลักฐานเอกสารท่ีเป็นภาพถ่ายเก่า ซึ่งมีปรากฏรูปแบบของซุ้มสีมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน
พอสมควรส าหรับให้ศึกษาได้ จากการศึกษาจากภาพถ่ายเก่าและหลักฐานท่ีเป็นร่องรอยให้เห็นใน
ปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่า รูปแบบซุ้มสีมาของกลุ่มพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบค่อนข้างมี
ลักษณะเดียวกันคือเป็นประเภทซุ้มสีมาท่ีเป็นทรงเรือน 

ซุ้มสีมาท่ีเป็นทรงเรือนของพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใช้วัสดุท่ี
เป็นปูนปั้น ซึ่งมีลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างได้แก่ ฐานของซุ้มสีมายกสูงจากพื้น ท าเป็นฐานกึ่งฐาน
บัวคว่ า-บัวหงาย ถัดมาเป็นเรือนธาตุท่ีมีการเจาะช่องท้ัง 4 ด้าน ภายในเรือนเป็นท่ีประดิษฐานใบสีมา 
ตัวของเรือนธาตุไม่มีการประดับตกแต่งใดๆ ในส่วนด้านบนท่ีเป็นหลังคามีลักษณะเป็นทรงกรวย
เหล่ียมซ้อนกันสองช้ันหรือช้ันเดียว ด้านยอดมีประดับเป็นหัวเม็ด ตัวอย่างเช่น ซุ้มสีมาวัดเอกพนม 
เป็นต้น (ภาพที่ 37) หรือบางครั้งท ายอดเป็นรูปทรงคล้ายกับยอดเจดีย์ เช่นซุ้มสีมาของวัดกฺดุลโดน
เตียว109 เป็นต้น (ภาพที่ 38 และภาพที่ 39) 

                                         
109 ซุ้มสีมาของวัดกฺดุลที่ลงเหลือถึงปัจจุบันได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์แล้ว ซ่ึงถ้าเปรียบเทียบจากภาพถ่ายเก่าแล้ว

ปรากฏว่าด้านยอดของซุ้มสีมาเคยประดับคล้ายกับยอดเจดีย์ แต่ปัจจุบันด้านยอดเป็นยอดแหลมสูงขึ้นต่างจากซุ้มเดิม อย่างไรก็
ตามสัดส่วนด้านล่างของซุ้มสีมาที่มีในปัจจุบันน่าจะยังคงเป็นสัดส่วนที่มีมาแต่เดิม 
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ภาพที่ 37: ซุ้มสีมาวัดเอกพนม, ที่มาของภาพ Pura. 

  

ภาพที่ 38: ภาพเก่าซุ้มสีมาวัดกดุลโดนเตียยว,ที่มาของภาพ 
EFEO ถ่ายเมื่อปีพ.ศ. 2478 

ภาพที่ 39: ซุ้มสีมาวัดกฺดุลโดนเตียวในปัจจุปัน 

 

ซุ้มสีมาแบบทรงเรือนของกลุ่มพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น 
น่าจะเป็นรูปแบบซุ้มสีมาท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากซุ้มสีมาทรงเรือนอย่างไทยในสมัยรัชกาลท่ี 3 ซึ่ง
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มีพัฒนาการมาจากซุ้มสีมาทรงกูบช้าง ซุ้มสีมาแบบทรงเรือนถือเป็นพัฒนาการอย่างแท้จริงและเป็น
เอกลักษณ์ของงานศิลปกรรมไทยท่ีเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 3110 โดยมีวิวัฒนาการมาจากซุ้มสีมาใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเป็นซุ้มสีมาทรงกูบท่ีมีช่องเพียงแค่สองช่อง เช่น ซุ้มสีมาท่ีวัดช่องนนทรี เป็น
ต้น ต่อมามีพัฒนาการเพิ่มเติมโดยมีการเจาะช่องท้ังส่ีด้าน ท าให้สามารถมองเห็นใบสีมาได้จากทุกด้าน 
ด้านบนท าเป็นยอดแหลมท่ีนักวิชาการเรียกว่า ยอดเกี้ยว ซึ่งน่าจะมีปรากฏมาแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 
2  ถึงรัชกาลท่ี 3 ตัวอย่างเช่น วัดประดู่ฉิมพลี และวัดสระเกศฯ เป็นต้น ท้ายท่ีสุดส่วนกลางท่ีเป็นกูบ
ช้างนั้น ได้พัฒนามาเป็นอาคารทรงปราสาท โดยเรือนธาตุมีหลังคาจตุมุข และท่ีด้านบนของหลังคา
ประดับเป็นเจดีย์ทรงเครื่อง 5 องค์ ซึ่งการน าอาคารทรงปราสาทยอดมาใช้ในแนวความคิดการสร้าง
ซุ้มสีมานี้ น่าจะมีมาแล้วต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 1 - รัชกาลท่ี 3111 ตัวอย่างเช่น ซุ้มสีมาท่ีวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม เป็นต้น มาถึงสมัยรัชการท่ี 3 รูปแบบของซุ้มสีมาได้พัฒนาจนลงตัว และเป็นเอกลักษณ์
ของช่างสมัยรัชกาลท่ี 3 คือ “ซุ้มสีมาทรงเรือน หรือทรงคฤห์” คือซุ้มท่ีมีอาคารส าหรับประดิษฐานไว้
ภายใน การสร้างซุ้มสีมาทรงเรือนมีความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยมีลักษณะรูปแบบท่ัวไปได้แก่ ฐาน
สูงรองรับตัวเรือนท่ีเจาะช่องท้ัง 4 ด้าน ตรงกลางประดิษฐานใบสีมา ส่วนด้านบนท าเป็นหลังคาทรง
กรวยเหล่ียมประดับหัวเม็ดตรงยอด112 ตัวอย่างเช่นซุ้มสีมาท่ีวัดราชโอรสาราม และวัดเทพธิดาราม 
เป็นต้น 

จากการศึกษารูปแบบข้างต้นสามารถสันนิษฐานได้ว่าซุ้มสีมาทรงเรือนของกลุ่มพระอุโบสถ
ทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ น่าจะได้รับอิทธิพลจากรูปแบบซุ้มสีมาทรงเรือนในศิลปะไทยในสมัยรัชกาล
ท่ี 3 ส่วนหลักฐานส าคัญในการก าหนดอายุของซุ้มสีมาทรงเรือนนี้คือ ซุ้มสีมาท่ีวัดกฺดุลโดนเตียว ซึ่ง
เข้าใจว่าน่าสร้างขึ้นพร้อมกับพระอุโบสถของวัดนี้ ดังนั้นสามารถก าหนดอายุ ได้ว่าน่าจะมีอายุอย่าง
น้อยในปพี.ศ. 2434 การกลับมานิยมสร้างซุ้มสีมาทรงเรือนท่ีเมืองพระตะบองอีกครั้งน่าจะเป็นเพราะ
ชนช้ันผู้น าของเมืองพระตะบอง หรือแม้กระท่ังช่างเอง น่าจะได้เดินทางมาเห็นรูปแบบซุ้มสีมาในวัดท่ี
สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี 3) และได้รับแรงบันดาลใจไปสร้างตามวัดในเมืองพระ
ตะบอง อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าการเข้ามาของซุ้มสีมาท่ีเป็นทรงเรือนอาจจะเข้ามาใน
เมืองพระตะบองแล้วต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 3 ก็เป็นได้ เนื่องจากหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีให้
ข้อมูลว่า ในสมัยรัชกาลท่ี 3 โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) ยกทัพเข้ามาต้ังท่ีพระ
ตะบองและจัดสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ ภายในเมืองพระตะบอง ดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าซุ้มสีมาท่ีเป็น
ทรงเรือนได้เข้ามาพร้อมกันกับการเข้ามาของเจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) ก็เป็นได้ 

                                         
110 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ง่านช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ, 99-121. 
111 เร่ืองเดียวกัน  
112 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ง่านช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ, 107-114. 
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2.4 สรุป 

จากการศึกษาท่ีผ่านมาสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ เป็นกลุ่มอาคารท่ีสร้างขึ้น
ในปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 ซึ่งปรากฏร่องรอยของอิทธิพลของงาน
ศิลปกรรมของสยามต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ (รัชกาลท่ี 3) จนกระท่ังถึงสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) นอกจากการปรากฏร่องรอยของงาน
ศิลปกรรมแบบไทยแล้ว ยังปรากฏร่องรอยอิทธิพลของงานศิลปะตะวันตกด้วย ซึ่งอิทธิพลของศิลปะ
ภายนอกดังกล่าวได้เข้ามาผสมผสานกับรูปแบบของงานศิลปกรรมของท้องถิ่น และท าให้กลายเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของสกุลช่างพระตะบอง 

รูปแบบของงานศิลปกรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะไทยในสมัยรัชกาลท่ี 3 ได้แก่ ระบบการ
วางแผนผังของพระวิหารและพรอุโบสถท่ีใช้เจดีย์คู่ท่ีเป็นเจดีย์ทรงเครื่องมาวางด้านหน้าของพระวิหาร
และพระอุโบสถ นอกจากนี้ยังปรากฏการใช้ซุ้มสีมาประเภททรงเรือน หรือทรงคฤห์ ซึ่งการสร้างเจดีย์
ทรงเครื่อง ซุ้มสีมาทรงเรือน หรือทรงคฤห์ ต่างก็ล้วนเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับความนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 
3 และไม่ได้รับความนิยมสร้างในรัชกาลต่อมา ส่วนการรับอิทธิพลของศิลปะไทยสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ี
ชัดเจนท่ีสุดคือ งานประดับตกแต่งของสถาปัตยกรรมของของวงการช่างพระตะบอง โดยมีการน าตรา
สัญลักษณ์แทนราชวงศ์จักรีมาประดับบนอาคารสถาปัตยกรรม ซึ่งการประดับเหล่านี้เพิ่งเกิดขึ้นใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 ดังปรากฏท่ีพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลในงาน
ประดับบนซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างของอาคารท่ีเป็นซุ้มแบบกรอบซุ้ม ประดับลายพรรณพฤกษาท่ี
เรียกว่าลายอย่างเทศหรือลายนอกอย่าง ลักษณะดังกล่าวก็เป็นงานประดับท่ีเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัย
รัชกาลท่ี 3 และท าอย่างต่อเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 4 และท่ี 5 

ในส่วนท่ีเป็นอิทธิพลของศิลปะตะวันตกท่ีส่งอิทธิพลให้พระวิหารและพระอุโบสถกลุ่มนี้ได้แก่ 
โครงสร้างอาคารท่ีเป็นฐานเรือนและฐานพาไลท่ีนิยมออกแบบตามศิลปะแบบตะวันตก นอกจากนี้ยังมี
การออกแบบเสาติดผนังตามแบบตะวันตกเช่นเดียวกัน ซึ่งการท่ีรับอิทธิพลของศิลปะตกนั้น มาจาก
การขยายอ านาจอาณานิคมของชาวตะวันตกในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีความเฟื่องฟูเป็น
อย่างมาก อิทธิพลศิลปะภายนอกอีกแบบหนึ่งท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมของกลุ่มพระวิหารและพระ
อุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบคือ การประดับตกแต่งบนเสาท่ีใช้แผนโลหะมาท าเป็นลายฉลุและ
น ามาปิดบนตัวเสา ซึ่งการประดับดังกล่าวน่าจะเป็นเทคนิคท่ีได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะพม่าท่ีเข้ามา
ท าการค้าขายในเมืองพระตะบอง 
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นอกจากการรับอิทธิพลภายนอกท่ีได้อธิบายมาข้างต้นแล้ว ช่างพระตะบองก็ยังได้น ารูปแบบ
งานศิลปะของตนมาผสมผสานอีกด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่นโครงสร้างหลังคาคลุมแบบท้องถิ่นท่ีนิยม
การท าหลังคาผืนเดียวกัน การใช้ท าหลังคาแบบคอสอง เป็นต้น การรับอิทธิพลงานศิลปกรรมจาก
หลายท่ีท าให้รูปแบบของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบมีลักษณะเฉพาะ
ของตน และได้ส่งอิทธิพลต่อยังงานศิลปกรรมของอาคารในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสด้วย 
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3. พระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบที่มีประดับปราสาทตรงกลางสันหลังคา 

ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ท่ีเป็นสมัยปลายการปกครองของสยาม  ก่อนการท า
สนธิสัญญาระหว่างฝรั่งเศส-สยามในวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 ประมาณ 3 ปี ท่ีเมืองพระตะบอง
นั้น มีการสร้างพระอุโบสถท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเกิดขึ้นคือ พระอุโบสถวัดช้างเผือก (วัดด าเรยซอ) ซึ่ง
ลักษณะรูปแบบของพระอุโบสถนี้ มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมโดยรวมเหมือนกันกับอาคารทรงโรง
แบบมีระเบียงท่ัวไป แต่ส่ิงท่ีท าให้พระอุโบสถแห่งนี้มีความแตกต่างจากรูปแบบพระอุโบสถทรงโรง
แบบมีระเบียงรอบท่ัวไปคือ การท ายอดปราสาทห้าช้ันเชิงกลอนบริเวณกึ่ งกลางของสันหลังคาพระ
อุโบสถ แต่ละมุมของยอดปราสาทประดับเป็นรูปครุฑยุดนาค ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบพระอุโบสถทรง
โรงแบบมีระเบียงรอบท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน 

พระอุโบสถวัดช้างเผือกเป็นศาสนสถานท่ีส าคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งต้ังอยู่กลางตัวเมือง โดยรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมของอาคารมีความแตกต่างจากรูปแบบของพระวิหารและพระอุโบสถท่ัวไป  และ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน จึงท าให้น ามาศึกษาเป็นพิ เศษ ส่ิง ท่ีส าคัญคือ องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมและงานประดับตกแต่งบางส่วน ซึ่งส่วนมากจะเป็นงานท่ีมีรูปแบบท่ีเกิดขึ้นใหม่และไม่
เคยพบมาก่อน โดยองค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรมและงานประดับตกแต่งของพระอุโบสถวัด
ช้างเผือกถือได้ว่า เป็นต้นแบบให้กับพระอุโบสถหลายๆ แห่งท่ีสร้างขึ้นในสมัยภายใต้การปกครองของ
ฝรั่งเศส 

ในการศึกษารูปแบบพระอุโบสถทรงโรงแบบมีรูปแบบพิเศษของพระอุโบสถวัดช้างเผือกใน
ท่ีนี้ ผู้ศึกษาจะขอไม่ศึกษาถึงการวางแผนผังของพระอุโบสถในเขตพุทธาวาส เพราะการศึกษาใน
ประเด็นนี้ได้กล่าวมาแล้วในการศึกษาประเด็นองค์ประกอบของแผนผังของกลุ่มพระวิหารและพระ
อุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ  และไม่ศึกษาถึงงานประดับตกแต่งท่ีเป็นเครื่องล ายอง เนื่องจาก
เป็นงานท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ในสมัยหลัง และหลักฐานจากเอกสารท่ีเป็นภาพถ่ายเก่าไม่มีเพียงพอท่ีจะ
น ามาศึกษาได้ ดังนั้นผู้ศึกษาจะขอศึกษาเพียงส่วนท่ีมีความส าคัญและท่ีมีผลต่อความสัมพันธ์กับ
พัฒนาการทางรูปแบบของพระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัยต่อมาเท่านั้น โดยมีลักษณะ
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 องค์ประกอบอาคาร 

3.1.1 ฐานของอาคาร 

พระอุโบสถวัดช้างเผือกเป็นพระอุโบสถแบบทรงโรงแบบมีระเบียงรอบท่ัวไป ท่ีใช้ระบบฐาน 
2 แบบเช่นกัน ซึ่งฐานอาคารประกอบด้วยฐานเรือนและฐานพาไล ลักษณะรูปแบบและการประดับ
ตกแต่งของฐานพาไลและฐานเรือนของพระอุโบสถวัดค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเป็นอย่างมาก 
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และจะกลายเป็นต้นแบบให้ฐานของพระวิหารและพระอุโบสถในสมัยต่อมาไม่มากก็น้อย โดยรูปแบบ
ของฐานพระอุโบสถวัดช้างเผือกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ฐานอาคารที่เป็นฐานพาไล 
 

ฐานพาไลของพระอุโบสถวัดช้างเผือกเป็นฐานท่ียกสูง และอยู่ในผังส่ีเหล่ียมผืนผ้าตามรูปทรง
ของพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบท่ัวไป ด้านล่างสุดของฐานพาไลท าเป็นฐานหน้ากระดาน
ขนาดใหญ่ท่ีเจาะช่องลึกเข้าไปข้างใน แต่ละช่องประดับเป็นรูปปูนปั้นท่ีเป็นสระน้ าท่ีเต็มไปด้วยสัตว์น้ า
ซึ่งสามารถพบได้ท่ัวไปตามธรรมชาติ เช่น เต่า ปลา กุ้ง งู ปู กบ ปลาหมึก เป็ด และจระเข้ เป็นต้น 
นอกจากรูปสัตว์น้ าดังกล่าวแล้ว ยังมีการประดับรูปปูนปั้นเล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของ
ชาวบ้านด้วย เช่น ภาพชาวประมงก าลังนั่งเรือหาปลา เป็นต้น ภาพดังกล่าวอาจจะสร้างขึ้นมาพร้อม
กันกับพระอุโบสถ หรือท าเพิ่มเติมภายหลังก็เป็นได้ และภายในสระน้ ายังมีการประดับภาพปูนปั้นสัตว์
ท่ีไม่สามารถพบได้ท่ัวไปตามธรรมชาติ คือ กลุ่มสัตว์ท่ีเรียกว่า สัตว์หิมพานต์ ได้แก่ นาค มังกรจีน นาง
เงือก ปลาท่ีมีหัวเป็นหัวมังกรจีน กุญชรวารี และสัตว์หิมพานต์ท่ีมีลักษณะประหลาดๆ ซึ่งช่างคิดค้น
ขึ้น เช่น หัวเป็นคนแต่ตัวเป็นปลา, หัวเป็นคนแต่ตัวเป็นมังกรจีน, ครึ่งตัวล่างเป็นหอยสังข์ครึ่งบนเป็น
คน หรือครึ่งล่างเป็นหอยลายครึ่งบนเป็นคน เป็นต้น (ภาพที่ 40) ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ 
ช่างพระตะบองได้น าเรื่องรามเกียรต์ิตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉามาแทรกในภาพปูนปั้นอีกด้วย 
(ภาพที่ 41) ประการนี้จึงสะท้อนให้เห็นความอิสระของช่างในการจัดสร้างงานศิลปกรรมของตน 

 



  84 

 
ภาพที่ 40: ภาพสัตว์ที่สามารถพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติและสัตว์หิมพานต์ 

 
ภาพที่ 41: ภาพเรื่องรามเกียรต์ิตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 
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ส่วนในระหว่างแต่ละช่องท่ีมีการประดับรูปสระน้ านั้น มีการประดับเป็นรูปสัตว์หิมพานต์
ขนาดใหญ่ท่ีเป็นสัตว์ประเภทกวาง ลิง มนุษย์ นก เป็นต้น ตัวอย่างเช่น หงส์ มยุระคนธรรพ์ มยุระ
เวนไตย  นกเทศ เทพนรสีห์ กินนร กินนรี สิงหพานร กบิลปักษา นาคปักษีณ นกการเวก เทพปักษี 
หงส์จีน มัจฉานุ ไก่ นกทัณฑิมา นกหัสดี เป็นต้น สัตว์หิมพานต์ดังกล่าวหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่ี
เป็นทางเข้าหลักของพระอุโบสถ ถัดไปด้านบนของฐานหน้ากระดานท าเป็นฐานบัวคว่ าบัวหงายท่ีมี
ท้องไม้ยกสูงและเจาะช่องประดับลูกกรงแบบตะวันตก ส่วนท่ีเป็นฐานบัวคว่ าบัวหงายนั้น นอกจากมี
หน้าท่ีเป็นฐานพาไลแล้ว ยังมีหน้าท่ีเป็นพนักพิงของระเบียงอีกด้วย การเจาะช่องฐานพาไลประดับ
ลูกกรงแบบตะวันตกนี้ เป็นรูปแบบท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนถือได้ว่าเป็นรูปแบบท่ีเกิดขึ้นใหม่ ซึ่ง
สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลรูปแบบศิลปกรรมมาจากศิลปะตะวันตก (ภาพที่ 42) 

 

 
ภาพที่ 42: ฐานพาไลวัดช้างเผือก ถ่ายจากด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

 

การท ารูปสระน้ าบนฐานพาไลรอบพระอุโบสถ และภายในสระน้ านั้นมีการประดับเต็มไปด้วย
สัตว์หลายชนิดท้ังท่ีเป็นรูปสัตว์ตามธรรมชาติ และสัตว์ท่ีเกิดจากจินตนาการท่ีเป็นพวกสัตว์หิมพานต์  
แสดงให้เห็นถึงการจ าลองคติจักรวาลวิทยาท่ีมีภูเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางจักรวาล ท่ีหมายถึงตัวพระ
อุโบสถ และตรงบริเวณเชิงภูเขาพระสุเมรุนั้นเป็นป่าหิมพานต์ หมายถึงฐานพาไลของพระอุโบสถเป็น
ท่ีอยู่อาศัยของพวกสัตว์หิมพานต์ ท่ีมีหน้าท่ีเฝ้าบริเวณเชิงภูเขาพระสุเมรุนั่นเอง ประเด็นนี้สอดคล้อง
กับการวางต าแหน่งรูปสัตว์หิมพานต์ตรงฐานพาไลของพระอุโบสถท่ีหันหน้าไปทิศตะวันออก ซึ่งเป็น
ประตูทางเข้าหลักของพระอุโบสถ เพื่อจะดูแลรักษาประตูทางเข้าและป้องกันส่ิงช่ัวร้ายไม่ให้เข้ามา
ภายในพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ได้ ส่วนสระน้ านั้นก็แสดงถึงสัญลักษณ์แทนมหาสมุทรท่ีล้อมรอบภูเขาพระสุเมรุ
นั่นเอง 

http://www.himmapan.com/thai/himmapan_bird_mayurakhontun.html
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ส่วนท่ีมาของการประดับตกแต่งรูปสัตว์หิมพานต์และรูปสระน้ าล้อมรอบพระอุโบสถนั้น 
เข้าใจว่าเป็นการประดับลวดลายปูนปั้นตรงบริเวณฐานพาไลของพระอุโบสถท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนใน
ศิลปะเขมร ถ้ากลับมาดูในศิลปะไทยจะเห็นว่า มีพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามท่ีมีการ
ประดับภาพแกะสลักตรงบริเวณฐานพาไล แต่การประดับนั้นเป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรต์ิ ซึ่งสร้างขึ้น
ในสมัยรัชกาลท่ี 3113 ประการนี้จึงท าให้มีความแตกต่างจากฐานพาไลของวัดช้างเผือกท่ีประดับภาพ
สัตว์หิมพานต์และสระน้ าล้อมรอบฐานพาไลของพระอุโบสถ นอกจากนี้ต าแหน่งของการประดับภาพ
ยังมีความแตกต่างกันด้วย การประดับภาพรามเกียรต์ิของพระอุโบสถวัดวัดพระเชตุพนฯ นั้นไม่ได้
ประดับตรงบริเวณช้ันล่างของฐานพาไลแต่ประดับภาพแกะสลักตรงบริเวณพนักระเบียง ซึ่งแตกต่าง
จากการประดับภาพท่ีพระอุโบสถวัดช้างเผือกท่ีประดับภาพปูนปั้นตรงบริเวณช้ันล่างของฐานพาไล 
ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า การน าภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสัตว์หิมพานต์และสระน้ าล้อบรอบพระอุโบสถท่ีส่ือ
ถึงคติศูนย์กลางจักรวาลนั้น น่าจะเป็นการสร้างสรรค์และคิดสร้างขึ้นเองของช่างพระตะบอง และ
อาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการประดับภาพแกะสลักเล่าเรื่องท่ีฐานพาไลของพระอุโบสถวัด
พระเชตุพนฯ ในกรุงเทพฯ ก็เป็นได้ 

 

ฐานอาคารที่เป็นฐานเรือน 

 

ฐานเรือนของพระอุโบสถวัดช้างเผือกเป็นฐานท่ียกขึ้นสูงในผังส่ีเหล่ียมผืนผ้า ต้ังอยู่บนฐานพาไล
เหมือนกับฐานเรือนของพระอุโบสถและพระวิหารทรงโรงแบบมีระ เบียงรอบท่ัวไป ซึ่งมีลักษณะ
โดยรวมเป็นฐานบัวท่ีมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอาทิ ด้านล่างของฐานเป็นฐานหน้ากระดาน
ขนาดใหญ่ท่ีมีประดับภาพเล่าเรื่องรามเกียรต์ิเต็มพื้นท่ี ถัดไปข้างบนเป็นฐานบัวคว่ าบัวหงายท่ียกท้อง
ไม้สูงและแบ่งเป็นช่องๆ และแต่ละช่องนั้นมีการประดับภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องพุทธประวัติ ซึ่ง
สภาพของภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัตินั้น ส่วนมากมีความช ารุดจนท าให้มีความล าบากใน
การศึกษาว่าเป็นตอนใดของพุทธประวัติ ภาพท่ีเหลือให้เห็นพอศึกษาได้นั้นมีเพียงไม่กี่ภาพ ถัดจาก
ฐานบัวคว่ าบัวหงายท่ีเป็นฐานหน้ากระดานซ้อนกัน 2 ช้ันรองรับลูกแก้วหนึ่งเส้น ลักษณะรูปแบบฐาน
ดังกล่าวนี้ มีพัฒนาการมาจากฐานเรือนของพระอุโบสุดถวัดกฺดุลโดนเตียว แต่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นมาใหม่นั้น
คือการน ารูปปูนปั้นท่ีเป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรต์ิและภาพจิตรกรรมฝาผนังมาประดับบนฐานเรือน
ของพระอุโบสถ (ภาพที่ 42) 
 

                                         
113 น. ณ ปากน้ า, ศิลปะโบราณในสยาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2537), 567 
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ภาพที่ 43: ฐานเรือนพระอุโบสถวัดช้างเผือก 

การประดับเรื่องรามเกียรต์ิท่ีฐานเรือนของพระอุโบสถวัดช้างเผือกนั้นไม่ได้เป็นภาพเล่าเรื่อง
รามเกียรติ์อย่างต่อเนื่อง แต่ช่างพระตะบองมักจะเลือกเฉพาะชุดต่างๆ ของเรื่องรามเกียรต์ิท่ีเกี่ยวข้อง
กับการรบกันระหว่างทัพพระรามและทัพของทศกัณฐ์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ตรงฐานหน้ากระดานทิศ
ตะวันออกของผนังสกัดหน้าประดับเรื่องรามเกียร์ชุดศึกอินทรชิตตอนพรหมมาศ (ภาพที่ 44) ตรง
ฐานหน้ากระดานของผนังด้านทิศใต้เป็นชุดศึกทศคีรีวัน ทศคีรีธร เป็นต้น ในระหว่างภาพรบกันของ
ทัพพระรามและทศกัณฐ์นั้น มีการประดับเป็นรูปทัพยักษ์และลิงท่ีนั่งบนพาหนะต่างๆ เป็นสัตว์ใน
จินตนาการและเป็นพาหนะสมัยใหม่ ตัวอย่างเช่น หนุมานนั่งรถไฟ เป็นต้น โดยรถไฟเป็นส่ิงแปลกใหม่
ท่ีเข้ามาเมืองไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี 5 และพระองค์ได้ทรงเสด็จพระราชด าเนินมาประกอบพระ
ราชพิธีเปิดการเดินรถไฟครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2439 โดยเป็นเส้นทางรถไฟกรุงเทพฯ - อยุธยา และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 ได้เปิดให้ด าเนินการเส้นทางกรุงเทพฯ ไปยังนครราชสีมา114 ซึ่งการเข้ามาของ
รถไฟในประเทศสยาม น่าจะเป็นท่ีต่ืนตาต่ืนใจของผู้คนในประเทศสยาม รวมทั้งชาวพระตะบองท่ีเป็น
เมืองขึ้นของสยามในสมัยนั้นด้วย ดังนั้นเหตุการณ์นี้น่าจะท าให้ช่างพระตะบองน าส่ิงแปลกใหม่เหล่านี้
มาแสดงออกในงานศิลปะของตน และสะท้อนให้เห็นถึงความช านาญและการสร้างสรรค์ของช่างพระ
ตะบองในงานศิลปกรรมท่ีเรียกได้อีกอย่างว่างานศิลปกรรม “สกุลช่างพระตะบอง” 

                                         
114 การรถไฟแห่งประเทศไทย, ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย , เข้าถึงเม่ือ 15 ธันวาคม 2560, เข้าได้จาก 

http://www.railway.co.th/main/profile/history.html 
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ภาพที่ 44: ภาพศึกอินทรชิตตอนพรหมมาศตรงฐานหน้ากระดานทิศตะวันออกของผนังสกัดหน้า 

ฝีมือการปันตัวละครท่ีฐานเรือนของพระอุโบสถถวัดช้างเผือกสามาเปรียบเทียบได้กับรูปปูน
ปันท่ีซุ้มจระน าท่ีผนังสกัดหน้าและสกัดหลังของพระอุโบสถ (ภาพที่ 56) ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก
ใบหน้าของตัวพระท่ีมีลักษณะตาโปน จมูกโต และปากหนา เป็นต้น (ภาพที่ 45) ซึ่งเข้าใจว่าภาพเล่า
เรื่องรามเกียรต์ิท่ีฐานพระอุโบสถวัดช้างเผือกเป็นงานสร้างสร้างขึ้นในเวลาเดียวกันกับภาพเล่าท่ีซุ้ม
จระน าของพระอุโบสถและอายุใกล้เคียงกับตัวพระอุโบสถนั้นเอง 

 
ภาพที่ 45: เทวดาท่ีฐานเรืองพระอุโบสถวัดช้างเผือก 

การประดับภาพเล่าเรื่องรามเกียรต์ิภายในศาสนสถานเริ่มมีมาแล้วในศิลปะเขมรต้ังแต่สมัย
นครวัด แต่การประดับเรื่องรามเกียรต์ินั้น มักจะประดับท่ีระเบียงคดของปราสาท หน้าบัน ทับหลัง 
หรือผนังของปราสาท115 การน าเรื่องรามเกียรต์ิมาประดับตรงบริเวณฐานของศาสนสถานนั้นยังไม่พบ
ในศิลปะเขมรมาก่อน ภายในเมืองพระตะบองการน าภาพเล่าเรื่องรามเกียรต์ิท่ีเป็นงานปูนปั้นมา

                                         
115 KONG Vireak & PREAP Chanmara, Sbek Thom (Phnom Penh: MoCFA, 2004), 7-10.  



  89 

ประดับในภายในศาสนสถานเคยพบมาแล้วท่ีผนังก าแพงแก้วของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว ดังนั้น
อาจจะสันนิษฐานได้ว่าการน าภาพเล่าเรื่องรามเกียรต์ิไปประดับรอบศาสนสถานั้น น่าจะได้รับแรง
บันดาลใจมาจากการประดับภาพเล่าเรื่องรามเกียรต์ิท่ีวัดกฺดุลโดนเตียวก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามหากดู
เรื่องเทคนิคการปั้นรูปละครและการวางต าแหน่งภาพเล่าเรื่อง จะสังเกตเห็นว่ามีความแตกต่างกัน
พอสมควร ภาพปูนปั้นท่ีเล่าเรื่องรามเกียรต์ิท่ีผนังก าแพงแก้วของวัดกฺดุลโดนเตียว เป็นภาพเล่าเรื่อง
รามเกียรต์ิอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างจากภาพเล่าเรื่องรามเกียรต์ิท่ีฐานเรือนของพระอุโบสถวัด
ช้างเผือกท่ีเลือกเฉพาะตอนรบกันระหว่างกองทัพพระรามและกองทัพทศกัณฐ์เท่านั้น ส่วนในเรื่อง
ท่ีต้ังของภาพนั้น ก็มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกัน โดยภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์ของวัดกฺดุลโดนเตียวจะ
ประดับตรงก าแพงแก้ว แต่ภาพเล่าเรื่องรามเกียรต์ิพระอุโบสถวัดช้างเผือกประดับตรงบริเวณด้านล่าง
ของฐานเรือน นอกจากนี้ในด้านเทคนิคการปั้นตัวละครของช่างก็มีความแตกต่างกันอีกด้วย ซึ่งตัว
ละครเรื่องรามเกียรติ์ท่ีวัดช้างเผือกจะท ารูปตัวละครให้เกี่ยวกันอย่างต่อเนื่องจนเต็มพื้นท่ี ส่วนการปั้น
รูปตัวละครท่ีวัดกฺดุลโดนเตียวจะประตัวละครให้มีจ านวนน้อยกว่าและไม่ได้เกี่ยวกัน จึงท าให้มีพื้นท่ี
ว่าง (ภาพที่ 46) 

 

 
ภาพที่ 46: ภาพเล่าเรื่องรามเกียรต์ิที่ผนังก าแพงแก้ววัดกฺดุลโดนเตียว 

ดังท่ีเคยกล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า การประดับเรื่องรามเกียรต์ิบนฐานอาคารในศาสนสถานมี
ปรากฏขึ้นในศิลปะไทย ตัวอย่าง พระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ ท่ีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 3 เป็นต้น 
โดยการประดับภาพเล่าเรื่องท่ีฐานของพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ มีความคล้ายคลึงกับการ
ประดับภาพเล่าเรื่องรามเกียรต์ิบนฐานของพระอุโบสถวัดช้างเผือกเป็นอย่างมาก โดยมีความแตกต่าง
กันเพียงท่ีวัดช้างเผือกประดับตรงฐานเรือน ส่วนท่ีวัดพระเชตุพนฯ ประดับตรงพนักของฐานพาไล 
ประเด็นท่ีน่าสนใจและเป็นข้อสังเกตท่ีช่วยให้สามารถสันนิษฐานถึงท่ีมาของการประดับภาพเล่าเรื่อง
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รามเกียรต์ิบนฐานศาสนสถานคือ เทคนิคการท ารูปตัวละคร กล่าวคือรูปปูนปั้นเล่าเรื่องรามเกียรต์ิท่ี
วัดช้างเผือกได้ออกแบบให้ตัวละครเกี่ยวกันอย่างต่อเนื่องจนเต็มพื้นท่ี (ภาพที่ 47) ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวมีรูปแบบเดียวกันกับภาพแกะสลักเรื่องรามเกียรต์ิท่ีพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ (ภาพที่ 48) 
ดังนั้นจึงท าให้สามารถสันนิษฐานในอีกลักษณะหนึ่งได้ว่า การน าเรื่องรามเกียรต์ิมาประดับบนฐาน
เรือนของพระอุโบสถวัดช้างเผือก น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพและต้นแบบมาจากภาพ
แกะสลักเรื่องรามเกียรติ์ท่ีพนักระเบียงบนฐานพาไลของพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ ก็เป็นได้ 

 

 
ภาพที่ 47: ภาพรามเกียรต์ิที่ฐานเรือนของพระอุโบสถวัดช้างเผือก 

 
ภาพที่ 48: ภาพแกะสลักเรื่องรามเกียรต์ิที่พนักระเบียงบนฐานพาไลของพระอุโบสถวัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ 
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3.1.2 เสาและบัวหัวเสา 

ลักษณะของเสาของพระอุโบสถวัดช้างเผือก มีวิวัฒนาการทางรูปแบบมาจากรูปแบบเสา
ประเพณีท่ีเคยนิยมท ามาก่อนเป็นอย่างมาก โดยลักษณะรูปแบบของเสาท่ีพระอุโบสถนี้มีความ
ใกล้เคียงกับลักษณะรูปแบบของเสาแบบตะวันตกเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในแง่การประดับตกแต่ง
นั้นจะเห็นว่ามีการประดับลายต่างๆเพิ่มมากขึ้นกว่าการประดับตกแต่งเสาในสมัยก่อนอีกด้วย โดย
ลักษณะของเสาท่ีพระอุโบสถวัดช้างเผือกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
เสาประธาน เสาประธานของพระอุโบสถวัดช้างเผือกมีความแตกต่างจากรูปแบบเสาประธาน

ของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบท่ีสร้างขึ้นในสมัยใต้การปกครองสยาม 
โดยมีลักษณะเป็นเสาส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละด้านของเสาประดับเป็นเสาครึ่งวงกลมนูน
ออกมาตลอดเสา จึงท าให้มองเห็นเหมือนเสาประธานนั้น มีลักษณะเป็นเสากลม เสาประธานต้ังอยู่บน
ฐานเสาส่ีเหล่ียมกากบาทเพื่อรองรับเสาครึ่งวงกลมท่ีประดับแต่ละด้านของเสาส่ีเหล่ียม แต่ละด้านของ
ฐานเสาประดับเป็นลายกรอบกระจกแบบจีน ตรงบริเวณเชิงเสาและปลายเสามีการประดับตกแต่ง
เป็นบัวเชิงเสาและบัวปลายเสาแบบตะวันตก โดยบัวเชิงเสาท าเป็นฐานลูกแก้วอกไก่ท่ีรอบฐานบัว
หงายท่ีบานออกมาก ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับลักษณะของหม้อน้ า ส่วนด้านปลายเสา
ประดับเป็นบัวหัวเสาท่ีลักษณะเป็นลูกแก้วล้อมรอบเสาครึ่งวงกลมท้ัง 4 ด้านท่ีรองรับลายใบอะ
แคนตัสท่ีต้ังขึ้นเรียงกันเป็นแถวรอบเสา ถัดไปด้านบนของลายใบอะแคนตัสนั้น ประดับเป็นชุดฐานบัว
หงายสองฐานซ้อนกันในลักษณะบานออก (ภาพที่ 49) 

   
ภาพที่ 49: เสาและบัวเสาของเสาประธานพระอุโบสถวัดช้างเผือก 



  92 

ลักษณะของเสาประธานของพระอุโบสถของวัดช้างเผือกเป็นลักษณะเสาท่ีเกิดขึ้นมาใหม่และ
ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน ซึ่งลักษณะดังกล่าวสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบเสาใน
ศิลปะตะวันตกโดยเฉพาะงานช่างแบบอิตาลี ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ให้ข้อมูลว่าในช่วง
ก่อนการหมดอ านาจทางการเมืองของสยามประมาณสามปี คือในปี 2447 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม 
อภัยวงศ์) ท่านได้สร้างตึกแบบตะวันตกหลังหนึ่งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพระตะบองโดยมีการออกแบบ
จากช่างอีตาลี ซึ่งปัจจุบันเป็นศาลาว่าการของจังหวัดพระตะบองแล้ว116 ซึ่งระยะเวลาในการเริ่มสร้าง
ท่ีว่าการจังหวัดนี้อยู่ในระยะเวลาใกล้เคียงกันกับการสร้างพระอุโบสถวัดช้างเผือก ดังนั้นการเข้ามา
ของช่างอีตาลีน่าจะเป็นท่ีมาของความนิยมรูปแบบตะวันตกในงานประดับตกแต่งบนอาคาร
สถาปัตยกรรมท่ีเมืองพระตะบอง 

 
เสาพาไล ลักษณะของเสาพาไลของพระอุโบสถวัดช้างเผือกมีลักษณะรูปแบบเดียวกันกับเสา

ประธานของพระอุโบสถ ซึ่งมีลักษณะรูปแบบรายละเอียด ได้แก่ รูปทรงของเสาเป็นเสาส่ีเหล่ียมจัตุรัส
ต้ังอยู่บนฐานพาไล แต่ละด้านของเสาประดับเป็นรูปเสาครึ่งวงกลมท่ีด้านล่างของเสาครึ่งวงกลมนั้น 
ท าเป็นฐานรองรับในลักษณะท่ีเป็นบัวเชิงเสา โดยบัวเชิงเสามีลักษณะคล้ายคลึงกับลักษณะของหม้อ
น้ า ซึ่งประกอบด้วย ด้านล่างท าเป็นฐานลูกแก้วอกไก่ขนาดใหญ่รอบฐานบัวหงายท่ีมีลักษณะบาน
ออกเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับบัวเชิงเสาของเสาประธาน ด้านบนท่ีเป็นปลายเสามี
ลักษณะรูปแบบเหมือนกันทุกประการกับบัวปลายเสาของเสาประธาน ซึ่งประดับด้วยลูกแก้วหนึ่งเส้น
ล้อมรอบเสาครึ่งวงกลมท้ัง 4 ด้านท่ีรองรับลายใบอะแคนตัสท่ีต้ังขึ้นเรียงกันเป็นแถวรอบเสา ถัดจาก
ลายใบอะแคนตัส ประดับเป็นชุดฐานบัวหงายซ้อนกันสองช้ัน ส่ิงท่ีช่างพระตะบองคิดขึ้นมาใหม่และ
ถือเป็นเอกลักษณ์ของช่างพระตะบองเองก็คือ การประดับคันทวยท่ีเป็นรูปครุฑยุดนาค (ภาพที่ 50) 
ซึ่งในกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถช่วงก่อนหน้านี้ไม่มีการประดับคันทวยใดๆ ท้ังส้ิน 

                                         
116 ศานติ ภักดีค า, เขมร “ถกสยาม” (กรุงเทพฯ: มติชน, 2553), 166-167 
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ภาพที่ 50: ภาพครุฑยุดนาคที่พระอุโบสถวัดช้างเผือก 

