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บทความนีเ้ป็นการปรทิรรศน์ประวตัศิาสตร์เมอืงพระตะบอง ช่วงทีอ่ยูภ่ายใต้การปกครองของ

สยามเพื่อให้เข้าใจลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับพระตะบอง รวมถึงภูมิหลังความ

เป็นมาของพระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุ่ม) เจ้าเมืองพระตะบองท่านสุดท้ายที่แต่งตั้งโดยราช

ส�านกัสยาม ซึง่ต้องเผชญิวิกฤตด้ิานหน่ึงจากการท่ีเจ้าอาณานคิมฝรัง่เศสคกุคามเข้ามา เพือ่

หาทางยดึพระตะบองกลบัไปอยูก่บักมัพชูา และอกีด้านหนึง่จากการทีท่่านถูกหวาดระแวงจาก

ฝ่ายสยาม ว่าอาจเอาใจออกห่างไปเข้าทางกบัฝรัง่เศส ผูเ้ขยีนศกึษาวเิคราะห์ความหมายทาง

สญัลักษณ์ท่ีปรากฏในงานศลิปะและสถาปัตยกรรมของพระอโุบสถวัดด�าเรย็ซอ ทีพ่ระยาคทา

ธรธรณนิทร์ (ชุม่) ได้สร้างข้ึนไว้เป็นศาสนสถานส�าคัญประจ�าเมอืงแห่งหนึง่ของพระตะบอง ใน

ช่วงท้ายของการด�ารงต�าแหน่งเจ้าเมือง โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบศิลป-

สถาปัตยกรรมของพระอโุบสถวดัด�าเร็ยซอ แสดงให้เหน็ว่าระบบสัญลกัษณ์ดงักล่าวจงใจสือ่

ถึงความภักดีต่อสยามของท่านผู้สร้างวัด พร้อมทั้งยืนยันถึงความชอบธรรม ที่สยามควรมี

อ�านาจการปกครองเหนือท้ังพระตะบองและกมัพชูา

ค�ำส�ำคญั  สถาปัตยกรรมพทุธศาสนา, พระตะบอง, พระยาคทาธรธรณนิทร์ (ชุม่), วดัด�าเรย็ซอ

The authors review the history of Battambang during its Siam hegemony to 

understand the relationship between the two states, and the historical background 

of Phraya Gadhadhorndoranindara (Chum), the last Siam’s governor of Battambang. 

While in charge, this historical figure was simultaneously subject to two opposite 

oppressions, one from the French colonialist expansion into the area and the other 

from Siam’s suspicion on his loyalty. Provided by the authors is also a symbolic 

analysis of the art and architecture of Wat Dam-Rei-Saw’s ordination hall, one of 

the most significant religious buildings in Battambang, established by Phraya 

Gadhadhorndoranindara (Chum). It is proposed that the temple’s symbolism clearly 

elucidates the Governor’s firm loyalty to Siam and the righteousness of the Siam’s 

hegemony over both Cambodia and Battambang.

keywords  Buddhist architecture, Battambang, Phraya Gadhadhorndoranindara,                                    

Wat Dam-rei-saw
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เมืองพระตะบองภายใต้อาณัติสยาม

เมอืงพระตะบองต้ังอยูใ่นภูมภิาคตะวันตกของประเทศกมัพชูา ไม่ห่างไกลมากนกัจากลุม่น�า้

โตนเลสาบ ซึง่เป็นท่ีตัง้ศนูย์กลางอารยธรรมเขมร พืน้ท่ีพระตะบองมแีม่น�า้สงัแกเป็นสายน�า้

ส�าคญัท่ีหล่อเลีย้งพืน้ที ่ ถอืว่ามคีวามอดุมสมบรูณ์ด้านทรพัยากรทัง้ดนิและน�า้เหมาะสมแก่

การเพาะปลูก จึงเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น�้าท่ีส�าคัญมาตั้งแต่โบราณ พระตะบองมีความสัมพันธ์

กบัสยามในแง่ยทุธศาสตร์ นับจากภายหลงัเสียกรงุศรอียธุยาครัง้ทีส่อง เมือ่ พ.ศ. 2310 โดย

ขณะนั้นศูนย์กลางทางการเมืองของสยามในลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา ได้ย้ายจากอยุธยาลงมา

อยู่ที่กรุงธนบุรีและกรุงเทพมหานครตามล�าดับ เมืองพระตะบองตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคม

ติดต่อระหว่างลุ่มน�้าเจ้าพระยาของสยามกับเมืองหลวงอุดงมีชัยของกัมพูชา (พ.ศ. 2162 -

พ.ศ. 2406) จงึถอืเป็นพืน้ทีย่ทุธศาสตร์ส�าคญัในแง่การเมืองและการทหารส�าหรบัทัง้สยาม

และกมัพชูา และเป็นส่วนหนึง่ของกรณช่ีวงชงิสทิธ์ิและอ�านาจเหนอืพืน้ทีร่ะหว่างสองขัว้อ�านาจ 

ดงักล่าวอยูห่ลายครัง้ในประวัติศาสตร์

ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2337 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช ทรงโปรดฯ สถาปนาสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี (นักองค์เอง) ให้เป็นกษัตริย์

ปกครองกรุงกัมพูชา (กรมศิลปากร 2546) ทั้งนี้โดยมีข้อตกลงให้กัมพูชายอมยกเมือง 

พระตะบองและเสียมราฐให้กับสยาม หลังจากนั้นสยามจึงแต่งตั้งเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  

(แบน) ให้เป็นผู้ส�าเร็จราชการเมืองพระตะบองท่านแรก ขึ้นบังคับโดยตรงกับสยาม (กรม

ศลิปากร 2507) การปกครองพระตะบองโดยสยามภายใต้ระบบเช่นนัน้ ด�ารงอยูส่บืเนือ่งมา

อกีนานมากกว่าหน่ึงศตวรรษ กระท่ังสยามสูญเสยีอ�านาจปกครองเมอืงพระตะบองให้กบัเจ้า

อาณานคิมฝรัง่เศส เมือ่ พ.ศ. 2449 ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

รชักาลที ่ 5 ตรงกบัสมยัผูส้�าเรจ็ราชการเมอืงพระตะบองท่านที ่ 8 ได้แก่ เจ้าพระยาคทาธร-