ตามหลักการท่ัวไปแล้วตรงบริเวณเช่ือมปลายเสากับหลังคาของอาคารมักจะประดับด้วย
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมชนิดหนึ่งเรียกว่า “คันทวย” ซึ่งมีหน้าท่ีรับน้ าหนักของหลังคาส่วนบน
เพื่อไม่ให้ท้ิงน้ าหนักท้ังหมดมาบนเสาพาไล นอกจากนี้คันทวยยังมีหน้าท่ีประดับเพื่อเพิ่มความงดงาม
ให้อาคารสถาปัตยกรรมอีกด้วย การประดับคันทวยบนอาคารสถาปัตยกรรมได้รับความนิยมมากใน
ศิลปะไทยและเขมร แต่ในพระอุโบสถวัดช้างเผือกประดับเป็นรูปครุฑยุคนาค ซึ่งลักษณะของรูปครุฑ
ยุคนาคนั้น มีขนาดเล็กมากไม่สามารถรับน้ าหนักของหลังคาได้ ดังนั้นการประดับรูปครุฑยุดนาคตรง
บริเวณปลายเสานั้น น่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความงดงามแก่อาคารสถาปัตยกรรมมากกว่า  
นอกจากจะเป็นองค์ประกอบเพื่อความงดงามของอาคารแล้ว ยังมีคติในเชิงสัญลักษณ์ซ่อนอยู่อีกด้วย  
โดยรูปครุฑยุดนาคตรงบริเวณชายหลังคาได้แสดงให้เห็นในลักษณะท่ีครุฑก าลังแบกส่วนหลังคาให้
ลอยขึ้นบนฟ้า ซึ่งส่ือถึงคติความเช่ือท่ีว่าครุฑเป็นสัตว์ท่ีอาศัยอยู่บนสวรรค์ จึงท าให้เข้าใจได้ว่าส่วน
ด้านบนของพระอุโบสถท่ีก าลังลอยอยู่บนฟ้านั้นเป็นสวรรค์นั้นเอง 

การประดับรูปครุฑยุดนาคในหน้าท่ีเป็นคันทวยตามเสาพาไลของพระวิหารและพระอุโบสถ
นั้นไม่ได้รับความนิยมมากในศิลปะไทย ซึ่งในศิลปะไทยนิยมประดับคันทวยในลักษณะท่ีเป็นรูปนาค 
การใช้รูปครุฑยุคนาคมักจะนิยมประดับตรงฐานอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น บุษบก ราชยาน พระ
แท่น หรือรัตนบัลลังก์ เป็นต้น117 แต่การประดับรูปครุฑตามเสาพาไลในหน้าท่ีท่ีเป็นคันทวยนั้น มี
ความนิยมเป็นอย่างมากในศิลปะเขมร ซึ่งมีการประดับท่ัวไปตามเสาพาไลของพระวิหารและพระ
อุโบสถในศิลปะเขมร ตัวอย่างเช่น ท่ีพระอุโบสถวัดหริรักษ์ราชินี (វតតហរ ៉ិរ សោជ៉ិនី) ท่ีมีการประดับรูป

                                         
117 สมใจ น่ิมเล็ก, สรรพสตัว์ในงานสถาปัตยกรรมไทย, 34-35.  
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ครุฑยุคนาคท่ีเสาพาไลของมุมพระอุโบสถ เป็นต้น (ภาพที่ 51) การประดับในลักษณะดังกล่าวนี้ 
น่าจะสืบทอดมาต้ังแต่สมัยเมืองพระนครท่ีมีการน ารูปครุฑมาประดับตามส่วนต่างๆของปราสาท 118 
ดังนั้นท าให้สามารถสันนิษฐานได้ว่าการน ารูปครุฑยุดนาคมาประดับเป็นคันทวยของพระอุโบสถนี้ 
น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากความนิยมในศิลปะเขมรอย่างน้อยในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนโรดม
พรหมเทวดาร (ระหว่างพ.ศ. 2403 - 2447) นั่นเอง 

 
ภาพที่ 51: อุโบสถวัดหริรักษ์ราชินี119(ถ่ายราวปี ค.ศ. 1866-1875) 

เสาอิง หรือเสาติดผนัง เสาติดผนังของพระอุโบสถวัดช้างเผือกมีลักษณะรูปแบบแตกต่าง
จากรูปแบบของเสาประธานเสาพาไล โดยมีลักษณะเป็นเสาส่ีเหล่ียมย่อมุมท่ีผ่าเป็นสองส่วนแปะติด
ผนัง ต้ังอยู่บนฐานเรือน ด้านล่างท่ีเป็นเชิงเสาท าเป็นฐานบัวคว่ าเรียบง่ายรองรับตัวเสาอีกที ส่วน
ด้านบนที่เป็นปลายเสาประดับบัวหัวเสาท่ีมีลักษณะแบบตะวันตก โดยมีลายปูนปั้นท่ีเป็นใบอะแคนตัส
ท่ีล้อมรอบตัวเสาห้อยลงมาจากฐานบัวหงาย ถัดไปข้างบนเป็นลายใบอะแคนตัสท่ีล้อมรอบตัวเสา
เช่นเดียวกันต้ังขึ้นรองรับชุดฐานบัวหงายท่ีซ้อนกัน 2 ช้ัน โดยในระหว่างเสาติดผนังแต่ละต้นมีการ
ประดับเป็นลวดลายแบบตะวันตกท่ีเช่ือมต่อกันเป็น 3 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับประดับลวดลายท่ีแตกต่าง

                                         
118 สุภัทรดิศ ดิศกุล,หม่อมเจ้า,  ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: บริษัท อัมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์พับลิชชิงจ ากัด (มหาชน), 2547), 

232-247.  
119 Joel M., Marie-Helene A.  & Jim M., Cambodia Past Explaining the Present (Cambodia: DatAsia, 

2016), 25. 
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กัน ในระดับท่ีหนึ่งท่ีตรงกับลายใบอะแคนตัสท่ีห้อยลงมานั้น ประดับเป็นลายเชือกท่ีเป็นปูนปั้นท่ีผูก
จากเสาต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งอย่างต่อเนื่องกัน บนลายเชือกนั้นมีการประดับเป็นลายเฟื่องอุบะท่ีผูก
เกี่ยวกันเลียนแบบของจริง ส่วนในระดับท่ี 2 เป็นฐานบัวหงายท่ีเช่ือมมาจากหัวเสา และในระดับท่ี 3 
ประดับเป็นลายใบไม้ม้วนแบบตะวันตก ซึ่งรู้จักกันดีในช่ือว่า ลายอย่างเทศ เรียงกันอย่างต่อเนื่อง 
(ภาพที่ 52) 

 
ภาพที่ 52: ภาพบัวหัวเสาของเสาติดผนังของวัดช้างเผือก 

การประดับตกแต่งในลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นรูปแบบงานประดับท่ีเกิดขึ้นใหม่ในวงการงานช่างพระ
ตะบอง ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากงานประดับตกแต่งในศิลปะตะวันตกโดยเฉพาะงาน
ช่างแบบอิตาลี ซึ่งได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าในปี 2447 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ท่านได้
จ้างช่างอิตาลีมาสร้างจวนของท่านท่ีเมืองพระตะบอง ดังนั้นงานศิลปะแบบตะวันตกก็น่าจะเข้ามา
พร้อมๆกันในสมัยนี้ด้วย การท าลายเพื่อเช่ือมเสาติดผนังแต่ละต้นตลอดรอบผนังพระอุโบสถท่ีเป็นลาย
ใบไม้ม้วนอย่างลายเทศกับลายเชือกท่ีผูกเกี่ยวกันด้วยลายเฟื่องอุบะ ค่ันตรงกลางท้ังสองลายด้วยฐาน
บัวหงายนั้น จะส่งอิทธิพลต่อให้งานประดับตกแต่งของพระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัย
ฝรั่งเศสต่อมา 

3.1.3 ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง 

วิวัฒนาการทางรูปแบบของซุ้มประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถวัดช้างเผือกถือว่าเป็น
รูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึ้น และมีความเป็นตะวันตกท่ีชัดเจนขึ้นกว่าสมัยก่อน จึงท าให้ลักษณะโครงสร้าง
และงานประดับตกแต่งของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างของพระอุโบสถมีความแตกต่างต่างจากโครงสร้าง
ของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างของพระอุโบสถและพระวิหารโรงแบบมีระเบียงรอบท่ัวไป นอกจากนี้
รูปแบบโครงสร้างของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างนี้ ก็ได้ส่งอิทธิพลต่อไปยังซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างใน
สมัยต่อมาด้วย แต่การท าซุ้มประตูในลักษณะแบบนี้ได้รับความนิยมน้อยมากในสมัยใต้การปกครอง
ของฝรั่งเศส ลักษณะรายละเอียดขององค์ประกอบทางงานประดับตกแต่งท่ีดังต่อไปนี้ 

การประดับตกแต่งและโครงสร้างของซุ้มประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถวัดช้างเผือก มี
ลักษณะรูปทรงโดยรวมใกล้เคียงกันกับรูปแบบซุ้มทรงกรอบซุ้มในศิลปะไทย แต่ลวดลายในการ



  96 

ประดับตกแต่งปลีกย่อยมีความแตกต่างจากศิลปะตะวันตก ซึ่งมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 2 
อย่างด้วยกันคือกรอบวงกบและลายของกรอบวงกบ ในส่วนท่ีเป็นรูปแบบและลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมนั้น ตรงบริเวณท่ีเป็นกรอบวงกบจะเป็นงานปูนปั้นในทรงโค้งแหลมท่ีมีเสาประดับกรอบ
ประตู-เสาประดับกรอบหน้าต่างท่ีรองรับส่วนบนท่ีเป็นช่องโปร่งในลักษณะเป็นวงโค้งแหลม (Arch) 
ซึ่งแต่เดิมเป็นบริเวณของหน้าบันนั่นเอง ส่วนบริเวณด้านนอกของวงกบมีการประดับเป็นลายปูนปั้นท่ี
เป็นลายใบไม้ล้วนท่ีเป็นลายแบบใบอะแคตัสพันต่อกันอย่างต่อเนื่องต้ังขึ้นไปด้านบน ส่วนบริเวณด้าน
นอกล้อมรอบส่วนบนท่ีเป็นวงโค้งแหลมของซุ้มประตู-หน้าต่าง ประดับเป็นลายใบไม้ล้วนท่ีเป็นลาย
แบบใบอะแคตัสพันกันเป็นทรงกรวยแหลม ภายในพื้นท่ีลายใบอะแคตัสนั้นประดับรูปเทวดาหันหน้า
เข้าหาประตู-หน้าต่างขนาบข้างแทรกตรงบริเวณด้านล่างของรูปวงโค้งแหลม และตรงบริเวณกึ่งกลาง
และยอดของรูปวงโค้งแหลมมีการประดับรูปเทพพนมครึ่งตัวท่ีออกมาจากดอกไม้และใบไม้ (ภาพที่ 
53 และภาพที่ 54)  

  
  ภาพที่ 53: ซุ้มประตูของพระอุโบสถวัดช้างเผือก  ภาพที่ 54: ซุ้มหน้าต่างของพระอุโบสถวัดช้างเผือก 

   
 การประดับรูปเทวดาและเทพพนมครึ่งตัวที่ออกมาจากดอกไม้และใบไม้ภายในลายปูนปั้นท่ี
เป็นลายใบไม้ ช่างพระตะบองน่าจะส่ือถึงคติต้นมักกะลีผลท่ีป่าหิมพานต์ ซึ่งมีท่ีมาจากคัมภีร์ไตรภูมิ
ของพุทธศาสนา ประการนี้สามารถสังเกตได้จากลักษณะของรูปปูนปั้นที่เป็นเทวดาท่ีก าลังปีนต้นไม้มุ่ง
ไปหารูปเทพพนมครึ่งตัวท่ีออกมาจากดอกไม้และใบไม้ท่ีอยู่ด้านบนท่ีเข้าใจว่าเป็นนารีผล หรือ
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มักกะลีผลนั่นเอง การปีนต้นมักกะลีผลของเทวดานั้นเพื่อไปเก็บนารีผลน าไปเสพสังวาส เพราะเหตุว่า
พวกเทวดาเหล่านี้ยังเป็นพวกเทพดาท่ีอยู่ในกามภูมิ ข้อสันนิษฐานข้างต้นจึงท าให้เห็นว่าลวดลายปูน
ปั้นท่ีเป็นลายใบไม้ท่ีอยู่ตามซุ้มประตูและหน้าต่างบนผนังด้านนอกของพระอุโบสถวัดช้างเผือกไม่ได้
ประดับเพื่อความงดงามเพียงประเด็นเดียว แต่ลายดอกไม้นั้นก็ส่ือถึงคติศูนย์กลางจักรวาล โดยมีภูเขา
พระสุเมรุเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งหมายถึงพระพุทธรูปประธานภายในตัวเรือนของพระ
อุโบสถ และลายใบไม้ตามซุ้มประตูหน้าต่างนั้นน่าจะหมายถึงป่าหิมพานต์ท่ีอยู่รอบเชิงเขาพระสุเมรุ
นั้นเอง (ภาพท่ี 55) 

 
ภาพที่ 55: รูปส่วนบนของซุ้มประตูอุโบสถวัดช้างเผือก 

ภายในบริเวณกึ่งกลางของผนังสกัดหน้าและสกัดหลังของพระอุโบสถวัดช้างเผือก มีการ
ประดับเป็นซุ้มจระน าท่ีมีลักษณะเดียวกันกับรูปแบบโครงสร้างและการประดับตกแต่งของซุ้มประตู
และซุ้มหน้าต่างของพระอุโบสถ ภายในกรอบซุ้มจระน ามีการประดับเป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรต์ิตอน
ชุดพระรามรบกับทศกัณฐ์ ตรงบริเวณพื้นหลังของภาพเล่าเรื่องรามเกียรต์ิมีการประดับลวดลายใบไม้
ม้วนแบบเขมรเต็มพื้นท่ีของกรอบซุ้มจระน า นอกจากนี้ ด้านล่างของภาพท่ีเป็นตัวละครนั้นมีการท า
เป็นรูปหน้ากาลท่ีก าลังคายรูปสิงห์ 2 ตัว หรือเป็นรูปลิง 2 ตัว ซึ่งทับบนท่อนพวงมาลัย โดยด้านปลาย
ของท่อนพวงมาลัยประดับเป็นรูปนาค ลักษณะดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงการย้อนกลับไปน ารูปแบบ
ของทับหลังในศิลปะบาปวนมาใช้ในงานประดับตกแต่ง ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันอยู่แล้วว่า ลักษณะเด่นของ
ทับหลังในศิลปะบาปวน สามารถสังเกตได้จากรูปหน้ากาลท่ีอยู่ตรงกลางของท่อนพวงมาลัยท่ีโค้งลงไป
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ด้านล่างเป็นอย่างมาก ด้านบนของหน้ากาลเป็นภาพเล่าเรื่องหรือภาพบุคคล120 เป็นต้น ซึ่งตรงซุ้ม
จระน าของพระอุโบสถวัดช้างเผือกได้ให้ความส าคัญกับภาพเล่าเรื่อง โดยท าให้มีขนาดใหญ่เพื่อให้
สมดุลกับพื้นท่ีของซุ้ม (ภาพที่ 56) 
 

 
ภาพที่ 56: ซุ้มจระน าตรงผนังสกัดหน้าของพระอุโบสถวัดช้างเผือก 

ภายในบริเวณท่ีเป็นหน้าบันของซุ้มจระน า มีการประดับพระราชลัญจกรประจ ารัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ซึ่งเป็นแบบแผนของงานประดับตกแต่งใน
สถาปัตยกรรมไทยท่ีสืบต่อมาจากสมัยรัชกาลท่ี 4 และได้ส่งอิทธิพลต่อมายังเมืองพระตะบอง ซึ่งได้
กล่าวมาแล้วถึง ท่ีมาของการน าตราสัญลักษณ์ประจ าประองค์มาประดับตกแต่งบนอาคาร 
สถาปัตยกรรมในกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ หรือสามารถกล่าวได้ในอีก
แบบหนึ่งว่า การใช้พระราชลัญจกรประจ ารัชกาลมาประดับตกแต่งบนอาคารสถาปัตยกรรมนั้น น่าจะ
เป็นการแสดงถึงขอบเขตอ านาจทางการเมืองของรัชกาลท่ี 5 ซึ่งในระยะเวลานั้นก าลังเผชิญหน้ากับ

                                         
120 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 74-75. 
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ประเทศอาณานิคมตะวันตกท่ีก าลังเข้ามาต้ังอาณานิคมในเอเชียอาคเนย์ก็เป็นได้121 โดยสังเกตได้ว่า
ในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีการน าพระราชลัญจกรประจ ารัชกาลไปประดับบนอาคารต่างๆท่ัวภูมิภาคของ
ประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้นพระตะบองก็เป็นหัวเมืองหนึ่งท่ีอยู่ในภูมิภาคท่ีเป็นมณฑลบูรพาของสยาม
เช่นกัน 

พัฒนาการรูปแบบและโครงสร้างของซุ้มประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถวัดช้างเผือกน่าจะ
พัฒนามาจากรูปแบบและโครงสร้างซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างแบบกรอบซุ้มของซุ้มประตูและซุ้ม
หน้าต่างของพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ ซึ่งใช้ลายประดับตกแต่งหลักเป็น
ลายใบไม้แบบใบอะแคนตัสล้อมรอบกรอบวงกบของซุ้ม ส่ิงท่ีเป็นอิทธิพลตะวันตกท่ีปรากฏขึ้นอย่าง
ชัดเจนก็คือ การเจาะช่องตรงบริเวณหน้าบันของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างเพื่อให้มีแสงเข้าไปภายใน
พระอุโบสถ ซึ่งเข้าใจว่าเทคนิคการท าเป็นช่องแสงตรงหน้าบันของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างนั้น น่าจะ
ได้เข้ามาพร้อมๆ กันกับการเข้ามาของช่างอีตาลีท่ีมาดูแลการก่อสร้างจวนของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรท่ี
เมืองพระตะบอง หรือสามารถสันนิษฐานในอีกแบบหนึ่งได้ว่า โครงสร้างของซุ้มประตูและหน้าต่าง
น่าจะเป็นการรับกระแสความนิยมจากโครงสร้างซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างในศิลปะไทยในสมัยรัชกาล
ท่ี 5 ซึ่งในสมัยนั้นการออกแบบโครงสร้างของซุ้มประตูและหน้าต่าง มักจะได้รับแรงบันดาลใจจาก
เทคนิคการท าซุ้มประตูหน้าต่างแบบศิลปะตะวันตกท่ีเรียกว่า Rose Window ตัวอย่างเช่นโครงสร้าง
ซุ้มประตูของวัดเบญจมบพิตรตุสิตวนารามราชวรวิหาร เป็นต้น 

3.1.4 หน้าบัน 

หน้าบันของพระอุโบสถวัดช้างเผือกมีขนาดค่อนข้างเล็ก เนื่องจากช่างได้สร้างหลังคาให้ซ้อน
กันหลายช้ันซับซ้อนกัน และมีขนาดใหญ่แตกต่างจากโครงสร้างของหลังคาของพระอุโบสถและพระ
วิหารท่ัวไปในเมืองพระตะบอง  ประการนี้จึงท าให้พื้นท่ีของหน้าบันมีความจ ากัดและท าให้การประดับ
ตกแต่งของหน้าบันของพระอุโบสถมีความจ ากัดไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ช่างได้ออกแบบรูปแบบ
โครงสร้างของหน้าบันพระอุโบสถวัดช้างเผือกให้มีความแตกต่างจากโครงสร้างของกลุ่มพระวิหารและ
พระอุโบสถแบบมีระเบียงรอบท่ัวไป ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษของหน้าบันพระอุโบสถนี้ และ
เป็นรูปแบบเฉพาะของช่างพระตะบอง อย่างไรก็ตามลวดลายท่ีนิยมน ามาใช้ในงานประดับตกแต่ง
ยังคงสืบทอดมาจากงานประดับตกแต่งของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถแบบมีระเบียงรอบ ซึ่งนิยม

                                         
121 เรวัตร หินอ่อน, “การสร้างภาพลักษณ์ของ “สยามใหม่” ในตราอาร์มแผ่นดินสมัยต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 - พ.ศ. 2435)” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ Smarts ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 
2014” คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 พฤษภาคม 2557 (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 189-
197.  
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ประดับรูปต่างๆ ท่ีมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ ลักษณะรายละเอียดของโครงสร้างและองค์ประกอบ
ในงานประดับตกแต่งของหน้าบันพระอุโบสถวัดช้างเผือกมีดังต่อไปนี้ 

หน้าบันพระอุโบสถวัดช้างเผือกเป็นงานปูนปั้นท่ีประดับบนพื้นไม้ ซึ่งลักษณะโดยรวมของงาน
ประดับตกแต่งเป็นการสืบทอดมาจากหน้าบันของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมี
ระเบียงรอบ ลวดลายท่ีนิยมน ามาใช้ในงานประดับตกแต่งในช่วงนี้นิยมใช้ลายใบไม้ธรรมชาติตามแบบ
ตะวันตกท่ีสืบทอดมาจากลวดลายประดับหน้าบันของอาคารทรงโรงแบบมีระเบียงรอบอีกท่ี ซึ่งเป็น
ลายของใบอะแคนตัสประดับเต็มพื้นท่ีของหน้าบันล้อมรอบลายแม่ของหน้าบัน ตรงกลางของหน้าบัน
ประดับเป็นรูปเทวดา 2 องค์ท่ีก าลังถือพานท่ีรองรับกรอบข้อความท่ีเป็นภาษาเขมรว่า “ខេមរៈ” 
(เขม-มะ-ระ) ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า เขมร ด้านบนของกรอบข้อความเป็นเป็นรูปพระราชลัญจกร
ประจ ารัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่นเดียวกันกับท่ีซุ้มจระน าของพระ
อุโบสถ โดยขนาบข้างท้ังสองด้านของรูปพระราชลัญจกรมีการประดับเป็นกรอบข้อความท่ีเป็นภาษา
เขมรท่ีแตกต่างกัน โดยด้านซ้ายของรูปพระราชลัญจกรเป็นข้อความว่า “សង្គមកសាង្” (ซ็อง-กุม-
กอ-ซาง) ซึ่งแปลว่า สังคมก่อสร้าง ส่วนด้านขวาของรูปพระราชลัญจกรเป็นข้อความว่า “សំរាបព់ុទ្ធ
សាសាា ” (ซ็อม-รับ-ปุด-ทะ-ซะฮ-ซนา) ซึ่งแปลว่า ส าหรับพุทธศาสนา ด้านล่างของขอบหน้าบัน
รองรับด้วยกระจังฐานพระ ท่ีประกอบด้วยลายกระจังในลักษณะท่ีเป็นลายใบไม้สามแฉกเรียงกันเป็น
แถวต้ังขึ้นและห้อยลงจากช้ันหน้ากระดาน ซึ่งช้ันหน้ากระดานประดับด้วยลายประจ ายามก้านปูท่ีมี
พัฒนาการทางรูปแบบต่างจากลายประจ ายามก้านปูของหน้าบันมุขประเจิด โดยหน้าบันของวัด
ช้างเผือกน ารูปแบบของลายใบไม้แบบตะวันตกมาแทนลายกนก ถัดลงมาจากส่วนท่ีเป็นกระจังฐาน
พระ มีการประดับเป็นลายใบไม้แบบใบอะแคนตัสท่ีม้วนต่อกันเต็มพื้นท่ีด้านล่างของหน้าบัน ซึ่งแต่
เดิมเคยประดับเป็นลายเฟื่องอุบะ (ภาพที่ 57) การแบ่งพื้นท่ีของหน้าบันให้ออกจากกันเป็น 2 ส่วน 
โดยใช้กระจังฐานพระเป็นที่กั้นพื้นท่ีท้ังสอง ลักษณะเหล่านี้จึงท าให้เกิดระบบการสร้างหน้าบันท่ีมีสอง
ช้ันและไม่เคยปรากฏมาก่อนในเมืองพระตะบอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ท่ีเกิดขึ้นใหม่ในวงการช่าง 
และมีแห่งเดียวในเมืองพระตะบอง เพราะในระยะเวลาต่อมารูปแบบและโครงสร้างของหน้าบันใน
ลักษณะนี้ไม่ได้รับความนิยมท า 
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ภาพที่ 57: หน้าบันด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดช้างเผือก 

การน าค าว่า “เขม-มะ-ระ” ท่ีหมายถึงชาวเขมร ไปวางใต้รูปพระราชลัญจกรประจ ารัชกาลท่ี 
5 ตรงหน้าบันของพระอุโบสถวัดช้างเผือกนั้น มีการศึกษาตีความไว้ว่า เป็นการบอกแบบในเชิง
สัญลักษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ออกแบบ (เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชุ่ม) ท่ีอยากจะส่ือถึงการ
ยอมรับอ านาจการปกครองของสยามของชาวเขมร ซึ่งชาวเขมรในท่ีนี้อาจจะเป็นชาวเขมรท่ีอยู่ในพระ
ตะบอง หรือชาวเขมรท้ังหมดท่ีอยู่ในประเทศกับพูชา หรืออย่างน้อยอาจจะหมายถึงชาวเขมรท่ีอยู่ใน
มณฑลบูรพา โดยการออกแบบในเชิงสัญลักษณ์นี้สันนิษฐานว่า มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ทางการ
เมืองของสยามท่ีมีต่อพระตะบอง เนื่องจากในขณะนั้นอาณานิคมฝรั่งเศสก าลังหาวิธีเข้ามายึดพระ
ตะบอง ดังนั้นจึงเป็นการแสดงถึงการยืนยันความจงรักภักดีของเจ้าเมืองพระตะบองต่ออ านาจทาง
การเมืองสยาม และเป็นการตอบสนองต่อขุนนางสยามบางส่วนท่ีหวาดระแวงว่า เจ้าเมืองพระตะบอง
จะหันไปเข้ากับฝรั่งเศส122 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาสังเกตเห็นว่า ยังมีข้อจ ากัดบางประการท่ีน่าสนใจ
และควรจะน ามาศึกษาและตีความในลักษณะใหม่ โดยหากพิจารณาจากข้อความท่ีมีในกรอบตรง
บริเวณซ้ายและขวาของรูปพระราชลัญจกรประจ ารัชกาลท่ี 5 จะเห็นได้ว่า เป็นข้อความท่ีต่อเนื่องกัน
ท่ีบันทึกไว้ว่า “สังคมก่อสร้างส าหรับพระศาสนา” ซึ่งค าว่าสังคมในท่ีนี้ น่าจะหมายความถึงช่วงสมัย

                                         
122 อิสรชัย บูรณะอรรจน์ และ ปองพล ยาศรี, “ความสัมพันธ์สยาม-กัมพูชา ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19: ภาพสะท้อน

ผ่านศิลปะและสถาปัตยกรรมพระอุโบสถวัดด าเร็ยชอ เมืองพระตะบอง,” สังคมวิทยามานุษยวิทยา 35, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 
2559): 137-139. 
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ในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาคือสมัย “สังคมราษฎร์นิยม” (พ.ศ. 2496 – 2513) ท่ีเป็นช่วงเวลาหลัง
ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสแล้ว และเป็นสมัยท่ีประชาชนเขมรในสมัยนั้นรักและมีความภูมิใจเป็นอย่าง
มาก ส่วนค าว่า “ก่อสร้าง” ในท่ีนี้อาจจะหมายถึง การซ่อมแซมตัวพระอุโบสถนั่นเอง123 ดังนั้นจึงท า
ให้เข้าใจได้ว่า หน้าบันพระอุโบสถวัดช้างเผือกน่าจะได้รับการซ่อมแซมในสมัยสังคมราษฎร์นิยม ด้วย
เหตุนี้จึงท าให้เกิดข้อสันนิษฐานใหม่กับค าว่า เขม-มะ-ระ ว่าเป็นตัวอักษรท่ีเขียนเพิ่มขึ้นในสมัยหลัง
หรือไม่ เนื่องจากลักษณะตัวอักษรท่ีน ามาเขียนบันทึกข้อความเหล่านี้มีลักษณะเดียวกันกับข้อความท่ี
ออยู่ด้านซ้ายและขวารูปพระราชลัญจกร 

ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในงานประดับตกแต่งท่ีช่วยสนับสนุนกับข้อสันนิษฐานข้างต้น โดย
การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบรายละเอียดของรูปพระราชลัญจกรประจ ารัชกาลท่ี 5 ท่ีมีในพระ
อุโบสถวัดช้างเผือก ซึ่งมีอยู่ท่ีหน้าบันด้านทิศตะวันออกและหน้าทิศตะวันตกกับรูปพระราชลัญจกรท่ี
อยู่ตรงซุ้มจระน าท่ีผนังสกัดหน้าและสกัดหลัง จากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่ารูปพระราชลัญจกร
ตรงหน้าบันด้านทิศตะวันตกปรากฏร่องรอยฝีมือช่างท่ีแตกต่างจากรูปพระราชลัญจกรอื่นๆ ท่ีมีอยู่ใน
พระอุโบสถแห่งนี้ โดยมีข้อแตกต่างกัน 2 จุดดังต่อไปนี้ จุดท่ี 1 สามารถสังเกตได้จากลักษณะของรูป
ราชสีห์ท่ีประคองฉัตรท้ังสองข้าง ซึ่งต่างจากรูปพระราชลัญจกรอื่นๆ ท่ีท าเป็นรูปคชสีห์กับราชสีห์
ถูกต้องตามแบบแผนของรูปพระราชลัญจกรประจ ารัชกาลท่ี 5 และจุดท่ี 2 สังเกตได้จากรูปช้างเผือก
ท่ีอยู่ใต้ช้าง 3 เศียร จะเห็นได้ว่าช้างในรูปพระราชลัญจกรท่ีหน้าบันด้านทิศตะวันตกจะหันหน้าตรงไป
ทางเศวตฉัตร ซึ่งต่างจากช้างในรูปพระราชลัญจกรอื่นๆ ท่ีหันหน้าออกมาด้านข้าง นอกจากนี้ยังมี
ข้อสังเกตอีกประเด็นหนึ่งท่ีสามารถบอกถึงฝีมือของช่างท่ีต่างสมัยกันคือ รูปเทวดาท่ีถือพานตรงหน้า
บันด้านทิศตะวันออกมีลักษณะใบหน้าเดียวกันกับลักษณะใบหน้าของเทวดาท่ีประดับอยู่ตามซุ้มประตู
และซุ้มหน้าต่างของพระอุโบสถ โดยมีลักษณะตาโปน จมูกโตและปากหนา เป็นต้น ซึ่งลักษณะนี้มี
ความแตกต่างจากลักษณะใบหน้าของเทวดาท่ีถือพานตรงหน้าบันด้านทิศตะวันตก ท่ีมีลักษณะใบหน้า
ท่ีสมส่วน เช่น ตาเล็กลงไม่โปน จมูกเรียวแหลม และปากเล็ก เป็นต้น (ภาพที่ 58 และภาพที่ 59) 
ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่า หน้าบันของพระอุโบสถวัดช้างเผือกน่าจะได้รับการซ่อมแซมในสมัยหลัง 
โดยเฉพาะในสมัยสังคมราษฎร์นิยม 

                                         
123 กรณีการจารึกบันทึกข้อความเก่ียวข้องกับการท าบุญของชาวกัมพูชาบางคร้ังจะสังเกตเห็นว่า มักจะเขียนว่าตนได้

สร้างสิ่งของถวายให้ศาสนา แต่แท้จริงแล้วไม่ใช้การสร้างขึ้นมาใหม่ใดๆ แต่เป็นการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเหล่าน้ันเพิ่มเติม เพื่อให้
กลับมาสมบูรณ์อีกคร้ัง ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองปกติของชาวกัมพูชาที่พบเจอได้ทั่วไป 
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ภาพที่ 58: หน้าบันด้านทิศตะวันตกพระอุโบสถวัดช้างเผือก 

 
ภาพที่ 59: รูปพระราชลัญจกรที่ซุ้มจระน าผนังสกัดหน้าพระอุโบสถวัดช้างเผือก 

ดังนั้นข้อสันนิษฐานท่ีเสนอมาเกี่ยวกับการวางค าภาษาเขมรว่า เขม-มะ-ระ ใต้ตราพระราช
ลัญจกรของสยามท่ีหมายถึงความจงรักภักดีของชาวเขมรต่ออ านาจการเมืองการปกครองของสยาม
นั้นอาจจะไม่ใช่ท้ังหมดก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ตามการน ารูปพระราชลัญจกรของสยามมาประดับบน
หน้าบันของพระอุโบสถวัดช้างเผือก น่าจะมีท่ีมาเดียวกันกับการประดับรูปพระราชลัญจกรประจ า
รัชกาลท่ีซุ้มจระน าของพระอุโบสถ ซึ่งการประดับดังกล่าวอาจจะเป็นแบบแผนของงานประดับแต่งใน
ศิลปะสยามท่ีมีต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 4 ถึงรัชกาลท่ี 5 และส่งต่อมายังพระตะบอง หรือจะเป็นการแสดง
ถึงขอบเขตอ านาจทางการเมืองของรัชกาลท่ี 5 ดังท่ีผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ไว้ในหัวข้อข้างต้นมาแล้ว 
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3.1.5 หลังคา 

หลังคา 
รูปแบบโครงสร้างของหลังคาของพระอุโบสถวัดช้างเผือก มีลักษณะแตกต่างจากรูปแบบ

โครงสร้างหลังคาของกลุ่มพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า
ลักษณะท่ีถือว่าเป็นรูปแบบท่ีแตกต่างจากรูปแบบของหลังคาของอาคารทรงเรือนท่ัวไปคือ การ
ประดับยอดปราสาทห้าช้ันเชิงกลอนตรงบริเวณกึ่งกลางของสันหลังคาพระอุโบสถ จึงท าให้พระ
อุโบสถวัดช้างเผือกดูเหมือนอาคารประเภททรงมณฑป แต่แท้จริงแล้วพระอุโบสถวัดช้างเผือกเป็นพระ
อุโบสถประเภททรงโรงแบบมีระเบียงรอบท่ีน าเอายอดปราสาทมาประดับบนสันหลังคาเท่านั้น 
หลังคาของพระอุโบสถวัดช้างเผือกเป็นหลังคาท่ีมีโครงสร้างขนาดใหญ่และมีการวางให้ซ้อนกันอย่าง
ซับซ้อน เป็นหลังคาเครื่องไม้มุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลาท่ีเป็นดินเผา ส่วนโครงสร้างหลังคาด้านบนท่ี
เป็นทรงจ่ัวซ้อนกัน 3 ช้ัน ซึ่งมีการประดับตกแต่งองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเป็นเครื่องล ายอง เช่น ช่อฟ้า 
ใบระกา หางหงส์ เป็นต้น ส่วนหลังคาด้านข้างของพระอุโบสถแต่ละด้านท าเป็นตับซ้อนกัน 4 ช้ันท่ีมี
การประดับตกแต่งด้วยนาคปักและรวยระกา หลังคาในด้านสกัดหน้าและสกัดหลังจะท าเป็นตับ 3 ช้ัน
ซ้อนกัน ลักษณะโครงสร้างหลังคาด้านข้างของพระอุโบสถวัดช้างเผือกเป็นการยกระดับพื้นหลังคาให้
ขึ้นเป็นชั้นๆ จึงท าให้เกิดการซ้อนกันถึง 4 ซ้อนในหลังคาเดียวกัน ซึ่งเทคนิคการวางโครงสร้างหลังคา
ของพระอุโบสถวัดช้างเผือก เป็นลักษณะโครงสร้างหลังคาท่ีปรากฏมาแล้วในรูปแบบโครงสร้างหลังคา
ของกลุ่มระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด ลักษณะดังกล่าวมีความแตกต่างจากลักษณะ
โครงสร้างหลังคาของพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบท่ี ใช้โครงสร้างท่ีไม่มีการยก
พื้นหลังคาให้ซ้อนกันเป็นช้ันๆ แต่เป็นหลังคาท่ีแต่ละด้านท าเป็นแผ่นเดียวต่อกันกับส่วนท่ีเป็นหลังคา
ด้านสกัดหน้าและสกัดหลัง ซ้อนกัน 2 – 3 ตับ (ภาพท่ี 60) ดังนั้นจึงเข้าใจได้ว่ารูปแบบโครงสร้าง
หลังคาของพระอุโบสถวัดช้างเผือกเป็นโครงสร้างท่ีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปแบบโครงสร้างหลังคาของ
กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดนั้นเอง 
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ภาพที่ 60: หลังคาพระอุโบสถวัดช้างเผือก 

อย่างไรก็ตามถ้าดูลักษณะรายละเอียดของโครงสร้างหลังคาของพระอุโบสถวัดช้างเผือก จะ
สังเกตเห็นได้ว่า มีความซับซ้อนมากกว่าโครงสร้างของหลังคากลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุข
ประเจิด จากการศึกษาท่ีผ่านมาของนักวิชาการไทยกลุ่มหนึ่งคือ คุณอิสรชัย บูรณะอรรจน์ และคุณ
ปองพล ยาศรี ท่ีท างานวิจัยร่วมกันเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีมาของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของพระ
อุโบสถวัดช้างเผือก หรือในบทความของงานวิจัยเรียกตามช่ือภาษาเขมรว่า วัดด าเร็ยซอ ในบทความ
งานวิจัยท้ังสองท่านได้ให้ข้อเสนอถึงท่ีมาของรูปแบบโครงสร้างของพระอุโบสถวัดช้างเผือกว่ า การ
สร้างพระอุโบสถวัดช้างเผือกน่าจะได้รับต้นแบบโดยตรงจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
โดยศึกษาจาการเปรียบเทียบเรื่องขนาดของพระอุโบสถ การวางต าแหน่งของพระอุโบสถบนพื้นท่ีท่ี
ยกระดับสูงสองระดับเหมือนกัน นอกจากนี้ยังให้ข้อสนับสนุนในประเด็นเรื่องลักษณะโครงสร้างของ
เสาท่ีมีลักษณะไม่ใหญ่มาก จึงท าให้ตัวพระอุโบสถดูมีความโปร่งเหมือนกัน124 

จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้พบข้อสันนิษฐานเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีมาของรูปแบบ
โครงสร้างของพระอุโบสถวัดช้างเผือกท่ีเพิ่มเติมจากข้อสันนิษฐานข้างต้น โดยสันนิษฐานในอีก
ลักษณะหนึ่งว่า รูปแบบโครงสร้างของพระอุโบสถวัดช้างเผือกน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาคาร
สถาปัตยกรรมไทยหลายๆ แห่ง กล่าวคืออาคารไทยประเพณีในสมัยรัตนะโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี 
1 – รัชกาลท่ี 3) ถ้าสังเกตจากโครงสร้างและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถวัด
ช้างเผือกจะเห็นว่า เป็นอาคารยกพื้นสูงท่ีมีขนาดใหญ่ ใช้เสาขนาดกลางท าให้ตัวพระอุโบสถดูมีความ

                                         
124 อิสรชัย บูรณะอรรจน์ และ ปองพล ยาศรี, “ความสัมพันธ์สยาม-กัมพูชา ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19: ภาพสะทอ้น

ผ่านศิลปะและสถาปัตยกรรมพระอุโบสถวัดด าเร็ยชอ เมืองพระตะบอง,” สังคมวิทยามานุษยวิทยา 35, 132-136.  
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โปร่ง นอกจากนี้ยังใช้โครงสร้างหลังคาท่ีมีความซับซ้อน ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระอุโบสถวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม ดังท่ีมีการศึกษามาแล้วของอิสรชัย บูรณะอรรจน์ และปองพล ยาศรี นั่นเอง 

อย่างไรก็ตามหากสังเกตในเรื่องของงานประดับตกแต่งและโครงสร้างอื่นๆ ของพระอุโบสถ
วัดช้างเผือกจะเห็นได้ว่า มีความแตกต่างจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยส้ินเชิง
ข้อสังเกตแรกเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของผนังของพระอุโบสถ จะเห็นได้ว่า เทคนิคของการยกผนังให้
สูงขึ้นจนมีความสูงค่อนข้างเท่ากับความสูงของหลังคาท่ีพระอุโบสถของวัดช้างเผือกมีความใกล้เคียง
กันเป็นอย่ามากกับโครงสร้างผนังของพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ ซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างหลังคา
ของพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามท่ีมีสัดส่วนสูงกว่าผนังสองเท่า นอกจากนี้ถ้าสังเกตลักษณะ
รูปแบบของงานประดับตกแต่งบนอาคารสถาปัตยกรรมรวมถึงการประดับตกแต่งท่ีมีความหมายใน
เชิงสัญลักษณ์ของพระอุโบสถวัดช้างเผือกจะเห็นได้ว่า ลักษณะรูปแบบของงานประดับตกแต่งของ
พระอุโบสถวัดช้างเผือกจะมีลักษณะร่วมกันหลายประการกับลักษณะรูปแบบของงานประดับตกแต่ง
ของพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้ 