ธรณนิทร์ (ชุม่)

เสถียรภาพทางการเมอืงของพระตะบอง ในช่วงเวลาทีส่ยามเข้าปกครองดงักล่าว ไม่

ถึงกับราบรื่น เนื่องเพราะราชส�านักกัมพูชาก็มีความพยายามจะยึดพื้นที่พระตะบองคืนอยู่

ตลอดเวลา เหตุการณ์เร่ิมต้นจากการท่ีกัมพชูา สยาม และพระตะบอง สญูเสยีผูป้กครองที่

เป็นเสาหลักของบ้านเมอืงในเวลาไม่ห่างกนัมากนัก ซึง่ส่งผลสะเทอืนเสถยีรภาพการปกครอง
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ภายใน เริม่จากการทวิงคตของสมเดจ็พระนารายณ์รามาธบิด ี (นกัองค์เอง) ใน พ.ศ. 2340 

ตามด้วยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ และการถงึแก่อสญักรรม

ของเจ้าพระยาอภยัภูเบศร (แบน) ในปีเดียวกันคือเมือ่ พ.ศ. 2352 เหตกุารณ์ประจวบเหมาะ

กับท่ีเวียดนามซ่ึงตั้งราชธานีอยู่ที่เมืองเว้ขณะนั้น ก็มีความพยายามจะขยายอิทธิพลเข้ามา 

ทางตะวันตกอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ดินแดนกัมพูชาและพระตะบอง ซึ่งตั้งอยู่คั่นกลางระหว่าง

ศูนย์กลางอ�านาจของเวียตและสยามกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ส�าคัญ ที่ท้ังสองฝ่าย

มหาอ�านาจพยายามช่วงชิง เพื่อเข้าประชิดเขตแดนของฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ

ท�าได้ ขณะเดียวกัน ทางราชส�านักกัมพูชาก็ได้ใช้ความพยายามเกลี้ยกล่อมเจ้าเมือง 

พระตะบอง ให้แปรพกัตร์จากสยามมาเข้ากับฝ่ายตนอย่างต่อเนือ่ง แต่ทัง้นีไ้ม่ปรากฏว่าการ

เกลีย้กล่อมเป็นผลเนือ่งจากเจ้าเมอืงพระตะบองทีสื่บตระกูลจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (แบน) 

ยังคงมคีวามจงรกัภกัดีต่อราชส�านักสยามอย่างมัน่คง

ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสยามกับเวียดนามที่ขยายตัวมากข้ึน  

พระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยูหั่ว รัชกาลท่ี 3 ได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาบดนิทรเดชา 

(สงิห์ สงิหเสนี) เป็นผู้บัญชาการทพัโดยใช้เมืองพระตะบองเป็นฐานทีม่ัน่หลกัในการท�าศกึ อนั

เป็นทีม่าของสงครามครัง้ส�าคญัทีย่ดืเยือ้ยาวนานมากกว่า 14 ปี (พ.ศ. 2376 - 2390) ซึง่เป็น

ทีรู่จ้กักนัภายใต้ชือ่ “อานามสยามยทุธ” (ศานติ ภักดีค�า 2557) โดยในช่วงท้ายของสงคราม 

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงโปรดฯ ให้เจ้าพระยาบดนิทรเดชาฯ รัง้ราชการใน

ต�าแหน่งเจ้าเมืองพระตะบองด้วย นานถึง 7 ปี จนกระทั่งสงครามสิ้นสุดและเจ้าพระยา-

บดนิทรเดชาฯ ถึงแก่อสญักรรมใน พ.ศ. 2393 ราชส�านกัสยามจงึได้แต่งตัง้คนในสายตระกลู

ของเจ้าพระยาอภยัภูเบศร (แบน) ข้ึนเป็นเจ้าเมอืงพระตะบองสบืต่ออกีครัง้ 

ครัน้ถงึรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รชักาลที ่ 4) ได้พระราชทาน

เปลีย่นชือ่ราชทินนามเจ้าเมอืงพระตะบองจาก “อภัยภูเบศร” เป็น “คทาธรธรณนิทร์” เริม่จาก

ทีท่รงโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังพระยาคทาธรธรณนิทร์ (เยยี) ให้เป็นเจ้าเมอืงพระตะบองท่านที ่7 

(ด�ารงต�าแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2403 - 2435) คาบเก่ียวพอดกัีบช่วงเวลาทีฝ่รัง่เศสขยายอทิธพิล

เข้ามาในพืน้ทีแ่ถบอนิโดจนี จนสามารถบีบบังคับให้สมเดจ็พระนโรดมพรหมบรริกัษ์ กษตัรย์ิ

ของกมัพชูาในช่วงเวลาน้ัน ทรงยนิยอมลงพระนามในสัญญาให้กมัพชูาเป็นรฐัในอารกัขาของ
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ฝรัง่เศส เมือ่ พ.ศ. 2406 (Tauch Chhuong 1994) นอกจากนัน้ฝรัง่เศสยงัพยายามจะขยาย

อิทธิพลเข้ามายังเมืองพระตะบอง ท�าให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี 

พระราชด�ารใิห้พระยาคทาธรธรณนิทร์ (เยยี) เรยีบเรยีง “พงศาวดารเมอืงพระตะบอง” เพือ่

แสดงล�าดบัสกลุวงศ์เจ้าเมอืงพระตะบองของท่าน สบืข้ึนไปจนถงึเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (แบน) 

ส�าหรบัใช้เป็นหลกัฐานรับรองว่า พระตะบองเป็นเมอืงในพระราชอาณาเขตของสยามมานาน

แล้ว และน�าไปสูก่ารท�าสัญญาข้อตกลงระหว่างสยามกบัฝรัง่เศส ใน พ.ศ. 2410 โดยฝรัง่เศส

ยอมรับรองว่าพระตะบองและเสียมราฐอยู่ในอาณาเขตของสยาม ขณะเดียวกันก็ให้สยาม

รบัรองว่ากมัพชูาเป็นรฐัในอารกัขาของฝรัง่เศส (ระยบัศร ีกาญจนะวงศ์ 2522)

อย่างไรกดี็ ภายหลงัวกิฤตการณ์ ร.ศ.112 (พ.ศ. 2436) ฝรัง่เศสสามารถขยายอทิธพิล

เข้ามาในเมอืงพระตะบอง ด้วยการส่งกองทหารเข้าไปประจ�าการและจดัตัง้กงสลุประจ�าเมอืง 

รวมถึงยังสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อจากพนมเปญมาถึงพระตะบองด้วย (ระยับศรี  

กาญจนะวงศ์ 2522) พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่5 ทรงตระหนกัถงึ

ข้อจ�ากัดของการจัดโครงสร้างการปกครองแบบเก่า (ชวลีย์ ณ ถลาง 2541) จึงทรงปฏิรูป 

การปกครองซึง่ส่งผลให้เมอืงพระตะบอง ซ่ึงมพีระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุม่) เป็นเจ้าเมอืง ได้

ถกูควบรวมกบัอกี 3 หัวเมอืง ได้แก่ เสียมราฐ พนมศก และศรีโสภณ จดัตัง้ขึน้เป็น “มณฑล

บรูพา” เมือ่ พ.ศ. 2439 มพีระยาศกัดาภเิดชวรฤทธิ ์(ดัน่) เป็นข้าหลวงเทศาภบิาลมณฑล ท�า

หน้าทีป่กครองมณฑลโดยข้ึนตรงต่อเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทีก่รงุเทพฯ

การปฏิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลส่งผลให้อ�านาจปกครองของเจ้าเมือง

พระตะบองลดน้อยลง ฝร่ังเศสเห็นช่องทางจงึพยายามเกลีย้กล่อมพระยาคทาธรธรณนิทร์ (ชุม่) 

ให้มาเข้าข้างตนเอง ท�าให้ขนุนางสยามบางส่วนกงัวลว่าพระยาคทาธรฯ จะเอาใจออกห่างตาม

ค�าชักจูงของฝร่ังเศส จึงเสนอความเห็นต่อเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ให้เรียกตัว 

พระยาคทาธรฯ เข้ามาประจ�าการท่ีในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ดี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ เสนาบดกีระทรวงมหาดไทยขณะน้ัน กลบัทรงมพีระวนิจิฉยัใน

ทางตรงข้าม เนื่องด้วยรู้จักอุปนิสัยส่วนตัวของพระยาคทาธรฯ ว่าเป็นบุคคลที่คุ้นเคยและ

ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อราชส�านักสยาม จึงทรงส่งหนังสือไปยังข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล 

บูรพา แจ้งให้ทราบพระด�าริดังกล่าว เพื่อจะได้คลายความตึงเครียดและหวาดระแวงต่อ 
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พระยาคทาธรฯ นอกจากนัน้ ภายหลงัข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลบรูพา ถงึแก่อนจิกรรมใน 

พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง

พระยาคทาธรธรณนิทร์ (ชุม่) ให้ควบต�าแหน่งข้าหลวงเทศาภบิาลมณฑลบรูพาด้วยอกีต�าแหน่ง

หนึง่ (ระยบัศร ีกาญจนะวงศ์ 2522) 

อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นอีกเพียงสามปี สยามก็ต้านทานการรุกเข้ามาของฝรั่งเศสไว้ 

ไม่ได้ จนน�าไปสูก่ารลงนามในสนธิสัญญายกมณฑลบรูพาให้แก่ฝรัง่เศสเม่ือวนัที ่23 มีนาคม 

พ.ศ. 2449 (วรีะศกัดิ ์ จนัทร์ส่งแสง 2557) โดยทางฝ่ายฝรัง่เศสยังคงพยายามเกลีย้กล่อม

พระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุ่ม) ให้รั้งต�าแหน่งเป็นเจ้าเมืองพระตะบองต่อไป แต่ท่านได้ 

ตัดสนิใจอพยพเข้ามาอยูใ่นเขตแดนของสยาม โดยส่งโทรเลขกราบทลูสมเดจ็ฯ กรมพระยา-

ด�ารงราชานภุาพ ความตอนหน่ึงว่า “แม้ถงึแก่ชวิีตกไ็ม่ยอมเสยีความกตญัญ ู ไม่ยอมให้ขึน้

ชื่อว่าเป็นข้าสองเจ้าเป็นอันขาด แต่การที่อยู่นั้นต้องการขอรับพระราชทานอยู่ที่ปราจีนบุรี 

เพราะเป็นที่ท�าเลจะท�านาหาเลี้ยงชีพได้....” (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2449 อ้างถึงใน  

ระยบัศร ีกาญจนะวงศ์ 2522, 252) ในการน้ี พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึ

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เลือ่นบรรดาศกัด์ิท่านเป็น “เจ้าพระยาอภยัภเูบศร” (ระยบัศรี  

กาญจนะวงศ์ 2522) และได้พ�านักอยู ่ณ เมอืงปราจนีบรุ ีจนถงึแก่อสญักรรมใน พ.ศ. 2465

ผลงานของพระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุ่ม):  
พระอุโบสถวัดด�าเร็ยซอ เมืองพระตะบอง

ในช่วงเวลาที่พระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุ่ม) ด�ารงต�าแหน่งเจ้าเมืองพระตะบอง อันเป็นห้วง

วิกฤตท่ีฝรั่งเศสก�าลังรุกฆาตเพื่อจะเข้ายึดเมืองพระตะบอง และต้องการให้ท่านเข้าเป็น

พวกด้วย ขณะเดียวกันขุนนางสยามบางส่วนก็หวาดระแวงว่าท่านจะเอาใจออกห่าง ท่าน

ได้สร้างวดัส�าคญัประจ�าเมอืงพระตะบองขึน้แห่งหนึง่ บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น�า้สงัแก ชือ่วดั  

“ด�าเรย็ซอ” เป็นภาษาเขมร แปลเป็นไทยว่าวัด “ช้างเผอืก” ภายในวดัมพีระอโุบสถขนาดสงู

ใหญ่ต้ังเป็นประธาน สร้างข้ึนภายใต้รูปแบบศิลปะและสถาปัตยกรรมท่ีวิจิตรตามแบบไทย

ผสมท้องถ่ินพระตะบอง ซึง่ยงัคงอยูใ่นสภาพดมีาจนถงึทกุวนัน้ี ประเดน็อภปิรายของบทความ