ตรงบริเวณด้านหน้าของประตูทางเข้าของก าแพงแก้วของพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯท้ัง 8 
ประตู จะมีการประดับประติมากรรมรูปสัตว์ในจินตนาการหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัตว์หิมพานต์ ซึ่ง
เป็นประติมากรรมรูปสางแปลง ยืนหันหน้าออกจากตัวพระอุโบสถ โดยก าลังท าหน้าท่ีเป็นทวารบาล
ดูแลปกปักรักษาประตูทางเข้าพระอุโบสถ เมื่อสังเกตจากลักษณะนี้จะเห็นได้ว่า ตามบริเวณด้านบน
ของก าแพงแก้วของวัดช้างเผือกมีการประดับประติมากรรมท่ีเป็นรูปสัตว์หิมพานต์นานาชนิดยืนหัน
หน้าออกจากพระอุโบสถ แสดงท่าทางในอิริยาบถท่ีก าลังยืนเฝ้าดูแลรักษาตัวพระอุโบสถ ดังนั้นคติการ
สร้างประติมากรรมรูปสัตว์หิมพานต์ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นทวารบาลดูแลรักษาสถานท่ีศักด์ิท่ีเป็นพระ
อุโบสถของพระอุโบสถท้ังสองแห่งนี้ยังส่ือถึงคติความเช่ือในลักษณะเดียวกัน แม้ว่าจะมีการวาง
ต าแหน่งท่ีต้ังของสัตว์หิมพานต์ท่ีมีความแตกต่างกันเล็กน้อยก็ตาม ประการนี้จึงมีความสอดคล้องกับ
การประดับภาพเล่าเรื่องรามเกียรต์ิบนฐานของพระอุโบสถท้ังสองหลังท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้
ศึกษาได้สันนิษฐานไว้แล้วว่า ภาพปูนปั้นเล่าเรื่องรามเกียรต์ิท่ีฐานพระอุโบสถวัดช้างเผือกน่าจะได้รับ
แรงบันดาลใจมาจากภาพแกะสลักเล่าเรื่องรามเกียรต์ิท่ีฐานพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ ดังท่ีได้
วิเคราะห์ไว้แล้วในหัวข้อข้างต้น 

ลักษณะท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งท่ีจะน ามาเปรียบเทียบในท่ีนี้คือ ลักษณะโครงสร้างของ
หน้าบันของพระอุโบสถวัดช้างเผือกกับหน้าบันของพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมส่วนบนของอาคารท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมากกับโครงสร้างหลังคาของอาคาร
สถาปัตยกรรม ดังท่ีได้อธิบายไปแล้วในเรื่องลักษณะรูปแบบของหน้าบันพระอุโบสถวัดช้างเผือกว่า 
เป็นหน้าบันที่มีการแบ่งพื้นท่ีของหน้าบันเป็นสองส่วนโดยใช้กระจังฐานพระเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี โดยพื้นท่ี
ด้านบนมีการประดับลวดลายและรูปสัญลักษณ์ต่างๆ ส่วนด้านล่างเป็นการประดับลายใบไม้ท่ีม้วนต่อ
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กันอย่างต่อเนื่อง ลักษณะดังกล่าวก็พบท่ีหน้าบันของพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ เช่นเดียวกัน 
เนื่องจากหน้าบันของพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ มีการประดับเครื่องล ายองท่ีซ้อนกันถึง 2 ช้ัน จึงท า
ให้มีการแบ่งพื้นภายในหน้าบันโดยใช้ลายกระจังฐานพระมาแบ่ง (ภาพที่ 61) ดังนั้นจึงสามารถ
สันนิษฐานได้ในอีกแบบหนึ่งว่า โครงสร้างอาคารและโดยเฉพาะโครงสร้างของหลังคาของพระอุโบสถ
วัดช้างเผือก น่าจะรับต้นแบบมาจากพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ ก็เป็นได้ ดังนั้นกล่าวได้ว่าโครสร้าง
อาคารของพระอุโบสถวัดช้างเผือกน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาคารสถาปัตยกรรมแบบไทย
ประเพณีหลายท่ีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี 1 – รัชกาลท่ี 3) ดังเช่น พระอุโบสถวัดพระ
แก้ว และพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 61: หน้าบันพระอุโบสถพระเชตุพนฯ 

ส่วนลักษณะประการหนึ่ง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท่ีปรากฏท่ีพระอุโบสถวัดช้างเผือก และถือว่า
เป็นเอกลักษณ์พิเศษของพระอุโบสถท่ีท าให้พระอุโบสถนี้มีความแตกต่างไปจากรูปแบบของพระวิหาร
และพระอุโบสถทรงโรงท่ัวไปท่ีเมืองพระตะบองคือ การประดับยอดปราสาทห้าช้ันเชิงกลอนบริเวณ
กึ่งกลางของสันหลังคา ส าหรับกรณีนี้จากการศึกษาท่ีผ่านมาได้มีการสันนิษฐานถึงคติการสร้างยอด
ปราสาทเพื่อมาประดับบนสันหลังคาพระอุโบสถนี้ว่า น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการยกฐานะของพระ
อุโบสถวัดช้างเผือกให้พิเศษกว่าพระอุโบสถของบรรดาวัดต่างๆ ในเมืองพระตะบอง125 แต่จาก
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาสังเกตเห็นว่าการประดับยอดปราสาทห้าช้ันเชิงกลอนบริเวณกึ่งกลางของ
สันหลังคา อาจจะมีความหมายท่ีส่ือถึงคติอื่นก็เป็นได้ โดยสันนิษฐานในอีกลักษณะหนึ่งได้ว่า น่าจะ
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคัมภีร์ไตรภูมิในพุทธศาสนาท่ีหมายถึงปราสาทไพชยนต์ของพระอินทร์ ซึ่ง

                                         
125 อิสรชัย บูรณะอรรจน์ และ ปองพล ยาศรี, “ความสัมพันธ์สยาม-กัมพูชา ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19: ภาพสะท้อน

ผ่านศิลปะและสถาปัตยกรรมพระอุโบสถวัดด าเร็ยชอ เมืองพระตะบอง,” สังคมวิทยามานุษยวิทยา 35, 136. 
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เป็นเทพเจ้าสูงสุดในพุทธศาสนาท่ีประทับอยู่บนยอดภูเขาพระสุเมรุ โดยลักษณะงานประดับตกแต่ง
ดังกล่าวสามารถเทียบได้กับรูปแบบงานประดับตกแต่งในศิลปะลาวท่ีเรียกว่า “ช่อฟ้า” มีลักษณะเป็น
เสาเล็กๆ ลดหล่ันกันสองข้าง ด้านบนเสาเล็กๆ นั้นท าเป็นรูปปราสาทขนาดเล็ก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ี
หมายถึง ภูเขาพระสุเมรุท่ีเป็นศูนย์กลางจักรวาล126 และปราสาทบนแท่นประธานท่ีอยู่ตรงกลางเป็น
ปราสาทไพชยนต์ของพระอินทร์127 

นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตอีการประการหนึ่งท่ีสนับสนุนการสันนิษฐานข้างต้นคือ การประดับ
รูปครุฑยุดนาคตรงบริเวณเสาท่ีรองรับเครื่องยอดปราสาทซึ่งมีคติท่ีส่ือถึงปราสาทท่ีอยู่บนสวรรค์ 
เปรียบเสมือนกับปราสาทไพชยนต์ของพระอินทร์ ซึ่งอยู่ศูนย์กลางจักรวาล (ภาพที่ 62) ประการนี้มี
ความสอดคล้องกับคติการสร้างรูปสัตว์หิมพานต์และมหาสมุทรท่ีฐานของพระอุ โบสถ ซึ่งหมายถึง
มหาสมุทรท่ีล้อมรอบภูเขาพระสุเมรุและสัตว์หิมพานต์ท่ีอยู่เชิงภูเขาพระสุเมรุ หรืองานปูนปั้นท่ีเป็นรูป
นารีผลประดับอยู่ตามซุ้มประตูและหน้าต่างท่ีหมายถึง ป่าหิมพานต์ท่ีอยู่ล้อมรอบภูเขาพระสุเมรุ เป็น
ต้น ดังนั้นจึงสามารถสันนิษฐานในอีกมุมหนึ่งได้ว่า เครื่องยอดปราสาทท่ีประดับตรงบริเวณกึ่งกลาง
ของสันหลังคาท่ีพระอุโบสถวัดช้างเผือก น่าจะหมายถึงปราสาทของพระอินทร์ท่ีอยู่บนยอดของภูเขา
พระสุเมรุ ซึ่งเป็นศูนย์กลางจักรวาล โดยรูปแบบของงานประดับตกแต่งดังกล่าวนี้น่าจะมีความ
ความสัมพันธ์กับงานประดับตกแต่งท่ีเกิดในศิลปะลาวไม่มากก็น้อย ผ่านกลุ่มชาวลาวท่ีได้เข้ามาอาศัย
อยู่ในเมืองพระตะบองในช่วงเวลานั้น128 

                                         
126 H. Parmentier. L’art du Lao (Edition revise par Madeleine GITEAU) EFEO. Paris, p. 353-Note 199. 

อ้างถึงใน สันติ เล็กสุขุม, “สัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาล,” ใน ศิลปวัฒนธรรม, ปี่ที่ 17 ฉบับที่ 4 (กุมภาพันธ์ 2539), 179-
180. ต่อมาอ้างถึงใน วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, ชื่นชมสถาปัตย์วัดในหลวงพระบาง (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 64.   

127 สันติ เล็กสุขุม, “สัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาล,” 179-180. 
128 TAUCH CHHUONG, Battambang During the Time of the Lard Governor, 47-48.  
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ภาพที่ 62: เครื่องยอดปราสาทประดับกึ่งกลางของสันหลงัคาพระอุโบสถวัดช้างเผือก 

อย่างไรก็ตาม ลักษณะโครงสร้างหลังคาของพระอุโบสถวัดช้างเผือกยังคงท าขึ้นตามคติการ
สร้างหลังคาซ้อนช้ันท่ีหมายถึงหลังคาของปราสาท ซึ่ งเป็นท่ีประดิษฐานส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ท่ี เป็น
ประติมากรรมต่างๆ กล่าวคือพระพุทธรูปประธานท่ีก าลังประทับอยู่ภายในพระอุโบสถนั่นเอง 
ข้อสังเกตท่ีชัดเจนอีกประเด็นหนึ่งท่ีช่วยสนับสนุนแนวความคิดเรื่องหลังคาของปราสาทคือ การยกคอ
สองของพระอุโบสถเพื่อให้สามารถเห็นถึงพื้นผนังท่ีพุ่งออกมาจากหลังคาช้ันล่าง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ระบบของการจ าลองตัวเรือนมาวางซ้อนกันตามระบบการก่อสร้างปราสาท ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
ลักษณะโครงสร้างหลังคาของพระอุโบสถวัดช้างเผือกนั้น ยังคงรักษาแนวความคิดในเรื่องความเป็น
ปราสาท ซึ่งเป็นท่ีประทับของพระพุทธเจ้าอยู่เช่นเดิม 

3.2 ซุ้มเสมา 

พระอุโบสถวัดช้างเผือกเป็นพระอุโบสถหลังสุดท้ายท่ีสร้างขึ้นในสมัยใต้อ านาจการปกครอง
ของสยาม จากหลักฐานท่ีหลงเหลือมาถึงปัจจุบันสังเกตเห็นได้ว่า ภายในพระอุโบสถแห่งนี้มีการปักใบ
เสมาคู่ล้อมรอบพระอุโบสถตามทิศใหญ่หลักท้ัง 8 ทิศ แต่ปรากฏว่าการปักใบเสมาในท่ีนี้ไม่มีการท า
เป็นซุ้มเสมา กล่าวคือเป็นการปักเสมานั่งแท่น ซึ่งระบบการปักเสมานั่งแท่นนี้เป็นงานท่ีสืบทอดมาจาก
การปักเสมานั่งแท่นท่ีวัดส าโรงคนงท่ีเป็นพระอุโบสถมุขประเจิด และการใช้ระบบเสมานั่งแท่นนี้จะส่ง
อิทธิพลต่อยังพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส โดยการท าซุ้มเสมาจะไม่มีความนิยม
สร้างแล้ว 
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3.3 สรุป 

จากหลักฐานท่ีเป็นเอกสารทางประวัตศาสตร์ของกัมพูชาได้ให้รู้ว่า พระอุโบสถวัดช้างเผือก
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2447 ในระยะเวลา 3 ปีก่อนการลงสนธิสัญญาขึ้นมณฑลบูรพาให้กับอาณานิคม
ฝรั่งในปี พ.ศ. 2449 ต่อมาพระวิหารเล่านี้น่าจะได้รับการบูรณะในสมัยสมัยสงคมราษฎร์นิยม (พ.ศ. 
2497 – 2513) ซึ่งปรากฏหลักฐานจารึกท่ีหน้าด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของพระอุโบสถ แต่
การบูรณะดังกกล่าน่าจะมีการบูรณะเฉพาะส่วนท่ีเป็นหน้าบันเท่านั้น ส่วนตรงองค์ประกอบอื่นๆ 
น่าจะเป็นของเดิมท้ังสิน 

จากการศึกษาข้างต้นสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า พระอุโบสถวัดช้างเผือกเป็นพระอุโบสถท่ีมี
ลักษณะพิเศษและมีความส าคัญหลังหนึ่งในเมืองพระตะบอง เนื่องจากเป็นพระอุโอสถท่ีมีขนาดใหญ่
และต้ังอยู่บริเวณใจกลางเมืองพระตะบอง ในการศึกษาครั้งนี้ท าให้เห็นว่าลักษณะโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมของพระอุโบสถวัดช้างเผือกมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบโครงสร้างของกลุ่มพระวิหาร
และพระอุโบสถแบบมีระเบียงรอบเป็นอย่างมาก ต่างกันเพียงแค่ลักษณะของหลังคาคลุมท่ีมีลักษณะ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะโครงสร้างท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะท้องถิ่นกับอิทธิพลจากศิลปะ
ภายนอก เช่น ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น และศิลปะแบบตะวันตก เป็นต้น 

ลักษณะโครงสร้างอาคารท่ีสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นย่างชัดเจนคือ 
การสร้างอาคารพระอุโบสถให้มีผนังยกสูงขึ้น โดยแต่เดิมมักจะท าเป็นผนังเต้ียๆ ซึ่งเป็นอิทธิพลท่ีรับ
ผ่านมาจากกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถแบบมีระเบียงรอบมาอีกที นอกจากนี้ยังมีลักษณะโครงสร้าง
หลังคาท่ีเช่ือว่าเป็นการรับต้นแบบมาจากโครงสร้างหลังคาในศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่อาจจะมี
การผิดเพี้ยนไปในระดับหนึ่ง ขึ้นอยู่กับฝีมือของช่างในพื้นท่ี ส่วนลักษณะโครงสร้างท่ีเป็นอิทธิพล
ตะวันตกสังเกตได้จากโครงสร้างของประตูและหน้าต่างท่ีมีการเจาะช่องให้เกิดรูปโค้งแหลมท่ีเป็น 
Arch ในส่วนท่ีเป็นรูปแบบโครงสร้างของงานช่างท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของงานช่างพระ
ตะบองคือ การออกแบบโครงสร้างหลังคาในลักษณะการยกคอสอง เป็นต้น 

ในส่วนท่ีเป็นงานประดับตกแต่งสังเกตได้ว่า มีการสืบทอดต่อมาจากสมัยก่อน การน าตรา
สัญลักษณ์ประจ าประองค์ของกษัตริย์สยามมาประดับบนหน้าบัน หรือตามซุ้มจระน า การประดับภาพ
เล่าเรื่องรามเกียรต์ิท่ีเป็นปูนปั้นตามฐานของพระอุโบสถ รวมทั้งรูปแบบของซุ้มประตูและหน้าต่างของ
พระอุโบสถ ล้วนเป็นรูปแบบศิลปกรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะไทยอย่างชัดเจน ประการนี้เป็นส่ิง
สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะไทยท่ีเข้ามามีบทบาทในวงการงานช่างพระตะบอง นอกจากนี้ยัง
ปรากฏกล่ินอายของศิลปะลาวท่ีได้น ามาใช้ในการท าเครื่องยอดปราสาทห้าช้ันเชิงกลอนบริเวณ
กึ่งกลางของสันหลังคา ซึ่งหมายถึงปราสาทของพระอินทร์ท่ีประทับอยู่บนภูเขาพระสุเมรุ อย่างไรก็
ตามภายในพระอุโบสถวัดช้างเผือกปรากฏงานประดับตกแต่งท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นช่าง
พระตะบองหลายท่ี เช่น การน าคติเรื่องไตรภูมิมาใช้ในงานประดับตกแต่ง ได้แก่ การประดับรูปสัตว์
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หิมพานต์และมหาสมุทรตามฐานพาไล การดัดแปลงรูปแบบซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างจากเดิมท่ีเป็น
เพียงงานประดับเพื่อความสวยงาม มาเป็นงานประดับเพื่อความสวยงามและงานประดับในเชิง
สัญลักษณ์คือ คติท่ีส่ือถึงป่าหิมพานต์ ความเป็นเอกลักษณ์ของช่างพระตะบองอีกประการหนึ่งท่ี
ปรากฏในพระอุโบสถนี้ คือ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานประดับตกแต่งให้มีความ
หลากหลาย เช่น การน ารถไฟมาเป็นพาหนะของหนุมานในงานปูนปั้นเล่าเรื่องรามเกียรต์ิท่ีฐานพระ
อุโบสถ เป็นต้น 
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4. กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถแบบจั่วเปิด 

ภายในเมืองพระตะบองนอกจากกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดหรือกลุ่มพระ
วิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบแล้ว ยังมีหลักฐานการสร้างพระวิหารและพระอุโบสถ
อีกประเภทหนึ่งคือ พระวิหารหรือพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิด129 หรือในวงการช่างเขมรเรียกว่า พระ
อุโบสถกลุ่มนี้ว่า “ប្រពះវ ៉ិហារម វដាច់” (เปรียะ-วิ-เฮีย-มก-ดัจ) ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า พระวิหารหน้า
ตัด กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถเหล่านี้ ปัจจุบันได้เสียหายไปหมดแล้ว ไม่มีอาคารสถาปัตยกรรมท่ี
หลงเหลือให้ท าการศึกษาได้ ดังนั้นส าหรับการศึกษาในหัวข้อนี้ ผู้ศึกษาจะท าการศึกษาจากหลักฐาน
ข้อมูลท่ีเป็นภาพถ่ายเก่าเท่านั้น ซึ่งส่วนมากเป็นภาพท่ีได้บันทึกไว้ในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส แต่ตัว
พระอุโบสถสันนิษฐานว่า เป็นรูปแบบท่ีสร้างขึ้นในสมัยใต้การปกครองสยาม 

จากการรวบรวมหลักฐานข้อมูลท่ีเป็นภาพถ่ายเก่าท าให้ทราบว่า ภายในตัวเมืองพระตะบอง
เคยมีการสร้างพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิด 2 ท่ีด้วยกันคือ พระอุโบสถท่ีวัดโซร์พี ( វតតស្ រភី្) และพระ
อุโบสถท่ีวัดสังแก (វតតស្ង្ងែ) นอกจากนี้ยังค้นพบพระวิหารและพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิดอีกจ านวนหนึ่ง
ท่ีสร้างขึ้นนอกเมืองพระตะบอง หรือพระวิหารบางแห่งท่ีไม่ทราบช่ือและต าแหน่งท่ีต้ังท่ีชัดเจนของวัด
ได้ โดยทราบเพียงว่า เป็นวัดท่ีมีอยู่ภายในบริเวณเมืองพระตะบองเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาในหัวข้อนี้
จะขอศึกษาเพียงแค่ 2 วัดเท่านั้นคือท่ีวัดโซร์พีและวัดสังแก ท่ีมีข้อมูลค้อนข้างชัดเจนกว่าวัดอื่นๆ ซึ่ง
ส่ิงปลูกสร้างภายในวัดเหล่านี้ ล้วนเป็นพระอุโบสถท้ังหมด นอกจากนี้ด้วยเหตุว่าข้อมูลทางภาคสนาม
ได้เสียหายไปหมด และข้อมูลทางด้านเอกสารมีความจ ากัด ผู้ศึกษาจึงจะขอศึกษาในหัวข้อท่ีมีข้อมูล
เพียงพอในการศึกษาเท่านั้น 

ลักษณะท่ัวไปของพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิดในเมืองพระตะบอง ล้วนเป็นงานปลูกสร้างท่ีเป็นการ
ก่ออิฐถือปูนท่ีมีขนาดใหญ่ อยู่ในผังส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีมีระเบียงล้อมรอบ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
ส่วนในเรื่องโครงสร้างองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจะใช้เสาและผนังรับน้ าหนักของหลังคาช้ันบน 
ผนังพระอุโบสถมีลักษณ์ยกสูง ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปแบบผนังของของกลุ่มพระวิหารและพระ
อุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ และมีความยาวประมาณ 7 ห้อง ความกว้างประมาณ 5 ห้อง ส่วน
หลังคาของพระพระอุโบสถมีลักษณะซ้อนลาดกัน 3 ช้ันลดหล่ันกัน ส่วนหลังคาด้านบนท่ีเป็นทรงจ่ัว
มักจะซ้อนกัน 3 ช้ัน ส าหรับองค์ประกอบสถาปัตยกรรมส่วนบนท่ีเป็นหลังคาจะมีการประดับตกแต่ง
ด้วยเครื่องล ายองท่ีเป็น ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคปัก รวยระกา เป็นต้น การประดับตกแต่งอาคาร
ของพระอุโบสถกลุ่มนี้ไม่นิยมการประดับคันทวยตามเสาระเบียง มักจะปล่อยเสาให้ว่างไว้ ตามบริเวณ

                                         
129 จั่วเปิดเป็นศัพท์บัญญัติโดย สมใจ น่ินเล็ก ที่หมายถึงแบบของอาคารที่เมื่อเรามองไปยังด้านหน้าจะเห็นรายละเอียด

ทั้งหมดและเห็นผ่านเข้าไปถึงผนังของอาคาร ซ่ึงจะเห็นทั้งซุ้มและบานประตู สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สมใจ น่ินเล็ก, 
อุโบสถสถาปัตยกรรมไทย, (กรุงเทพฯ: เมืองบุราณ, 2547), 79-80. 
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ประตูและหน้าต่างนั้นก็มีลักษณะ 2 แบบคือ แบบท่ีไม่มีการประดับตกแต่งใดๆ ท้ังส้ิน กับอีกลักษณะ
หนึ่งท่ีมีการประดับตกแต่งอย่าวิจิตรบรรจง ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของขององค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม 

4.1 องค์ประกอบอาคาร 

4.1.1 เสาและบัวหัวเสา 

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของกลุ่มพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิด มีลักษณะเป็นพระอุโบสถท่ีมี
ระเบียงล้อมรอบตัวเรือนของพระอุโบสถ ซึ่งลักษณะโครงสร้างแบบนี้จึงท าให้มีการใช้เสาในรูปแบบ
และหน้าท่ีแตกต่างกัน โดยกลุ่มพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิดมีการใช้เสา 3 ชนิดด้วยกันคือ เสาประธาน เสา
พาไล และเสาติดผนัง ด้วยเพราะหลักฐานข้อมูลท่ีเป็นภาพถ่ายเก่ามีความจ ากัดท่ีไม่มีการบันทึกภาพ
เสาติดผนังไว้ จึงท าให้ไม่สามารถทราบถึงลักษณะรายละเอียดของเสาติดผนังได้ ดังนั้นจะขอไม่
กล่าวถึงในประเด็นหัวข้อนี้ 

 
เสาประธาน จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเป็นภาพถ่ายเก่าท าให้พบว่า การใช้ระบบเสา
ประธานในการช่วยรับน้ าหนักส่วนบนท่ีเป็นหลังคาจะมีเพียงท่ีวัดสังแกวัดเดียวเท่านั้น โดยมีลักษณะ
รูปทรงเป็นเสาริ้วกลมขนาดใหญ่ท่ีรองรับด้วยฐานเสาท่ีไม่สามารถทราบถึงรายละเอียดได้ ด้านบนท่ี
เป็นปลายเสาประดับเป็นบัวหัวเสาท่ีมีลักษณะแบบศิลปะตะวันตก ซึ่งประกอบด้วยช้ันท่ีเป็นรูป
ลูกแก้วหรือบัวหงาย (ภาพไม่ชัด) ท่ีรองรับลายใบไม้แบบใบอะแคนตัสท่ีต้ังขึ้น ด้านบนของใบอะ
แคนตัสท าเป็นช้ันบัวหงายในผังกลมท่ีซ้อนกัน 2 ช้ัน (ภาพที่ 63) ลักษณะรูปแบบเสาดังกล่าวนี้ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับลักษณะเสาในศิลปะตะวันตกท่ีเรียกว่า เสาคอรินเธียน (Corinthian) ซึ่งเช่ือว่า
ได้รับอิทธิพลเข้ามาท่ีเมืองพระตะบองในสมัยรัชกาลท่ี 5 พร้อมกับการเข้ามาของช่างอิตาลีท่ีได้เข้ามา
เป็นผู้ออกแบบและดูแลการก่อสร้างจวนของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) เจ้าเมืองพระตะบองใน
ขณะนั้น ลักษณะดังกล่าวจึงท าให้สามารถน ามาใช้ในการก าหนดอายุของพระอุโบสถวัดสังแกใน
เบ้ืองต้นได้ 
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\ 
ภาพที่ 63: เสาประธานเสาพาไลของพระอุโบสถวัดสังแก,ที่มาของภาพ EFEO 

 
เสาพาไล ภายในพระโบสถวัดสังแกและพระอุโบสถวัดโซร์ภีมีการใช้เสาพาไลท่ีมีลักษณะ

รูปทรงเหมือนกับเสาส่ีเหล่ียม แต่มีรายละเอียดขององค์ประกอบและการประดับตกแต่งท่ีแตกต่างกัน 
โดยท่ีพระอุโบสถวัดโซร์ภีจะใช้เสาพาไลเป็นส่ีเหล่ียมต้ังอยู่บนฐานพาไล ตรงแต่ละมุมของเสาเป็นมุม
ลบเหล่ียม ซึ่งมีรูปทรงเป็นค้ิวบัวเล็กน้อย (ภาพที่ 64) ลักษณะการท าเสาเป็นมุมลบเหล่ียมนี้ มีความ
คล้ายคลึงกับรูปแบบของเสาพาไลของพระอุโบสถวัดส าโรงเป็นอย่างมาก แต่เสาพาไลของพระอุโบสถ
วัดโซร์ภีไม่มีการประดับตกแต่งตรงบริเวณหัวเสาใดๆ ท้ังส้ิน ส่วนเสาพาไลท่ีพระอุโบสถวัดสังแก จะ
เป็นเสาในรูปทรงส่ีเหล่ียมต้ังอยู่บนฐานพาไลเช่นกัน แต่ไม่ปรากฏมีการท าเป็นมุมลบเหล่ียมท่ีมีรูปทรง
เป็นค้ิวบัวเล็กน้อย เสาพาไลพระอุโบสถวัดสักแก จะมีการท าเป็นลายกรอบกระจกประดับตามด้านท้ัง 
4 ของเสา ด้านปลายเสามีประดับเป็นบัวหัวเสาท่ีมีลักษณะแบบตะวันตก ซึ่งประกอบไปด้วย เส้น
ลูกแก้วท่ีรองรับส่วนบนท่ีเป็นลายใบไม้อย่างตะวันตกท่ีรู้จักว่าเป็นลายใบไม้แบบใบอะแคนตัส ถัดไป
เป็นช้ันประดับท่ีเป็นบัวหงาย ลักษณะเสาพาไลท่ีพระอุโบสถวัดสังแก สันนิษฐานว่า  เป็นการ
ผสมผสานลักษณะเสาของท้องถิ่นมีรูปทรงส่ีเหล่ียมกับงานประดับตกแต่งแบบเสาคอรินเธียนของ
ศิลปะตะวันตก จึงท าให้เกิดรูปแบบศิลปกรรมออย่างใหม่ท่ีพระอุโบสถแห่งนี้ (ภาพที่ 63) การปรากฏ
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ขึ้นของอิทธิพลตะวันตกท่ีเสพาไลของพระอุโบสถวัดสังแกท าให้สามารถสันนิษฐานในเบื้องต้นได้ว่า 
เสาพาไลของพระอุโบสถวัดโซร์ภีอาจจะสร้างก่อนเสาพาไลท่ีพระอุโบสถวัดสังแกก็เป็นได้ 

 
ภาพที่ 64: รูปเสาพาไลพระอุโบสถวัดโซร์ภี,ที่มาของภาพ EFEO 

4.1.2 ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง 

จากหลักฐานข้อมูลท่ีเป็นภาพถ่ายเก่าท่ีลงเหลือในปัจจุบันท าให้ทราบว่า รูปแบบซุ้มประตู
และซุ้มหน้าต่างของกลุ่มพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิดท่ีเมืองพระตะบองมีลักษณะ 2 รูปแบบด้วยกันคือ ซุ้ม
ประตูและซุ้มหน้าต่างท่ีไม่มีการประดับตกแต่งใดๆท้ังส้ิน กับซุ้มประตูท่ีมีการประดับตกแต่งอย่าง
วิจิตรบรรจง ซึ่งมีลักษณะรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รูปแบบซุ้มประตูประเภทท่ีหนึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันกับประเภทซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างใน
ระยะแรกของพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด ซึ่งเป็นซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างส่ีเหล่ียมพื้นผ้า
ท่ีมีความเรียบง่าย โดยไม่มีการประดับตกแต่งด้วยลวดลายใดๆ ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นรูปแบบท่ี
ปรากฏขึ้นท่ีพระอุโบสถวัดโซร์ภี (ภาพที่ 65) 
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ภาพที่ 65: พระอุโบสถของวัดโซร์ภี, ที่มาของภาพ EFEO 

ส่วนรูปแบบซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างประเภทท่ี 2 เป็นซุ้มประตูท่ีมีลักษณะซับซ้อนและมีการ
ประดับตกแต่งลวดลายต่างๆ ท่ีมีปริมาณมาก ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 2 
อย่างด้วยกันคือกรอบวงกบและลายของกรอบวงกบ ในส่วนท่ีเป็นวงกบจะเป็นงานปูนปั้นท่ีมีรูปทรง
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า เหนือส่วนท่ีเป็นกรอบวงกบส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีการท าเป็นกรอบวงโค้งท่ีก่อให้เกิดรูปทรง
เป็นกรอบหน้าบันของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง ส่วนในเรื่องลวดลายประดับตกแต่งของกรอบวงกบจะ
มีการประดับตกแต่งเป็นลวดลายปูนปั้นท่ีสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นลายใบไม้แบบใบอะแคนตัส
ล้อมรอบกรอบวงกบ ภายในบริเวณวงโค้งท่ีเป็นหน้าบันก็มีการประดับตกแต่งเป็นลายใบไม้เต็มพื้นท่ี 
ส่วนบริเวณด้านบนท่ีเป็นกรบวงกบโค้งของซุ้มประตู-หน้าต่าง ประดับเป็นลายใบไม้ล้วนพันกันเป็น
ทรงกรวยแหลม ซึ่งลายใบไม้ในท่ีนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นลายแบบใบอะแคตัสเช่นกัน ลักษณะ
องค์ประกอบและโครงสร้างของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างของพระอุโบสถวัดสังแกมีลักษณะคล้ายคลึง
กับลักษณะองค์ประกอบและโครงสร้างของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างของพระอุโบสถวัดช้างเผือกเป็น
อย่างมาก โดยมีความแตกต่างกันเพียงท่ีพระอุโบสถวัดช้างเผือกออกแบบซุ้มให้มีหน้าบันในทรงโค้ง
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แหลมและเจาะช่องให้แสงเข้าได้ ส่วนท่ีพระอุโบสถวัดสังแกมีการออกแบบซุ้มให้มีหน้าบันในรูปวงโค้ง
และไม่มีการเจาะช่องใดๆ (ภาพที่ 66) 

 
ภาพที่ 66: พระอุโบสถวัดสังแก, ที่มาของภาพ EFEO 

พัฒนาการรูปแบบและโครงสร้างของซุ้มประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถวัดสังแก น่าจะมี
พัฒนาการมาจากรูปแบบและโครงสร้างซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างแบบกรอบซุ้มของกลุ่มพระวิหารและ
พระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ และส่งต่อมายังซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างของพระอุโบสถวัด
ช้างเผือก ซึ่งใช้ลายประดับตกแต่งหลักเป็นลายใบไม้แบบใบอะแคนตัสล้อมรอบกรอบวงกบของซุ้ม ส่ิง
ท่ีเป็นอิทธิพลตะวันตกท่ีปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนก็คือ การท ารูปวงโค้งประดับบนกรอบวงกบท าให้เกิด 
รูปทรงเป็นรูปหน้าบัน ซึ่งรูปดังกล่าวได้พัฒนาเป็นวงโค้งแหลมท่ีซุ้มประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถ
วัดช้างเผือก ลักษณะซุ้มพระตูและซุ้มหน้าต่างของพระอุโบสถวัดสังแกถือว่าเป็นรูปแบบท่ีมีลักษณะ
เฉพาะตัว โดยช่างน ารูปแบบจากศิลปะภายนอกมาผสมผสานกันความสร้างสรรค์ของช่าง จึง
ก่อให้เกิดขึ้นรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณะของสกุลช่างพระตะบอง 
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4.1.3 หน้าบัน 

หน้าบันของกลุ่มพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิดมีลักษณะแตกต่างจากรูปแบบและโครงสร้างของ
หน้าบันกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถแบบอื่นๆ โดยโครงสร้างหลังคาไม่มีการท าหลังคากันสาดและ 
ปีกนก จึงท าให้สามารถเห็นตัวหน้าบันได้ชัดกว่า ลักษณะดังกล่าวท าให้หน้าบันของกลุ่มพระอุโบสถ
แบบจ่ัวเปิดมีจ านวนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยหน้าบันประธานและหน้าบันท่ีขนาบข้างๆ 
หน้าบันประธาน นอกจากนี้หน้าบันประธานจะเป็นหน้าบันท่ีซ้อนกัน 2 ช้ัน ค่ันด้วยกระจังฐานพระ 
หรืองบางครั้งจะมีการท ามุขยื่นออกมาตรงบริเวณหน้าบันช้ันล่างของหน้าบันประธาน เช่น พระ
อุโบสถวัดสังแก เป็นต้น องค์ประกอบทางงานประดับตกแต่งมีลักษณะรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จากหลักฐานท่ีเป็นภาพถ่ายเก่าท าให้รู้ได้ว่า หน้าบันของกลุ่มพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิด มักจะ
เป็นงานปูนปั้นท่ีเป็นลายใบไม้แบบตะวันตก ตรงกลางของหน้าบันประธานนิยมประดับรูปต่างๆ ใน
เชิงสัญลักษณ์ เช่น รูปนารายณ์ทรงครุฑ หรือครุฑยุดนาค เป็นต้น หรือประดับเป็นรูปเทวดาถือฐานท่ี
รองรับคัมภีร์ก็มี (ภาพที่ 67) นอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตประการหนึ่งว่า น่าจะมีการน าเรื่องรามเกียรติ์
มาประดับบนหน้าบันประธานอีกด้วย โดยสันนิษฐานจากรูปตัวละครสองตัวที่ก าลังรบกันท่ีหน้าบันชั้น
ล่างของหน้าบันประธานของพระอุโบสถวัดโซร์ภี (ภาพที่ 68) ซึ่งมี ลักษณะท่าทางเหมือนกับรูป
พระรามและทศกัณฐ์ท่ีก าลังรบกันตรงซุ้มจระน าของพระอุโบสถวัดช้างเผือก ตรงหน้าบันท่ีขนาบข้าง
ของหน้าบันประธานมีการประดับตกแต่งเป็นลายใบไม้แบบตะวันตกในลักษณะท่ีเป็นใบอะแคนตัส
เต็มพื้นท่ี และภายในลายใบไม้จะมีการเทรกรูปเทวดาในท่าเหาะและเทวดาครึ่งตัวท่ีออกจากใบไม้เท
รกอยู่ 

 
ภาพที่ 67: หน้าบันพระอุโบสถัดสังแก, ที่มาของภาพ EFEO 
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ภาพที่ 68: รูปหน้าบันพระอุโบสถวัดโซร์ภี, ที่มาของภาพ EFEO 

การน ารูปนารายณ์ทรงครุฑหรือรูปครุฑมาประดับบนอาคารสถาปัตยกรรมเป็นสัญลักษณ์ท่ี
ส่ือถึงพระมหากษัตริย์ กล่าวคือพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพนั่นเอง ความเช่ือดังกล่าวนี้เป็นความ
เช่ือท่ีมีอยู่ในสังคมชาวเขมรและชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกัน ในสมัยพระนครชาวเขมรนับถือ
ศาสนาฮินดูอย่างเหนียวแน่น โดยชาวเขมรมีความเช่ือว่าพระมหากษัตริย์เป็นเทพเจ้าท่ีลงมาเกิดใน
โลกมนุษย์ หรือเรียกในอีกลักษณะหนึ่งว่า เทวราชา130 ความเช่ือดังกล่าวมีมาอย่างน้อยตั้งแต่สมัยพระ
เจ้าชัยวรมันท่ี 2 เป็นต้นมา ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันท่ี 2 จะเห็นได้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเทพ
เจ้าโดยมีเสาธงรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ ดังหลักฐานท่ีปรากฏในภาพ
แกะสลักริ้วขบวนทัพของพระเจ้าสุริยวรมันท่ี 2 ท่ีปราสาทนครวัดท่ีมีเสาธงรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ
น าขบวนทัพของพระองค์ ในสมัยหลังเมืองพระนคร เสาธงดังกล่าวยังมีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบันคือ 
เป็นธงน าหน้าริ้วขบวนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพที่ 69 และภาพที่ 70) 

                                         
130 Charles Higham, The Civilization of Angkor (London: The Orion Publishing Group Ltd, 2001), 58-

59.  
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ภาพที่ 69: ภาพพระขบวนทัพพระเจ้าสูริยวรมันที่ 2 ท่ีปราสาทนครวัด 

 
ภาพที่ 70: รูปธงน าริ้วขบวนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, ที่มาของภาพ PREAP Chanmara 

นอกจากนี้คติความเช่ือดังกล่าวก็ยังปรากฏในเอกสารพระราชพิธีปราบดาภิเษกในสมัย
สมเด็จพระศรีสุริโยพรรณ เมื่อปี 2156 ว่า ในขณะท่ีพระองค์ขึ้นเสวยราชมีการถวายรูปพระนารายณ์
ให้ทรงถือในพระหัตถ์ซ้ายและถวายรูปพระอิศวรให้ทรงถือพระหัตถ์ขวา131 ซึ่งการถวายรูปเทพเหล่านี้
เป็นสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงคติท่ีว่า พระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพได้อย่างชัดเจน รูปสัญลักษณ์พระ
นารายณ์ทรงครุฑก็ยังพบบนพระขรรค์ของพระมหากษัตริย์  นอกจากนี้ในปัจจุบันยังพบการน ารูป
พระนารายณ์ทรงครุฑประดับตามอารามหลวง ซึ่งส่ือความหมายถึงพระมหากษัตริย์ ตัวอย่างหน้าบัน
ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของพระอุโบสถวัดพระแก้วของกัมพูชาเป็นต้น  (ภาพที่ 71) 

 

                                         
131 เอกสารพระราชพิธีปราบดาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระศรีสุริโยพรรณ ปัจจุบันอยู่ที่ห้องสมุดส านักฝร่ังเศสแห่ง

ปลายบุรพทิศในเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
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ภาพที่ 71: รูปหน้าบันพระอุโบสถวัดพระแก้วในกัมพูชา, ที่มาของภาพ PREAP Chanmara 

ส่วนในศิลปะไทยก็มีความเช่ือในเรื่องท่ีพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพ หรือเป็นอวตารของ
พระนารายณ์เช่นเดียวกันกับความเช่ือของชาวกัมพูชา เนื่องจากท้ังสองประเทศเป็นประเทศท่ีมี
ระบอบพระมหากษัตริย์และได้รับคติความเช่ือแบบฮินดูน ามาปฏิบัติเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงสังเกตได้ว่า 
ในศิลปะไทยเองก็มีการนิยมประดับตกแต่งรูปพระนารายณ์ทรงครุฑบนอาคารสถาปัตยกรรม
เช่นเดียวกับศิลปะเขมร โดยเช่ือกันว่าเป็นการรับอิทธิพลมาจากอาณาจักรเขมร และเขมรรับอิทธิพล
มาจากอินเดียอีกที การน ารูปพระนารายณ์ทรงครุฑมาประดับบนสถาปัตยกรรมไทยมีมานานแล้ว
ต้ังแต่สมัยอยุธยา ซึ่งการประดับรูปพระนารายณ์ทรงครุฑนั้น ได้รับความนิยมมากในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย และสืบทอดมายังศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่นท่ีพระอุโบสถวัดพระแก้ว และวัดสุวรรณาราม 
เป็นต้น มีการอธิบายถึงสาเหตุท่ีประดับรูปพระนารายณ์ทรงครุฑบนหน้าบันของพระอุโบสถว่า เป็น
คติท่ีอาจจะบอกได้ว่าวัดแห่งนั้น พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้สร้างหรืออุปถัมภ์132 และในสมัยต่อมามี
การกลับมาใช้รูปพระนารายณ์ทรงครุฑอีกครั้งในสมัยรัชกาลท่ี 5 หลังจากท่ีมีการใช้ในสมัยรัชการท่ี 3 
และสมัยรัชกาลท่ี 4 ตัวอย่างเช่น หน้าบันพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร เป็นต้น 