นีพ้ฒันาจากสมมตฐิานของการศกึษาว่าวัดด�าเรย็ซอถกูสร้างข้ึนเป็นวัดใหญ่โต โดยผูม้อี�านาจ
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ทางการเมอืงในพืน้ท่ี ขณะท่ีบรบิทแวดล้อมกดดันรอบตวัอยูใ่นขัน้วกิฤต ิการสร้างวัดนีจ้งึน่า

จะไม่ปลอดจากนัยเชงิการเมอืง และเราอาจหาทางอ่านนยัซ่อนเร้นทางการเมอืงนัน้ได้ ผ่าน

การวเิคราะห์สญัลกัษณ์ ทีป่รากฏในงานสถาปัตยกรรมและศลิปกรรมของวดั ดงัจะได้อภิปราย

ต่อไปนี้

พระอโุบสถวดัด�าเรย็ซอตัง้อยูบ่นแกนตะวนัออก-ตะวนัตก ซึง่เป็นแกนหลกัในผงัของวดั

โดยหนัหน้าสูท่ศิตะวนัออก ถดัจากพระอโุบสถไปทางตะวนัตกเป็นทีต่ัง้ของศาลาการเปรยีญ

และโรงครวัของวัด ตวัอาคารก่ออฐิถอืปูนทรงส่ีเหลีย่มผนืผ้าขนาดยาว 11 ห้องเสา กว้าง 5 

ห้องเสา ต้ังบนฐานยกพืน้สงูสองชัน้ โดยมเีสมาน่ังแท่นประจ�าท้ังแปดทศิ ท�าหน้าท่ีก�าหนดเขต

พทัธสมีา ทัง้หมดน้ีล้อมรอบด้วยก�าแพงแก้ว มซีุม้ประตเูข้าออกประจ�าย่านกลางของก�าแพง

แก้วท้ัง 4 ทศิ พืน้ท่ีภายในอาคารพระอโุบสถทีล้่อมรอบด้วยผนงัก่ออฐิ มขีนาด 7 ห้องเสา 

พืน้ท่ีนอกผนงัก่ออฐิบนชาลายกพ้ืนของพระอโุบสถ ท�าเป็นระเบียงทางเดนิโดยรอบด้วยการ

ตัง้เสาขึน้ไปรบัชายคาเป็นระยะตามจงัหวะห้องเสา เชือ่มต่อระหว่างห้องเสาด้วยพนกัระเบยีง 

เฉพาะชาลาด้านหน้าและหลงัของอาคารเป็นโถงขนาดกว้างด้านละสองห้องเสา ฐานชัน้ล่างที่

รองรบัตัวพระอโุบสถและระเบยีงกบัชาลาหน้า-หลงั ยกพืน้สงูประมาณ 1.50 เมตรจากระดบั

พืน้ดนิ มบีนัไดข้ึนลงอยูท่างด้านหน้าและหลงัด้านละสองต�าแหน่ง โดยรอบฐานพระอโุบสถ

ชัน้ล่างนี ้ประดบัตกแต่งด้วยลวดลายปนูป้ันอยูใ่นกรอบภาพ ท�าเป็นรปูมหาสมทุรและสตัว์น�า้

นานาชนดิ อยู่ระหว่างห้องเสา สลบักับรูป “สัตว์หมิพานต์” บนฐานเสารบัชายคาระเบยีงพาไล 

ฐานชัน้บนทีร่องรับพืน้ภายในพระอโุบสถ ยกสูงข้ึนไปจากระดับพ้ืนระเบยีงอกีประมาณ 

1.20 เมตร เชิงผนังด้านนอกโดยรอบ ท�าเป็นยกเก็จแบบมีบัวลูกแก้วคาด ประดับตกแต่ง

ระหว่างห้องเสาระดับใต้ช่องหน้าต่างลงไป ด้วยภาพประตมิากรรมนนูสงู เล่าเรือ่งรามเกยีรติ์

ในฉากรบพุง่ต่างๆ ระหว่างกองทัพพระรามกับกองทพัทศกณัฐ์ (ภาพ 1) บนผนงัด้านสกดัมี

ประตูทางเข้าด้านละสองช่อง ตรงกบัช่องบันไดทางข้ึนบนฐานชาลาพระอโุบสถช้ันล่าง บนผนงั

ด้านสกัดระหว่างช่องประต ูประดบัด้วยซุม้ประตมิากรรมปนูป้ันนนูสงูขนาดใหญ่ บนผนงัด้าน

ตะวันออกท�าเป็นรูปการสัประยุทธ์ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ (ภาพ 2) ส่วนบนผนังด้าน 

ตะวนัตกเป็นรปูพระลักษมณ์กับอนิทรชติ (ภาพ 3) เหนอืซุม้ประตมิากรรมทัง้สอง ประดบัด้วย

ลายปูนปั้นท�าเป็นตราพระราชลัญจกรประจ�าแผ่นดินสยามสมัยรัชกาลที่ 5 พ้ืนที่ภายใน 
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ภาพ 1 (บน) ภาพปนูป้ันนนูต�า่บรเิวณฐานพระอโุบสถช้ันบน แสดงการสูร้บระหว่างกองทพัพระรามกบักองทพัทศกัณฐ์  
พระอโุบสถวดัด�าเร็ยซอ เมอืงพระตะบอง (ภาพ: อสิรชัย บรูณะอรรจน์)

ภาพ 2 (ล่างซ้าย) ภาพปูนป้ันนูนสูงรูปพระรามกับทศกัณฐ์ บริเวณผนังสกัดด้านทิศตะวันออก  
พระอุโบสถวัดด�าเร็ยซอ เมืองพระตะบอง (ภาพ: อิสรชัย บูรณะอรรจน์)

ภาพ 3 (ล่างขวา) ภาพปูนป้ันนูนสูงรูปพระลักษมณ์กับอินทรชิต บริเวณผนังสกัดด้านทิศตะวันตก  
พระอุโบสถวัดด�าเร็ยซอ เมืองพระตะบอง (ภาพ: อิสรชัย บูรณะอรรจน์)
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พระอโุบสถปรากฏเสาร่วมในทุกช่วงเสา โดยบรเิวณกึง่กลางห้องเสาทีส่องจากท้ายอาคาร ตัง้

บษุบกเครือ่งไม้ประดษิฐานพระพทุธรปูประธาน ส�าหรบัโครงสร้างส่วนหลังคาภายในอาคาร 

มกีารตฝ้ีาเพดานปิดโครงสร้างจัว่ บนเพดานประดบัตกแต่งด้วยดาวเพดานไม้แกะสลกัไม้

หลังคาอาคารพระอุโบสถ ท�าเป็นทรงจั่วซ้อนลดสามชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วยผืน

หลงัคาซ้อนกนัส่ีตบั สามตบับนคลมุพืน้ท่ีส่วนภายในอาคาร ส่วนตบัล่างสุดคลมุพ้ืนทีส่่วน

ระเบยีงด้านข้างอาคาร พืน้ทีช่าลาด้านหน้าและหลงัของอาคาร คลมุด้วยหลงัคากันสาดปีกนก

โดยรอบ ทุกมมุสนัตะเฆ่ของหลงัคาประดบัตกแต่งด้วยปนูป้ันรปูพญานาค ส่วนบรเิวณกึง่กลาง

สันหลังคาบนสุดตั้งเครื่องยอดมณฑปท�าด้วยไม้ครอบทับไว้ หน้าบันทั้งสองด้านของอาคาร

ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นพรรณพฤกษาล้อมรอบรูปสัญลักษณ์ตรงกลาง ท�าเป็น

เทวดาสององค์อญัเชญิพานขนาดใหญ่ เหนอืพานประดิษฐานตราพระราชลญัจกรแผ่นดนิสมัย

รัชกาลที่ 5 ครอบอยู่เหนือกรอบข้อความอักษรเขมรเขียนว่า “ខេមរ” ซึ่งเป็นการเขียนตาม 

รปูแบบของภาษาบาล ีอ่านว่า “เข-มะ-ระ ” หมายถงึ “ชาวเขมร” หรอื “ดนิแดนเขมร” เช่น

เดยีวกบัค�าว่า “ខេមែរ” (อ่านว่า “ขะ-แมร์ ”) แต่อาจสือ่นยัความหมายเพิม่เตมิด้วยเนือ่งจากใน

ภาษาบาลคี�าว่า “ខេម” (อ่านว่า “เข-มะ”) แปลว่า “ดนิแดนอนัเกษมสขุ” (ภาพ 4)

ภาพ 4 ปูนป้ันหน้าบันพระอุโบสถวัดด�าเร็ยซอ (ภาพลายเส้น: สุทัศน์ บุญขันธ์)

อักษรเขมร อ่านว่า “เข-มะ-ระ”

ตราแผ่นดินสยาม สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ข้อเปรียบเทียบกับพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

จากค�าอธบิายลกัษณะของพระอโุบสถวัดด�าเรย็ซอ เมอืงพระตะบอง ดังกล่าวมาข้างต้น อาจ

กล่าวได้ว่า อาคารแสดงการรับอทิธิพลด้านศลิปะและสถาปัตยกรรมแบบประเพณจีากสยาม 

ซึ่งนี้ไม่ถึงกับเป็นเรื่องน่าประหลาดใจนัก เนื่องเพราะพระตะบองได้อยู่ภายใต้ปกครองของ

สยามมาแล้วช้านาน ตัง้แต่ยคุก่อนหน้าการสร้างอาคารหลงันี ้โดยผู้ปกครองเมอืงพระตะบอง

รุ่นต่างๆ นบัตัง้แต่ต้นสมยัรัตนโกสินทร์ลงมาจนถึงสมยัของพระยาคทาธรฯ ผูส้ร้างวดัฯ ล้วน

แล้วแต่จงรกัภกัดแีละมีความคุ้นเคยกับราชส�านกัสยามในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดทีัง้สิน้ อย่างไร

ก็ด ี ผูเ้ขยีนบทความมข้ีอสงัเกตดงัจะอธบิายโดยละเอียดต่อไปข้างหน้าว่า อาคารหลงันีอ้าจ

มิได้แสดงให้เหน็แต่เพยีงการรบัอทิธพิลจากสยาม อันเป็นผลจากการตดิต่อสัมพันธ์กันทาง

วัฒนธรรมตามปกติเท่านั้น แต่น่าจะเป็นความจงใจของท่านผู้สร้างท่ีจะสร้างพระอุโบสถ

หลังนี้ ให้เป็นรูปจ�าลองอาคารท่ีมีฐานานุศักด์ิสูง และมีความส�าคัญเชิงสัญลักษณ์ เป็น

ศนูย์กลางทางจติวญิญาณของราชอาณาจกัรสยาม ต้ังอยู่ในกรงุเทพฯ ได้แก่พระอโุบสถวดั 

พระศรรีตันศาสดาราม ซึง่เป็นสถานทีป่ระดิษฐานพระพุทธมหามณรีตันปฏมิากร (พระแก้ว

มรกต)

พระอโุบสถวดัพระศรีรตันศาสดาราม (วัดพระแก้ว) สร้างขึน้ตัง้แต่ครัง้รชักาลที ่1 แห่ง

กรุงรตันโกสนิทร์ เพ่ือเป็นอาคารประธานของวัดในพระบรมมหาราชวงั ในความหมายแบบ

เดียวกนักบัวดัพระศรีสรรเพชญ์ท่ีต้ังอยูใ่นพระราชวังหลวงแห่งกรงุศรอียธุยา การสถาปนาวดั

พระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่ครั้งเริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงอาจนับได้ว่าเป็นหนึ่งในความ

พยายามท่ีจะแสดงสญัลกัษณ์การเป็นศนูย์กลางราชอาณาจักรของกรงุเทพฯ ในระดบัความ

ส�าคญัท่ีเทียบเคยีงได้กบักรงุศรอียุธยา ทัง้นีเ้มือ่ค�านงึถงึว่าพระอุโบสถของวัดเป็นอาคารใน

พทุธศาสนา และยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกตซึง่ถอืว่าเป็นหลกัชยัของแผ่นดนิ มเีฉพาะ

พระมหากษัตรย์ิท่ีมากด้วยบารมเีท่านัน้จงึจะสามารถครอบครองได้ จึงถอืได้ว่าพระอโุบสถวัด