จากการศึกษาในครั้งนี้ท าให้สันนิษฐานได้ว่า การประดับรูปครุฑยุคนาคหรือรูปครุฑบนหน้า
บันกลุ่มพระอุโบสถพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิดท่ีเมืองพระตะบองนั้น น่าจะเป็นรูปสัญลักษณ์ท่ีหมายถึง
พระมหากษัตริย์สยามมากกว่ากษัตริย์กัมพูชา เนื่องจากพระอุโบสถส่วนใหญ่สร้างขึ้นภายในสมัยการ
ปกครองของสยาม ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถวัดสังแก ซึ่งเป็นพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัยเจ้าเมืองพระ
                                         

132 ศักดิชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวความคิดที่ปรับเปลี่ยน, 127-
128. 
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ตะบองคนท่ี 7 ท่ีมีช่ือว่า พระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย) (พ.ศ. 2407-2435)133 นอกจากนี้ยังมี
หลักฐานส าคัญท่ียืนยันถึงความส าคัญของพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยคือ 
จากเอกสารประวัติศาสตร์กัมพูชาได้บันทึกไว้ว่า ในวันสงกรานต์ทุกปีข้าราชการท้ังหมดจะต้องมาท า
พิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยาท่ีวัดสังแก เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อเจ้าเมืองพระตะบองและจงรักภักดีต่อ
พระเจ้ากรุงสยาม134 ดังนั้นการประดับรูปครุฑท่ีหน้าบันพระอุโบสถวัดสังแกจึงมีความเกี่ยวข้องกับ
สถาบันกษัตริย์สยามอย่างแน่นอน การท่ีช่างหรือผู้อุปถัมภ์น ารูปครุฑหรือพระนารายณ์ทรงครุฑมา
ประดับบนงานสถาปัตยกรรมท่ีหน้าบันพระอุโบสถอย่างแพร่หลายนั้น อาจด้วยเพราะแนวความคิด
เรื่องพระนารายณ์ทรงครุฑหรือครุฑมีความสอดคล้องกับความเช่ือด้ังเดิมของท้องถิ่นท่ีมีมายาวนาน
มาแล้วก็เป็นได้ 

แม้ว่าการประดับรูปในเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มพระอุโบสถแบบมีจ่ัวเปิด จะมีความเกี่ยวข้อง
กับแนวความคิดในศิลปะไทยก็ตาม แต่งานประดับตกแต่งของหน้าบันกลุ่มพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิดมี
ความเป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างพระตะบอง ซึ่งมีความแตกต่างจากงานประดับตกแต่งในศิลปะไทยท่ี
นิยมประดับตกแต่งเพียงตรงบริเวณท่ีเป็นหน้าบันประธานของอาคารแบบจ่ัวเปิด หรือมีการประดับ
ตกแต่งลวดลายในปริมาณน้อย แต่การประดับตกแต่งของหน้าบันของกลุ่มพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิดใน
เมอืงพระตะบองมีการประดับตกแต่งลวดลายท่ีมีปริมาณมาก ซึ่งเป็นการประดับของช่างท้องถิ่นที่เห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า มีความแตกต่างจากระเบียบของการประดับหน้าบันของอาคารแบบจ่ัวเปิดในศิลปะ
ไทย จึงถือได้ว่าเป็นรูปแบบเฉพาะของสกุลช่างพระตะบอง 

4.1.4 หลังคาและเคร่ืองล ายอง 

หลังคา 
โครงสร้างหลังคาของกลุ่มพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิดมีความแตกต่างจากโครงสร้างหลังคาของ

กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถอื่นๆ โดยกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ัวไป จะมีการท าหลังคาด้าน
คลุมผนังสกัดหน้าและสกัดหลังท่ีเรียกกันว่า ปีกนกและหลังคากันสาด แต่ในโครงสร้างของกลุ่มพระ
อุโบสถแบจ่ัวเปิดไม่มีท าเป็นหลังคาคลุมตรงด้านสกัดหน้าและด้านสกัดหลัง ดังนั้นจะสังเกตได้ว่า หน้า
บันของพระอุโบสถกลุ่มนี้จะสามารถเห็นได้อย่างชัดเชนโดยไม่มีหลังคาบัง อย่างไรก็ตามหลังคาของ
กลุ่มพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิด จะมีลักษณะรูปแบบท่ีเหมือนกับพระวิหารอุโบสถท่ัวไปได้แก่  เป็น
โครงสร้างหลังคาท่ีเป็นเครื่องไม้มุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลาท่ีเป็นดินเผา หลังคาด้านบนที่เป็นทรงจ่ัวจะ
ท าซ้อนกัน 3 ช้ัน ส่วนด้านข้างของหลังคาแต่ละด้านจะท าซ้อนกับ 3 ตับ ยกเว้นท่ีพระอุโบสถวัดสังแก
ท่ีท ามุขเพิ่มตรงด้านสกัดหน้าและสกัดหลังของพระอุโบสถ จึงท าให้ดูเหมือนมีการซ้อนกันถึง 4 ช้ัน 

                                         
133 TAUCH CHHUONG, Battambang During the Time of the Lard Governor, 22.  
134 เร่ืองเดียวกัน, 125.  
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นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบการยกคอสองระหว่างหลังคาท่ีเป็นจ่ัวด้านบนกับหลังคาปีกนกอีกด้วย ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสกุลช่างพระตะบอง การท าหลังคาซ้อนกันยังคงมีความหมายเป็น
สัญลักษณ์ของความเป็นปราสาทนั่นเอง ส่วนด้านบนของหลังคามีการประดับตกแต่งองค์ประกอบต่าง 
ๆ ท่ีเป็นเครื่องล ายอง อาทิ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เป็นต้น (ภาพที่ 65-66) 

นักวิชาการของชาวกัมพูชาได้ให้ความเห็นเกี่ยวข้องกับลักษณะโครงสร้างหลังคาของกลุ่มพระ
อุโบสถแบบจ่ัวเปิดว่า น่าจะเป็นพัฒนาการท่ีสืบทอดมาจากโครงสร้างหลังคาของอาคารหินในศิลปะ
เขมรสมัยโบราณ135 อย่างไรก็ตามลักษณะโครงสร้างหลังคาของพระวิหารและพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิด
ท่ีมีในภาคกลางของกัมพูชามีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับท่ีประเทศไทยปัจจุบันท่ีมีจ านวนมากกว่า 
ซึ่งท าให้นักวิชาการไทยให้ความเห็นว่า ลักษณะโครงสร้างหลังคาของพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิดท่ีพระ
ตะบองน่าจะได้ต้นแบบมาจากศิลปะไทย โดยสันนิษฐานจากรูปแบบโครงสร้างของหลังคาพระอุโบสถ
วัดสังแกท่ีมีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างหลังคาพระอุโบสถวัดสุทัศน์136 

จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาเห็นว่า ลักษณะโครงสร้างหลังคาของกลุ่มพระวิหารและพระ
อุโบสถแบบจ่ัวเปิดท่ีเมืองพระตะบองน่าเป็นรูปแบบท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะไทย ซึ่งเข้าใจ
ว่าน่าจะเข้ามามีบทบาทในช่วงท่ีสยามมีบทบาททางการเมืองในพระตะบองนั่นเอง อย่างไรก็ตาม
รูปแบบโครงสร้างหลังคาของกลุ่มพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิดท่ีพระตะบองยังมีความแตกต่างจากลักษณะ
โครงสร้างหลังคาจ่ัวเปิดในศิลปะไทยและในกัมพูชาภาคกลางคือ การท าหน้าบันไม่ให้ติดกับผนังสกัด
หน้าและสกัดหลังของพระอุโบสถ โดยท าหลังคาให้ยื่นออกมาห่างออกจากตัวผนังของพระอุโบสถ 
ประการนี้จึงท าให้เกิดเป็นระเบียงคดท่ีล้อมรอบตัวพระอุโบสถ กล่าวคือสามารถเดินรอบพระอุโบสถ
โดยไม่โดนแดดโดนฝน ลักษณะดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของสกุลช่างพระตะบองท่ี
นิยมออกแบบพระอุโบสถหรือพระวิหารให้มีระเบียงล้อมรอบเสมอ 
 
เคร่ืองล ายอง 

จากข้อมูลเอกสารท่ีเป็นภาพถ่ายเก่าท าให้ทราบได้ว่า เครื่องล ายองของกลุ่มพระอุโบสถแบบ
จ่ัวเปิดมีลักษณะเดียวกันกับลักษณะรูปแบบเครื่องล ายองของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุข
ประเจิด ซึ่งเป็นเครื่องไม้ท่ีประกอบไปด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง งวงไอยรา บน
องค์ประกอบเหล่านี้มีการประดับกระจกเต็มพื้นท่ี การปรากฏขึ้นของงานประดับกระจกบนเครื่อง

                                         
135 เปรียบ จันมารา, รูปแบบอาคารประเพณีเขมร ภาค 1 : อาคารตามวัด, 11-12. (ត្ោប ចាន់ម៉ា រ៉ា , េប្ម្ង់ ា្ំណ្ង់

ប្រនពណី្ខ្មែរ ភាគ ១: ា្ំណ្ង់ទៅតាម្វត្ត , 11-12.) 
136 อิสรชัย บูรณะอรรจน์ ได้เสนอไว้ในการน าเสนอหัวข้อเร่ือง แบบแผนและพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมของพระ

อุโบสถและวิหารในเมืองพระตะบอง เม่ือวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อประชุมใหญ่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  
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ล ายองท าให้สามารถสันนิษฐานในเบ้ืองต้นได้ว่า น่าจะมีการปิดทองในงานประดับด้วย นอกจากนี้ช่าง
ยังออกแบบใบระกาให้มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนเรียงกันโดยมีไม้ร้อยเช่ือม ซึ่งเป็น
รูปแบบเอกลักษณ์ของสกุลช่างพระตะบอง ท่ีมีความแตกต่างจากรูปทรงใบระกาของไทยและภาค
กลางของกัมพูชาท่ีมีรูปทรงเป็นสามเหล่ียมปลายงอน(สะบัด)เข้าไปหาตัวช่อฟ้า (ภาพที่ 72) 

 
ภาพที่ 72: เครื่องล ายองของพระอุโบสถวัดสังแก, ที่มาของภาพ EFEO 

การประดับเครื่องล ายองในกลุ่มพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิดสันนิษฐานว่า น่าจะมีท่ีมาเดียวกันกับ
เครื่องล ายองของกลุ่มพระวิหารแลพระอุโบสถท่ีมุขประเจิด ซึ่งพัฒนามาจากการประดับเครื่องล ายอง
ในศิลปะเขมรต้ังแต่สมัยโบราณท่ีนิยมประดับเครื่องล ายองบนสถาปัตยกรรมท่ีเป็นปราสาทหินและ
อาคารเครื่องไม้ท่ีมีหลักฐานบนภาพแกะสลักบนผนังปราสาท และน่าจะได้รับอิทธิพลไม่มากก็น้อย
จากการประดับตกแต่งและรูปแบบของเครื่องล ายองในศิลปะไทยท่ีนิยมการใช้กระจกส าหรับงาน
ประดับตกแต่ง เป็นต้น 

4.2 ซุ้มสีมา 

จากข้อมูลเอกสารท่ีเป็นภาพถ่ายเก่าท าให้ทราบได้ว่า ลักษณะซุ้มสีมาของกลุ่มพระอุโบสถ
แบบจ่ัวเปิดมีการใช้ซุ้มเสมาในลักษณะรูปแบบท่ีแตกต่างกัน 2 ประเภทด้วยกันคือ ซุ้มสีมาประเภท
ทรงเรือนและซุ้มสีมาประเภททรงกูบช้าง 
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ซุ้มสีมาทรงเรือน มีลักษณะรูปแบบเดียวกันกับรูปแบบของซุ้มสีมาของพระอุโบสถวัดกฺดุล
โดนเตียว ซึ่งมีรายละเอียดขององค์ประกอบได้แก่ ฐานของซุ้มสีมายกสูงจากพื้น ท าเป็นฐานบัวคว่ า-
บัวหงาย (สันนิษฐานจากภายถ่ายท่ีสามารถเห็นเพียงครึ่งหนึ่งของฐานด้านล่าง) ถัดมาเป็นเรือนธาตุท่ี
มีการเจาะช่องท้ัง 4 ด้าน ตรงกลางของเรือนมีประดิษฐานใบสีมา ตัวของเรือนธาตุไม่มีการประดับ
ตกแต่งใดๆ ในส่วนด้านบนท่ีเป็นหลังคามีลักษณะเป็นทรงกรวยเหล่ียมซ้อนกันหลายช้ัน ซุ้มสีมา
ประเภทท่ีปรากฏท่ีวัดโซร์ภี (ภาพที่ 65) ท่ีมาของรูปแบบซุ้มสีมาดังกล่าวสันนิษฐานได้ว่า น่าจะได้รับ
อิทธิพลจากรูปแบบซุ้มสีมาทรงเรือนในศิลปะไทยสมัยรัชกาลท่ี 3 การย้อนกลับไปใช้รูปแบบในสมัย
รัชกาลท่ี 3 น่าจะเกิดจากชนช้ันผู้น าของเมืองพระตะบอง หรือแม้กระท่ังช่างเองได้เดินทางมาเห็น
รูปแบบซุ้มสีมาในวัดท่ีสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และได้รับแรงบันดาลใจไปสร้างตามวัดใน
เมืองพระตะบอง หรืออาจจะเข้ามาในเมืองพระตะบองต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 3 ก็เป็นไ ด้ เนื่องจาก
หลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีให้ข้อมูลว่า ในสมัยรัชกาลท่ี 3 พระองค์ได้ส่ังให้แม่ทัพสยามช่ือ 
เจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) ยกทัพเข้ามาต้ังท่ีพระตะบองและจัดสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ ภายในเมือง
พระตะบอง ดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าซุ้มสีมาท่ีเป็นทรงเรือนได้ เข้ามาพร้อมกันกับการเข้ามาของ
เจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์) ก็เป็นได้ 

ซุ้มสีมาทรงกูบช้าง เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใช้วัสดุท่ีเป็นปูนปั้น ซึ่งมีลักษณะองค์ประกอบโครงสร้าง
ได้แก่ ด้านล่างเป็นฐานบัวลูกแก้วท่ีรองรับส่วนกลางท่ีเป็นลักษณะกูบช้างท่ีเจาะช่องท้ัง 4 ด้าน ตรง
บริเวณแต่ละมุมมีประดับเป็นลายในลักษณะเป็นลายกาบล่าง ด้านยอดมีลักษณะเป็นจุกท่ีประดับ
ตกแต่งด้วยลวดลายส่ีเหล่ียม ซุ้มสีมาดังกล่าวมีปรากฎท่ีพระอุโบสถวัดสังแก ซึ่งเช่ือว่าสร้างขึ้นพร้อม
กันกับตัวพระอุโบสถ (ภาพที่ 73) ลักษณะรูปแบบของซุ้มสีมาทรงกูบช้างท่ีปรากฏในเมืองพระตะบอง 
น่าจะเป็นงานศิลปกรรมท่ีได้รับอิทธิพลมากซุ้มสีมาแบบกูบช้างในศิลปะไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ซึ่งการใช้ซุ้มสีมาทรงกูบช้างในศิลปะไทยมีมาแล้วต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย โดยเป็นกูบช้าง
ท่ีมีการเจาะช่องเพียง 2 ช่อง ตัวออย่างซุ้มสีมาท่ีวัดช่องนนทรี ซุ้มสีมาวัดดุสิดารามฯ เป็นต้น และใน
ระยะเวลาต่อมาได้พัฒนาให้มีการเจาช่องทัง 4 ด้าน ท่ีท าให้สามารถมองเห็นสีมาได้จากท้ัง 4 ด้าน137 
ตัวอย่างเช่นซุ้มสีมาวัดสระเกศฯ (ภาพที่ 74) อย่าไรก็ตาม การเข้าไปในเมืองพระตะบองนั้นน่าเข้าไป
ภายหลังโดยผ่านชนช้ันผู้น าของเมืองพระตะบอง หรือแม้กระท่ังตัวช่างเองท่ีได้เดินทางมาเห็นรูปแบบ
ซุ้มสีมาในวัดท่ีสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และได้รับแรงบันดาลใจไปสร้างตามวัดในเมือง
พระตะบอง 

                                         
137 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ, 99-104.  
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ภาพที่ 73: ซุ้มสีมาพระอุโบสถวัดสังแก, ที่มาของภาพ EFEO 

 
ภาพที่ 74: ซุ้มสีมาพระอุโบสถวัดสระเกศ 

4.3 สรุป 

จากศึกษารูปแบบของโครงสร้างและงานประดับตกแต่งของกลุ่มพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิด
โดยรวมแล้วเช่ือว่า พระอุโบสถกลุ่มนี้น่าจะมีอายุอย่างน้อยในช่วงรัชกาลท่ี 5 ซึ่งสอดคล้องกับประวัติ
การก่อสร้างท่ีมีบันทึกในเอกสารประวัติศาสตร์ของกัมพูชาว่า พระอุโบสถวัดสังแกเป็นพระอุโบสถท่ี
สร้างขึ้นในสมัยเจ้าเมืองพระตะบองคนท่ี 7 ท่ีมีช่ือว่า พระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย) (พ.ศ. 2407-
2435) วัดสังแกเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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จะเห็นได้ว่าลักษณะโครงสร้างของพระอุโบสถแบบจ่ัวเปิด เป็นงานท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะ
ท้องถิ่นกับศิลปะภายนอก ตัวอย่างเช่นโครงสร้างอาคารประเพณีก่ออิฐถือปูนท่ียกสูง ซึ่งเป็นลักษณะ
โครงสร้างได้รับอิทธิพลมาจากโครงสร้างอาคารประเพณีในศิลปะไทย เช่นเดียวกันกับโครงสร้างของ
กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ ซึ่งในศิลปะท้องถิ่นของช่างพระตะบองมักจะ
นิยมโครงสร้างอาคารเต้ียๆ ช่างพระตะบองยังได้รับรูปแบบและโครงสร้างของซุ้มสีมาทรงเรือน และ
ทรงกูบช้างท่ีเจาะช่อง 4 ด้านท่ีเป็นแบบแผนของงานศิลปะไทยในสมัยรัชกาลท่ี 3 ซึ่งสันนิษฐานว่าได้
เข้ามาในเมืองพระตะบองในช่วงรัชกาลท่ี 3 หรือในระยะหลังในสมัยรัชกาลท่ี 5 

ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นความแตกต่างของโครงสร้างอาคารจ่ัวเปิดของช่างพระตะบองท่ีถือว่าเป็น
ลักษณะเฉพาะของช่างคือ การออกแบบโครงสร้างหลังคาของพระอุโบสถให้เกิดระเบียงรอบผนังพระ
อุโบสถ ซึ่งต่างจากอาคารจ่ัวเปิดของไทยท่ีท าระเบียงรอบเพียงด้านข้างของอาคาร รูปแบบโครงสร้าง
อีกประการหนึ่งท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของสกุลช่างพระตะบองคือ การท าหลังคาท่ียกระดับให้สูงท่ีท าให้
หลังปีกนกและหลังคาจ่ัวหางกันเป็นอย่างมากจนท าให้เกิดโครงสร้างหลังคาท่ีเรียกว่า การยกคอสอง 
นอกจากลักษณะโครงสร้างแบบท้องถิ่นและแบบไทยแล้ว ยังมีลักษณะโครงสร้างท่ีมีอิทธิพลของศิลปะ
ตะวันตกเช่นกัน ตัวอย่างเช่นการใช้เสาคอรินเธียนของตะวันตก เป็นต้น 

ในส่วนท่ีเป็นงานประดับตกแต่งจะสักเกตเห็นว่า ส่วนมากจะเป็นงานประดับท่ีช่างพระ
ตะบองคิดขึ้นมาใหม่ โดยมีการผสมผสานจากรูปแบบของงานประดับตกแต่งของศิลปะภายนอก 
ตัวอย่างเช่นลักษณะของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างของเป็นลักษณะท่ีผสมกันระหว่างศิลปะไทยกับ
ศิลปะตะวันตก ซึ่งเป็นการน ารูปแบบซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างแบบกรอบซุ้มของไทยมาประยุกต์กับ
ซุ้มวงโค้ง Arch แบบตะวันตก จึงท าให้เกิดเป็นรูปแบบของงานประดับตกแต่งใหม่และเป็นเอกลักษณ์
ของช่างท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้เป็นต้นแบบท่ีได้รับความนิยมในงานประดับตกแต่งในสมัยต่อมาอีก
ด้วย 
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ข. รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารสมัยที่พระตะบองอยู่ใต้อาณานิคมฝร่ังเศส (2449 – 2497) 

ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 อ านาจทางการเมืองของรัฐบาลสยามท่ีมีต่อเมืองพระตะบอง
ได้ลดบทบาทลง เนื่องจากการขยายอ านาจของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสเข้ามายังเมืองพระตะบอง 
หลังจากท่ีประเทศกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสอย่างสมบูรณ์เมื่อปีพ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงได้ลงสนธิสัญญาแลกเปล่ียนดินแดนกับอาณานิคม
ฝรั่งเศส โดยรัฐบาลไทยจะแลกดินแดนคือจังหวัดพระตะบอง เสียมราบ และศรีโสภณ ซึ่งเป็นมณฑล
บูรพาในสมัยนั้นกับอ าเภอด่านซ้าย (จังหวัดเลย) กับจังหวัดตราด138 หลังจากการลงสนธิสัญญานี้แล้ว 
อ านาจทางการเมืองของสยามในพระตะบองก็ได้ลดลงและในท่ีสุดก็ได้หายไปจากดินแดนพระตะบอง 
กล่าวคือไม่มีอ านาจทางการเมืองของสยามในเมืองพระตะบองอีกแล้ว การหายไปของอ านาจทาง
การเมืองของสยามท าให้มีอิทธิพลต่อรูปแบบงานศิลปกรรมท่ีเมืองพระตะบองเช่นกัน โดยเฉพาะงาน
ประดับตกแต่งบนอาคารสถาปัตยกรรม 

การเข้ามาของอาณานิคมฝรั่งเศสท่ีเมืองพระตะบองได้ท าให้มีการเปล่ียนแปลงด้านรูปแบบ
ของงานประดับตกแต่งและความนิยมของช่างในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นท่ีแปลก
ตาของผู้คน นอกจากนี้แล้วยังมีการเข้ามาของรูปแบบของงานประดับตกแต่งของงานศิลปกรรมภาค
กลางของกัมพูชาอีกด้วย ดังนั้นลักษณะรูปแบบของงานช่างพระตะบองจะมีการผสมผสานมากยิ่งขึ้น
และมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ในท่ีสุดรูปแบบดังกล่าวก็ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของงานช่างพระตะบอง 
โดยพระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสภายในเมืองพระตะบองมีการสร้าง
เพียงแค่ 2 รูปแบบเท่านั้น ซึ่งส่วนมากจะเป็นพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด ท่ีกระจายตัว
อยู่ตามแควสังแก พระวิหารและพระอุโบสถบางหลังเป็นพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นมาใหม่แทนพระวิหาร
และพระอุโบสถหลังเก่า ตัวอย่างเช่น พระวิหารวัดโซร์ภี เป็นต้น และพระวิหารและพระวิหารอีกกลุ่ม
หนึ่งเป็นพระวิหารทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ ซึ่งปัจจุบันหลงเหลือแค่ 1 วัดเท่านั้น  ลักษณะรูปแบบ
โครงสร้างและองค์ประกอบงานประดับตกแต่งของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัย
อาณานิคมฝรั่งเศสมีลักษณะรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มพระพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ 

ในช่วงใต้การปกครองของอาณานิคมฝรั่งเศส การสร้างพระวิหารและพระอุโบสถในเมืองพระ
ตะบองไม่ปรากฏว่ามีการการสร้างพระวิหารหรือพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบตามกลุ่มพระ
วิหารและพระอุโบสถในสมัยใต้การปกครองของสยาม แต่มีการสร้างพระวิหารทรงโรงแบบมีระเบียง
รอบตามแบบศิลปกรรมของศิลปะเขมรภาคกลาง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ของกัมพูชา

                                         
138 M.L. Manich Jumsai, History of Thailand and Cambodia: from the day of Angkor to the present 

(Bangkok: Chalermnit, 1987), 199-200.  
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อย่างแน่นอน พระวิหารเหล่านี้สร้างขึ้นภายในบริเวณวัดท่ีมีช่ือว่า ธรรมนิมิตราชบุพาราม ซึ่งต้ังอยู่ไม่
ห่างกันมากจากวัดสังแก 

จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของวัดธรรมนิมิตราชบุพรามพบว่า ไม่มีการกล่าวถึง
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัด แต่อย่างไรก็ตามจากการสืบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจากเอกสารของไทย
พบว่า ได้มีการบันทึกช่ือของวัดอยู่ในบัญชีคณะสงฆ์พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ139 ในสมัยรัชกาล
ท่ี 5 แสดงให้เห็นวัดดังกล่าวได้มีมาแล้วตั้งแต่ในสมัยรัชกาลท่ี 5 เป็นอย่างน้อย  ส่วนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้างพระวิหารของวัดไม่มีปรากฏในเอกสารท้ังฝ่ังไทยและกัมพูชา ท้ังนี้จากการส ารวจ
ภาคสนามท าให้พบข้อมูลจารึกท่ีอยู่บนซุ้มประตูก าแพงแก้วด้านทิศตะวันตก กล่าวว่า “เม่ือปีพ.ศ. 
2473 เถ้าแก่เซาโฮย และนางรวจ ชาวต าบลสังแก ได้มีจิตศรัทธาสร้างประตูนี้เม่ือปี ค.ศ. 
1930...” จากจารึกดังกล่าวสอดคล้องกับข้อความท่ีเขียนถึงการก่อสร้างพระพุทธประทับยืนท่ีผนัง
ด้านทิศตะวันออกของพระวิหารท่ีเขียนว่า  “ลิมซุน ชาวหมู่บ้านจีนได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ เม่ือ
คร้ังพระมหาราชธรรมฑิตและอาจารย์แงต ขออุทิศแก่ลิมซโญ บิดา ...... แจเกา มารดา ช่าง
โมงธุน ช่างโวง พ.ศ. 2473” ดังนั้นจึงสามารถสันนิษฐานได้ว่า พระวิหารหลังนี้มีอายุการก่อสร้าง
หรือบูรณะอย่างน้อยก่อนปี พ.ศ.2473 หรืออย่างน้อยในปีเดียวกัน ต่อมาในพ.ศ. 2551 พระวิหารหลัง
นี้ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ ส่งผลให้ลักษณะรูปแบบโครงสร้าง องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และ
งานประดับตกแต่งบางส่วนจึงมีการเปล่ียนแปลงจากรูปแบบเดิม 

นอกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้างต้นแล้วยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะท่ีบ่ง
บอกถึงอายุการก่อสร้างของวัดท่ีสามารถสันนิษฐานได้ว่า วัดนี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิ (พ.ศ.2447-2470) คือการประดับตราสัญลักษณ์แทนพระองค์บนหน้าบัน
ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของพระวิหาร นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมท่ีมีรูปแบบเดียวกันกับพระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระ 
สีสุวัตถิ์ เช่น พระอุโบสถวัดสาราวันเดโช ท่ีพนมเปญ พระวิหารวัดพระสีสุวัตถิ์รัตนาราม ท่ีจังหวัด
กันดาล พระวิหารวัดหลวงพระสีสุวัตถ์ิรัตนาราม ท่ีจังหวัดบันเตียเมียนจึย เป็นต้น 

ลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และงานประดับตกแต่งของพระวิหารวัด
ธรรมนิมิตราชบุพารามถือว่า เป็นรูปแบบของศิลปะเขมรภาคกลางท่ี เข้ามามีบทบาทในเมืองพระ
ตะบองในสมัยใต้อาณานิคมฝรั่ งเศส และต่อมาได้ส่งอิทธิพลต่อลักษณะรูปแบบโครงสร้าง 
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และงานประดับตกแต่งของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุข
ประเจิดสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส ซึ่งลักษณะรูปแบบโครงสร้าง องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และ
งานประดับตกแต่งของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                                         
139 ห.จ.ช, “บัญชีคณะสงฆ์พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ,” ม.ร.5 ศ/39  
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1.1 องค์ประกอบของแผนผังพุทธาวาส 

1.1.2 การวางแผนผังของอาคารในพุทธาวาสและที่มาของแผนผังพุทธาวาส 

การวางแผนผังของพระวิหารภายในพุทธาวาสของวัดธรรมนิมิตราชบุพารามมีลักษณะท่ีเรียบ
ง่ายตามแผนการวางพุทธาวาสของเขมร ท่ีสร้างขึ้นตรงบริเวณท่ีเป็นจุดศูนย์กลางของวัด ท าหน้าท่ีเป็น
อาคารประธานของวัด มีลักษณะเป็นอาคารท่ีต้ังอยู่ในผังส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดกลาง หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก รอบๆพระอุโบสถมีการท าเป็นก าแพงแก้วล้อมรอบ มีประตูทางเข้าท้ังหมด 4 ด้านด้วยกัน 
ภายในก าแพงท้ังส่ีมุม มีการสร้างเจดีย์ประจ ามุมรอบพระอุโบสถท้ังส่ีมุม แต่การประดับเจดีย์ประจ า
มุมท้ังส่ีมุมนั้น เป็นการสร้างขึ้นในภายหลังท่ีไม่พร้อมกัน ตัวอย่างเช่น เจดีย์ประจ ามุมทรงระฆัง ซึ่ง
ต้ังอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระวิหาร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2491 ส่วนเจดีย์ประจ ามุมทรงเครื่อง
ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 เป็นต้น ดังนั้นจึงสามารถสันนิษฐาน
ในช่วงเวลาท่ีสร้างพระวิหาร ยังไม่มีการสร้างเจดีย์ประจ ามุม โดยเจดีย์ประจ ามุมดังกล่าวสร้างขึ้น
ภายหลัง (ภาพที่ 75) 

 
ภาพที่ 75: รูปพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพาราม ด้านทิศตะวันออก 

ดังนั้นในช่วงแรกการวางแผนผังพุทธาวาสของวัดดังกล่าวนี้ เป็นการให้ความส าคัญกับพระ
วิหารให้อาคารประธาน โดยไม่มีการสร้างเจดีย์ประจ ามุม ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับการวางแผนผัง
พุทธาวาสของวัดอื่นๆท่ีสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ ดังตัวอย่างพระอุโบสถและพระ
วิหารท่ีกล่าวถึงในข้างต้นไปแล้ว 
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1.2 องค์ประกอบอาคาร 

1.2.1 ฐานของอาคาร 

พระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามเป็นพระวิหารแบบทรงโรงท่ีมีระเบียงรอบเช่นเดียวกัน
พระอุโบสถทรงโรงท่ัวไป ดังนั้นลักษณะฐานท่ีปรากฏในพระวิหารแห่งนี้มี 2 ลักษณะด้วยกันคือ ฐาน
พาไลท่ีรองรับเสาพาไล และฐานเรือนท่ีรองรับตัวเรือนของพระวิหาร ฐานพาไลและฐานเรืองของพระ
วิหารวัดธรรมมีความแตกต่างจากรูปแบบฐานของพาไลและฐานเรือนของพระวิหารและพระอุโบสถใน
เมืองพระตะบอง ซึ่งเป็นลักษณะฐานฐานตามแบบศิลปะเขมรสมัยพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ โดย
ลักษณะรายละเอียดฐานของพระวิหารวัดธรรมนิมิตมีดังต่อไปนี้ 
ฐานพาไลของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามเป็นฐานท่ีไม่ยกสูงมาก ต้ังอยู่ในผังส่ีเหล่ียมผืนผ้า
ตามรูปทรงของพระวิหาร ด้านล่างสุดของฐานพาไลเป็นฐานหน้ากระดานขนาดใหญ่ท่ีรองรับส่วนบนท่ี
เป็นฐานบัวลูกฟักท่ีประกอบไปด้วยฐานบัวคว่ าท่ีรองรับฐานหน้ากระดานและต่อด้วยฐานบัวหงาย 
ด้านบนของฐานบัวลูกฟังประดับเป็นลูกแก้วหนึ่งเส้น ถัดไปด้านบนของเส้นลูกแก้วเป็นส่วนพนักของ
ระเบียงรอบ การใช้ฐานบัวลูกฟักในโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมถือว่าเป็นเอกลักษณะเฉพาะของงาน
ศิลปกรรมเขมร ซึ่งมีมาแล้วต้ังแต่ศิลปะเขมรสมัยโบราณ ฐานพาไลชนิดนี้ไม่ได้รับความนิยมมากใน
วงการงานช่างพระตะบอง โดยช่างพระตะบองมักนิยมรูปแบบฐานพาไลท่ีพัฒนามาจากฐานพาไลใน
สมัยใต้การปกครองฝรั่งเศสมากกว่า (ภาพที่ 76) 

 
ภาพที่ 76: ฐานพาไลยของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพาราม 

ส่วนฐานเรือนของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพาราม เป็นฐานท่ีมีลักษณะแตกต่างอย่าง
ชัดเจนกับลักษณะฐานเรือนของพระวิหารและอุโบสถในเมืองพระตะบองท่ีนิยมท าเป็นฐานบัวคว่ าบัว
หงาย แต่ฐานเรือนของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามมีลักษณะเป็นฐานลูกแก้ว ซึ่งมี
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องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอาทิ ด้านล่างของฐานเป็นฐานหน้ากระดานท่ีรองรับฐานด้านบนที่เป็น
ฐานบัวคว่ าบัวหงายท่ียกท้องไม้สูง ตรงบริเวณท้องไม้ประดับเป็นลายลูกแก้ว ลักษณะฐานดังกล่าว
เรียกว่าฐานบัวลูกแก้ว ฐานลักษณะนี้ก็ไม่ใช่รูปแบบท่ีได้รับความนิยมน ามาท าเป็นฐานเรือนของพระ
วิหารและอุโบสถในเมืองพระตะบองเช่นเดียวกับฐานพาไล และไม่ใช่ระ เบียบท่ีนิยมในศิลปะไทย
เช่นกัน (ภาพที่ 77) 

 
ภาพที่ 77: ฐานพาไลของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพาราม 

1.2.2 เสาและบัวหัวเสา 

พระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามมีลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นอาคารทรง
โรงแบบมีระเบียงรอบท่ีไม่มีการประดับเป็นเสาติดผนังท่ีตัวเรือนของพระวิหาร แต่ตรงบริเวณ
ด้านหน้าและด้านหลังของมีการสร้างเป็นมุขยื่นอกมา ดังนั้นจึงท าให้มีการใช้เสาท่ีเป็นองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรม 2 แบบด้วยกันคือ เสาพาไลกับเสาประธานของพระวิหาร ลักษณะรูปแบบของเสา
พาไลและเสาประธานของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามมีลักษณะรูปแบบและการประดับ
ตกแต่งเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เสาพาไลและเสาประธานของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามเป็นเสาก่ออิฐถือปูนทรง
กลมท่ีมีขนาดเล็ก ต้ังอยู่บนฐานพาไลของพระวิหาร เสาของพระวิหารดังกล่าวนี้มีการประดับตกแต่ง
ด้านบนท่ีเป็นบัวหัวเสา ส่วนด้านล่างท่ีเป็นเชิงเสาไม่มีการประดับตบแต่งใดๆ ท้ังส้ิน ด้านบนของเสา
ประดับเป็นบัวหัวเสาท่ีมีลักษณะลวดบัวท่ีพัฒนามาจากศิลปะเขมรโบราณสมัยเมืองพระนคร ซึ่ง
ประกอบไปด้วยลายกลีบบัวขนาดเล็กท่ีรอบรับช้ันลายดอกบัวตูม ถัดจากช้ันลายดอกบัวตูมเป็นช้ัน
ลายบัวหงายท่ีประดับด้วยลายกลีบบัวยาวและเกสรตามแบบศิลปะเขมรสมัยพระนคร และด้านบนสุด
ของบัวหัวเสาเป็นช้ันลายดอกส่ีกลีบเรียงกับรอบเสา ลักษณะบัวหัวเสาของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราช
บุพารามมีลักษณะท่ีแตกต่างจากบัวหัวเสาของพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงสมัยพระสีสุวัตถิ์ท่ีมี
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ลักษณะเป็นรูปบัวหงายท่ีเรียบง่าย ดังนั้นสันนิษฐานได้ว่า บัวหัวเสาของพระวิหารวัดน่าจะเป็นงานท่ี
สร้างขึ้นภายหลัง ซึ่งอาจจะสร้างขึ้นในช่วงเวลามีการบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2473 นั้นเอง โดยใน
ระยะเวลานั้นการกลับมาเลียนแบบลายศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนครมีความนิยมเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากมีการเปิดโรงเรียนสอนด้านศิลปกรรม รวมถึงมีการศึกษาลวดลายของศิลปะเขมรสมัยเมือง
พระนครอีกด้วย จึงท าให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและส่งอิทธิพลเข้ามาในเมืองพระตะบอง หรือ
สามารถสันนิษฐานในอีกแบบหนึ่งว่า อาจจะสร้างขึ้นตอนบูรณะพระวิหารนี้ครั้งใหญ่เมือปีพ.ศ. 2551 
ก็เป็นได้ (ภาพที่ 78) 

 
ภาพที่ 78: เสาพาไลและเสาประธานของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพาราม 

นอกจากมีการประดับตกแต่งตรงบริเวณปลายเสาท่ีเป็นบัวหัวเสาแล้ว ยังมีการประดับ
ตกแต่งท่ีเป็นรูปครุฑแบกหลังคาตามมุมท้ังส่ีของพระวิหาร ซึ่งเป็นท าหน้าท่ีเป็นคันทวย และนอกจาก
มีการประดับคันทวยท่ีเป็นรูปครุฑแบกตามเสาพาไลประจ ามุมของพระอุโบสถแล้ว ยังมีการประดับ
เป็นรูปกินรีแบกหลังคาอีกด้วย ซึ่งการประดับคันทวยในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะ
เขมรภาคกลาง140 โดยเฉพาะงานช่างหลวงของกัมพูชา การประดับรูปครุฑแบกตามมุมและรูปกินรี
ตามเสาพาไลของพระอุโบสถหรือพระวิหารนั้น เป็นงานท่ีพบได้โดยท่ัวไปตามบรรดาพระวิหารและ      
พระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ ตัวอย่างท่ีดีส าหรับการศึกษาเปรียบเทียบ
การประดับตกแต่งดังกล่าวคือ การประดับรูปครุฑท่ีแบกตามมุมและรูปกินรีตามเสาพาไลของพระท่ี

                                         
140 ภู สุเจีย. ต าราของอาคารภายในบริเวณวัดอาราม. 18-23. (ភូ្ សុជា, កបួ ៃខ្នន ត្មលះនៃ ា្ំណ្ង់កន ុងររទិវណ្វត្តអារាម្, 

18-23.) 
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นั่งเทวาวินิจฉัยในพระบรมราชวังกรุงพนมเปญ (ภาพที่ 79) เป็นต้น การประดับรูปครุฑแบกตามมุม
ของอาคารและรูปกินรีแบกตามปลายเสาพาไลนั้น ล้วนมีความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับคติท่ีส่ือถึงสวรรค์ 
เนื่องจากครุฑและกินรีเป็นพวกสัตว์ครึ่งเทพท่ีอาศัยอยู่บนสวรรค์ ดังนั้นตัวอาคารท่ีแบกโดยครุฑและ
กินรีนั้นจึงมีความหมายถึงสวรรค์ ซึ่งเป็นท่ีประทับของเทพเจ้าและส่ิงศักด์ิสิทธิ์นั้นเอง คติดังกล่าวได้
น ามาใช้ในการประดับตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมทางศาสนาด้วยในศิลปะเขมรภาคกลาง โดย
เฉพาะงานช่างหลวงและถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะเขมรภาคกลาง ซึ่งต่อมาได้ส่งอิทธิพลเข้ามาใน
เมืองพระตะบองนั้นเอง 

 
ภาพที่ 79: พระที่น่ังเทวาวินิจฉัยในพระบรมราชวังกรุงพนมเปญ 

ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของงานศิลปกรรมเขมรภาคกลางท่ีปรากฏในพระวิหารวัด
ธรรมนิมิตราชบุพารามนั้นคือ การนิยมท าเสาพาไลท่ีมีขนาดเล็น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงานช่างเขมร
โดยเฉพาะงานช่างหลวงของกัมพูชา ซึ่งสามารถลังเกตได้จากเสาพาไลของพระท่ีนั่งเทวาวินิจฉัยของ
กัมพูชาท่ีมีขนาดเล็ก เป็นต้น ลักกษณะดังกล่าวมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากกับลักษณะเสาใน
ศิลปะไทยท่ีนิยมท าเสาพาไลยท่ีมีขนาดใหญ่เป็นต้น การใช้เสาพาไลท่ีมีขนาดเล็กนี้ได้เข้ามาพร้อมๆ 
กันกับงานประดับตกแต่งคันทวยท่ีเป็นรูปครุฑและกินรี และต่อมาก็ได้ส่งอิทธิพลไปยังกลุ่มพระวิหาร
และพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดท่ีสร้างขึ้นสมัยอาณานิคมฝรั่งอีกด้วยจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาคาร
กลุ่มนี้ด้วย 