พระศรีรัตนศาสดาราม เป็นอาคารที่มีฐานานุศักด์ิสูงสุดของแผ่นดิน และเป็นสัญลักษณ์

ศูนย์กลางอ�านาจของพระราชอาณาจักรด้วย และด้วยความส�าคัญดังกล่าวจึงได้รับการ

ปฏิสังขรณ์สืบเนื่องมาโดยตลอด โดยในการปฏิสังขรณ์คราวหลังๆ ลงมายังคงเคารพต่อ

แบบแผนดั้งเดิมค่อนข้างเคร่งครัด ท�าให้อาคารยังรักษารูปทรงสถาปัตยกรรมครั้งต้น 
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กรุงรัตนโกสินทร์ไว้ได้เป็นอย่างดี อาคารหลังนี้แสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมหลาย

ประการ ซึง่ส�าหรับอาคารในสมยัรัตนโกสินทร์รุ่นหลงัลงมา จะพบเฉพาะในอาคารหลวงขนาด

ใหญ่บางหลงัเท่าน้ัน ลกัษณะส�าคัญในแง่ผงับริเวณของวดัพระศรรีตันศาสดารามอกีอย่างหนึง่

คอื มกีารสร้างพระระเบียงล้อมรอบเขตพทุธาวาสทัง้บริเวณ และพืน้ท่ีภายในพระระเบยีงคต 

มิได้ถูกใช้งานเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปอันดับประทับนั่งรายไปโดยรอบ หากใช้เป็นพื้นที่

เขยีนภาพจติรกรรมเล่าเร่ืองรามเกียรต์ิ ซ่ึงปรากฏตลอดความยาวผนังด้านในของพระระเบียง 

ภาพจติรกรรมเล่าเรือ่งรามเกียรติช์ดุน้ี มมีาต้ังแต่ครัง้ต้นกรงุรตันโกสนิทร์ แต่ถกูซ่อมแปลง

หลายครัง้ในยคุต่อๆ มาจนไม่เหลอืเค้าเดมิ ภาพทีเ่หน็ในปัจจุบนัถกูเขียนข้ึนมาใหม่ ตัง้แต่

สมยัรชักาลที ่7 ลงมา 

ตัวพระอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าสู่ทิศ 

ตะวันออก ตั้งอยู่บนฐานซ้อนลดสองชั้น ล้อมรอบด้วยก�าแพงแก้ว โดยมีซุ้มเสมาตั้งคร่อม

ก�าแพงประจ�าอยูใ่นท้ังแปดทิศ พระอโุบสถมขีนาดยาว 15 ห้องเสา กว้าง 5 ห้องเสา เฉพาะ

พืน้ทีภ่ายในอาคารมขีนาดยาว 9 ห้องเสา เหลอืเป็นพ้ืนท่ีโถงชาลาด้านหน้าและด้านหลงั ด้าน

ละ 2 ห้องเสา อาคารมเีสาตัง้รับเครือ่งบนเฉพาะด้านนอก อยูบ่นฐานปัทม์ยกพืน้ชัน้แรกของ

อาคาร โดยเป็นเสาเรยีงรบัชายคาด้านข้างทัง้สองด้านตามระยะของห้องเสา และเสารบัชายคา

และเครือ่งบนบรเิวณชาลาหน้าและหลงัพระอโุบสถ พืน้ทีร่ะหว่างผนงัอาคารกบัเสาด้านนอก 

ท�าเป็นระเบยีงทางเดนิเชือ่มกบัพืน้ทีช่าลาหน้าและหลงั บนัไดขึน้สูช่าลาพระอโุบสถด้านหน้า

และหลงัมด้ีานละสามช่องทาง คือด้านหน้ากับด้านข้างทัง้สองข้าง ภายในพระอโุบสถไม่มีเสา

ร่วมใน มปีระตเูข้าออกเฉพาะบนผนังสกัดด้านละสามช่อง ส่วนผนงัข้างมช่ีองหน้าต่างประจ�า

ทกุห้องเสา ซุม้ประตูและหน้าต่างท้ังหมด ท�าเป็นเครือ่งยอดทรงมณฑป ภายในอาคารค่อน

ไปทางด้านหลงัตัง้แท่นพระเบญจาปิดทองขนาดใหญ่ รองรบับษุบกประดษิฐานพระแก้วมรกต 

กบัพระพทุธรปูฉลองพระองค์ และพระพทุธรูปส�าคญัใหญ่น้อยอกีจ�านวนมาก 

หลงัคาพระอโุบสถวัดพระศรีรตันศาสดาราม ท�าเป็นทรงจัว่ซ้อนสามชัน้ ประดบัช่อฟ้า

ใบระกาหางหงส์ ตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ผนืหลงัคาแต่ละด้านมีจ�านวน 

สีต่บั ชกักนัสาดปีกนกคลมุระเบียงและชาลาหน้า-หลงัพระอโุบสถโดยรอบ หน้าบนัอาคาร 

ท้ังด้านตะวนัออกและตะวนัตก จ�าหลกัไม้เป็นลวดลายก้านขดออกปลายเทพนม ตรงกลาง 
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หน้าบันประดับด้วยรูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคจ�าหลักลอยองค์ ตรงสันตะเฆ่ของ 

หลงัคากนัสาดคลมุชาลาหน้า-หลงัของอาคาร ประดบัด้วยเครือ่งล�ายองหางหงส์

อาคารหลวงสมยัต้นรตันโกสนิทร์หลงัอืน่ๆ ทีแ่สดงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพอเทยีบ

เคียงได้โดยหลักใหญ่กับพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก็อย่างเช่นพระอุโบสถวัด 

สทุศันเทพวรารามและพระอโุบสถวัดพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม อาคารทัง้สองหลงัเป็นผล

งานช่างสมัยรชักาลที ่3 ถอืเป็นอาคารทีม่ฐีานานศุกัดิสู์งเช่นกนั เนือ่งจากสร้างขึน้เป็นอาคาร

หลกัในวดัทีร่ชักาลท่ี 1 ทรงสถาปนาหรอืปฏสัิงขรณ์ใหญ่ด้วยกนัทัง้คู ่ ถงึแม้พระอโุบสถแห่ง