1.2.3 ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง 

รูปแบบซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามมีลักษณะเป็นซุ้ม
ประตูและซุ้มหน้าต่างทรงบันแถลงท่ีช่างมีความพยายามเลียนแบบตามซุ้มประตูในศิลปะเขมรสมัย
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เมืองพระนคร ซึ่งมีลักษณะรูปแบบท่ีประกอบไปด้วยด้านนอกของกรอบวงกบท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า
ประดับเป็นเสาประดับกรอบประตูและหน้าต่างท่ีมีประดับลายก้านขดเต็มตัวเสา ด้านล่างท่ีเป็นเชิง
เสาประดับกรอบหน้าต่างไม่มีการประดับใดๆ แต่เชิงเสาประดับกรอบประตูมีการประดับเป็นลายท่ี
คล้ายคลึงกับกาบพรหมศร ซึ่งลายลักษณะนี้ช่างเขมรเรียกว่า กบาจ-ส็อม-บอก-ตร็อ-เปียง141 ( ាច់
ស្៉ាំប ប្រតោ៉ាំង) ท่ีมีความหมายในภาษาเขมรว่าลายกาบหน่อไม้ ด้านบนท่ีเป็นปลายเสาประดับเป็นบัว
หัวเสาท่ีมีประดับลายดอกบัวตูมและลายกลีบบัวแบบเขมร เช่ือมต่อระหว่างบัวหัวเสาท้ังสองข้างมีการ
ท าเป็นกระจังฐานพระท่ีประดับด้วยลายกลีบบัวหนึ่งแถว ทับบนลายเฟื่องอุบะเพื่อรองรับส่วนบนท่ี
เป็นหน้าบัน  เหนือไปด้านบนของกระจังฐานพระท าเป็นหน้าบันที่เป็นวงโค้งเข้าโค้งออกตามแบบหน้า
บันปราสาทในสมัยเมืองพระนคร กรอบหน้าบันมีรูปศีรษะของมกรคายนาคเศียรเดียวท่ีหันหน้าออก
จากกันอยู่ท่ีปลายท้ังสองข้าง ตลอดบนกรอบโค้งเข้าโค้งออกมีประดับเป็นรูปใบระกาท่ีเป็นลายกนก
แบบเขมร ภายในหน้าบันมีการประดับเป็นกนกแบบเขมรท่ีเกี่ยวกันอย่างต่อเนื่องและประดับเต็ม
พื้นท่ี (ภาพที่ 80) 

  
ภาพที่ 80: ซุ้มประตูพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพาราม 

ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างของพระวิหารวัดธรรมนิมิตมีลักษณะรูปแบบแตกต่างไปจากรูปแบบ
ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างของพระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิท่ี
มีลักษณะเป็นกรอบวงกบในทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า บนกรอบวงกบประดับเป็นลวดลายในลักษณะกรอบ
ซุ้มภาพตามแบบกรอบซุ้มตะวันตก ด้านบนของกรอบซุ้มประดับเป็นลายเทศท่ีเกี่ยวกันเป็นทรงกรวย 

                                         
141 Chan Vitharin, KBACH: A Study of Khmer Ornament (Phnom Penh: Reyum, 2005), 422-431.  



  136 

ซึ่งตรงกลางของลายเทศนั้นบางครั้งมีการประดับเป็นตราสัญลักษณ์แทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จ
พระสีสุวัตถิ์ ตัวอย่างเช่น ซุ้มประตูของพระวิหารวัดพระสีสุวัตถิ์รัตนารามท่ีจังหวัดก็อนดาลและซุ้ม
ประตูพระอุโบสถวัดสาวันเดโชท่ีกรุงพนมเปญ เป็นต้น (ภาพที่ 81)  ดังนั้นรูปแบบของซุ้มประตูและ
หน้าต่างของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นงานประดับตกแต่งท่ีเพิ่งสร้าง
มาใหม่ภายหลังการสร้างพระวิหาร ซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงท่ีซ่อมแซมพระวิหารเมื่ อปี พ.ศ. 2473 
เช่นเดียวกันกับงานประดับตกแต่งท่ีเป็นบัวหัวเสาของพระวิหารนั่นเอง จึงท าให้มีการใช้งานประดับ
ตกแต่งท่ีเลียนแบบตามลายในศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร หรือสามารถสันนิษฐานในอีกแบบหนึ่งได้
ว่า ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างดังกล่าวอาจจะสร้างในภายหลังการบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2473 ก็เป็นได้ คือ
ตอนบูรณะพระวิหารนี้ครั้งใหญ่เมือปีพ.ศ. 2551 

 
ภาพที่ 81: ซุ้มประตูวัดวัดสาราวันเดโช ณ กรุงพนมเปญ 

1.2.4 หน้าบัน 

หน้าบันของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามเป็นงานเครื่องไม้แกะสลักทาสี ตรงกลางของ
หน้าบันประดับเป็นรูปท่ีเป็นกลุ่มตราสัญลักษณ์ของพระพระบาทสมเด็จสีสุวัตถิ์ ซึ่งหน้าบันด้านทิศ
ตะวันออกของพระวิหารวัดนี้ประกอบไปด้วย เบ้ืองหลังของรูปพานแว่นฟ้าเป็นผ้าท่ีมีลักษณะเป็นจีบ
คล้ายผ้าม่าน ซึ่งเข้าใจว่าเป็นฉลองพระองค์ครุยนั่นเอง โดยพานแว่นฟ้านั้นทับบนผ้าแบบตะวันตกอีก
ที ส่วนท่ีครอบบนพานแว่นฟ้ามีการประดับเป็นฉัตร 5 ช้ันเป็นรัศมี ด้านข้างๆ ผ้าจีบคล้ายผ้าม่านมี
ประดับเป็นรูปราชสีห์ประคองฉัตร 5 ช้ันหันหน้าเข้าหากัน ถัดมามีการประดับรูปพระนารายณ์ทรง
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ครุฑขนาบข้างหันหน้าเข้าหากันด้วย โดยด้านนอกของตราดังกล่าวมีการประดับเป็นลายเทศท่ีเป็น
ลายแบบใบอะแคนตัสล้อมรอบ ซึ่งเป็นรูปแบบลายแบบศิลปะตะวันตก นอกจากนี้ยังมีการระดับเป็น
รูปนกอินทรีย์แบบศิลปะตะวันตกใต้รูปตราสัญลักษณ์อีกด้วย ด้านล่างของหน้าบันมีประดับเป็น
กระจังฐานพระเพื่อรองรับส่วนบนที่เป็นหน้าบัน (ภาพที่ 82) ส่วนหน้าบันด้านทิศตะวันตกมีลักษณะ
เหมือนกันกับหน้าบันด้านทิศตะวันออกเกือบทุกประการ ต่างเพียงแค่ตรงกลางท่ีประดับเป็นพานแว่น
ฟ้าท่ีรองรับรูปกรอบส่ีเหล่ียมผืนผ้าและครอบด้วยรูปฉัตร 5 ช้ันนั้นได้เปล่ียนมาเป็นรูปตาลปัตรแทน 
นอกจากนี้ยังไม่มีการประดับเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑและรูปอินทรีย์ตามแบบศิลปะตะวันตก
เหมือนกับหน้าบันด้านทิศตะวันออก (ภาพที่ 83) ลักษณะโครงลายดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ตราแผ่นดินของพระมหากษัตริย์กัมพูชา โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ 
(ภาพที่ 84) 

 
ภาพที่ 82: หน้าบันด้านทิศตะวันออกของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพาราม 
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ภาพที่ 83: หน้าบันด้านทิศตะวันตกของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพาราม 

 
ภาพที่ 84: ตราแผ่นดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิบนเอกสารทางการของราชการในปี พ.ศ. 2451 

ลักษณะของรูปตราบนหน้าบันด้านทิศตะวันออกของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามมี
ลักษณะแตกต่างจากตราแผ่นดินในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์เพียงเล็กน้อยคือ ส่วนท่ี
เป็นฉัตร 5 ช้ันครอบบนรูปพานแว่นฟ้า ซึ่งในตราแผ่นดินจึงประดับเป็นรูปมุงกฎท่ีมีรูปอุณาโลมวางอยู่
ภายใน แต่อย่างไรก็ตามรูปฉัตร 5 นั้นสันนิษฐานได้ว่า น่าจะมีคติท่ีหมายถึงพระมหากษัตริย์
เช่นเดียวกันกับคติของรูปมุงกุฎนั้นเอง นอกจากนี้ยังมีการประดับเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑขนาบ
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ข้างรูปตราสัญลักษณ์ดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งเป็นประการท่ีช่วยในการสนับสนุนเรื่องคติสัญลักษณ์แทน
พระมหากษัตริย์ได้อย่างดี โดยเป็นคติด้ังเดิมท่ีเช่ือว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมติเทพ เพราฉะนั้นใน
สถาบันพระมหากษัตริย์กัมพูชามีการใช้รูปพระนารายณ์ทรงครุฑเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์และมี
การใช้มาจนถึงปัจจุบัน ในงานประดับท่ีหน้าบันด้านทิศตะวันออกของพระวิหารยังมีอีกประเด็นหนึ่ง
ช่วยในการตีความเรื่องตราสัญลักษณ์ท่ีแทนพระมหากษัตริย์คือ การประดับเป็นรูปอินทรีย์ตามแบบ
ศิลปะตะวันตกใต้รูปตราสัญลักษณ์ ซึ่งแท้จริงแล้วในประติมานวิทยาอินทรีย์คือครุฑนั่นเอง เพียง
น ามาแสดงออกตามแบบตะวันตก ดังนั้นการประดับรูปอินทรีย์ท่ีรองรับรูปตราสัญลักษณ์ของ
พระมหากษัตริย์นั้น จึงเปรียบเสมือนคติพระนารายณ์ท่ีก าลังทรงครุฑ ซึ่งเป็นการประดับแบบคติซ้อน
คตินั้นเอง จากหลักฐานและข้อสนับสนุนท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้สรุปได้ว่า ตราสัญลักษณ์ท่ีหน้าบัน
ด้านทิศตะวันออกของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามนั้น เป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์
อย่างแน่นอน 

ส่วนท่ีหน้าบันด้านทิศตะวันตกของพระวิหารท่ีมีการประดับเป็นรูปตาลปัตรแทนรูปพานแว่น
ฟ้านั้น การประดับรูปตาลปัตรท่ีหน้าบันของพระวิหารดังกล่าวสันนิษฐานได้ว่า น่าจะเป็นสัญลักษณ์
แทนสถาบันสงฆ์ในประเทศกัมพูชา ซึ่งตาลปัตรเป็นเครื่องหมายท่ีบ่งบอกถึงยศบรรดาศักด์ิของสงฆ์ใน
กัมพูชา นอกจากนี้รูปตาลปัตรยังปรากฏอยู่ในตราประทับของคณะสงฆ์ของกัมพูชา นับต้ังแต่ช้ัน
พระสังฆราช พระราชาคณะ เจ้าคณะ จนกระท่ังเจ้าอาวาสของวัด (ภาพที่ 85) ในงานประดับตกแต่ง
ทางสถาปัตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ ก็มีการน ารูปตาลปัตรไปประดับตามหน้าบัน
ของพระวิหารและพระอุโบสถด้วย ตัวอย่างเช่น หน้าบันด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกของ
พระอุโบสถวัดสาราวันเดโชท่ีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2461 เป็นต้น (ภาพที่ 86)  ซึ่งรูปตาลปัตรท่ีกล่าว
มานี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยกับสถาบันสงฆ์ของกัมพูชา เนื่องจากวัดสารวันเดโชเคยเป็นท่ี
ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมหานิกายในสมัยนั้น142 ท่ีมีพระนามว่า สมเด็จพระมหาสุเมธาธิ
บดี ประ-เฮิน (ស្កមដចប្រពះមហាស្ កមធាធ៉ិបតី ប្របា ់ ហ ៉ិន) ดังนั้นการประดับรูปตาลปัตรตรงหน้าบัน
ด้านทิศตะวันตกของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพาราม ก็น่าจะมีความหมายท่ีส่ือถึงสถาบันสงฆ์และ
บรรดาศักด์ิของพระสงฆ์เช่นเดียวกัน การประดับรูปตาลปัตรท่ีหน้าบันของวัดนี้ก็น่าจะเป็นต้นแบบ
ให้กับวัดอื่นๆ ในเมืองพระตะบองท่ีสร้างในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสด้วย 

                                         
142 ในประเทศกัมพูชามีระบบการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช 2 องค์ด้วยกัน คือองค์หน่ึงมาจากคณะมหานิกายและอีก

องค์หน่ึงมาจากคณะธรรมยุติกนิกาย ซ่ึงแตกต่างจากกระบบสงฆ์ในประเทศไทยที่มีพระสังฆราชเพียงองค์เดียว  
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ภาพที่ 85: ตราประทับของเจ้าคณะจังหวัดของพระสงฆก์ัมพูชา ที่มาของภาพ แมะ-ย า (ម ៉ិ យ ៉ាំ) 

 
ภาพที่ 86: หน้าบันด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถของวัดสาราวันเดโช ณ กรุงพนมเปญ 

การน าตราแผ่นดินท่ีเป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์มาประดับตามหน้าบันของอาคาร
สถาปัตยกรรมท่ีเริ่มปรากฏมาแล้วตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาดาร (ระหว่าง
พ.ศ. 2403 - 2447) ตัวอย่างเช่น ท่ีหน้าบันด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถหริรักษ์ราชินี เป็นต้น 
(ภาพที่ 51) และการประดับตราแผ่นดินบนอาคารสถาปัตยกรรมมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระสีสุ
วัตถ์ิ ดังเช่นการประดับหน้าบันด้านทิศตะวันออกของพระวิหารวัดพระสีสุวัตถิ์รัตนารามท่ีสร้างขึ้นใน
ต้นรัชกาลของพระองค์เมื่อปี พ.ศ. 2449 (ภาพที่ 87) และท่ีหน้าบันทุกด้านของพระท่ีนั่งเทวาวินิจฉัย
ในพระบรมราชวังกรุงพนมเปญ ซึ่งสร้างขึ้นแทนพระท่ีนั่ งหลังเก่าเมื่อปี พ.ศ.  2460 ซึ่งถือว่าเป็น
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ต้นแบบส าคัญท่ีเผยแพร่ไปยังงานช่างต่างจังหวัดในสมัยนั้น คติการประดับตราแผ่นดินบนอาคาร
สถาปัตยกรรมน่าจะเป็นการรับอิทธิพลมาจากศิลปะของชาวตะวันตกท่ีเข้ามาเผยแพร่ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเข้ามามีบทบาทในศิลปะเขมรครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระนโรดมบรม
รามเทวาดาร โดยผ่านศิลปะไทยอีกทีหนึ่ง ซึ่งในศิลปะไทยมีการประดับตราแผ่นดินท่ีเป็นสัญลักษณ์
แทนพระมหากษัตริย์มาแล้วต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 4 ซึ่งการประดับดังกล่าวก็ได้ส่งอิทธิพลมายังงาน
ประดับตกแต่งท่ีเมืองพระตะบองในช่วงใต้การปกครองสยามอีกด้วยดังท่ีได้อธิบายมาแล้วในหัวข้อ
ข้างต้น 

 
ภาพที่ 87: หน้าบันด้านทิศตะวันออกของพระวิหารวัดพระสีสุวัตถ์ิรัตนาราม, ท่ีมาของภาพ SUN Pora 

1.2.5 หลังคาและเคร่ืองล ายอง 

หลังคา 

รูปแบบของหลังคาของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามมีลักษณะเดียวกันรูปแบบหลังคา
ของพระวิหารและพระอุโบสถในสมัยพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ ซึ่งมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันเป็น
อย่างมากกับรูปแบบโครงสร้างหลังคาของพระวิหารและพระอุโบสถตามแบบไทยประเพณี โดยมี
ลักษณะหลังคาซ้อนกันหลายช้ันท่ีส่ือถึงคติหลังคาของปราสาท ซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีเป็น
รูปเคารพนั่นเอง ด้านบนของหลังคามีการประดับตกแต่งเป็นองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเป็นเครื่องล ายอง 
เช่น ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ โครงสร้างหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลาท่ีเป็นดินเผา 
หลังคาด้านบนเป็นทรงจ่ัวที่ซ้อนกัน 2 ช้ัน ส่วนหลังคาด้านข้างแต่ละด้านท าเป็นตับซ้อนกัน 3 ตับ ตรง
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บริเวณท่ีเป็นหลังคาปีกนกและหลังคากันสาด มีการยกระดับพื้นท าให้ตัวของหลังคาซ้อนกันหลายช้ัน 
ลักษณะดังกล่าวเป็นรูปแบบท่ีพบได้ท่ัวไปตามบรรดาพระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัย
พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ (ภาพที่ 88) ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกของพระวิหารมีการ
ท าเป็นมุขลอยออกมา แต่ไม่มีท าเป็นหลังคาทรงจ่ัวใดๆ แต่ท าเป็นหลังคาปูนท่ีเป็นมีลักษณะเรียบๆ 
ซึ่งผิดจากรูปแบบพระวิหารและอุโบสถในสมัยพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์  ในกรณีดังกล่าวนี้
สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นงานท่ีสร้างเพิ่มเติมภายหลังเมื่อครั้งซ่อมแซมพระวิหารในปี พ.ศ. 2473 
นั่นเอง ซึ่งตรงกับรัชกาลของพระบาทสีสุวัตถ์ิมณีวงศ์ (พ.ศ. 2470 – 2484) 

 
ภาพที่ 88: โครงสร้างหลังคาของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพาราม 

ลักษณะเฉพาะของรูปแบบหลังคาท่ีนิยมในศิลปะเขมรคือ การยกคอสองของหลังคา โดย
หลังคาปีกนกของพระวิหารมีระยะห่างจากส่วนท่ีเป็นหลังคาทรงจ่ัว จึงท าให้เกิดเป็นช่องว่างระหว่าง
หลังคาปีกนกและหลังคาทรงจ่ัว ในคติในเชิงสัญลักษณ์จะเห็นได้ว่า เป็นการเน้นถึงคติหลังคาของ
ปราสาทท่ีใช้วิธีการจ าลองตัวเรือนมาวางซ้อนกันนั่นเอง ส าหรับอาคารพระวิหารและพระอุโบสถเขมร
ในบางกรณีตรงช่องว่างมีการเจาะช่องแสงเพื่อเป็นทางเข้าออกของลมและแสง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ระบายลมร้อนจากภายในของพระวิหารในขณะท่ีมีผู้คนเข้ามาท าศาสนกิจเป็นจ านวนมาก การท าหลัง
คายกคอสองเป็นเอกลักษณ์ท่ีลงตัวในศิลปะเขมร โดยนิยมท าท้ังกลุ่มช่างในเขมรภาคกลางและกลุ่ม
ช่างท่ีพระตะบอง 

 

เคร่ืองล ายอง 
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เครื่องล ายองของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพาราม มีลักษณะโดยรวมท่ีแตกต่างไปจาก
รูปแบบเครื่องล ายองของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ  
สีสุวัตถิ์ ซึ่งเข้าใจว่าเป็นงานซ่อมแซมใหม่ในระยะหลัง ลักษณะเครื่องล ายองของพระวิหารวัดนี้
ประกอบไปด้วย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง งวงไอยรา วัสดุท่ีใช้ในการท าเป็นปูนทาสี หาง
หงส์เป็นรูปเศียรนาคเศียรเดียวที่ต่อด้วยตัวเหงาหางหงส์ ถัดมาเป็นตัวล ายองส าหรับเช่ือมต่อระหว่าง
หางหงส์กับช่อฟ้า ซึ่งด้านบนของตัวล ายองมีประดับใบระกาท่ีเรียงต่อกันแต่ไม่มีไม้ร้อย บนตัวล ายอม
ไม่มีท าเป็นเหงาใบระกาเหมือนกับเครื่องล ายองท่ัวไป ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบพิเศษอย่างใหม่ท่ีเกิดขึ้นใน
วงการช่างพระตะบอง ด้านบนสุดเหนืออกไก่ท าเป็นช่อฟ้า ซึ่งมีส่วนติดหลังคาเป็นลักษณะพุงนก
กระจาบและด้านปลายงอนช้ีฟ้า (ภาพที่ 81) 

ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของเครื่องล ายองของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามนี้คือ 
การออกแบบใบระกาให้มีลักษณะเป็นกนกแบบเขมร ซึ่งท่ีมาขององค์ประกอบรูปแบบมาจากเกสรบัว
และลายกกนกแบบเขมร ท่ีมักจะประดับตามลายกลีบบัวของศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร (ภาพที่ 
89) การออกแบบใบระกาดังกล่าวเป็นการออกแบบท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะเขมรโบราณ
สมัยเมืองพระนคร ซึ่งการกลับมาฟื้นฟูศิลปะสมัยเมืองพระนครนั้น เกิดขึ้นหลังการก่อต้ังโรงเรียน
รจนาท่ีเป็นโรงเรียนสอนวิชาศิลปะเมื่อปี 2460 และต่อมาได้พัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยวิจิตรศิลปะใน
ปัจจุบัน การฟื้นฟูงานศิลปกรรมตามแบบศิลปะเขมรสมัยโบราณได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้
เผยแพร่ไปท่ัวประเทศกัมพูชา ส่วนรูปแบบเครื่องล ายองของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพาราม 
โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นใบระกาก็ได้รับอิทธิพลมาจากกระแสความนิยมท่ีมาจากศูนย์กลางของกัมพูชา
ด้วยเช่นเดียวกัน 

 
ภาพที่ 89: ใบระกาของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพาราม 
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1.3 สรุป 

กล่าวโดยสรุปได้ว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามเป็นพระ
วิหารท่ีสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ แต่ในเรื่องของงานประดับตกแต่งของพระวิหาร
เหล่านี้ ส่วนมากเป็นงานประดับท่ีสร้างขึ้นมาภายหลัง เนื่องจากตัวพระวิหารได้รับการซ่อมแซมมา
โดยตลอด อย่างไรก็ตามงานศิลปกรรมของพระวิหารเหล่านี้เป็นกุญแจส าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงการเข้า
มามีบทบาทของงานศิลปะเขมรภาคกลางในบริเวณเมืองพระตะบองหลังจากท่ีได้ผนวกเข้ากับกัมพูชา
ในปี พ.ศ. 2449 

จากการศึกษารูปแบบงานศิลปกรรมของพระวิหารข้างต้นท าให้เห็นได้ว่า รูปแบบงาน
ศิลปกรรมเขมรได้ส่งอิทธิพลเข้ามาเมืองพระตะบองท้ังท่ีเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม และท่ีเป็นงานประดับตกแต่งบนสถาปัตยกรรม ตัวอย่างท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ การใช้ระบบ
เสากลมในอาคารสถาปัตยกรรม ซึ่งในสมัยท่ีเขมรอยู่ภายใต้การปกครองสยามพระวิหารและพระ
อุโบสถไม่มีการใช้ระบบเสากลมรับน้ าหนักใดๆ การใช้ระบบเสากลมจากศูนย์กลางกัมพูชาท าให้มี
อิทธิพลต่อรูปแบบพระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ในส่วนท่ีเป็นงานประดับตกแต่งของอาคารสถาปัตยกรรมก็ความส าคัญต่อรูปงานประดับใน
วงการช่างพระตะบองด้วย ตัวอย่างเช่นงานประดับตกแต่งของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างท่ีมีลักษณะ
เป็นทรงบันแถลงโดยเลียนแบบตามซุ้มประตูของศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร เป็นต้น ซึ่งเป็นงานท่ี
จะส่งอิทธิพลต่อวงการช่างพระตะบองเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการประดับตกแต่งคันทวยที่เป็นรูป
สัตว์ครึ่งเทพ ซึ่งเป็นรูปครุฑและกินรี เป็นต้น โดยการประดับดังกล่าวมีแนวความคิดท่ีส่ือถึงสวรรค์ท่ี
เป็นท่ีประทับของเทพเจ้าหรือส่ิงศักด์ิสิทธินั้นเอง นอกจากนี้การประดับดังกล่าวก็ได้เข้ามาพร้อมกัน
กับการใช้ระบบเสากลมท่ีมีขนาดเล็ก ซึ่งแตกต่างจากระบบเสาของงานศิลปกรรมไทย 

ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามคือ การประดับตรา
สัญลักษณ์ท่ีมีหมายส่ือถึงชนช้ันผู้น าของกัมพูชาท้ังเป็นสถาบันกษัตริย์และท้ังเป็นสถาบันสงฆ์ ซึ่งการ
เข้ามาของการประดับตราสัญลักษณ์ดังกล่าวนี้ เป็นการเข้ามาแทนการประดับตราสัญลักษณ์ท่ีเคยมี
มาก่อนในสมัยใต้การปกครองสยาม โดยส่วนมากจะมีความหมายท่ีส่ือถึงสถาบันกษัตริย์ของสยาม 
ดังนั้นการประดับตราสัญลักษณ์ตามหน้าบันของพระวิหารและพระอุโบสถท่ีเมืองพระตะบองในสมัย
อาณานิคมฝรั่งเศส จึงเป็นสัญลักษณ์หมายถึงสถาบันกษัตริย์และสถาบันสงฆ์ของกัมพูชาโดยรับ
อิทธิพลจากภาคกลางของกัมพูชา ผ่านงานประดับของหน้าบันพระอุโบสถวัตธรรมนิมิตราชบุพาราม
นั่นเอง 
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2. กลุ่มพระอุโบสถและพระวิหารท่ีมีมุขประเจิด 

กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีเมืองพระตะบองซึ่งสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสท่ี
หลงเหลืออยู่ภายในตัวเมืองพระตะบองมีท้ังหมดประมาณ 8 วัดด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มพระวิหาร
และพระอุโบสถท่ีมีจ านวนค่อนข้างเยอะท่ีสุดในเมืองพระตะบอง ประการนี้สะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบ
พระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด เป็นพระวิหารท่ีได้รับความนิยมในการสร้างมากกว่ารูปแบบ
อื่นๆ พระวิหารและพระอุโบสถเหล่านี้ส่วนมากสร้างขึ้นในระหว่างกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ถึงปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 25 ข้อมูลการก่อสร้างของพระวิหารและพระอุโบสถแต่ละแห่งสามารถทราบถึงอายุ
การสร้างได้ผ่านข้อมูลจารึกท่ีบันทึกไว้ตรงบริเวณหน้าบันหรือตามผนังของพระวิหารและพระอุโบสถ 

ในการศึกษาครั้งนี้จะขอน าพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดจ านวน 8 แห่งมาศึกษา 
เนื่องจากพระวิหารและพระอุโบสถดังกล่าวมีท่ีต้ังอยู่ในตัวเมืองพระตะบอง ซึ่งเข้าใจว่าเป็นแหล่ง
ต้นแบบในการก่อสร้างพระวิหารแลพระอุโบสถในพื้นท่ีโดยรอบ กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถเหล่านี้
คือ พระอุโบสถวัดพิพิทธาราม (វតតព៉ិភ្៉ិទា) สร้างขึ้นเมื่อปี 2462 พระวิหารวัดโสมนัส (វតតកសាមនស្ស) 
สร้างขึ้นเมื่อปี 2480 พระอุโบสถวัดก็อนดาล (វតត ណ្ដដ ល) สร้างขึ้นเมื่อปี 2462 พระอุโบสถวัดปลัด 
(វតតបាឡាត់) สร้างขึ้นเมื่อปี 2474 พระอุโบสถวัดก็อนดึง (វតត ណដឹ ង) สร้างขึ้นระหว่างปี 2450 เป็น
ต้นมา  พระวิหารวัดโซร์ภี (វតតស្ រភី្) สร้างขึ้นเมื่อปี 2478 พระวิหารวัดโกร์ (វតតគរ) สร้างขึ้นประมาณ
ปี 2483 และพระอุโบสถวัดปนึว (វតតកៅន ) สร้างขึ้นระหว่างปี 2473-2482 ซึ่งเป็นกลุ่มพระวิหารและ
พระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด โดยลักษณะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและงานประดับตกแต่งของก
ลุ่มพระวิหารแลละพระอุโบสถเหล่านี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 องค์ประกอบของแผนผังพุทธาวาส 

2.1.1 การวางแผนผังของอาคารในพุทธาวาสและที่มาของแผนผังพุทธาวาส 

การวางแผนผังของพระวิหารและพระอุโบสถของกลุ่มอาคารมุขประเจิดท่ีสร้างขึ้นในสมัย
อาณานิคมฝรั่งเศสนั้นสังเกตได้ว่า ล้วนมีลักษณะในการวางแผนผังท่ีสืบทอดมาจากยุคก่อนหน้านี้ โดย
ใช้ตัวพระวิหารและพระอุโบสถเป็นอาคารประธานของวัด ซึ่งแบบแผนของผังพุทธาวาสในสมัยอาณา
นิคมฝรั่งเศสสามารถจ าแนกได้เป็น 2 รูปแบบด้วยกันคือ แบบที่มีเจดีย์ประจ ามุมและแบบไม่มีเจดีย์
ล้อมรอบ 

แบบที่ 1 แบบที่มีเจดีย์ประจ ามุม ลักษณะองค์ประกอบของแผนผังอาคารในพุทธาวาสของ
พระวิหารและพระอุโบสถกลุ่มนี้ จะใช้ตัวพระวิหารและพระอุโบสถเป็นอาคารประธานของวัด 
ลักษณะของอาคารอยู่ในผังส่ีเหล่ียมผืนผ้า อาคารมีท้ังขนาดกลางและใหญ่ หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก ตามมุมท้ัง 4 ของพระอุโบสถมาสร้างเป็นเจดีย์ประจ ามุมท่ีมีรูปทรงต่างๆ ส่วนมากเป็น
รูปแบบเจดีย์ท่ีเป็นอิทธิพลศิลปะเขมรภาคกลาง ด้านนอกของพระอุโบสถและเจดีย์ประจ ามุมมีการ
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สร้างเป็นก าแพงแก้วล้อมรอบอีกช้ันหนึ่ง ลักษณะการวางแผนผังดังกล่าวปรากฏท่ีวัดก็อนดาล วัด
วัดพิพิทธาราม วัดโกร์ และวัดโสมนัส เป็นต้น (ภาพที่ 90 และภาพที่ 91) 

 
ภาพที่ 90: ด้านหน้าพระอุโบสถวัดก็อนดาล 

 
ภาพที่ 91: ด้านหน้าพระอุโบสถวัดพิพิทธาราม 

ลักษณะการวางแผนผังของกลุ่มนี้เป็นงานท่ีสืบทอดมาจากการวางแผนผังพุทธาวาสของกลุ่ม
พระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยใต้การปกครองของสยาม โดยเป็นงานเลียนแบบตาม
แบบแผนเดิมทุกประการ ในบางกรณีสังเกตเห็นว่าการวางเจดีย์ตามมุมของพระวิหารและพระอุโบสถ
นั้น ไม่ได้สร้างพร้อมกันเสมอไป แต่อาจจะสร้างภายหลังการสร้างตัวพระวิหารและพระอุโบสถ 
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ตัวอย่างเช่น วัดพิพิทธาราม เป็นต้น โดยตัวพระวิหารของวัดพิพิทธารามสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2462 แต่
เจดีย์ประจ ามุมนั้นสร้างขึ้นภายหลังประมาณ 10 กว่าปี คือสร้างขึ้นในปี 2476 อีกกรณีหนึ่งท่ีวัดโกร์
จะเห็นได้ว่า ตัวพระวิหารของวัดนี้สร้างขึ้นสร้างขึ้นประมาณปี 2483 แต่เจดีย์ประจ ามุมของวัดนี้สร้าง
ขึ้นภายหลังประมาณ 10 ปี คือสร้างขึ้นในปี 2492 เป็นต้น อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวเคยมีมาแล้วใน
สมัยใต้การปกครองของสยาม เช่นกรณีของวัดส าโรงคนง เป็นต้น การสร้างเจดีย์ภายหลังของพระ
วิหารและพระอุโบสถน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับงบประมาณของผู้อุปถัมภ์ท่ีไม่เพียงพอในการก่อสร้าง 
เนื่องจากว่าในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสชาวกัมพูชาต้องใช้เงินภาษีให้อาณานิคมฝรั่งเศสในจ านวนท่ีสูง
มาก143 ดังนั้นอาจจะท าให้มีผลกระทบต่อการก่อสร้างอาคารภายในพุทธาวาส 

ในประเด็นส่ิงท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงและมีความแตกต่างจากสมัยใต้การปกครองสยามคือ 
การประดับเจดีย์ประจ ามุมท่ีมีรูปทรงท่ีเป็นแบบแผนในศิลปกรรมเขมรภาคกลาง ซึ่งส่ิงนี้สะท้อนให้
เห็นถึงการเข้ามามีบทบาทของงานศิลปกรรมภาคกลางของกัมพูชาในเมืองพระตะบองได้เป็นอย่างดี 
โดยช่างพระตะบองกลับไปรับความนิยมแบบอย่างพนมเปญ 

แบบที่ 2 แบบที่ไม่มีเจดีย์ล้อมรอบ ลักษณะการวางแผนผังพุทธาวาสของวัดกลุ่มนี้ เป็นการ
ใช้ตัวพระวิหารและพระอุโบสถเป็นประธานของวัด ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะการวางผังพุทธาวาสท่ีมีความ
เรียบง่ายท่ีสุด โดยพระวิหารและพระอุโบสถของวัดต้ังอยู่ในผังส่ีเหล่ียมผืนผ้า หันหน้าไปทิศตะวันออก 
ด้านนอกของพระวิหารและพระอุโบสถ ลักษณะการวางแผนนี้ได้รับการสืบทอดมาจากการวางแผนผัง
ของวัดช้างเผือก ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยปลายของการปกครองสยามนั้นเอง วัดท่ีมีลักษณะแผนผังดังกล่าว
ได้แก่ วัดปลัด วัดก็อนดึง วัดโซร์ภี วัดปนึว เป็นต้น 

2.2 องค์ประกอบอาคาร 

2.2.1 ฐานของอาคาร 

กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยใต้อาณานิคมฝรั่งส่วนมากเป็นกลุ่ม
อาคารท่ีมีระเบียงล้อมรอบ  เพราะฉะนั้นจึงท าให้มีการใช้ระบบฐาน 2 ประเภทต่างกันคือ ฐานเรือน
ของตัวอาคาร และฐานพาไลท่ีมีหน้าท่ีรับน้ าหนักของเสาระเบียง พระวิหารและพระอุโบสถท่ีใช้ระบบ
ฐานเรือนและฐานพาไลมี พระอุโบสถวัดพิพิทธาราม พระอุโบสถวัดปนึว พระวิหารวัดโกร์ พระวิหาร
วัดโซร์ภี พระวิหารวัดโสมนัส เป็นต้น แต่ในบางกรณีก็ไม่ปรากฏการสร้างฐานพาไลของอาคาร 
เพราะว่าพระวิหารและพระอุโบสถบางหลังเป็นอาคารมีฐานเต้ีย ดังนั้นจึงไม่ปรากฏมีการใช้ระบบฐาน
พาไลใดๆ ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถวัดก็อนดึง พระวิหารวัดปลัด และพระอุโบสถวัดก็อนดาล เป็นต้น 
                                         

143 วง สุเธียรา, และ ณุบ สุคา, ประวัติศาสตร์เขมร (พนมเปญ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์-มนุษย์

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยภูมินทพนมเปญ, 2010), 160-163. (វង់ សុធារ៉ា  និង ណុប សុខា, ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ខ្មែ រ (ភ្ន ំពេញ, ស្ថកលវទិ្យាល័យ

ភូ្ម្ិនទភ្ន ំពេញ, 2010),160-163.) 
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ฐานของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยใต้อาณานิคมฝรั่งเศสมีลักษณะ
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ฐานอาคารที่เป็นฐานพาไล 

ลักษณะฐานพาไลของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยใต้อาณานิคม
ฝรั่งเศสนั้น จะสังเกตได้ว่าส่วนมากเป็นอาคารท่ีมีฐานยกสูง ซึ่งมีความแตกต่างจากการท าฐานของ
อาคารมุขประเจิดในสมัยใต้การปกครองสยาม การท าฐานในลักษณะสูงนี้น่าจะเป็นการรับรูปแบบ
จากฐานของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงท่ีมีระเบียงรอบ ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถวัด
ช้างเผือก เป็นต้น ลักษณะองค์ประกอบฐานของพระวิหารและพระอุโบสถกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งเป็นงานท่ี
สืบทอดมาจากรูปแบบฐานในสมัยก่อน และอีกส่วนหนึ่งมีพัฒนาการรูปแบบเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้นเช่นกัน ดังนั้นสามารถจ าแนกรูปแบบของฐานพาไลได้เป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ 

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มฐานพาไลท่ีได้สืบทอดรูปแบบของฐานพาไลพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นใน
สมัยก่อนหน้านี้ โดยมีลักษณะองค์ประกอบได้แก่ มีลักษณะผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าตามรูปทรงของ
พระวิหารและพระอุโบสถ ด้านล่างสุดของฐานพาไลเป็นฐานหน้ากระดานขนาดใหญ่ท่ียกท้องไม้สูง 
ตรงบริเวณท้องไม้บางครั้งมีการประดับลายกระจกแบบจีน ถัดไปด้านบนเป็นพนักระเบียงท่ีรองรับเสา
พาไลท่ีมีลักษณะเป็นฐานบัวค่ าบัวหงาย ด้านบนของฐานบัวค่ าบัวหงายประดับเป็นลูกแก้วหนึ่งเส้นท่ี
รองรับฐานบัวคว่ า ลักษณะฐานพาไลดังกล่าวเป็นรูปแบบท่ีสืบทอดมาจากฐานพาไลของพระอุโบสถ
วัดช้างเผือก ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีรับอิทธิพลแบบศิลปะตะวันตก ประการท่ีฐานพาไลในช่วงนี้มีความ
แตกต่างจากฐานพาไลพระอุโบสถวัดช้างเผือกคือ ตรงส่วนท่ีเป็นฐานหน้ากระดานไม่มีการประดับรูป
มหาสมุทรและสัตว์หิมพานต์ใดๆ ท้ังส้ิน รูปแบบฐานพาไลของกลุ่มนี้มีปรากฏท่ีพระอุโบสถวัดพิพิ
ทธารามและพระวิหารวัดโกร์ (ภาพที่ 92 และภาพที่ 93) 
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ภาพที่ 92: ฐานพาไลพระอุโบสถวัดพิพิทธาราม 

 
ภาพที่ 93: ฐานพาไลพระวิหารวัดโกร ์

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มฐานพาไลท่ีได้พัฒนามาจากฐานพาไลพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัยก่อน
หน้านี้ โดยมีลักษณะองค์ประกอบได้แก่ มีลักษณะผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าตามรูปทรงของพระวิหาร
และพระอุโบสถเช่นเดียวกันกับกลุ่มท่ีหนึ่ง ด้านล่างสุดของฐานพาไลเป็นฐานหน้ากระดานท่ีค่อนข้าง
สูง ด้านบนของฐานหน้ากระดานเป็นฐานบัวคว่ าบัวหงายท่ีรองรับด้านบนท่ีเป็นพนักระเบียงท่ีรองรับ
เสาพาไลท่ีมีลักษณะเป็นฐานบัวคว่ าบัวหงาย ด้านบนของฐานบัวคว่ าบัวหงายของพนักระเบียงมี
ประดับเป็นลูกแก้วหนึ่งเส้นท่ีรองรับฐานบัวคว่ า ลักษณะฐานพาไลดังกล่าวเป็นรูปแบบท่ีรับอิทธิพลมา
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จากศิลปะตะวันตก ซึ่งมีพัฒนาการมาจากฐานพาไลท่ีสร้างขึ้นในสมัยใต้การปกครองสยามนั่นเอง 
ลักษณะฐานแบบกลุ่มท่ี 2 มีปรากฏท่ีฐานพาไลของพระอุโบสถวัดปนึว พระวิหารวัดโสมนัส และพระ
วิหารวัดโซร์ภี เป็นต้น (ภาพท่ี 94-96) 

 
ภาพที่ 94: ฐานพาไลของพระอุโบสถวัดปนึว 

 
ภาพที่ 95: ฐานพาไลของพระวิหารวัดโสมนัส 

 
ภาพที่ 96: ฐานพาไลของพระวิหารวัดโซร์ภี 
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ฐานอาคารที่เป็นฐานเรือน 
ฐานเรือนของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยใต้อาณานิคมฝรั่งเศสมี

ลักษณะองค์ประกอบเดียวกันกับองค์ประกอบของฐานเรือนของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุข
ประเจิดในสมัยใต้การปกครองสยาม ซึ่งเข้าใจว่าเป็นการสืบทอดของงานช่างพระตะบอง โดยมี
องค์ประกอบรายละเอียดได้แก่ ด้านล่างเป็นหน้ากระดานขนาดใหญ่ รองรับฐานบัวคว่ าบัวหงาย หรือ
ช่างไทยบางกลุ่มเรียกกันว่าฐานบัว ท่ีมีท้องไม้ยกสูง บริเวณตรงกลางของท้องไม้นั้นบางครั้งมีการ
ประดับเป็นลายกรอบส่ีเหล่ียมแบบลายกระจกจีน ถัดไปจากฐานบัวคว่ าบัวหงายเป็นลูกแก้วขนาด
ใหญ่รองรับฐานบัวคว่ าท่ีเป็นฐานของเสาอิง  นอกจากนี้ตรงบริเวณด้านล่างของเสาอิงยังมีการยกเก็จ
ยื่นออกมาจากพื้นของฐานเพื่อรองรับเสาอิง ซึ่งลักษณะรูปแบบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการรับ
อิทธิพลจากศิลปะตะวันตก ลักษณะฐานเรือนนี้มีปรากฏท่ีฐานเรือนของพระอุโบสถวัดปนึว พระวิหาร
วัดก็อนดาล พระอุโบสถวัดพิพิทธาราม พระอุโบสถวัดปลัด พระวิหารวัดโสมนัส และพระวิหารวักโซร์
ภี เป็นต้น (ภาพที่ 97-99) 

 
ภาพที่ 97: ฐานเรือนของพระอุโบสถวัดปนึว 
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ภาพที่ 98: ฐานเรือนของพระอุโบสถวัดก็อนดึง 

 
ภาพที่ 99: ฐานเรือนของพระอุโบสถวัดพิพิทธาราม 

2.2.2 เสาและบัวหัวเสา 

ลักษณะรูปทรงของเสาของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยใต้อาณานิคม
ฝรั่งเศสมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาจากลักษณะของเสาท่ีเคยมีมาก่อน ท้ังท่ีเป็นเสาแบบประเพณี
นิยมและเสาตามแบบศิลปะตะวันตก โดยส่วนมากจะเป็นเสาส่ีเหล่ียมลบมุม แปดเหล่ียม และเสา
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสประดับเสาครึ่งวงกลมท้ังส่ีด้าน แต่ในสมัยใต้การปกครองของอาณานิคมฝรั่งเศสจะเห็น
ได้ว่า มีการปรากฏขึ้นของเสาในลักษณะรูปแบบใหม่ในวงการช่างพระตะบองคือประเภทเสากลม ซึ่ง
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เสาประเภทนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนในสมัยใต้การปกครองสยาม ลักษณะรายละเอียดของเสาของกลุ่ม
พระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยใต้อาณานิคมฝรั่งเศสมีดังต่อไปนี้ 
 

เสาประธาน 

ส าหรับเสาประธานของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยใต้อาณานิคม
ฝรั่งเศสจะสังเกตได้ว่า มีท้ังงานท่ีสืบทอดมาจากรูปแบบเสาในสมัยใต้การปกครองสยามและเสาท่ีเป็น
รูปแบบใหม่ ลักษณะรูปแบบของเสาประธานของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัย
ใต้อาณานิคมฝรั่งเศสสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบด้วยกันคือ รูปแบบท่ี 1 เป็นเสาประเภทส่ีเหล่ียม
ย่อมุม รูปแบบท่ี 2 เป็นเสาส่ีเหล่ียมจัตุรัสประดับเสาครึ่งวงกลมท้ังส่ีด้าน และเสารูปแบบท่ี 3 เป็นเสา
ทรงกลม โดยลักษณะรายละเอียดของเสาแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้ 

เสารูปแบบที่ 1 เป็นเสาทรงส่ีเหล่ียมย่อมุมท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เสาประธานประเภทนี้ไม่มี
การสร้างเป็นฐานเพื่อรองรับเสาใดๆ ท้ังส้ิน ด้านบนของปลายเสามีการปรับตกแต่งเป็นบัวปลายเสาท่ี
มีลักษณะเป็นช้ันบัวหงายซ้อนกันถึง 2 ช้ัน โดยมีการวางพื้นท่ีระหว่างช้ันบัวหงายท้ัง 2  ช้ัน เสา
ประธานในลักษณะนี้มีปรากฏท่ีพระวิหารวัดโกร์เท่านั้น (ภาพที่ 100) การใช้เสาส่ีเหล่ียมย่อมุมเป็น
เสาประธานของอาคารไม่เคยปรากฏมาก่อนในสมัยใต้การปกครองสยาม ดังนั้นการใช้เสาส่ีเหล่ียมย่อ
มุมเป็นเสาประธานในเมืองพระตะบองเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใต้อาณานิคมฝรั่งเศส 

เสารูปแบบที่ 2 เป็นเสาประเภทส่ีเหล่ียมจัตุรัสประดับเสาครึ่งวงกลมท้ังส่ีด้าน ซึ่งเสา
ประเภทนี้เป็นงานท่ีสืบทอดมาจากสมัยใต้ปกครองสยาม โดยมีเสาประธานวัดช้างเผือกเป็นต้นแบบ 
เสาประเภทนี้มีลักษณะรูปทรงเดียวกันกับเสาประธานของวัดช้างเผือก ซึ่งประกอบไปด้วย มีลักษณะ
เป็นเสาส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละด้านของเสาประดับเป็นเสาครึ่งวงกลมนูนออกมาตลอดเสา 
จึงท าให้มองเห็นเหมือนเสาประธานนั้นมีลักษณะเป็นเสากลม เสาประธานต้ังอยู่บนฐานเสาท่ีย่อมุม
และประดับเป็นฐานบัวคว่ าบัวหงาย หรือเป็นฐานบัวลูกแก้วในทรงแปดเหล่ียม ซึ่งแตกต่างจากฐาน
เสาประธานพระอุโบสถวัดช้างเผือกท่ีเป็นฐานส่ีเหล่ียมกากบาท ส่วนด้านปลายเสาประดับเป็นบัวหัว
เสาท่ีมีลักษณะเป็นลูกแก้วล้อมรอบเสาครึ่งวงกลมท้ัง 4 ด้าน ถัดไปเป็นชุดฐานบัวหงายท่ีซ้อนช้ันกัน 
เสาประธานประเภทนี้มีพบท่ีพระวิหารวัดโสมนัสและพระอุโบสถวัดปนึว (ภาพที่ 101) 

รูปแบบที่ 3 เป็นเสาประเภททรงกลมท่ีมีขนาดกลาง ตรงบริเวณบัวเชิง เสามีการประดับ
ตกแต่งอย่างวิจิตรตามแบบบัวเชิงเสาและหัวเสาของศิลปะเขมรโบราณในสมัยเมืองพระนคร ซึ่งบัวเชิง
เสาประกอบไปด้วย ด้านล่างเป็นฐานหน้ากระดานรองรับด้วยลายลายไข่ปลาเรียงกันรอบเสาวงกลม 
ด้านบนเป็นฐานบัวคว่ าท่ีมีประดับลายเฟื่องอุบะท่ีประกอบด้วยแม่ลายกับลายเสรก ถัดจากฐานบัว
คว่ าเป็นช้ันลายดอกบัวตูมท่ีเรียงกันรอบเสา ด้านบนสุดของบัวเชิงเสามีการประดับเป็นลายใบไม้
สามเหล่ียมต้ังขึ้น  ส่วนบัวหัวของเสาประธานมีลักษณะเดียวกันกับบัวเชิงเสา ซึ่งเป็นการใช้บัวเชิงเสา
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ในลักษณะคว่ า โครงสร้างและองค์ประกอบของเสาประเภทนี้เป็นเสาท่ีได้รับอิทธิพลมาจากเสาศิลปะ
เขมรภาคกลาง โดยเฉพาะเสาประธานของพระวิหารในสมัยพระบาทพระสีสุวัตถ์ิท่ีนิยมใช้เสากลมเป็น
เสาประธาน ซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากเสาประธานพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามท่ีเป็น
พระวิหารท่ีสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ในเมืองพระตะบอง ส่วนในเรื่องการประดับ
ตกแต่งของบัวหัวเสาและเชิงเสาก็เป็นงานประดับท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรภาคกลางเช่นเดียวกัน 
เสาประธานประเภทนี้มีพบท่ีพระวิหารวัดโซร์ภี เพียงวัดเดียว (ภาพที่ 102) 

   
ภาพที่ 100: เสาประธานวัดโกร์ ภาพที่ 101: เสาประธานวัดโสมนัส ภาพที่ 102: เสาประธานวัดโซร์ภี 

      
 

เสาพาไล 

เสาพาไลของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสมี
ลักษณะรูปทรงท่ีหลากหลาย ส่วนมากเป็นงานท่ีสืบทอดมาจากรูปแบบเสาพาไลในสมัยใต้การ
ปกครองสยาม และเสาพาไลบางแห่งท่ีได้รับอิทธิพลมาจากเสาพาไลจากศิลปะเขมรภาคลางของ
กัมพูชา ลักษณะรูปแบบของเสาพาไลสามารถแบ่งออกได้ 4 รูปแบบด้วยกันคือ รูปแบบท่ี 1 เป็นกลุ่ม
เสาเหล่ียมลบมุม รูปแบบท่ี 2 เป็นเสาส่ีเหล่ียมจัตุรัสประดับเสาครึ่งวงกลมท้ังส่ีด้าน รูปแบบท่ี 3 เป็น
ประเภทเสาย่อมุม และรูปแบบท่ี 4 เป็นเสาทรงกลม โดยลักษณะรายละเอียดของเสาแต่ละประเภทมี
ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบที่ 1 เป็นเสาสี่เหลี่ยมลบมุม เสาประเภทนี้เป็นรูปแบบท่ีสืบทอดมาจากเสาพาไลของ
กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยใต้การปกครองสยาม เช่นเสาพาไลของพระ
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อุโบสถวัดส าโรงคนง เป็นต้น เสาส่ีเหล่ียมลบมุมนี้ได้รับรับความนิยมท าเป็นอย่างมาก ซึ่งมีลักษณะ
รายละเอียดได้แก่ เป็นเสาส่ีเหล่ียมต้ังอยู่บนฐานพาไล แต่ละมุมของเสาเป็นมุมลบเหล่ียม ซึ่งมีรูปทรง
เป็นค้ิวบัวเล็กน้อย ตรงบริเวณปลายเสาประดับเป็นบัวหัวเสาท่ีเป็นบัวหงายท่ีมีลักษณะเรียบง่าย แต่
รูปแบบเสาส่ีเหล่ียมลบมุมในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสมีพัฒนาการเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ท่ีแตกต่างจากเสา
ส่ีเหล่ียมลบมุมในสมัยใต้การปกครองสยามคือ มีการประดับเส้นลูกแก้วด้านใต้ของบัวเสาอีกที ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวเป็นการรับอิทธิพลจากอิทธิพลศิลปะตะวันตก เสาพาไลในรูปแบบนี้มีพบท่ีพระ
อุโบสถวัดพิพิทธาราม (ภาพที่ 103) พระวิหารวัดปลัด (ภาพที่ 104) พระอุโบสถวัดก็อนดาล (ภาพ
ที่ 105) และพระวิหารวัดโซร์ภี เป็นต้น 

   
ภาพที่ 103: เสาพาไลวัดพิพิทธาราม ภาพที่ 104: เสาพาไลวัดปลัด ภาพที่ 105: เสาพาไลวัดก็อนดาล 

  

ตามปลายเสาพาไลส่วนหนึ่งของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยอาณา
นิคมฝรั่งเศส ซึ่งเป็นต าแหน่งของคันทวยนั้น มีการประดับเป็นรูปครุฑยุดนาคแทน เป็นงานท่ีสืบทอด
มาจากครุฑยุคนาคท่ีเสาพาไลในสมัยใต้การปกครองสยามท่ีมีพระอุโบสถวัดช้างเผือกเป็นต้นแบบ การ
ประดับเหล่านี้ยังมีการท ามาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างท่ีพระอุโบสถวัดพิพิทธาราม (ภาพที่ 103) เป็นต้น 
นอกจากการประดับรูปครุฑยุคนาคในต าแหน่งคันทวยท่ีเป็นงานท่ีสืบทอดดังกล่าวแล้ว ยังมีการ
ประดับในลักษณะอีกแบบหนึ่งท่ีเป็นการประดับรูปครุฑในลักษณะท่ีลดรูปแบบ มีช่ือเรียกในวงการ
งานช่างเขมรว่า “ไอ-รา” (ឰោ) (ภาพที่ 106) ตัวอย่างเช่นท่ีพระวิหารวัดก็อนดาลและพระอุโบสถ
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วัดปนึว เป็นต้น ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะเขมรภาคกลางท่ีเริ่มเข้ามามีบทบาทใน
เมืองพระตะบองในเวลานั้น อย่างไรก็ตามคติการสร้างรูปไอราเพื่อประดับตามปลายเสาพาไลของพระ
วิหารและพระอุโบสถยังมีความหมายท่ีส่ือถึงตัวพระวิหารและพระอุโบสถเสมือนว่าก าลังลอยบนฟ้า 
ซึ่งหมายถึงสวรรค์นั่นเอง เนื่องจากในความเช่ือของชาวเขมร ครุฑเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนสวรรค์ 

 
ภาพที่ 106: ไอราท่ีพระวิหารวัดก็อนดาล 

รูปแบบที่ 2 คือกลุ่มเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสประดับเสาคร่ึงวงกลมทั้งสี่ด้าน ซึ่งเป็นเสาท่ีสืบทอด
มาจากเสาพาไลของพระอุโบสถวัดช้างเผือก ลักษณะเสาพาไลกลุ่มนี้มีรายละเอียดได้แก่ เป็นเสา
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสต้ังอยู่บนฐานพาไล แต่ละด้านของเสาประดับเป็นรูปเสาครึ่งวงกลม ด้านล่างของเสา
พาไลมีประดับเป็นบัวเชิงเสาท่ีเป็นบัวคว่ า ด้านบนของปลายเสามีประดับเป็นบัวหัวเสาท่ีประกอบไป
ด้วยเส้นลูกแก้วหนึ่งเส้นล้อมรอบเสาครึ่งวงกลมท้ัง 4 ด้าน ถัดจากลายลูกแก้วประดับเป็นชุดฐานบัว
หงายซ้อนกันสองช้ันในทรงกลม ซึ่งลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกับ
บัวหัวเสาของเสาพาไลพระอุโบสถวัดช้างเผือก โดยมีความแตกต่างกันเพียงแค่ไม่มีการประดับลาย
แบบใบอะแคนตัสระหว่างลายลูกแก้วกับบัวหงายเท่านั้น เสาพาไลในรูปแบบนี้พบท่ีพระวิหารวัด
โสมนัสเพียงแห่งเดียวเท่านั้น (ภาพที่ 107) 
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ภาพที่ 107: เสาพาไลพระวิหารวัดโสมนัส, ท่ีมาของภาพ อิสรชัย บูรณะอรรจน์ 

รูปแบบที่ 3 คือเสาพาไลแบบย่อมุม เสาชนิดนี้เป็นรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสมัยใต้การ
ปกครองฝรั่งเศส ซึ่งไม่มีการท ามาก่อนในสมัยใต้การปกครองสยาม เสาพาไลในลักษณะย่อมุมนี้
ปรากฏขึ้นท่ีพระอุโบสถวัดปนึวเพียงแห่งเดียว นอกจากนี้จะเห็นว่าเสาส่ีเหล่ียมย่อมุมท่ีพระอุโบสถนี้
ไม่มีการประดับตกแต่งบัวหัวเสาหรือเชิงเสาใดๆ ท้ังส้ิน แต่มีการประดับเป็นรูปครุฑในลักษณะท่ีลด
รูปแบบ ซึ่งมีช่ือเรียกในวงการงานช่างเขมรว่า “ไอ-รา”  (ภาพที่ 108) เช่นเดียวกันกับพระอุโบสถวัด
ก็อนดาล ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเข้ามาในเวลาใกล้เคียงกันนั่นเอง 
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ภาพที่ 108: รูปไอราเสาพาไลพระอุโบสถวัดปนึว 

รูปแบบที่ 4 คือเสากลม เสาประเภทนี้ได้รับอิทธิพลมาจากเสาพาไลของพระวิหารวัดวัดธรรม
นิมิตราชบุพาราม ซึ่งเป็นพระวิหารท่ีจัดอยู่ในรูปแบบพระวิหารท่ีสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระสี
สุวัตถิ์ แต่มีการประดับตกแต่งบนเสาท่ีแตกต่างกันออกไป ลักษณะการประดับตกแต่งเสาของกลุ่ม
พระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดมีลักษณะท่ีเรียบง่ายกว่าการประดับตกแต่งของเสาพาไลพระ
วิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพาราม โดยด้านล่างและด้านบนของเสาจะมีการประดับเป็นบัวเชิงเสาและบัว
หัวเสาท่ีเป็นฐานบัวท่ีเรียบง่ายหนึ่งช้ัน เสาพาไลในรูปแบบนี้มีพบท่ีพระวิหารวัดโกร์ (ภาพที่ 109)   
และพระอุโบสถวัดก็อนดึง (ภาพที่ 110) เป็นต้น 

  
ภาพที่ 109: เสาพาไลพระวิหารวัดโกร์ ภาพที่ 110: เสาพาไลพระอุโบสถวัดก็อนดึง 
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เสาอิง หรือเสาติดผนัง 

เสาอิงหรือเสาติดผนังของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดมีลักษณะค่อนข้าง
ตายตัว คือมีแบบแผนท่ีเป็นรูปเสาส่ีเหลียม ด้านบนท่ีเป็นปลายเสาจะมีการประดับท้ังเป็นบัวเสาและ
ไม่มีการการประดับใดๆ ท้ังส้ิน ซึ่งเป็นอิทธิพลท่ีสืบทอดมาจากเสาอิงหรือเสาติดผนังของกลุ่มพระ
อุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบในสมัยใต้การปกครองสยาม โดยลักษณะรูปแบบของเสาอิงหรือเสา
ติดผนังของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสมีลักษณะ
รายละเอียดดังต่อไปนี้ ด้านล่างของเสามีการประดับบัวตีนเสาท่ีเป็นฐานบัวคว่ าท่ีเรียบง่าย ด้านบนท่ี
เป็นปลายเสาประดับบัวหัวเสาท่ีมีลักษณะแบบตะวันตก โดยมีการประดับช้ันบัวหงาย 2 ช้ันท่ีมี
ระยะห่างจากกัน ช้ันบัวหงายข้างล่างมีเพียงช้ันเดียว ส่วนบัวหงายช้ันบนอาจจะมีถึง 2 ช้ัน ในระหว่าง
ช้ันบัวหงายนั้นจะมีการประดับลวดลายแบบตะวันตกท่ีเป็นลายแบบใบอะแคนตัส บัวหัวเสาแต่ละต้น
จะมีการเช่ือมต่อกันโดยใช้กระบวนลายเดียวกันกับบัวหัวเสา จึงท าให้เห็นว่า ด้านบนของผนังตัวเรือน
ของพระวิหารและอุโบสถมีการประดับบัวหัวเสาตลอดผนังด้านบน ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นงานท่ีรับ
อิทธิพลแบบศิลปะตะวันตกท่ีสืบทอดอีกทีมาจากบัวหัวเสาของพระอุโบสถวัดช้างเผือก ตัวอย่างเช่น 
เสาติดผนังของพระอุโบสถวัดพิพิทธาราม และพระวิหารวัดโสมนัส เป็นต้น (ภาพที่ 111) 

 
ภาพที่ 111: เสาติดผนังของพระอุโบสถวัดพิพิทธาราม 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเสาติดผนังท่ีมีการลดรูปแบบงานประดับตกแต่งท่ีเป็นลวดลายแบบ
ตะวันตก โดยมีเพียงแค่องค์ประกอบของบัวหัวเสาท่ีเป็นช้ันบัวหงายท่ีห่างกัน ช้ันและบัวหัวเสาแต่ละ
ต้นจะเช่ือมกันรอบตัวเรือนของผนัง ตัวอย่างเสาติดผนังของพระอุโบสถวัดปนึว และเสาติดผนังของ
พระอุโบสถวัดก็อนดาล เป็นต้น (ภาพที่ 112) อย่างไรก็ตามเสาติดผนังบางแห่งไม่มีการประดับ
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ตกแต่งเป็นบัวเสาใดๆ ท้ังส้ิน คือปล่อยให้ตรงบริเวณปลายเสาว่างเปลานั่นเอง ตัวอย่างเช่น เสาติด
ผนังของพระวิหารวัดปลัดและเสาติดผนังของพระวิหารวัดโซร์ภี เป็นต้น (ภาพที่ 113) 

  
ภาพที่ 112: เสาติดผนังของพระอุโบสถวัดปนึว ภาพที่ 113: เสาติดผนังพระวิหารวัดปลัด 

   

2.2.3 ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง 

ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของซุ้มประตูและหน้าต่างของกลุ่มพระวิหารและพระ
อุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยฝรั่งเศส ส่วนหนึ่งเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีได้รับการสืบทอดมา
จากงานศิลปกรรมสมัยใต้การปกครองสยาม และอีกส่วนหนึ่งเป็นรูปแบบศิลปกรรมท่ีได้ผสมผสานกับ
รูปแบบศิลปะที่เป็นอิทธิพลมาจากภาคกลางของกัมพูชา ซึ่งรูปแบบของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างของ
กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยฝรั่งเศสสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกันคือ 

- ซุ้มทรงแบบกรอบซุ้มที่สืบทอดมาจากสมัยใต้การปกครองสยาม 
- ซุ้มทรงแบบกรอบซุ้มอย่างเขมร 
- ซุ้มทรงแบบตะวันตก 
- ซุ้มทรงบันแถลง 
แบบที่ 1 เป็นซุ้มแบบกรอบซุ้มท่ีสืบทอดมาจากสมัยใต้การปกครองสยาม ซุ้มประเภทนี้มี

โครงสร้างและองค์ประกอบทางงานประดับตกแต่งเดียวกันกับซุ้มหน้าต่างของพระอุโบสถวัดสังแก ซึ่ง
มีลักษณะโครงสร้างได้แก่ กรอบวงกบจะเป็นงานปูนปั้นในทรงโค้งแหลมท่ีมีเสาประดับกรอบประตู -
เสาประดับกรอบหน้าต่างท่ีรองรับส่วนบนที่เป็นวงโค้ง (Arch) แบบตะวันตก ด้านนอกและด้านในของ
วงโค้งจะมีการประดับด้วยลวดลายต่างๆ ด้านในและด้านนอกของวงโค้งมีประดับเป็นภาพเล่าเรื่อง
พุทธประวัติ ชาดก รูปหน้ากาล และเทพเจ้าต่างๆ ในศาสนาฮินดู 
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ลวดลายประดับตกแต่งบนซุ้มแบบท่ี 1 สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ ลายประดับ
แบบใบอะแคนตัส และลายประดับแบบลายเขมร การประดับซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างท่ีเป็นลายแบบ
ใบอะแคนตัสในลักษณะท่ีพันกันอย่างต่อเนื่องต้ังขึ้นไปด้านบน จะพบท่ีพระอุโบสถวัดพิพิทธาราม ซึ่ง
ลายประเภทนี้ มักจะเป็นลายท่ีประดับคู่กับการประดับลายเรื่องพุทธประวัติและชาดก เช่น ซุ้มประตู
และซุ้มหน้าต่างท่ีวัดพิพิทธาราม เป็นต้น (ภาพที่ 114) ส่วนกลุ่มท่ี 2 เป็นรูปแบบลวดลายท่ีกลับไปใช้
ลายในศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร ซึ่งลายกลุ่มนี้จะประดับคู่กันรูปปูนปั้นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู 
หรือนางอัปสร เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างของพระอุโบสถวัดปนึวและพระอุโบสถ
วัดก็อนดาล เป็นต้น (ภาพที่ 115 และภาพที่ 116) 

 

   
ภาพที่ 114: ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างพระอุโบสถวัดพิพิทธาราม 
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ภาพที่ 115: ซุ้มประตูพระอุโบสถวัดปนึว ภาพที่ 116: ซุ้มหน้าต่างพระอุโบสถวัดก็อนดาล 

   
การกลับมานิยมใช้รูปแบบลวดลายท่ีเป็นลักษณะลายในสมัยเมืองพระนคร นั้น อาจ

สันนิษฐานได้ว่า น่าจะเป็นการรับกระแสความนิยมมาจากภาคกลางของกัมพูชา โดยในปีพ.ศ. 2460 
พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ได้ก่อตั้งโรงเรียนท่ีสอนในด้านศิลปะท่ีมีช่ือว่า “โรงเรียนรจนา” (โรงเรีย
ศิลปะแห่งกัมพูชา) ซึ่งมีช่ือเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า École des Arts cabodgiens144 การก่อต้ังโรงเรียง
ดังกล่าวนี้ มีการสนับสนุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสประจ าอินโดจีน โดยมี George Groslier เป็นผู้ช่วยใน
การจัดการก่อต้ังโรงเรียนนี้ หลักสูตรท่ีใช้ในการเรียนการสอนมีหลากหลายวิชาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานศิลปะได้แก่ วิชาแกะสลักไม้ วิชาช่างทอง วิชาเขียนภาพ วิชาตกแต่งอาคารประเพณี วิชาท า
หัวโขน วิชาทอผ้าไหม วิชานาฏศิลป์ วิชาดนตรี และโดยเฉพาะวิชาท าแม่พิมพ์ เป็นต้น145 ซึ่งการน า
เทคนิคของการท าแม่พิมพ์เข้ามาโดยชาวฝรั่งเศสนั้น ได้ท าให้งานช่างเขมรมีการเปล่ียนแปลงเป็นอย่าง
มาก หนึ่งในนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการกลับมาท าแม่พิมพ์เลียนแบบลายแบบศิลปะเขมรสมัยเมือง

                                         
144 S.M., Sisowath, Ordonnance royal du 14 décembre 1917, Cérémonie d’inauguration du Musee 

Albert Sarraut et de L’École des Arts cambodgiens, Imprimerie du Protectorat (Phnom Penh: 1920), 35.  
145 เปรียบ จันมารา, ประวัติโรงเรียนรจนา: มรดก 100 ปีแห่งศิลปะและวัฒนะธรรมเขมร (พนมเปญ: องค์การอุดงค์

, 2016), 20-35. (ត្ោប ចាន់ម៉ា រ៉ា , ប្រវត្ត ិសាលាររនា: ម្រត្ក១០០ឆ្ន ាំនៃ្ិល្បៈៃិងវរបធម៌្ខ្មែ រ (ភ្ន ំពេញ:  ងគការឧេុងគ , 2016), 20-35.) 
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พระนครและลายดังกล่าวได้รับความนิยมน ามาใช้ในงานประดับตกแต่งตามอาคารสถาปัตยกรรมเขมร
เป็นอย่างมากในสมัยนั้น 

หลังจากท่ีเมืองพระตะบองได้กลับเข้ามารวมกับกัมพูชา ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองพนมเปญ 
จึงท าให้กระแสความนิยมการใช้แม่พิมพ์ท่ีเลียนแบบลวดลาดศิลปะเขมรในสมัยเมืองพระนคร ได้
เผยแพร่เข้ามามีบทบาทในวงการของช่างพระตะบอง และได้รับความนิยมการท ามาอย่างต่อเนื่อง 
การท าแม่พิมพ์เลียนแบบลวดลายสมัยเมืองพระนครก็ได้น าไปใช้ในงานประดับตกแต่งส่วนอื่นๆ อีก
ด้วยเช่น ลายประดับหน้าบัน เป็นต้น ดังนั้นการใช้ลักษณะลายท่ีเป็นการเลียนแบบลวดลายศิลปะ
เขมรในสมัยเมืองพระนครนั้น จะเริ่มมีความนิยมต้ังแต่ปีพ.ศ. 2460 เป็นต้นมา ซึ่งช่วงเวลาท่ีลายนี้
น่าจะเข้ามาในเมืองพระตะบองนั้น น่าจะเข้ามาในระยะเวลาเดียวกันนี้หรืออาจจะหลังมาเล็กน้อย 

แบบที่ 2 เป็นซุ้มทรงแบบกรอบซุ้มอย่างเขมร ซึ่งซุ้มในลักษณะนี้มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับ
ซุ้มแบบกรอบซุ้มของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบท่ีมีระเบียงรอบ แต่การใช้ลวดลาย
ประดับตกแต่งมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน โดยซุ้มทรงแบบกรอบซุ้มอย่างเขมรมีลักษณะโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมได้แก่ กรอบวงกบเป็นงานปูนปั้นอยู่ในทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า บนกรอบวง
กบประดับด้วยลายกนกแบบเขมรสลับกับลายดอกส่ีกลีบ ด้านบนของกรอบวงกบประดับเป็นลายก้าน
ขดแบบเขมรท่ีออกมาจากหน้ากาลท่ีอยู่ตรงกลาง ด้านบนของหน้ากาลมีประดับเป็นรูปเทพพนมมือ 
ล้อมรอบรูปเทพพนมท่ีท าเป็นลายวงโค้งทรงแหลมท่ีประดับด้วยลายกนกแบบเขมร ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวนี้ชวนให้นึกถึงลักษณะรูปแบบของทับหลังในศิลปะบาปวน ซุ้มในลักษณะนี้มีปรากฏท่ีพระ
วิหารวัดโซร์ภี (หลังปัจจุบัน) (ภาพที่ 117) 
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ภาพที่ 117: ซุ้มประตูพระวิหารวัดโซร์ภ ี

แบบที่ 3 เป็นซุ้มทรงแบบตะวันตก เป็นซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างท่ีได้รับอิทธิพลแบบ
ตะวันตกอย่างเต็มท่ี ซึ่งประกอบไปด้วยรอบวงกบท่ีอยู่ในรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า แต่ละข้างของกรอบวง
กบประดับด้วยเสาประดับกรอบประตูและหน้าต่าง ด้านบนของเสารอบรับด้วยวงโค้ง (Arch) แบบ
ศิลปะตะวันตก ซุ้มประตูและหน้าต่างของกลุ่มนี้ไม่มีการประดับลวดลายใดๆ ท้ังส้ิน ซึ่งเข้าใจว่า
ลักษณะโครงสร้างของซุ้มประตูและหน้าต่างดังกล่าวนี้ เป็นการลดรูปของซุ้มประตูและหน้าต่างของ
พระอุโบสถวัดสังแก (ภาพท่ี 64) โดยไม่มีการประดับตกแต่งลวดลายใดๆ และเหลือเก็บไว้เพียงเสา
ประดับกรอบประตู-หน้าต่าง และส่วนสวนบนท่ีเป็นวงโค้งเท่านั้น ซึ่งเป็นความนิยมแบบศิลปะ
ตะวันตกอย่าแท้จริง ซุ้มในลักษณะนี้มีปรากฏท่ีพระวิหารวัดปลัด พระวิหารวัดโกร์ และพระอุโบสถวัด
ก็อนดึง เป็นต้น (ภาพที่ 118 และภาพที่ 119) 
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ภาพที่ 118: ซุ้มประตูพระวิหารวัดปลัด ภาพที่ 119: ซุ้มหน้าต่างพระวิหารวัดโกร์ 

         
แบบที่ 4 เป็นซุ้มทรงบันแถลง ซุ้มในลักษณะนี้เป็นการกลับไปเลียนแบบซุ้มประตูหน้าศิลปะ

เขมรสมัยเมืองพระนคร ซึ่งมีโครงสร้างและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมได้แก่ กรอบวงกบของซุ้ม
อยู่ในทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า บนกรอบวงกบมีประดับเป็นลายดอกล าดวนเรียงกันตลอดกรอบวงกบ 
ด้านข้างของกรอบวงกบประดับด้วยเสาประดับกรอบประตูและหน้าต่างท่ีมีประดับด้วยลายก้านขด
แบบเขมร เหนือกรอบวงกบเป็นยอดซุ้มท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับหน้าบันปราสาทในศิลปะเขมร ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ช่อฟ้า ใบระกาแบบกนกเขมร และนาคปลายหน้าบัน ตรงบริเวณหน้าบันมีประดับ
เป็นรูปเทพต่างๆ ซุ้มในลักษณะนี้มีปรากฏท่ีพระวิหารวัดโสมนัส เป็นต้น (ภาพที่ 120) การกลับมาใช้
ลักษณะหน้าบันในสมัยเมืองพระนครนั้น น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาท่ีฝรั่งเศสได้น าเทคนิคการท า
แม่พิมพ์เลียนแบบลายเขมรสมัยเมืองพระนครเมื่อปี 2460 แล้วต่อมาความนิยมนี้ก็ได้แพร่เข้ามาใน
บริเวณเมืองพระตะบอง เช่นเดียวกันกับกรณีของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างแบบท่ี 1 นั่นเอง ลักษณะท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของซุ้มบันแถลงของช่างพระตะบองคือการท าซุ้มเพียงซุ้มเดียวที่ไม่มีการซ้อนช้ันกัน ซึ่ง
แตกต่างจากซุ้มบันแถลงในศิลปะไทยท่ีนิยมสร้างเป็นซุ้มท่ีซ้อนช้ันกันเสมอ146 

                                         
146 สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของซุ้มประตู-หน้าต่างไทย, 170.  
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ภาพที่ 120: ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างพระวิหารวัดโสมนัส 

2.2.4 หน้าบัน 

หน้าบันของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสท่ีเมือง
พระตะบอง ส่วนหนึ่งเป็นงานท่ีสืบทอดมาจากสมัยใต้การปกครองสยาม ซึ่งเป็นงานไม้แกะสลัก
ประดับกระจก หรือเป็นงานปูนปั้นท่ีประดับกับพื้นท่ีเป็นเครื่องไม้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นงานก่ออิฐถือ
ปูนตามเทคนิคของตะวันตก จะเห็นได้ว่าในสมัยนี้ความนิยมหน้าบันท่ีเป็นงานไม้แกะสลักนั้นลดลง
เป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับหน้าบันมุขประเจิดท่ีเป็นงานเครื่องไม้ในสมัยใต้การปกครองสยาม แต่
อย่างไรก็ตามลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของหน้าบันมุขประเจิดในสมัย
อาณานิคมฝรั่งเศสก็ยังคงรักษาลักษณะเดิมไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย ตรงกลางหน้าบันจะมีประดับเป็น
รูปต่างๆ ท่ีล้อมรอบไปด้วยลายประดับเต็มพื้นท่ี ซึ่งลายดังกล่าวมีลักษณะ 2 ลักษณะแตกต่างกันคือ 
ลักษณะท่ี 1 เป็นลายแบบใบอะแคนตัส ซึ่งเป็นลายในศิลปะตะวันตกท่ีสืบทอดมาจากสมัยใต้การ
ปกครองสยาม ลายประเภทนี้มีปรากฏท่ีหน้าบันท่ีอุโบสถวัดก็อนดึง พระวิหารวัดปลัด พระวิหารวัด
โสมนัส พระวิหารวัดโซร์ภี และพระวิหารวัดโกร์ แบบท่ี 2 เป็นลักษณะลายท่ีเลียนแบบลวดลายใน
ศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร ซึ่งเป็นอิทธิพลการรับกระแสความนิยมมาจากศิลปะเขมรภาคกลางของ
กัมพูชา ลายประเภทนี้มีปรากฏท่ีหน้าบันท่ีอุโบสถวัดก็อนกาล พระอุโบสถวัดพิพิทธาราม และพระ
อุโบสถวัดปนึว 



  167 

ด้านล่างของขอบหน้าบันรองรับด้วยกระจังฐานพระ ท่ีประกอบด้วยลายกระจังปฏิญาณท่ี
เรียงกันเป็นแถวรองรับด้วยฐานหน้ากระดาน ซึ่งประดับด้วยลายดอกไม้ต่างๆ ด้านล่างสุดของกระจัง
ฐานพระประดับเป็นลายสาหร่ายรวงผ้ึง ส่ิงท่ีได้รับความนิยมมากขึ้นของหน้าบันที่มีมุขประเจิดในสมัย
อาณานิคมฝรั่งเศสคือการประดับรูปต่างๆ ท่ีเป็นครุฑยุดนาค หรือตัวละครในเรื่องรามเกียรต์ิใต้ส่วน
หน้าบันท่ียืนออกมาในท่าท่ีก าลังแบกหน้าบัน ลักษณะดังกล่าวไม่ได้รับความนิยมมากในสมัยใต้การ
ปกครองสยาม ซึ่งมีปรากฎเพียงท่ีพระวิหารวัดโกร์ (หลังเก่า) เท่านั้น ตรงกลางของหน้าบันมักจะนิยม
ประดับเป็นรูปเทพต่างๆท่ีสามารถจ าแนกได้ 3 ประเภทด้วยกันคือ 

ประเภทที่ 1 เป็นภาพเล่าเรื่องในพุทธศาสนา เช่นพุทธประวัติและเรื่องทศชาติดก เป็นต้น 
หน้าบันในกลุ่มนี้มีการรับความนิยมท าเป็นอย่างมาก ได้แก่หน้าบันด้านทิศตะวันออกและตะวันตก
ของพระวิหารวัดปลัด (ภาพที่ 121) หน้าบันด้านทิศตะวันออกและตะวันตกของพระวิหารวัดโสมนัส  
และหน้าบันด้านทิศตะวันออกและตะวันตกของพระอุโบสถวัดพิพิทธาราม (ภาพที่ 122) ซึ่งการน า
ภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติหรือชาดกมาประดับบนหน้าบันเป็นงานท่ีเกิดขึ้นครั้งแรกและไม่เคยปรากฏ
มาก่อนในสมัยใต้การปกครองสยาม 

การนิยมน าภาพเล่าเรื่องท่ีเป็นพุทธประวัติและเรื่องทศชาติดกมาประดับตรงบริเวณหน้าบัน
ของพระวิหารและพระอุโบสถในช่วงอาณานิคมฝรั่งเศสนั้น สามารถสันนิษฐานได้ 2 แนวความคิด
ด้วยกันคือ แนวความคิดแรกคือ น่าจะเกิดขึ้นเพราะดินแดนพระตะบองได้กลับไปอยู่ใต้การดูแลและ
ใต้อ านาจทางการเมืองของกัมพูชา และได้รับการดูแลอีกทอดหนึ่งจากเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส ดังนั้น
อ านาจทางการเมืองของสยามท่ีเคยมีต่อเมืองพระตะบองก็ได้สูญหายไป จึงท าให้ความนิยมประดับ
ตราสัญลักษณ์แทนพระองค์ของพระมหากษัตริย์สยามไม่มีการท าอีกต่อไป ส่วนแนวความคิดท่ีสอง 
คือการสร้างวัดในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส ผู้อุปถัมภ์มักจะเป็นชาวบ้านท่ัวไป ซึ่งส่วนมากจะเป็นพวก
พ่อค้าแม่ค้าในเมืองพระตะบอง ดังนั้นการออกแบบต่างๆ ก็จะขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้อุปถัมภ์ 
โดยชาวบ้านในเมืองพระตะบองจะมีศรัทธากับเรื่องพุทธประวัติและทศชาดกเป็นอย่างมาก เช่น 
เทศกาลจัดงานเทศน์มหาชาติ เป็นต้น เพื่อให้ตนเองได้รับอานิสงส์จากการฟังเทศน์และได้ไปถึง
นิพพานด้วย ดังนั้นการท่ีผู้อุปถัมภ์จะให้สร้างภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติหรือทศชาดก จึงเปรียบเสมือน
ว่าผู้อุปถัมภ์เหล่านั้นได้มาฟังเทศน์มหาชาดกนั่นเอง 
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ภาพที่ 121: ภาพเล่าเรื่องวิทูรชาดกที่หน้าบันด้านทิศตะวันออกของพระวิหารวัดปลัด 

 
ภาพที่ 122: ภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าออกบวช หน้าบันด้านทิศตะวันตก 

ของพระอุโบสถวัดพิพิทธาราม 
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ประเภทที่ 2 เป็นการประดับรูปท่ีมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ท่ีมีแรงบันดาลใจมาจาก
ศิลปะไทยและเข้ามามีบทบาทในเมืองพระตะบองในสมัยใต้การปกกรองสยามพร้อมกับการเข้ามาของ
อ านาจทางการเมืองสยาม แต่การประดับรูปท่ีมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ในช่วงอาณานิคมฝรั่งเศส
ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับทางการเมืองสยามใดๆ ท้ังส้ิน แต่มีความสัมพันธ์กับอ านาจทางการเมืองของ
กัมพูชามากกว่า รูปท่ีมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ท่ีน ามาประดับบนหน้าบันกลุ่มพระวิหารและพระ
อุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในช่วงนี้มี 2 แบบด้วยกันคือ แบบท่ี 1 เป็นรูปสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์กัมพูชา ตัวอย่างเช่น หน้าบันด้านทิศตะวันออกของพระวิหารวัดโซร์ภี ซึ่งมีลักษณะ
รายละเอียดได้แก่ ตรงกลางของตราสัญลักษณ์นั้นเป็นพานแว่นฟ้าท่ีรองรับกรอบส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีมี
ลักษณะคล้ายกับสมุดไทย ด้านบนกรอบส่ีเหล่ียมเป็นรูปมงกุฎท่ีครอบบนอุณาโลม ขนาบข้างของพาน
แว่นฟ้ามีประดับเป็นรูปฉัตร (ภาพที่ 123) ลักษณะของตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ปรากฏมาก่อนท่ีซุ้ม
ประตูของพระอุโบสถวัดสาราวันเดโชท่ีสร้างขึ้นเมือปีพ.ศ. 2461 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระสีสุ
วัตถิ์ ซึ่งเป็นวัดหลวงในเมืองพนมเปญ (ภาพที่ 81) ส่วนแบบท่ี 2 เป็นการประดับรูปสัญลักษณ์ท่ีมี
ความสัมพันธ์กับสถาบันสงฆ์ โดยรูปท่ีน ามาประดับบนหน้าบันกลุ่มหนึ่งเป็นรูปตาลปัตร ซึ่งเป็น
เครื่องใช้ของพระสงฆ์ในเวลาท าศาสนกิจและเป็นการใช้ส าหรับบ่งบอกถึงฐานันดรศักด์ิของพระสงฆ์
อีกด้วย การประดับรูปตาลปัตรนี้มีท่ีหน้าบันด้านทิศตะวันตกของพระวิหารวัดโซร์ภี (ภาพที่ 124) 
และหน้าบันด้านทิศตะวันออกและตะวันตกของพระวิหารวัดโกร์ (ภาพที่ 125) เป็นต้น ซึ่งการ
ประดับรูปตาลปัตรท่ีหน้าบันปรากฏท่ีหน้าบันพระอุโบสถของวัดสาราวันเดโชด้วยเช่นกัน (ภาพที่ 86) 