หลงั จะมมีาแล้วตัง้แต่สมยัรชักาลท่ี 1 แต่ไม่ทราบว่ารปูทรงเดมิเป็นเช่นใด เนือ่งจากถกูรือ้

เพือ่ขยายขนาดในคราวปฏสิังขรณใ์หญ่สมยัรัชกาลที ่ 3 อยา่งไรก็ดี อาคารทั้งสองหลงันี้ใช้ 

เสาสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่รับชายคาและหลังคาพาไลด้านหน้าและหลงัอาคาร ตามแบบแผนที่

นิยมในสมยัรชักาลที ่ 3 ท�าให้สนุทรยีภาพของอาคารโดยรวมดหูนกัทบึ ไม่โปร่งเบาเหมอืน

พระอโุบสถวดัพระศรรัีตนศาสดาราม

เมือ่น�ารปูแบบสถาปัตยกรรมพระอโุบสถวดัด�าเรย็ซอ เมอืงพระตะบอง กบัพระอโุบสถ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ มาเปรียบเทียบกัน (ภาพ 5)  ก็จะพบว่าอาคารทั้ง 

สองหลงัแสดงลกัษณะร่วมกนัหลายประการ ทีส่�าคญัคือขนาดของอาคารทีใ่หญ่โตเป็นพเิศษ 

เทยีบกบัอาคารในหน้าทีเ่ดยีวกนัตามวดัทัว่ๆ ไป ตวัอาคารซึง่เป็นศูนย์กลางของบรเิวณ ตัง้

อยู่บนยกพืน้สงูถึงสองระดับ บนยกพืน้ชัน้แรก มชีาลาหน้าหลงัคลุมด้วยชายคาปีกนกโดยรอบ 

และพืน้ทีร่ะเบยีงด้านข้าง เกดิจากการตัง้เสารายขึน้ไปรบัชายคาด้านข้างตามจังหวะช่วงเสา

ของอาคาร และเสารบัหลงัคาพาไลปีกนกด้านหน้าและหลงั ชุดเสาลอยรบัเครือ่งบนอาคาร 

ดงักล่าว มขีนาดไม่ใหญ่มากเมือ่เทยีบกบัขนาดอาคาร ท�าให้สนุทรียภาพโดยรวมของอาคาร

ดูมีความโปร่งเบาแบบเดียวกับพระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดาราม ไม่ดูหนักทึบเหมือน 

พระอุโบสถวัดสุทัศน์ฯ และวัดพระเชตุพนฯ และท�าให้เราเห็นความเป็นไปได้ว่าการสร้าง 

พระอโุบสถวดัด�าเรย็ซอ อาจได้ต้นแบบโดยตรงมาจากพระอุโบสถวัดพระศรรีตันศาสดาราม 

มากกว่าอาคารพระอโุบสถส�าคัญแห่งอืน่ในกรงุรตันโกสนิทร์ 

ลักษณะที่น่าเปรียบเทียบอีกประการหน่ึง ระหว่างพระอุโบสถวัดด�าเร็ยซอ กับวัด 

พระศรีรัตนศาสดาราม คือการแสดงภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์ในบริบทสถาปัตยกรรมที่ 
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ล้อมรอบอาคารประธาน โดยที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพบภาพรามเกียรติ์เขียนเป็น

จติรกรรมประดบัผนงัพระระบียงทีล้่อมรอบบรเิวณวัด ส่วนทีวั่ดด�าเรย็ซอซึง่ไม่มีระเบยีงล้อม

รอบพระอโุบสถแยกออกมาเป็นอาคารเอกเทศ ได้แสดงเรือ่งรามเกยีรติเ์ป็นภาพปนูป้ันนูนสูง

ประดบับนฐานส่วนล่างของพระอโุบสถ ลกัษณะการประดบัภาพรามเกียรติแ์บบทีวั่ดด�าเรย็ซอ 

คล้ายกับการประดับภาพจากเรือ่งเดียวกนั ซ่ึงท�าเป็นแผ่นศลิาจ�าหลกัลายนนูต�า่ ประดับพนกั

พระระเบียงรอบฐานชั้นล่างของพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ อันเป็นอาคารหลวงอีกหลังที่มี

ความส�าคญัในสมยัต้นรตันโกสินทร์ดังกล่าว

ลกัษณะผดิเพ้ียนกนัซึง่อาจเป็นผลจากรสนยิมท้องถิน่และลกัษณะการใช้งานพ้ืนทีใ่น

อาคารท่ีต่างกัน ระหว่างพระอโุบสถวัดด�าเร็ยซอ กบัวดัพระศรีรตันศาสดาราม นอกเหนอืจาก

การแสดงฝีมอืป้ันปนูกรณีภาพรามเกยีรติ ์ ซึง่ถอืได้ว่าเป็นทักษะความช�านาญพิเศษของช่าง

ภาพ 5 เปรียบเทียบลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ซ้าย) กับ พระอุโบสถวัด 
ด�าเร็ยซอ (ขวา) (แบบสถาปัตยกรรม: ปองพล ยาศรี และ อิสรชัย บูรณะอรรจน์; ลิขสิทธ์ิเป็นของผู้เขียนบทความ)
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เมืองพระตะบอง ยังเห็นได้จากกรณีสัดส่วนอาคารและ

โครงสร้างหลังคาซ้อนลดช้ันของอาคาร โดยเราพบว่าใน

กรณีวัดพระแก้ว โครงสร้างส่วนหลังคามีสัดส่วนความสูง

ประมาณสองเท่าของผนงัอาคาร ขณะทีว่ดัด�าเรย็ซอ ส่วน

หลังคากับผนังมีสัดส่วนความสูงใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ 