 
ภาพที่ 123: รูปตราสัญลักษณ์แทนพระองค์ของกษัตริย์กัมพูชาท่ีหน้าบันด้านทิศตะวันออกของพระวิหารวัดโซร์ภ ี
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ภาพที่ 124: หน้าบันด้านทิศตะวันตกของพระวิหารวัดโซร์ภ ี

 
ภาพที่ 125: หน้าบันด้านทิศตะวันออกของพระวิหารวัดโกร์ 

หลักฐานท่ีส าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงการเข้ามาของศิลปะภาคกลางของกัมพูชาในบริเวณเมือง
พระตะบองก็คือ การปรากฏขึ้นของส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นพระวิหารซึ่งมีลักษณะโครงสร้างเป็นอาคารท่ี
สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ (พ.ศ. 2447 – 2470) คือพระวิหารท่ีวัดธรรมนิมิตราชบุ
พาราม (ชาวบ้านเรียกว่า วัดป่าช้า) ซึ่งท่ีหน้าบันด้านทิศตะวันออกของงพระวิหารนี้มีประดับเป็นรูป



  171 

ตราสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ ส่วนหน้าบันด้านทิศตะวันตกประดับเป็นรูปตาลปัตร
ตรงกลางตราสัญลักษณ์แทนพระองค์ ดังนั้นการประดับรูปตราสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์และรูป
ท่ีส่ือถึงสถาบันสงฆ์นั้น จึงเป็นอิทธิพลท่ีมาจากอ านาจศูนย์กลางของกัมพูชา การท่ีพระวิหารวัดโซร์ภีมี
การประดับตราสัญลักษณ์พระมหากษัตริย์กัมพูชา และการประดับรูปตาลปัตรซึ่งมีนัยยะท่ีส่ือถึง
ฐานันดรของพระสงฆ์นั้นสันนิษฐานว่า น่าจะเกิดจากการท่ีเจ้าอาวาสวัดโซร์ภี ในเวลานั้น คือพระนาท
ทอง (កោង)  ได้รับการแต่งต้ังจากศูนย์กลางอ านาจของรัฐบาลให้เป็น พระธรรมจริยาพฤทธิ์หลังจาก
ท่ีเมืองพระตะบองได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชา147 การมีความสัมพันธ์อันดีกับศูนย์กลางอ านาจ
เช่นนี้ จึงท าให้ได้รับอิทธิพลศิลปะจากศูนย์กลางได้อย่างง่ายดาย 

ประเภทที่ 3 เป็นการกลับไปใช้แนวความคิดของการประดับตกแต่งในสมัยโบราณ คือสมัย
เมืองพระนคร ซึ่งเป็นการกลับมาประดับรูปเทพประจ าทิศตามหน้าบันของพระอุโบสถ แต่การวาง
ต าแหน่งของเทพประจ าทิศของช่างพระตะบองในช่วงเวลานี้ ดูเหมือนไม่ได้ตรงกับแบบแผนของเทพ
ประจ าทิศในคติของฮินดู โดยช่างได้วางต าแหน่งของเทพประจ าทิศสลับกัน ตัวอย่างเช่นท่ีหน้าบันด้าน
ทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดก็อนดาลประดับเป็นรูปพระวรุณทรงหงส์ ซึ่งพระวรุณเป็นเทพประจ า
ทิศตะวันตก (ภาพที่ 126)  ส่วนหน้าบันด้านทิศตะวันตกกลับมีการประดับรูปพระอินทร์ทรงช้าง 
ท้ังๆ ท่ีพระอินทร์เป็นเทพประจ าทิศตะวันออก (ภาพที่ 127) การวางต าแหน่งของเทพประจ าทิศสลับ
ต าแหน่งกันในลักษณะนี้ อาจสันนิษฐานได้ว่า ช่างอาจจะต้ังใจให้ด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถเป็น
ทางท่ีส าคัญเนื่องจากด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถเป็นแควสังแก ซึ่งเป็นทางคมนาคมหลักในสมัย
นั้น ดังนั้นการสลับรูปพระอินทร์มาประดับตรงด้านทิศตะวันตกนั้น อาจจะเป็นเจตนาของช่างเพื่อให้
ทิศตะวันตกเป็นทางเข้าส าคัญ ท่ีมีแควสังแกซึ่งเป็นทางคมนาคมหลักของเมืองพระตะบอง หรือในอีก
กรณีหนึ่งน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดของช่างเอง ท่ีไม่ได้เข้าใจในเรื่องเทพประจ าทิศ จึงท าให้ช่างว่าง
ต าแหน่งของเทพประจ าทิศผิดก็เป็นได้ นอกจากการกลับมาประดับรูปเทพประจ าทิศแล้วยังมีการ
กลับมาประดับรูปหน้ากาลและรูปเทพต่างๆตามแบบศิลปะในสมัยเมืองพระนครอีกด้วย ตัวอย่างเช่น
หน้าบันด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถวัดปนึว เป็นต้น การกลับมานิยมการประตามแบบศิลปะเขมร
โบราณในสมัยเมืองพระนครเป็นอิทธิพลศิลปะท่ีแพร่เข้ามาจากภาคกลางของกัมพูชา ท่ีมีการเปิด
โรงเรียนสอนด้านศิลปะท้ังเป็นศิลปะในสมัยเมืองพระนครและหลังเมืองพระนครในสมัย
พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ินั่นเอง 

                                         
147 TAUCH CHHUONG, Battambang During the Time of the Lard Governor, 172. 
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ภาพที่ 126: หน้าบันด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดก็อนดาล 

 
ภาพที่ 127: หน้าบันด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถวัดก็อนดาล 
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2.2.5 หลังคาและเคร่ืองล ายอง 

หลังคา 

รูปแบบโครงสร้างของหลังคากลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยอาณานิคม
ฝรั่งเศส มีลักษณะโครงสร้างแตกต่างเล็กน้อยจากลักษณะโครงสร้างหลังคาของกลุ่มพระวิหารและ
พระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยใต้การปกครองของสยาม ซึ่งรูปแบบโครงสร้างหลังคาท่ีสืบทอดมาใน
สมัยอาณานิคมฝรั่งได้แก่ โครงสร้างหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลา ซึ่งเป็นดินเผา 
หลังคาด้านบนเป็นทรงจ่ัวซ้อนกัน 2 ถึง 3 ช้ัน หลังคาด้านข้างแต่ละด้านท าเป็นตับซ้อนกัน 3 ตับ 
ตรงท่ีเป็นหลังปีกนกของระเบียงรอบและส่วนท่ีเป็นจ่ัวด้านบนมีการยกระดับพื้นให้ห่างจากกัน ท าให้
เห็นส่วนผนังของอาคารท่ีโผล่ออกมา ซึ่งเป็นลักษณะท่ีเป็นหลังคาประเภท “การยกคอสอง” และ
ตรงท่ียกคอสองนั้นมีการเจาะช่องระบายอากาศของอาคาร ด้านบนของหลังคามีการประดับตกแต่ง
องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเป็นเครื่องล ายอง อาทิ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

ลักษณะโครงสร้างหลังคาของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยอาณานิคม
ฝรั่งเศสท่ีมีความแตกต่างจากโครงสร้างหลังคาของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดใน
สมัยใต้การปกครองของสยามคือ การท าโครงสร้างหลังคาเพียงระนาบเดียวคลุมตัวอาคาร โดยท า
หลังคาปีกนกและหลังคากันสาดของระเบียงรอบต่อกันอย่างต่อเนื่อง ลักษณะของโครงสร้างหลังคา
ดังกล่าวเป็นรูปแบบท่ีเคยปรากฎมาแล้วในโครงสร้างหลังคาของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรง
แบบมีระเบียงรอบ ดังนั้นโครงสร้างหลังคาของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัย
อาณานิคมฝรั่งเศสเป็นรูปแบบท่ีผสมผสานจากโครงสร้างหลังคาของกลุ่มพระวิหารและอุโบสถท่ีมีมุข
ประเจิดในสมัยใต้การปกครองสยาม กับโครงสร้างหลังคาของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรง
แบบมีระเบียงรอบนั้นเอง ลักษณะโครงสร้างหลังคาดังกล่าวมีปรากฎท่ัวไปตามพระวิหารและพระ
อุโบสถท่ีมีมุขประเจิดเช่น พระอุโบสถวัดก็อนดาล พระวิหารวัดปลัด (ภาพที่ 128) พระอุโบสถ
วัดปนึว พระอุโบสถวัดก็อนดึง พระอุโบสถวัดพิพิทธาราม (ภาพที่ 129) พระวิหารวัดโสมนัส พระ
วิหารวัดโซร์ภี และพระวิหารวัดโกร์ (ภาพที่ 130) เป็นต้น 
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ภาพที่ 128: โครงสร้างหลงัคาของพระวิหารวัดปลัด 

 
ภาพที่ 129: โครงสร้างหลงัคาของพระอโุบสถวัดพิพิทธาราม 
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ภาพที่ 130: โครงสร้างหลงัคาของพระวิหารวัดโกร ์

อย่างไรก็ตามแม้ว่าโครงสร้างหลังคาของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัย
อาณานิคมฝรั่งเศสเป็นการผสมผสานกันอย่างไรก็ตาม แต่คติท่ีแสดงถึงการจ าลองส่วนตัวเรือนมาวาง
ซ้อนกัน ซึ่งมีความหมายถึงหลังคาช้ันซ้อนของปราสาทก็ยังคงรักษาเอาไว้เหมือนเดิม ตัวอย่างท่ีดีและ
ชัดเจนท่ีสุดท่ีส่ือถึงคติหลังคาของปราสาทคือ หลังคาของพระวิหารวัดโสมนัส เป็นต้น ซึ่งช่างพยายาม
แสดงให้เห็นถึงการจ าลองตัวเรือนวางซ้อนกัน โดยมีการท าให้มีหัวเสาตรงผนังท่ีโผล่ออกมาจากตัว
หลังคาช้ันล่างนั่นเอง (ภาพที่ 131) 

 
ภาพที่ 131: โครงสร้างหลงัคาของพระวิหารวัดโสมนัส 
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เคร่ืองล ายอง 

เครื่องล ายองของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในเมืองพระตะบองท่ีสร้างขึ้น
ในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส ปัจจุบันส่วนหนึ่งได้รับการท าขึ้นมาใหม่ แต่อีกจ านวนหนึ่งเป็นเครื่องล ายอง
ท่ียังคงรักษารูปแบบเดิมของตน พระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดท่ีมีเครื่องล ายองท่ีเป็น
ของใหม่มีเพียง 3 วัดเท่านั้นคือ เครื่องล ายองท่ีพระอุโบสถวัดพิพิทธาราม เครื่องล ายองท่ีพระอุโบสถ
วัดปนึวและเครื่องล ายองท่ีพระอุโบสถวัดก็อนดึง อย่างไรก็ตามเรื่องล ายองท่ีพระอุโบสถวัดพิพิ
ทธารามยังมีหลักฐานเอกสารท่ีเป็นภาพถ่ายเก่าเพื่อน ามาศึกษาได้ โดยจากข้อมูลทางภาคสนามและ
ข้อมูลเอกสารท่ีเป็นภาพถ่ายเก่าแสดงให้เห็นว่าลักษณะรูปแบบของเครื่องล ายองของกลุ่มพระอุโบสถ
ท่ีมีมุขประเจิดในเมืองพระตะบองท่ีสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส ส่วนหนึ่งเป็นงานสืบทอดมา
จากรูปแบบเครื่องล ายองในสมัยใต้การปกครองสยามและส่วนหนึ่งเป็นรูปแบบท่ีเกิดขึ้นใหม่ วัสดุการ
ก่อสร้างเครื่องล ายองเป็นงานท่ีท ามาจากปูน ซึ่งแตกต่างจากงานในสมัยใต้การปกครองสยามท่ีเป็น
เครื่องไม้ โดยองค์ประกอบของโครงสร้างของเครื่องล ายองประกอบไปด้วย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 
นาคสะดุ้ง งวงไอรา ลักษณะรูปแบบรายละเอียดของเครื่องล ายองในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบด้วยกันคือ 

รูปแบบที่ 1 เป็นเครื่องล ายองท่ีสืบทอดจากสมัยใต้การปกครองสยามประกอบไปด้วย หาง
หงส์ท าเป็นรูปนาคเศียรเดียวเปิดหรือปิดปาก บางครั้งเป็นรูปนาคหลายเศียรซ้อนทับกันหลายช้ัน
บรรจบด้วยเหงาหางหงส์ ถัดมาเป็นตัวล ายองท่ีเช่ือมต่อระหว่างหางหงส์กับช่อฟ้า ซึ่งด้านบนของตัว
ล ายองจะมีประดับด้วยใบระกาในรูปทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนต่อเรียงกันด้วยเส้นรอย บนล าตัว
ล ายองจะมีประดับด้วยลายเกล็ดเต็มพื้นท่ี ด้านบนสุดเหนืออกไก่ท าเป็นช่อฟ้า ซึ่งมีส่วนติดหลังคาเป็น
ลักษณะพุงนกกระจาบและด้านปลายงอนช้ีฟ้า ลักษณะดังกล่าวนี้ปรากฏท่ีพระวิหารวัดปลัด พระ
วิหารวัดโกร์ เป็นต้น (ภาพที่ 132 และภาพที่ 133) 
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ภาพที่ 132: เครื่องล ายองพระวิหารวัดปลัด 

 
ภาพที่ 133: เครื่องล ายองพระวิหารวัดโกร ์

เครื่องล ายองกลุ่มนี้ก็ยังมีวิวัฒนาการด้านรูปแบบของตน ท่ีท าให้มีความแตกต่างจากรูป
แบบเดิม ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเครื่องล ายองในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส ซึ่งกลุ่มเครื่อง
ล ายองเหล่านี้มีลักษณะรูปแบบโดยรวมเหมือนกับเครื่องล ายองท่ีสืบทอดสมัยใต้การปกครองสยามทุก
ประการ ส่ิงท่ีแตกต่างไปคือ การประดับลายเกล็ดบนตัวเครื่องล ายองเพียงแค่ครึ่งตัวล ายองและตัว
ล ายองอีกครึ่งหนึ่งปล่อยให้โล้งเรียบไม่มีการประดับใดๆ ท้ังส้ิน ซึ่งแต่เดิมเคยประดับเต็มพื้นท่ีของตัว
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ล ายอง เครื่องล ายองประเภทนี้ปรากฎท่ีพระวิหารวัดโสมนัส และพระอุโบสถวัดก็ อนดาล เป็นต้น 
(ภาพที่ 134 และภาพที่ 135) 

 
ภาพที่ 134: เครื่องล ายองพระวิหารวัดโสมนัส 

 
ภาพที่ 135: เครื่องล ายองพระอุโบสถวัดก็อนดาล 

แบบที่ 2 เป็นล ายองแบบพื้นบ้านท่ีมีการผสมผสานกับงานศิลปะแบบจีนเข้ามาปะปน
เล็กน้อย แต่รูปแบบโครงสร้างของเครื่องล ายองกลุ่มนี้มีลักษณะคล้ายกับแบบท่ี 2 ซึ่งประกอบไปด้วย 
หางหงส์ท าเป็นรูปนาคเศียรเดียวเปิดปากบรรจบด้วยเหงาหางหงส์ ถัดมาเป็นตัวล ายองท่ีเช่ือมต่อ
ระหว่างหางหงส์กับช่อฟ้า ซึ่งด้านบนของตัวล ายองจะมีประดับด้วยใบระกาคล้ายคลึงกับครีบนาคจีน
ต่อเรียงกัน บนล าตัวล ายองจะมีประดับด้วยลายเกล็ดเต็มพื้นท่ี ด้านบนสุดเหนืออกไก่ท าเป็นช่อฟ้า ซึ่ง
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มีส่วนติดหลังคาเป็นลักษณะพุงนกกระจาบและด้านปลายงอนช้ีฟ้า ลักษณะดังกล่าวนี้ปรากฏท่ีพระ
วิหารวัดโซร์ภี เป็นต้น (ภาพท่ี 136) 

 
ภาพที่ 136: เครื่องล ายองพระวิหารวัดโซร์ภ ี

2.3 สีมาและซุ้มสีมา 

ในช่วงอานิคมฝรั่งเศสสังเกตเห็นว่าการปักสีมามีความนิยมน้อยลง เนื่องจากธรรมเนียมการ
ปักสีมาได้เปล่ียนมาเป็นการฝังแทน หรือน าใบสีมานั้นไปฝังกับฐานของพระวิหารแทน ดังนั้นการท า
ซุ้มสีมาในระยะนี้มีความนิยมน้อยมาก จากการส ารวจภาคสนามและการรวบรวมเอกสารท่ีเป็น
ภาพถ่ายเก่าท าให้รู้ว่า การท าซุ้มสีมาในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสมีเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นคือ ซุ้มสีมา
แบบทรงเรือน ซึ่งการท าซุ้มสีมาทรงเรือนนี้ปรากฏท่ีพระอุโบสถวัดก็อนดาลเท่านั้น ส่วนบางวัดมีการ
ปักใบสีมาในลักษณะเป็นสีมานั่งแท่นหรือเป็นเป็นสีมาท่ีแปะติดกับฐานของพระอุโบสถ ซึ่งไม่มีการท า
ซุ้มครอบใดๆ ท้ังส้ิน กรณีสีมานั่งแท่นพบท่ีพระอุโบสถวัดพิพิทธาราม (ภาพที่ 137) และพระอุโบสถ
วัดก็อนดึง (ภาพที่ 138) ส่วนกรณีสีมาท่ีแปะติดกับฐานของพระอุโบสถมีพบท่ีพระอุโบสถวัดปนึว 
เป็นต้น 



  180 

 
ภาพที่ 137: แทนสีมารอบพระอุโบสถวัดพิพิทธาราม 

 

 
ภาพที่ 138: สีมาท่ีแปะบนฐานพระอุโบสถวัดปนึว 

ส าหรับซุ้มสีมาทรงเรือนท่ีพระอุโบสถวัดวัดก็อนดาลปัจจุบันได้ช ารุดเสียหายไปหมดแล้ว 
เนื่องจากมีการขยายต่อเติมโครงสร้างท่ีเป็นระเบียงรอบของพระอุโบสถเมื่อปีพ.ศ. 2482 อย่างไรก็
ตามยังคงเหลือหลักฐานท่ีส าคัญ ซึ่งเป็นภาพถ่ายเก่าของพระอุโบสถหลังเดิม ดังนั้นจึงสามารถน ามาใช้
ศึกษาถึงรูปแบบซุ้มสีมาทรงเรือนในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสได้ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของซุ้ม
สีมาทรงเรือนของพระอุโบสถวัดด็อนดาลมีลักษณะรายละเอียดได้แก่ ฐานของซุ้มสีมายกสูงจากพื้น 
ท าเป็นฐานกึ่งฐานบัวคว่ า-บัวหงาย ถัดมาเป็นตัวเรือนท่ีมีการเจาะช่องท้ัง 4 ด้าน ภายในเรือนเป็นท่ี
ประดิษฐานใบสีมา ด้านบนท่ีเป็นหลังคามีลักษณะเป็นทรงโค้งเหมือนกูบช้าง ด้านยอดมีลักษณะทรง
แหลม (ภาพที่ 139) ลักษณะรูปแบบดังกล่าวเป็นงานท่ีสืบทอดมาจากซุ้มสีมาของกลุ่มพระอุโบสถท่ี
สร้างขึ้นสมัยใต้การปกครองสยาม ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างซุ้มสีมาทรงเรือนกับซุ้มสีมาทรงกูบ
ช้าง โดยตัวฐานกับตัวเรือนได้ต้นแบบมาจากซุ้มสีมาทรงเรือนและส่วนหลังคาด้านบนที่มีลักษณะโค้งมี
ท่ีมาจากส่วนบนของซุ้มสีมาแบบกูบช้างนั่นเอง 
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ภาพที่ 139: ซุ้มสีมาของพระอุโบสถวัดก็อนดาลจากภาพถ่ายเก่า 

2.4 สรุป 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมโดยรวมของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมี
มุขประเจิดในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นงานสืบทอดมาจากโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมของพระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัยใต้การปกครองสยาม ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานท้ังท่ีเป็นกลุ่มอาคารท่ีมีมุขประเจิดและกลุ่มอาคารทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ ตัวอย่างเช่น
ส่วนท่ีเป็นฐานและตัวเรือนของอาคารเริ่มยกสูงขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะโครงสร้างของกลุ่มพระวิหารและ
พระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ ส่วนบนท่ีเป็นหลังคาทรงจ่ัวยังเป็นรูปแบบท่ีสืบมาจากกลุ่มพระ
วิหารและอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยใต้การปกครองสยาม เป็นต้น การผสมผสานนี้ยังปรากฏขึ้นใน
งานศิลปกรรมท่ีเป็นซุ้มสีมาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการรับรูปแบบโครงสร้างของเสาในสมัยใต้การ
ปกครองสยามมาใช้อย่างหลากหลายเกือบทุกแบบ นอกจากโครงสร้างดังกล่าวแล้วยังสืบทอดงาน
ประดับตกแต่งในสมัยใต้การปกครองสยามมาใช้อีกด้วย เช่น ความนิยมใช้ลายแบบใบอะแคนตัสมา
ประดับตามหน้าบันและซุ้มประตูและซุ้มหน้าหน้าต่าง การนิยมประดับลายท่ีต่อเนืองกันรอบด้านบน
ของผนังด้านนออกของพระอุโบสถ เป็นต้น 

การประดับตกแต่งตามหน้าบันของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถมี่มีมุขประเจิดในสมัย
อาณานิคมฝรั่งเศสมีพัฒนาการส าคัญท่ีเกิดขึ้นใหม่คือ การนิยมน าเรื่องราวท่ีเป็นพุทธประวัติและทศ
ชาดกมาใช้ในงานประดับตกแต่ง ซึ่งการประดับภาพเล่าเรื่องท่ีเป็นพุทธประวัติและทศชาดกนี้ไม่ได้รับ
ความนิยมในสมัยก่อนหน้านี้ การประดับตกแต่งในเชิงสัญลักษณ์ท่ีเคยมีในสมัยก่อนหน้าก็ไม่ได้
หมายถึงความหมายเดิมอีกต่อไป แต่เป็นการประดับตกแต่งในเชิงสัญลักษณ์ท่ีมีความหมายใหม่ 
เพียงแต่ใช้หลักเกณฑ์เดิมเท่านั้น 

ในช่วงสมัยใต้การปกครองของอาณานิคมฝรั่งเศส อิทธิพลศิลปะภาคกลางของกัมพูชาได้เข้า
มามีบทบาทเป็นอย่างมากในวงการงานช่างพระตะบอง ท้ังในเรื่องรูปแบบโครงสร้างของอาคารและ
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ท้ังในเรื่องงานประดับตกแต่ง ในสมัยนี้จะเห็นได้ว่ามีการใช้เสาในลักษณะทรงกลมมากยิ่งขึ้น หลังจาก
ท่ีมีการสร้างอาคารท่ีเป็นต้นแบบของศูนย์กลางอ านาจของกัมพูชาท่ีเมืองพระตะบอง เช่นท่ีวัดธรรม
นิมิตราชบุพาราม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเข้ามาของงานประดับแบบใหม่ท่ีได้รับการฟื้นฟูภายใน
ภาคกลางของกัมพูชา คือการกลับไปใช้ลายประดับตามแบบศิลปะเขมรโบราณสมัยเมืองพระนคร ซึ่ง
ได้รับการช่วยเหลือจากชาวฝรั่งเศสท่ีได้น าเทคนิคการท าแม่พิมพ์เข้ามาเผยแพร่ในวงการงานช่างของ
กัมพูชา จนท าให้มีการท าแม่พิมพ์เลียนแบบลวดลายจากปราสาทโบราณต่างๆ ในกัมพูชาและน า
ลวดลายเหล่านี้มาประดับตามอาคารในสมัยนั้น การประดับอย่างใหม่ก็ได้รับความนิยมในวงการงาน
ช่างพระตะบองเช่นกัน โดยส่วนมากจะนิยมน ามาประดับตามซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง และหน้าบันของ
อาคาร 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส
เป็นกลุ่มอาคารท่ีได้รับอิทธิพลงานศิลปกรรมท่ีต่อเนื่องมาจากงานศิลปกรรมในสมัยใต้การปกครอง
สยามและอิทธิพลศิลปกรรมท่ีได้รับมาจากศูนย์กลางของกัมพูชา การผสมผสานนี้ได้ท าให้รูปแบบพระ
วิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสท่ีเมืองพระตะบองมีความงดงามและมี
เอกลักษณ์เฉพาะของตน โดยรูปแบบดังกล่าวนี้ก็ได้กลายเป็นต้นแบบท่ีมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
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บทที่ 4 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
1. อิทธิพลงานศิลปกรรมภายนอกกับศิลปกรรมเมืองพระตะบอง 

จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า พระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้งในระหว่างปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 24 ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ในบริเวณเมืองพระตะบองเป็นงานศิลปกรรมท่ีมีความ
หลากหลายทางด้านรูปแบบ เนื่องจากพระวิหารและพระอุโบสถเหล่านี้ได้รับอิทธิพลรูปแบบและ
แนวความคิดมาจากศิลปะภายนอก อาทิ อิทธิพลจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลศิลปะเขมรจาก
ส่วนกลาง และอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก โดยช่างพระตะบองได้น าอิทธิพลดังกล่าวมาผสมผสานกับ
รูปแบบศิลปกรรมของช่างท้องถิ่นจนท าให้เกิดรูปแบบเฉพาะของพระวิหารและพระอุโบสถท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของสกุลช่างพระตะบอง ซึ่งการรับอิทธิพลจากศิลปกรรมภายนอกและรูปแบบงาน
ศิลปกรรมท้องถิ่นสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1.1. อิทธิพลศิลปะไทยประเพณ ี
 แผนผังของวัด 

งานศิลปกรรมไทยประเพณีได้ส่งอิทธิพลเข้ามาอย่างแพร่หลายในวงการงานช่างพระตะบอง
ท้ังส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและงานประดับตกแต่ง ซึ่งเข้ามาในช่วงท่ีเมือง
พระตะบองอยู่ใต้อ านาจทางการเมืองของสยาม ปัจจุบันปรากฏร่องรอยหลักฐานท่ีเป็นอิทธิพลศิลปะ
ไทยประเพณีต้ังแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 3) จนมาถึงรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) การรับอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี
สามารถสรุปได้ตามช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

ในช่วงแรกๆ จะเห็นได้ว่าการรับอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีของงานช่างเมืองพระตะบองนั้นมี
มาต้ังแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยมีอิทธิพลรูปแบบของงานศิลปะไทยประเพณีท้ังท่ีเป็น
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและงานประดับตกแต่ง หลักฐานงานศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นท่ียังลงเหลือในปัจจุบันท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนคือ ระบบการวางแผนผังพุทธาวาสตามแบบสมัย
รัชกาลท่ี 3 โดยรูปแบบแผนผังวัดตามแบบสมัยรัชกาลท่ี 3 ท่ีลงเหลือในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามี 2 
ลักษณะด้วยกันคือ ลักษณะท่ีหนึ่งเป็นการประดับเจดีย์คู่ท่ีเป็นเจดีย์ทรงเครื่องในบริเวณด้านหน้าพระ
วิหารและพระอุโบสถ ตัวอย่างเช่น แผนผังวัดกฺดุลโดนเตียวและแผนผังวัดแก้ว เป็นต้น ลักษณะท่ีสอง
เป็นการประดับเจดีย์ประจ ามุมท่ีเป็นเจดีย์ทรงเครื่องรอบพระวิหารและพระอุโบสถ ตัวอย่างเช่น 
แผนผังวัดโพธิ์เวียลและแผนผังวัดส าโรงคนง เป็นต้น ลักกษณะแผนผังวัดดังกล่าวได้เข้ามามีบทบาท
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และอิทธิพลต่อรูปแบบแผนผังวัดท้องถิ่นท่ีนิยมใช้เจดีย์ให้เป็นประธานของวัดหรือใช้ตัวพระวิหารหรือ
พระอุโบสถเพียงหลังเดียวให้เป็นประธานของโดยไม่มีการใช้ส่ิงก่อสร้างอื่นๆ และยังรวมถึงพัฒนาการ
ทางรูปแบบอย่างต่อเนื่องด้วย 

หลักฐานส าคัญท่ีสามารถน ามายืนยันถึงการรับอิทธิพลแผนผังวัดในสมัยรัชกาลท่ี 3 ได้อย่าง
ชัดเจนคือ การใช้รูปแบบของเจดีย์ทรงเครื่องแบบสมัยรัชกาลท่ี 3 ซึ่งถือว่าเป็นความนิยมอย่างมากใน
สมัยรัชกาลนี้ ซึ่งหลังจากรัชสมัยนี้ก็ไม่นิยมท าอีก โดยในสมัยรัชกาลท่ี 3 การใช้รูปแบบเจดีย์
ทรงเครื่องในองค์ประกอบแผนผังของวัดจะพบว่า มีการใช้ในลักษณะท่ีเป็นเจดีย์คู่และเจดีย์ประจ ามุม
ท้ัง 4 ตัวอย่างผังวัดท่ีมีเจดีย์คู่ท่ีเป็นเจดีย์ทรงเครื่องได้แก่ เจดีย์คู่ท่ีอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถวัดราช
โอรสารรามฯ เป็นต้น ส่วนการใช้เจดีย์ทรงเครื่องท่ีเป็นเจดีย์ประจ ามุมในสมัยรัชกาลท่ี 3 จะพบว่ามี
การท าหลายแห่งเช่น เจดีย์ประจ ามุมวัดราชสิทธารามฯ ผังวัดดุสิตาราม เป็นต้น การเข้ามาของระบบ
แผนผังในสมัยรัชกาลท่ี 3 ไม่ได้กลายมาเป็นความนิยมของช่างพระตะบองเสมอไป แต่ช่างพระตะบอง
จะเลือกเฉพาะรูปแบบท่ีสอดคล้องกับคติความเช่ือตนเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ระบบการใช้เจดีย์คู่ไว้
ด้านหน้าของพระวิหารหรือพระอุโบสถนั้น ได้รับความนิยมเพียงระยะเวลาส้ันๆในช่วงท่ีอิทธิพลสยาม
ยังมีต่อเมืองพระตะบอง โดยแผนผังดังกล่าวก็ได้หายไปในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส ซึ่งประการนี้มีความ
แตกต่างจากระบบการใช้เจดีย์ประจ ามุมท่ีได้เข้ามามีบทบาทในเมืองพระตะบองและได้รับความนิยม
ท าอย่างต่อเนื่องต้ังแต่สมัยภายใต้การปกครองสยามจนกระท่ังถึงสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส 

นอกจากการรับอิทธิพลการวางผังพุทธาวาสในสมัยรัชกาลท่ี 3 แล้วยังมีการรับอิทธิพลงาน
ศิลปกรรมในสมัยรัชกาลนี้ท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนคือ การท าซุ้มสีมาท่ีมีลักษณะเป็นทรงเรือนและซุ้มกูบ
ช้างท่ีเจาะช่องท้ังส่ีด้าน ซุ้มสีมาทรงเรือนเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไทยสมัยรัชกาลท่ี 3 ซึ่งมีพัฒนาการ
มาจากซุ้มสีมาทรงกูบช้างท่ีเจาะช่องเพียง 2 ช่อง ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซุ้มสีมาทรงเรือนได้มา
ปรากฏในเมืองพระตะบองต้ังแต่ช่วงแรกๆ ของการเข้ามาของอ านาจสยาม ตัวอย่างเช่น ซุ่มสีมาท่ีพระ
อุโบสถวัดโพธิ์เวียล (หลังเก่า) เป็นต้น และซุ้มสีมาเหล่านี้ก็ยังมีการท ามาท าจนถึงสมัยอาณานิคม
ฝรั่งเศสอีกด้วย ซุ้มสีมาอีกประเภทหนึ่งท่ีเป็นอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีสมัยรัชกาลท่ี 3 คือซุ้มสีมา
ประเภททรงกูบช้างท่ีมีเจาะช่องท้ัง 4 ด้าน ซึ่งซุ้มสีมาประเภทนี้ก็ได้พัฒนามาจากซุ้มสีมาแบบกูบช้าง
ในสมัยอยุธยาตอนปลายเช่นกัน การท าซุ้มสีมาทรงกูบช้างท่ีเจาะช่องท้ัง 4 ด้านท่ีเมืองพระตะบองจะ
พบท่ีพระอุโบสถวัดสังแก (หลังเก่า) เพียงแห่งเดียว ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะได้ต้นแบบมาจากซุ้มสีมาท่ี
วัดสระเกศฯท่ีกรุงเทพฯ นั้นเอง 

 ซุ้มสีมา 
การรับรูปแบบโครงสร้างของซุ้มสีมาตามแบบศิลปะไทยประเพณีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

นั้น ได้ท าให้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายในเมืองพระตะบองมีความหลากหลายทางด้าน
รูปแบบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการวางสีมาตามแบบท้องถิ่นมักจะนิยมการวางสีมาปักอยู่ติดพื้นรอบพระ
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อุโบสถ หรืออาจจะเป็นการวางบนแท่นสีมาท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าและต้ังอยู่รอบพระอุโบสถ การ
เข้ามาของระบบการวางสีมาภายในซุ้มท่ีมีลักษณะทรงเรือนหรือทรงคฤห์ หรือเป็นทรงกูบช้างท่ีเจาะ
ช่องท้ัง 4 ด้านนั้น ได้ท าให้รูปแบบของพระอุโบสถในเมืองพระตะบองมีความงดงามอีกแบบหนึ่งต่าง
จากศิลปกรรมเขมรภาคกลาง 

 รูปแบบอาคาร 
ลักษณะอาคารท่ีมีมุขประเจิดเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะไทยประเพณีท่ีมีมานานแล้ว 

ต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ตัวอย่างเช่น ศาลาการเปรียญท่ีวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี เป็น
ต้น ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล
ท่ี 4) มีความนิยมกลับมาท าอีกครั้ง ซึ่งการสร้างอาคารท่ีมีมุขประเจิดนั้นเป็นพระอุโบสถท่ีมีขนาดเล็ก 
ต้ังอยู่นอกเมืองหลวง ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถวัดกวิศารามท่ีจังหวัดลพบุรี แต่ในสมัยต่อมาการสร้าง
อาคารท่ีมีมุขประเจิดเริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ซึ่งเป็นการสร้างท่ีอยู่ในระดับช้ันเจ้านาย ตัวอย่างส าคัญของการสร้างอาคาร
มุขประเจิดในสมัยรัชกาลท่ี 5 คือพระท่ีนั่งราชณย์สภา ซึ่งสร้างขึ้นภายในพระบรมราชวังเมื่อพ.ศ. 
2440 เพื่อใช้เป็นท่ีประชุมปรึกษาราชการในขณะท่ีรัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาสยุโรป และอาคารมุข
ประเจิดท่ีส าคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 เช่นกันคือ พระท่ีนั่งทรงธรรมท่ีวัดเบญจม
บพิตรวนาราชวรวิหาร เป็นต้น ส่วนการเข้ามาของอาคารท่ีเป็นมุขประเจิดในเมืองพระตะบองเริ่มมี
แล้วตั้งแต่รัชกาลท่ี 5 หรืออาจจะเข้ามาในบริเวณนี้ก่อนสมัยรัชกาลท่ี 5 ก็เป็นได้ 

ลักษณะของอาคารมุขประเจิดท่ีเข้ามาในเมืองพระตะบองมีรูปแบบเดียวกันกับอาคารท่ีมีมุข
ประเจิดในศิลปะไทยประเพณีเกือบทุกประการได้แก่ เป็นองค์ประกอบท่ีมีลักษณะคล้ายกับมุขโถงท่ีมี
ขนาดเล็กยื่นออกมาจากส่วนบนของหลังคาตรงบริเวณหน้าบัน และรองรับด้วยเสาท่ีต้ังอยู่ตรงกับแนว
ผนังของอาคาร ภายในหน้าบันจะมีการประดับตกแต่งลายแกะสลักต่างๆ ส่ิงท่ีส าคัญคือมีการประดับ
ด้วยกระจังฐานพระต่อด้วยสาหร่ายรวงผ้ึง ซึ่งกระบวนการของการประดับตกแต่งเหล่านี้เป็นรูปแบบ
เฉพาะท่ีได้รับมาจากศิลปะไทยประเพณีอย่างชัดเจน การน าองค์ประกอบสถาปัตยกรรมท่ีมีมุข
ประเจิดมาใช้ในการสร้างพระวิหารและพระอุโบในเมืองพระตะบองท าให้ศิลปกรรมพระวิหารและ
พระอุโบสถท่ีเมืองพระตะบองมีความเป็นเอกลักษณ์ของตน ซึ่งแตกต่างจากศิลปกรรมพระวิหารและ
พระอุโบสถท่ีพบท่ัวไปในประเทศกัมพูชา 

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 อิทธิพลงานศิลปกรรมไทยประเพณีได้แพร่หลายเข้ามาอย่างมากในงาน
ช่างพระตะบอง ซึ่งสังเกตเห็นได้ว่าการรับอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีมีท้ังเป็นท่ีรูปแบบศิลปกรรมใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 และท่ีเป็นงานศิลปกรรมท่ีกลับไปเลียนแบบจากศิลปะก่อนสมัยรัชกาลท่ี 5 อีกด้วย 
คือศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั่นเอง บทบาทของงานศิลปกรรมไทยประเพณีในช่วงเวลานี้ ได้
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ปรับเปล่ียนลักษณะงานสถาปัตยกรรมในเมืองพระตะบองอย่างน่าสนใจ โดยการเข้ามาดังกล่าวมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีเข้ามามีบทบาทและสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือ เทคนิค 
การยกระดับของฐานและผนังของอาคาร เทคนิคการสร้างอาคารให้ยกสูงนั้นได้เข้ามาในเมืองพระ
ตะบองในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยเริ่มท่ีพระอุโบสถวัดสังแกและวัดกฺดุลโดนเตียว ซึ่งเริ่มมีการยกระดับ
ความสูงของฐานอาคารให้สูงขึ้น ซึ่งงานสถาปัตยกรรมในช่วงแรกๆ ของเมืองพระตะบองนิยมท าฐาน
เต้ียๆ ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถวัดโพธิ์เวียล และพระอุโบสถวัดส าโรงคนง เป็นต้น ต่อมาเทคนิคการยก
ฐานและผนังให้สูงขึ้นจะเริ่มเห็นได้ชัดเจนท่ีพระอุโบสถวัดช้างเผือก การท่ีช่างพระตะบองได้รับ
อิทธิพลขององค์ประกอบทางโครงสร้างอาคารจากศิลปะไทยประเพณีในช่วงนี้ ได้ท าให้โครงสร้างพระ
วิหารและพระอุโบสถท่ีเกิดขึ้นในช่วงนี้เริ่มมีการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก ซึ่งสังเกตได้ว่าโครงสร้าง
ของอาคารในส่วนท่ีเป็นฐานและผนังเริ่มมีความสูงมากขึ้น และลักษณะดังกล่าวก็ได้ส่งอิทธิพลอย่าง
ต่อเนื่องไปยังการสร้างพระวิหารและพระอุโบสถในสมัยใต้การปกครองของอาณานิคมฝรั่งเศสอีกด้วย 

 งานประดับตกแต่ง 
ในช่วงแรกๆ ของการรับอิทธิพลศิลปกรรมสยามเข้ามาในเมืองพระตะบออง รองร่อยอิทธิพล

ศิลปะไทยประเพณีตามความนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 3 อีกแบบหนึ่งท่ีปรากฏในงานประดับตกแต่งของ
วงการช่างพระตะบองคือ การประดับตกแต่งด้วยลายท่ีเรียกว่า “ลายอย่างเทศ หรือลายเทศ” ซึ่งเป็น
ประเภทลายใบไม้และดอกไม้ โดยตอกไม้ส่วนมากเป็นลายดอกโบต๋ัน และในระยะเวลาต่อมาจึงมีลาย
ดอกอื่นๆ รวมท้ังมีลายแบบตะวันตกเข้ามาปะปน ลายดังเกล่าถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของงานประดับ
ตกแต่งในศิลปะไทยประเพณีท่ีเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี 3 และสืบทอดอย่างต่อเนื่องมายังสมัย
รัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 การใช้ลายดอกโบต๋ันมาประดับตกแต่งบนสถาปัตยกรรม มักจะพบ
ประดับตามหน้าบันของพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด ตัวอย่างเช่นลายดอกโบต๋ันท่ีหน้าบัน
ของพะระอุโบสถวัดโพธิ์เวียล ลายดอกโบต๋ันท่ีหน้าบันพระอุโบสถวัดส าโรงคนงเป็นต้น แม้ว่าลายดอก
โบต๋ันเป็นลักษณะลายท่ีเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 3 แต่ลายดังกล่าวอาจจะเข้ามาแพร่หลายในเมืองพระ
ตะบองในสมัยรัชกาลหลังนี้ก็เป็นได้ โดเฉพาะในสมัยรัชกาลท่ี 5 เป็นต้น 

ลายดอกโบต๋ันอาจจะเข้ามาพร้อมกันกับโครงสร้างหลังคาท่ีมีลักษณะท่ีเป็นมุขประเจิด ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีเป็นอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี และมี
บทบาทเป็นอย่างมากในงานศิลปกรรมช่างพระตะบอง รูปแบบโครงสร้างหลังคามุขประเจิดเหล่านี้
เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีได้รับความนิยมมาต้ังแต่สมัยภายใต้การปกครองของสยาม และต่อมายัง
ได้ส่งอิทธิพลต่อยังงานสถาปัตยกรรมในสมัยภายใต้การปกครองของอาณานิคมฝรั่งเศสอีกด้วย เหตุนี้
จึงท าให้เห็นได้ว่าการสร้างพระวิหารและพระอุโบสถในเมืองพระตะบอง ส่วนมากเป็นอาคารท่ีมี
หลังคาท่ีมีมุขประเจิดนั่นเอง 
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ช่างพระตะบองยังรับอิทธิพลงานประดับตกแต่งจากศิลปะไทยประเพณีในสมัยรัชกาลท่ี 5 ซึ่ง
งานประดับตกแต่งเหล่านั้นได้แก่ การประดับซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างท่ีเป็น ซุ้มทรงกรอบซุ้ม ซึ่งเป็น
งานประดับท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลท่ี 3 จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 การเข้ามาของซุ้ ม
ประตูและหน้าต่างท่ีเป็นแบบซุ้มทรงกรอบซุ้มในเมืองพระตะบองนั้น มีความนิยมมากในกลุ่มพระ
วิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบเท่านั้น รูปแบบของซุ้มเหล่านี้ในระยะแรกจะมี
ลักษณะรูปแบบโดยรวมเหมือนกันกับลักษณะซุ้มทรงกรอบซุ้มในศิลปะไทยประเพณี ตัวอย่างเช่น ซุ้ม
ประตูและซุ้มหน้าต่างของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียวและพระวิหารวัดแก้ว เป็นต้น แต่ในระยะต่อมา
รูปแบบของซุ้มดังกล่าวก็ได้พัฒนาให้เป็นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างพระตะบองเอง ตัวอย่างซุ้มประตู
และซุ้มหน้าต่างพระอุโบสถวัดช้างเผือก เป็นต้น อิทธิพลของรูปแบบซุ้มประตูในศิลปะไทยถือว่า เป็น
พื้นฐานในการสร้างรูปแบบซุ้มประตูของช่างพระตะบองในสมัยต่อมา 

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ยังมีอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีในอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีบทบาทในวงการ
งานช่างพระตะบองโดยเฉพาะงานประดับตกแต่งคือ การประดับตราสัญลักษณ์แทนสถาบันกษัตริย์
สยาม ซึ่งเป็นการประดับท้ังท่ีเป็นรูปสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรี และท้ังท่ีเป็นตราสัญลักษณ์แทน
พระมหากษัตริย์ ในงานประดับตกแต่งตามพระวิหารและพระอุโบสถท่ีเมืองพระตะบองจะเห็นได้ว่า 
พระวิหารและพระอุโบสถจ านวนหนึ่งมีการน าตราสัญลักษณ์แทนราชวงศ์จักรีมาประดับตามหน้าบัน
หรือซุ้มประตูของพระอุโบสถและส่ิงก่อสร้างต่างๆ เช่นในกรณีของซุ้มจระน าท่ีพระอุโบสถวัดโพธิ์เวียล
และท่ีหน้าบันด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดกฺดุลโดนเตียว มีการประดับตราสัญลักษณ์ของ
ราชวงศ์จักรีท่ีเป็นรูปจักรกับรูปตรีศูล นอกจากมีการประดับตามพระอุโบสถแล้ว รูปตราสัญลักษณ์
ดังกล่าวยังพบตามหน้าบันของศาลาการเปรียญ เช่น หน้าบันของศาลาการเปรียญท่ีวัดก็อนดาล เป็น
ต้น ซึ่งการน ารูปตราสัญลักษณ์ราชวงศ์จักรีมาประดับบนสถาปัตยกรรมเริ่มเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 
เช่นท่ีหน้าบันพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท เป็นต้น ซึ่งการปรากฏขึ้นของตราสัญลักษณ์ราชวงศ์เป็นการ
ปรากฏขึน้พร้อมๆ กันกับการขยายอ านาจทางการเมืองของรัชกาลท่ี 5 นั่นเอง 

รูปสัญลักษณ์อีกประเภทหนึ่งท่ีได้ปรากฏในงานประดับตกแต่งของช่างพระตะบองด้วยคือ 
ตราอาร์มในสมัยรัชกาลท่ี 5 ตราอาร์มแผ่นดินนี้พบท่ีพระอุโบสถวัดช้างเผือกเพียงแห่งเดียว โดยมีการ
ประดับท้ังตรงบริเวณซุ้มจระน าของผนังสกัดหน้าและผนังสกัดหลังของพระอุโบสถ และตรงหน้าบัน
ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถ โดยการประดับตราอาร์มบนอาคาร
สถาปัตยกรรมเป็นอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีได้ส่งมายังเมืองพระตะบองในสมัย
การปกครองของรัชกาลท่ี 5 ซึ่งการเข้ามานี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับอ านาจทางการเมืองของผู้น า
มากกว่าท่ีช่างพระตะบองจะรับรูปแบบของงานศิลปกรรมจากกระเเสความนิยมในศิลปะไทยประเพณี 

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีงานศิลปกรรมท่ีเป็นพระวิหารและพระอุโบสถในเมืองพระตะบองยัง
ปรากฏร่องรอยศิลปกรรมไทยประเพณีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถ
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วัดช้างเผือกท่ีปรากฏร่องรอยศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้แก่ เทคนิคการใช้เสาท่ีมีขนาดไม่ใหญ่
มาก ซึ่งท าให้อาคารดูโปร่งไม่ทึบ การสร้างหลังคาท่ีมีลักษณะซับซ้อน งานประดับตกแต่งท่ีเป็นภาพ
เล่าเรื่องรามเกียรต์ิตามฐานพาไลของพระอุโบสถ ลักษณะเหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะของงานศิลปะไทย
ประเพณีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นท่ีส่งอิทธิพลมายังเมืองพระตะบอง โดยช่างพระตะบองน่าจะได้
แรงบันดาลใจจากการไปพบเห็นและน ามาเลียนแบบใหม่ตามความนิยมของตน ซึ่งท าให้งาน
ศิลปกรรมของพระวิหารและพระอุโบสถท่ีเมืองพระตะบองมีความหลากลาย 

1.2. อิทธิพลศิลปะเขมรจากส่วนกลาง 
อิทธิพลของงานศิลปกรรมเขมรภาคกลางท่ีส่งอิทธิพลเข้ามาในวงการงานช่างพระตะบอง 

โดยเฉพาะงานศิลปกรรมพระวิหารและพระอุโบสถนั้น น่าจะเริ่มเข้ามามีบทบาทต้ังแต่ปลายสมัย
ภายใต้การปกครองของสยาม ปรากฏหลักฐานงานศิลปกรรมเขมรภาคกลาง ในการก่อสร้างพระ
อุโบสถวัดช้างเผือกท่ีสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2447 ซึ่งเป็นวัดสุดท้ายท่ีสร้างขึ้นในสมัยภายใต้การปกครอง
สยาม งานศิลปกรรมของวัดดังกล่าวเป็นงานประดับตกแต่งท่ีเป็นคันทวยในลักษณะท่ีเป็นรูปครุฑ การ
ประดับคันทวยรูปครุฑตามเสาพาไลเป็นลักษณะเด่นของศิลปะเขมรภาคกลาง โดยจะพบการใช้ท้ังใน
พระบรมมหาราชวัง และตามบรรดาวัดหลวงต่างๆท่ีพระมหากษัตริย์ทรงสร้าง ตัวอย่างเช่น วัดหริรักษ์
ราชินี เป็นต้น ซึ่งคันทวยในลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ความนิยมในงานศิลปะไทยประเพณี 

ในระยะเวลาต่อมาหลังจากท่ีเมืองพระตะบองได้กลับมาผนวกเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับเขมร งาน
ศิลปกรรมเขมรจึงได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในเมืองนี้มากยิ่งขึ้น โดยพบการก่อสร้างพระวิหารตามแบบ
สถาปัตยกรรมอาคารของช่างเขมรภาคกลาง ตัวอย่างเช่น ท่ีพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพาราม เป็น
ต้น ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมส าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงการเข้ามาอย่าง เต็มท่ีของอิทธิพลศิลปกรรม
ภาคกลางของเขมร พระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพารามถือว่าเป็นวัดส าคัญท่ีเป็นหลักฐานของอิทธิพล
งานสถาปัตยกรรมภาคกลางท่ีมีอิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมในเมืองพระตะบอง จนท าให้รูปแบบของ
งานสถาปัตยกรรมท่ีพระตะบองมีการเปล่ียนแปลงท้ังด้านองค์ประกอบโครงสร้างและท้ังเป็นงาน
ประดับตกแต่งภายนอก โดยอิทธิพลศิลปกรรมส าคัญๆ ของเขมรภาคกลางท่ีเข้ามามีบทบาทในเมือง
พระตะบองมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โครงสร้างและองค์ประกอบส าคัญของงานศิลปกรรมเขมรภาคกลางท่ีถือว่าเป็นเอกลักษณ์
และส่งอิทธิพลมาในเมืองพระตะบองคือ โครงสร้างอาคารท่ีใช้ลักษณะเสาพาไลท่ีมีขนาดเล็ก ท่ี
ประดับคันทวยท่ีเป็นรูปครุฑหรือเป็นรูปกินรี ซึ่งเป็นโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมศิลปะเขมรภาค
กลางท่ีนิยมท าท่ัวไปในวงการช่างหลวงของเขมร ตัวอย่างเช่น โครงสร้างพระท่ีนั่งเทวาวินิจฉัยท่ีต้ังอยู่
ภายในพระบรมมหาราชวัง กรุงพนมเปญ เป็นต้น และก็พบได้ท่ัวไปตามพระวิหารและพระอุโบสถของ
เขมรภาคกกลาง ลักษณะดังกล่าวได้ปรากฏขึ้นครั้งแรกท่ีพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพาราม ซึ่งเป็น
พระวิหารท่ีสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมเขมรภาคกลาง ต่อมาโครงสร้างอาคารท่ีเป็นเสาพาไลขนาด
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เล็ก และประดับด้วยรูปคันทวยท่ีเป็นรูปครุฑนั้น ได้มาปรากฏตามกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมี
มุขประเจิดท่ีสร้างขึ้นสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส ประการนี้จึงท าให้ลักษณะพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมี
มุขประเจิดท่ีสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งกลุ่มหนึ่งท่ีมีเอกลักษณ์ของตน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตัวผนังของ
อาคารจะยกสูงและใช้เสาพาไลท่ีมีขนาดเล็กๆ ตามปลายเสาพาไลแต่ละต้นมีการประดับตกแต่งโดย
คันทวยที่เป็นรูปครุฑตามศิลปกรรมเขมรภาคกลาง ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถวัดพิพิทธาราม พระวิหาร
วัดโซร์ภี และพระอุโบสถวัดก็อนดาล เป็นต้น 

ในส่วนท่ีเป็นงานประดับตกแต่งบนสถาปัตยกรรมพระวิหารและพระอุโบสถท่ีเมืองพระ
ตะบองก็ได้รับอิทธิพลงานประดับตกแต่งจากศิลปะเขมรภาคกลางเช่นเดียวกัน ซึ่งงานประดับตกแต่ง
ท่ีส าคัญซึ่งท าให้มีการเปล่ียนแปลงความนิยมของงานประดับตกแต่งของงานช่างพระตะบองคือ การ
กลับไปใช้ลวดลายประดับท่ีเลียนแบบจากลายของศิลปะเขมรในสมัยเมืองพระนคร ซึ่งความนิยม
ลวดลายดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากท่ีอาณานิคมฝรั่งเศสได้สนับสนุนให้มีการก่อต้ังโรงเรียนศิลปะแห่ง
กัมพูชาเมื่อปีพ.ศ. 2460 การก่อต้ังโรงเรียนนี้จึงท าให้มีการกลับไปเลียนแบบงานศิลปกรรมเขมรสมัย
โบราณเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นกระแสความนิยมของช่างในช่วงเวลานั้นจนมาถึงปัจจุบัน ส่วนใน
งานประดับตกแต่งบนสถาปัตยกรรมของช่างพระตะบองก็ได้รับอิทธิพลกระแสความนิยมนี้
เช่นเดียวกัน โดยการใช้ลายแบบศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนครประดับตามซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง
ของพระวิหารและพระอุโบสถ ตัวอย่างเช่น ซุ้มหน้าต่างและซุ้มประตูท่ีพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุ
พาราม พระอุโบสถวัดปนึว พระวิหารวัดโสมนัส พระวิหารวัดโซร์ภี และพระอุโบสถวัดก็อนดาล เป็น
ต้น นอกจากใช้ประดับตามซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างของพระวิหารและพระอุโบสถแล้ว ยังน าไปใช้
ประดับเป็นลายประกอบตามหน้าบันของพระวิหารและพระอุโบสถอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ท่ีหน้าบัน
ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของพระอุโบสถวัดก็อนดาล หน้าบันด้านทิศตะวันออกและตะวันตกของ
พระอุโบสถวัดพิพิทธาราม เป็นต้น 

อิทธิพลงานประดับตกแต่งของศิลปะเขมรภาคกลางอีกประเด็นหนึ่ง ท่ีเข้ามามีบทบาทแทน
งานประดับตกแต่งของงานศิลปะไทยคือ การใช้ตราสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์ของกัมพูชาและ
การใช้รูปสัญลักษณ์แทนสถาบันสงฆ์ของกัมพูชา ซึ่งการประดับตราสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์
ของกัมพูชาบนงานสถาปัตยกรรมเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองพระตะบองท่ีหน้าบันด้านทิศตะวันออก
ของพระวิหารวัดธรรมนิมิตราชบุพาราม และการประดับรูปสัญลักษณ์แทนสถาบันสงฆ์นั้นก็เกิดขึ้น
ครั้งแรกท่ีวัดนี้เช่นเดียวกัน คือตรงหน้าบันด้านทิศตะวันตกของพระวิหาร ต่อมาการประดับตกแต่งใน
ลักษณะนี้ได้แพร่หลายในเมืองพระตะบอง และมีการน ามาใช้ประดับตามหน้าบันของกลุ่มพระวิหาร
และพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดท่ีสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส ตัวอย่างเช่น ท่ีหน้าบันด้านทิศ
ตะวันออกของ พระหารวัดโซร์ภีมีการประดับเป็นรูปตราสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์ของกัมพูชา
และท่ีหน้าบันด้านทิศตะวันตกของพระวิหารนี้ประดับเป็นรูปตาลปัตร ซึ่งเป็นเครื่องหมายท่ีแสดงถึง
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บรรดาศักด์ิของพระสงฆ์ การประดับรูปตาลปัตรท่ีหน้าบันนั้นยังปรากฏท่ีหน้าบันด้านทิศตะวันออก
และด้านทิศตะวันตกของพระวิหารวัดโกร์ ด้วยเช่นกัน 

1.3. อิทธิพลศิลปะตะวันตก 
อิทธิพลศิลปะตะวันตกท่ีมีต่องานศิลปกรรมพระวิหารและพระอุโบสถท่ีเมืองพระตะบอง

ส่วนมากเป็นงานประดับตกแต่ง ซึ่งเริ่มมีอิทธิพลมาแล้วต้ังแต่สมัยภายใต้การปกครองสยาม และสืบ
ทอดอย่างต่อเนื่องมายังสมัยภายใต้การปกครองฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามแม้ว่าการรับอิทธิพลศิลปะ
ตะวันตกส่วนมากจะเป็นงานประดับตกแต่ง แต่ก็ยังปรากฏอิทธิศิลปะตะวันตกในโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมอีกเช่นกัน โดยจะพบต้ังแต่สมัยท่ีพระตะบองอยู่ภายใต้การปกครองสยามจนกระท่ังถึง
สมัยภายใต้การปกครองฝรั่งเศส 

อิทธิพลศิลปะตะวันตกเริ่มส่งเข้ามาเมืองพระตะบองครั้งแรกในช่วงท่ีพระตะบองอยู่ใต้การ
ปกครองของสยาม โดยปรากฏในโครงสร้างของอาคารใช้ฐานท่ีมีลักษณะเป็นฐานแบบศิลปะตะวันตก 
ตัวอย่างเช่น ฐานเรือนของพระอุโบสถวัดโพธิ์เวียล (หลังเก่า) เป็นต้น การใช้ฐานในลักษณะตามแบบ
ศิลปะนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนกลายเป็นรูปแบบท่ีตายตัวของฐานพาไลในสมัยต่อมา ซึ่ง
บรรดาพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสส่วนใหญ่นิยมท าฐานเรือน
ตามแบบตะวันตกท้ังส้ิน ตัวอย่างเช่น ฐานเรือนท่ีพระอุโบสถวัดปนึว ฐานเรือนท่ีพระอุโบสถวัดพิพิ
ทธาราม และฐานเรือนท่ีพระอุโบสถวัดก็อนดึง เป็นต้น 

ลักษณะโครงสร้างท่ีเป็นอิทธิพลศิลปะตะวันตกอีกประการหนึ่งคือ การใช้เสาเพื่อรับน้ าหนัก
ของส่วนบนของอาคารท่ีรู้จักกันในช่ือว่า เสาคอรินเธียน เสาประเภทนี้ได้เริ่มน ามาใช้ในเมืองพระ
ตะบองครั้งแรกที่พระอุโบสถวัดสังแก โดยใช้เป็นเสาประธานของพระอุโบสถ ต่อมาเสาดังกล่าวก็ได้ส่ง
อิทธิพลมายังเสาพาไลของพระอุโบสถวัดช้างเผือก และได้สืบทอดมายังเสาพาไลของพระวิหารวัด
โสมนัสท่ีสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามเสาในลักษณะนี้ได้รับความนิยมไม่มากนัก
และในสมัยต่อมาก็ไม่ได้รับความนิยมท าอีกต่อไป  นอกจากนี้โครงสร้างของซุ้มหน้าต่างของพระวิหาร
และพระอุโบสถก็ปรากฏอิทธิพลศิลปะตะวันตกเช่นกัน โดยนิยมสร้างซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างใน
ลักษณะเป็นวงโค้ง (Arch) ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถท่ีวัดช้างเผือก เป็นต้น ซึ่งต่อมาในสมัยอาณานิคม
ฝรั่งเศสมีการประดับเพียงแถบวงโค้งประดับเหนือกรอบประตูและหน้าต่างเท่านั้น 

การรับอิทธิพลศิลปะตะวันตกท่ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมากกว่าโครงสร้างและองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมคือ การรับอิทธิพลงานประดับตกแต่งอาคารตามแบบศิลปะตะวันตก ซึ่งจะพบว่ามี
การใช้ลวดลายประดับตกแต่งอาคารต้ังแต่สมัยภายใต้การปกครองสยามจนถึงสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส 
การประดับเหล่านั้นเป็นการประดับลายอย่างเทศท่ีเรียกว่า ลายแบบใบอะแคนตัส โดยปรากฏตาม
หน้าบันของพระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในสมัยท่ีอยู่ภายใต้การปกครองสยามท้ังกลุ่มพระ
วิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิด กลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถทรงโรงแบบมีระเบียงรอบ และ
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กลุ่มพระอุโบสถจ่ัวเปิด  ลายแบบใบอะแคนตัสมักจะน าไปประดับตามหน้าบัน ซุ้มประตูและซุ้ม
หน้าต่างของอาคาร โดยในสมัยภายใต้การปกครองของสยามลายใบอะแคนตัสเป็นลายท่ีได้รับความ
นิยมมากท่ีสุดในการประดับตกแต่ง แต่ในระยะเวลาต่อมาคือในสมัยท่ีเมืองพระตะบองอยู่ภายใต้การ
ปกครองของฝรั่งเศส ลายใบอะแคนตัสได้ลดบทบาทในงานประดับตกแต่งลง ซึ่งปรากฏการใช้งาน
ตามพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดท่ีสร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเพียงจ านวนหนึ่งเท่านั้น เหตุผล
ท่ีท าให้การใช้ลายแบบใบอะแคนตัสในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสมีการน าใช้ในงานประดับตกแต่งน้อยลง
คือ การเข้ามาของงานประดับตกแต่งแบบใหม่ท่ีเป็นการเลียนแบบลายในศิลปะเขมรสมัยเมืองพระ
นครนั่นเอง ซึ่งเป็นการฟื้นฟูและสนับสนุนโดยรัฐบาลฝรั่งเศส ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความนิยมของการใช้
ลายแบบตะวันตกได้รับความมากท่ีสุดเพียงในช่วงท่ีพระตะบองอยู่ภายใต้การปกครองสยาม และ
ความนิยมการใช้ลายดังกล่าวได้ลดลงหลังจากท่ีเมืองพระตะบองกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชา 

1.4. ศิลปกรรมของสกุลช่างพระตะบอง 
จากการศึกษาท่ีผ่านมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า งานศิลปกรรมพระวิหารและพระอุโบสถท่ีเมือง

พระตะบองต้ังแต่ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นงานท่ีผสมผสานจาก
อิทธิพลศิลปะภายนอก อาทิ งานศิลปกรรมไทยประเพณี งานศิลปกรรมเขมรภาคกลาง และงาน
ศิลปกรรมแบบตะวันตก การผสมผสานดังกล่าวท าให้เกิดรูปแบบศิลปกรรมใหม่ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตนซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น งานสกุลช่างพระตะบอง อย่างไรก็ตามลักษณะเฉพาะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
สกุลช่างพระตะบองท่ีเป็นปรากฏในงานสถาปัตยกรรมพระวิหารและพระอุโบสถในเมืองพระตะบอง
นั้น มีความแตกต่างจากศิลปกรรมภายนอกดังต่อไปนี้ 

ลักษณะท่ีเป็นงานดังเดิมของช่างพระตะบองคือ การสร้างพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีผนัง
ในลักษณะเต้ียๆ ไม่ยกฐานสูง ซึ่งแตกต่างจากศิลปะไทยท่ีนิยมสร้างอาคารท่ีมีฐานยกสูง รูปแบบการ
สร้างอาคารท่ีมีฐานเต้ียๆ จะปรากฏขึ้นครั้งแรกในพระวิหารและพระอุโบสถท่ีมีมุขประเจิดท่ีสร้างขึ้น
ในสมัยภายใต้การปกตรองของสยาม เช่นพระอุโบสถวัดส าโรงคนง พระอุโบสถวัดโซรภี (หลังเก่า) เป็น
ต้น การนิยมสร้างอาคารท่ีมีฐานเต้ียๆ คงสืบทอดอย่างต่อเนื่องมายังสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส แต่ส่ิงท่ีได้
เปล่ียนแปลงไปคือการท าผนังของอาคารให้มีความสูงมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถวัดก็อนดึง 
และพระวิหารวัดปลัด เป็นต้น 

งานศิลปกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างพระตะบองอีกลักษณะหนึ่งคือ การออกแบบมุข
ประเจิดให้เป็นเอกลักษณ์ของตน ดังท่ีได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า ลักษณะรูปแบบหลังคาท่ีมีมุขประเจิด
เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไทยประเพณีท่ีช่างพระตะบองได้รับมาใช้ โดยช่างพระตะบองได้ออกแบบ
เพิ่มเติมตามความเห็นชอบของตนจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคือ การประดับประติมากรรมในรูป
ต่างๆ ตรงช่องว่างระหว่างหน้าบันและหลังคาเพื่อแบกตัวหน้าบัน โดยปรากฏการสร้างครั้งแรกในสมัย
ใต้การปกครองสยามท่ีหน้าบันพระวิหารวัดโกร์ (หลังเก่า) และต่อมาในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสท่ีหน้า
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บันพระอุโบสถวัดพิพิทธาราม หน้าบันพระอุโบสถวัดก็อนดึง และหน้าบันพระวิหารวัดปลัด เป็นต้น 
ประการนี้จึงท าให้สามารถเห็นความแตกต่างกับมุขประเจิดในศิลปะไทยประเพณี ซึ่งนิยมปล่อยให้
พื้นท่ีด้านล่างของหน้าบันที่มุขประเจิดว่างเปล่า โดยประดับเพียงแค่ลายสาหร่ายรวงผ้ึงเท่านั้น 

ลักษณะอีกประการหนึ่งท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสกุลช่างพระตะบองคือ การนิยมสร้าง
หลังคาของอาคารให้ยกคอสอง ซึ่งเป็นการเว้นช่องว่างระหว่างหลังคาท่ีเป็นจ่ัวกับหลังคากันสาดและ
หลังคาปีกนก รูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบตายตัว ซึ่งปรากฏตามพระวิหารและพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้น
ในสมัยอยู่ภายใต้การปกครองสยาม และสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีการใช้หลังคาปีกนก
และหลังคากันสาดในระนาบโดยไม่มีการยกพื้นของหลังคา คลุมรอบตัวหลังคาทรงจ่ัว ลักษณะหลังคา
ดังกล่าวจะพบต้ังแต่ในสมัยท่ีอยู่ใต้การปกครองของสยาม แต่จะพบเฉพาะกลุ่มอาคารทรงโรงแบบมี
ระเบียงรอบเท่านั้น แต่ต่อมาในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสลักษณะหลังคาดังกล่าว จึงกลายเป็นลักษณะ
หลังคาอาคาร ท่ัวไป ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในรูปแบบหนึ่งของสกุลช่างพระตะบอง 

ในองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอีกประการหนึ่งท่ีถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสกุลช่าง
พระตะบองคือ การประดับเครื่องล ายองท่ีมีรูปแบบตามแบบฉบับท้องถิ่น โดยลักษณะเครื่องล ายอง
ของช่างพระตะบองจะมีหางหงส์ในลักษณะเป็นรูปเศียรนาคเศียรเดียว ตัวใบระกาจะมีลักษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมขนมเบียกปูนต่างจากใบระกาในศิลปะไทยประเพณีหรือเขมรภาคกลางท่ีเป็นทรงสามเหล่ียม
ปลายงอน (สะบัด) ซึ่งลักษณะดังกล่าวได้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในสมัยภายใต้การปกครองสยามท่ีพระ
วิหารวัดแก้ว และลักษณะดังกล่าวก็ได้สืบทอดอย่างต่อเนื่องมายังพระวิหารและพระอุโบสถในสมัย
อาณานิคมฝรั่งเศสด้วย แต่ในสมัยอานิคมฝรั่งเศสมีลักษณะโดดเด่นประการหนึ่งเพิ่มขึ้นคือ ตัวของ
ล ายองจะมีการประดับเป็นลายเกล็ดปลาเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของตัวล ายองเท่านั้น จึงยิ่งท าให้เครื่อง
ล ายองในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสกุลช่างพระตะบองท่ีชัดเจนอีกอย่างหนึ่ง 

ส่วนในงานประดับตกแต่งของสถาปัตยกรรมพระวิหารและพระอุโบสถก็จะเห็นได้ว่า เป็นการ
ผสมผสานรูปแบบศิลปกรรมจากหลายแห่งเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามงานประดับดับตกแต่งของ
ช่างพระตะบองก็ยังคงแสดงให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของช่างอย่างชัดเจนเช่นกัน ตัวอย่างการ
ออกแบบงานประดับตกแต่งของช่างพระตะบองท่ีหน้าบันด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดส าโรง-
ใน เป็นการออกแบบตามความคิดและความเห็นชอบของช่างโดยช่างได้แกะสลักรูปผ้าผูกรั้วเป็น
ประธานของลาย ซึ่งช่างไม่ได้ยึดถือรูปแบบตรงๆ จากศิลปะตะวันตก แม้ว่าภายในหน้าบันมีการใช้
ลวดลายประดับตกแต่งตามแบบตะวันตกก็ตาม ประการนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอิสระของช่าง
ในการออกแบบ ตัวอย่างท่ีส าคัญอีกอันหนึ่งท่ียืนยันถึงความเป็นอิสระในการออกแบบงานประดับ
ตกแต่งของช่างพระตะบองคือ งานประดับตกแต่งท่ีเป็นภาพเล่าเรื่องท่ีฐานเรือนของพระอุโบสถวัด
ช้างเผือกท่ีช่างได้ออกแบบภาพหนุมานนั่งบนรถไฟ เพื่ออกไปรบกับทศกัณฐ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์
ส่ิงของท่ีมีความแปลกใหม่เข้ากับรูปแบบของงานศิลปกรรมของตน 
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ส่ิง เป็นเอกลักษณ์ของงานประดับตกแต่งของช่างพระตะบองอีกอย่างหนึ่ ง คือการ
เปล่ียนแปลงงานประดับตกแต่งท่ีแสดงออกในเชิงความสวยงามเพียงอย่างเดียว ให้เป็นงานประดับท่ีมี
ความสวยงามและมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ด้วย ตัวอย่างเช่น การประดับตกแต่งซุ้มประตูและซุ้ม
หน้าต่างท่ีพระอุโบสถวัดช้างเผือก เป็นต้น โดยรูปแบบซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างวัดนี้เป็นรูปแบบท่ี
ได้รับอิทธิพลมาจากซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างแบบซุ้มทรงกรอบซุ้มของศิลปะไทย แต่ช่างพระตะบอง
ได้เพิ่มเติมรูปแบบซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างเหล่านี้ให้มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงคติต้น
มักกะลีผลท่ีอยู่ในป่าหิมพานต์ โดยท าเป็นรูปเทวดาและเทพพนมครึ่งตัวออกมาจากดอกไม้และใบไม้ 
ลักษณะดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นความเป็นอิสระของช่างพระตะบองในการน าความรู้จาก
ท่ีต่างๆมาดัดแปลงและสร้างสรรค์ผลงานเป็นลักษณะเฉพาะของตน 
2. ภาพสะท้อนทางประวัติศาสตร์ผ่านงานศิลปกรรม 

จากการศึกษาเกี่ยวข้องกับศิลปกรรมพระอุโบสถและพระวิหารในเมืองพระตะบอง ต้ังแต่
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ท าให้เห็นว่าการเข้ามามีบทบาทของงาน
ศิลปกรรมภายนอกย่อมมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างแน่นอน ซึ่งรูปแบบงาน
ศิลปกรรมท่ีเมืองพระตะบองได้สะท้อนให้เห็นอ านาจทางการเมืองจากภายนอกท่ีมีต่อเมืองพระ
ตะบอง โดยเฉพาะอิทธิพลศิลปะไทยและศิลปะเขมรภาคกลาง 

อ านาจทางการเมืองของสยามเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อเมืองพระตะบองต้ังแต่สมัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) จนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) แต่อิทธิพลศิลปะไทยเริ่มปรากฏขึ้นครั้งแรกในเมืองพระตะบองใน
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือในสมัยรัชกาลท่ี 3 ซึ่งจะพบหลักฐานทางงานศิลปกรรมท่ีเป็นส่ิงก่อสร้าง
และร่องรอยกล่ินอายของศิลปะไทยสมันรัชกาลท่ี 3 จ านวนหนึ่งในรูปแบบท่ีเป็นแผนผังของวัดอาราม
และงานประดับตกแต่งจ านวนหนึ่งเท่านั้น ส่วนงานสถาปัตยกรรมท่ีเป็นอาคารไม่มีหลงเหลือถึง
ปัจจุบันแล้ว ส่วนอิทธิพลศิลปะไทยในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) 
ยังไม่ปรากฏหลักฐานของงานศิลปกรรมมากนัก โดยอิทธิพลของงานศิลปกรรมไทยเริ่มกลับมามี
บทบาทอย่างมากอีกครั้งในสมัยรัชกาลท่ี 5 ซึ่งปรากฏหลักฐานงานศิลปกรรมท่ีเป็นอิทธิพลจากศิลปะ
ไทยในเมืองพระตะบอง และมีความสอดคล้องกับความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างพระตะบองและ
สยาม ซึ่งจากหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ท าให้ทราบได้ว่า อ านาจทางการเมืองจากกรุงเทพฯ เริ่ม
มีเข้ามามีบทบาทในสมัยรัชกาลท่ี 3 ซึ่งรัชกาลท่ี 3 ได้มีค าส่ังให้แม่ทัพสยามช่ือ เจ้าพระยาบดินทร์เด-
ชา (สิงห์) ยกทัพไปต้ังท่ีเมืองพระตะบอง เพื่อป้องกันการเข้ามาของกองทัพญวนท่ีพยายามโจมตีเมือง
พระตะบอง เนื่องจากเมืองพระตะบองเป็นเมืองหน้าด่านของไทยในการเดินทัพไปรบกับทัพญวนและ
กัมพูชา ซึ่งเวลานั้นสยามมีปัญหาทางการเมืองกับญวนในการเอากัมพูชามาเป็นเมืองขึ้นของตน โดย
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ในขณะนั้นเจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์) ก็ได้เข้ามาจัดสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆภายในเมืองพระตะบอง
ด้วย 

อย่างไรก็ตามอิทธิพลศิลปะไทยท่ีเข้ามามีบทบาทต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีลักษณะท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึง การขยายอ านาจทางการเมืองมากกว่าการส่งอิทธิพลทางรูปแบบศิลปะ เนื่องจากในสมัย
รัชกาลท่ี 5 งานศิลปกรรมท่ีปรากฏในเมืองพระตะบองส่วนมาก เป็นงานประดับตกแต่งท่ีมีความหมาย
ในเชิงสัญลักษณ์ และเป็นสัญลักษณ์ท่ีแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตัวอย่างเช่น การประดับตรา
สัญลักษณ์แทนราชวงศ์จักรีหรือตราอาร์มของสยาม เป็นต้น ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็น
ผู้ปกครองหรือผู้มีอ านาจเหนือผู้น าในเมืองพระตะบอง กล่าวคือเป็นการแสดงขอบเขตอ านาจทาง
การเมืองของรัชกาลท่ี 5 เพื่อให้เห็นว่า เมืองพระตะบองเป็นส่วนหนึ่งท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของ
กษัตริย์สยามในเวลานั้น ประการนี้มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลท่ี 5 
เมื่อปีพ.ศ. 2439 ท่ีพระองค์ได้ทรงจัดระเบียบการปกครองของประเทศให้เป็นมณฑลต่างๆ หนึ่งในนั้น
คือเมืองพระตะบอง ได้ผนวกเข้าเป็นมณฑลบูรพา ซึ่งในช่วงเวลาสยามก าลังเผชิญหน้ากับประเทศ
อาณานิคมตะวันตกท่ีก าลังเข้ามาต้ังอาณานิคมในเอเชียอาคเนย์ด้วยนั่นเอง 

หลังจากท่ีเมืองพระตะบองได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศกัมพูชาแล้ว จะสังเกตเห็นได้
ว่า งานศิลปกรรมท่ีเมืองพระตะบองจะเริ่มรับอิทธิพลศิลปกรรมเขมรศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นและอิทธิพล
ศิลปกรรมไทยก็เริ่มลดลงเป็นล าดับ อิทธิพลศิลปกรรมเขมรจากศูนย์กลางจะเริ่มปรากฏขึ้นในงาน
ศิลปกรรมในเมืองพระตะบองต้ังแต่กลางพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา แล้วต่อมาในระหว่างปีพ .ศ. 
2460 ถึงปีพ.ศ. 2480 อิทธิพลศิลปะเขมรภาคกลางท่ีปรากฏในเมืองนี้จะเห็นได้ท้ังท่ีเป็นงานประดับ
ตกแต่งและท้ัง ท่ีเป็นโครงสร้างของสถาปัตยกรรม งานศิลปกรรมท่ีสะท้อนเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจนท่ีสุดคือ งานประดับตกแต่งท่ีเป็นรูปสัญลักษณ์ท่ีมีความหมายใน เชิง
สัญลักษณ์ ในงานประดับตับตกแต่งสถาปัตยกรรมในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส มีการประดับเป็นตรา
สัญลักษณ์ของกษัตริย์กัมพูชารวมถึงตราสัญลักษณ์ท่ีแทนสถาบันสงฆ์ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการขยาย
อ านาจของกษัตริย์กัมพูชาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตถิ์ท่ีทรงเสด็จพระราชด าเนินมาท าบุญ
ตามหัวเมืองท่ีเพิ่มขึ้น จากการท่ีฝรั่งเศสได้กลับมาจากสยาม โดยในขณะนั้นทรงยังโปรดฯ ให้มีการ
แต่งต้ังคณะสงฆ์ใหม่เพื่อดูแลกิจการฝ่ายสงฆ์ภายในเมืองต่างๆ เหล่านั้นด้วย จากลักษณะของงาน
ศิลปกรรมข้างต้นจึงสะท้อนให้เห็นถึงการหมดอ านาจของสยาม โดยเฉพาะอ านาจทางการเมืองท่ีมีต่อ
เมืองพระตะบองนั่นเอง 

งานศิลปกรรมอีกแบบหนึ่งของเขมรภาคกลางท่ีสะทอนให้เห็นถึงอิทธิจากศูนย์ได้อย่างชัดเจน
เช่นกันนั้นคือ งานประดับตกแต่งท่ีเป็นการท าลวดลายประดับโดยแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นลวดดลายท่ี
เลียนแบบลายตามปราสาทในสมัยเมืองพระนครท่ีเรียกกันในวงการช่างเขมรว่า “กบัจ-อ็อง-โค” 
( ាច់អងគរ) ซึ่งแปลว่าลายนคร การนิยมประดับลายดับเกล่าในวงการช่างพระตะบองนั้นมีความ
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สอดคล้องกับก่อต้ังโรงเรียนศิลปะแห่งกัมพูชาท่ีกรุงพนมเปญด้วยชาวอาณานิคมฝรั่งเศส ซึ่งภายใน
โรงเรียนนี้มีการสอนงานศิลปกรรมหลายวิชา โดยวิชาส าคัญหนึ่งในนั้นคือวิชาท าแม่พิมพ์ท่ีเป็นเทคนิค
ใหม่ท่ีอาณานิคมฝรั่งเศสได้น าเข้ามากัมพูชา นอกจากก่อต้ังโรงเรียนด้านศิลปะแล้วรัฐบาลกัมพูชาใน
สมัยนั้นยังบังขับให้การสร้างวัดท่ัวราชอาณาจักรกัมพูชาต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของผัง
อาคารจากมีสถาปนิกและก ากับการก่อสร้างด้วยวิศวกรท่ีอยู่ใต้การดูแลของกระทรวงของรัฐ ด้ังนั้น
ลักษณะดังกว่าวสะทอนให้เห็นถึงความพยายามของฝรั่งเศสในการลดบทบาทของอิทธิพลของ
ศิลปกรรมภายนอก โดยเฉพาะอิทธิพลจากศิลปะประเทศเพื่อนบ้านท่ีเคยมีอิทธิพลต่อกัมพูชา 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

การศึกษางานศิลปกรรมของพระวิหารและพระอุโบสถท่ีเมืองพระตะบองในช่วงปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี 24 ถึงถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นการศึกษาท่ีมีจุดประสงค์ศึกษาเพื่อก าหนดรูปแบบ

ของกลุ่มพระวิหารและพระอุโบสถในเมืองพระตะบอง และศึกษาถึงการรับอิทธิพลจากภายนอกท่ีเข้า

มามีบทบาทในเมืองนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการศึกษาข้างต้นเป็นการศึกษาเฉพาะงานประดับตกแต่ง

และองค์ประกอบภายนอกของอาคารสถาปัตยกรรมเท่านั้น ดังนั้นการศึกษานี้ถือเป็นการศึกษาเพียง

มุมมองหนึ่งของงานศิลปกรรมพระวิหารและพระอุโบสถในเมืองพระตะบองในช่วงเวลาท่ีขอบเขต

ก าหนดไว้เท่านั้น เนื่องจากการศึกษานี้ไม่ได้ศึกษาถึงองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมและงานประดับ

ตกแต่งภายในของพระวิหารและพระอุโบสถเลย นอกจากนี้ยังมีงานศิลปกรรมในรูปแบบต่างๆ ท่ี

ปรากฏในเมืองพระตะบอง ท่ียังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรม 

งานจิตรกรรม หรืองานสถาปัตยกรรมอื่นๆ นอกจากพระวิหารแลพระอุโบสถ นอกจากนี้ก็ยังไม่มี

การศึกษาเปรียบเทียบอย่างละเอียดทางด้านประวัติศาสตร์จากเอกสารโบราณท่ีมี ท้ังในประเทศไทย 

กัมพูชาและฝรั่งเศส เพื่อให้ข้อมูลประวัติศาสตร์และศิลปกรรมมีความชัดเจน ดังนั้นหากมีการศึกษา

เพิ่มเติมในประเด็นเหล่านี้ อาจจะท าให้ได้ผลการศึกษาท่ีกระจ่างยิ่งขึ้นหรือผลสรุปท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นกว่า

ก็เป็นได้ 



 

รายการอ้า งอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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