วิธีการแบ่งสัดส่วนของผืนหลังคาแต่ละตับของอาคาร 

พระอุโบสถทั้งสองหลังก็มีความแตกต่างกัน โดยกรณีวัด

พระศรีรัตนศาสดาราม พบการลดทอนขนาดความกว้าง

ของผืนหลังคาจากตับบนสุดที่มีขนาดกว้างสุด แล้วแคบ 

ลดหล่ันกันลงมาตามล�าดบั จนถงึแคบสดุท่ีหลงัคาตบัล่าง

สุด ในขณะท่ีวัดด�าเร็ยซอ หลังคาตับล่างสุดกลับมีขนาด

กว้างท่ีสดุ รองลงมาตามล�าดับคือหลงัคาจัว่ตบับนสุด และ

หลังคาตับท่ีสองและสามตรงกลางท่ีมขีนาดใกล้เคียงกัน น้ี

อาจเก่ียวข้องกับการเน้นระเบียงภายนอกอาคาร ให้มพีืน้ที่

ใช้สอยกว้างมากขึ้นในกรณีพระอุโบสถวัดด�าเร็ยซอ โดย

หลงัคาตบัล่างสุดคอืหลงัคาคลุมพืน้ทีใ่ช้สอยส่วนดงักล่าว

ของอาคาร อกีประการหนึง่ทีอ่าจถอืได้ว่าเป็นลกัษณะพเิศษ

ของพระอุโบสถวัดด�าเร็ยซอ ได้แก่การปรากฏโครงสร้าง

เครือ่งยอดมณฑปครอบก่ึงกลางสันหลงัคาอาคาร ลกัษณะ

เช่นนีซ้ึง่ไม่พบในกรณพีระอโุบสถวดัพระศรรัีตนศาสดาราม 

และไม่พบเป็นกรณีท่ัวไปส�าหรับพระอุโบสถหลังอื่นๆ ใน

เมอืงพระตะบองด้วย น่าจะเกีย่วข้องกบัการยกฐานะอาคาร

พระอุโบสถวัดด�าเร็ยซอให้มีฐานานุศักด์ิสูงเป็นพิเศษ

มากกว่าอาคารพระอุโบสถหลังอื่นๆ ในเมืองพระตะบอง 

(ภาพ 6) 

ภาพ 6 เปรียบเทียบลักษณะ 
ทางสถาปัตยกรรมของวิหารและ 
อุโบสถต่างๆ ในเมืองพระตะบอง  

(แบบสถาปัตยกรรม:  
ปองพล ยาศรี และ อิสรชัย  

บูรณะอรรจน์; ลิขสิทธ์ิเป็นของ 
ผู้เขียนบทความ)
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“วัดด�าเร็ยซอ”: ความหมายเชิงสัญลักษณ์ 
ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ “สยาม-กัมพูชา-ฝร่ังเศส”

พระอโุบสถวัดด�าเรย็ซอ สร้างโดยเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ เจ้าเมอืงพระตะบองท่าน

สดุท้าย ในระยะท้ายสุดของคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ก่อนทีด่นิแดนพระตะบองจะถกูผนวกเข้าเป็น

ส่วนหนึ่งของอาณาจักรกัมพูชาในอารักขาของเจ้าอาณานิคมฝร่ังเศส การสร้างพระอุโบสถ 

หลังนี้ แม้เป็นอาคารขนาดใหญ่ประกอบด้วยสัญลักษณ์แสดงฐานานุศักดิ์สูง แต่ก็เกิดขึ้น 

ภายใต้บรรยากาศเขมง็เกลยีวทางการเมือง ทีอ่วลด้วยความไม่มัน่ใจของสยามในการจะรกัษา

ฐานท่ีม่ันในเมืองพระตะบองไว้ให้ได้ รวมถงึขนุนางสยามบางส่วนยังหวาดระแวงตวัเจ้าพระยา

คทาธรฯ ว่าอาจเอาใจออกห่างจากสยามไปเข้าข้างฝรัง่เศส ในการออกแบบพระอโุบสถฯ ซึง่

หลังคาจ่ัวลดช้ัน หลังคาปีกนก / หลังคากันสาด

พ้ืนท่ีภายในอาคาร พ้ืนท่ีส่วนระเบียงรอบ
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เชือ่ได้ว่าพระยาคทาธรฯ ผูอ้ปุถมัภ์การสร้างคงมส่ีวนก�าหนดความคดิอยู่ไม่น้อย ได้เลอืกสร้าง

อาคารทางศาสนาให้เป็นรปูจ�าลองของพระอโุบสถวัดพระศรรีตันศาสดาราม ศูนย์กลางความ

ศกัดิส์ทิธิแ์ละศนูย์กลางอ�านาจในกรงุเทพมหานคร ทีต่วัท่านเองฝักใฝ่อยู่

การจ�าลองแบบมใิช่การเลยีนแบบตรงไปตรงมา หากเป็นการรักษาอปุลกัษณ์ท่ีท�าให้

ผูแ้ลเหน็ยังคงเทียบเคยีงความสัมพนัธ์กับอาคารต้นแบบได้ เช่นรปูทรงและองค์ประกอบหลกัๆ 

ของอาคารพระอโุบสถ หรือว่าการประดับภาพเล่าเรือ่งรามเกยีรติ ์ ในบรบิทล้อมรอบอาคาร

พระอโุบสถ ขณะเดยีวกนักไ็ด้สอดใส่สัญลกัษณ์ของการสือ่ความในมติอิืน่ๆ เพิม่เตมิเข้าไป

ในองค์ประกอบทางสัญลักษณ์ของอาคารด้วย ที่ส�าคัญเป็นอย่างย่ิงคือลวดลายประดับบน 

หน้าบันแสดงภาพเทวดาเทินพานประดิษฐานพระราชลัญจกรแผ่นดินของพระบาทสมเด็จ 

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว รัชกาลท่ี 5 และตราพระราชลญัจกรนัน้ปรากฏอยูเ่หนอืตวัอกัษร 

“เขมะระ” ซึง่หมายถงึชาวเขมร กรณน้ีีไม่อาจตคีวามเป็นอย่างอืน่ได้อกี นอกเหนอืจากการที่

รปูสญัลกัษณ์พยายามจะสือ่ความอย่างตรงไปตรงมาว่า ชาวเขมรอยู่ภายใต้ร่มปกครองหรอื

พระบารมขีองกษตัรย์ิแห่งสยาม และบทบาทของเทวดาทีเ่ทนิพานกอ็าจเทยีบได้กบับทบาท

ของพระยาคทาธรธรณนิทร์เอง ท่ีเป็นผูป้กครองเมอืงพระตะบองอยูใ่นขณะนัน้ 

การเลือกใช้ค�า “เข-มะ-ระ” ซ่ึงมีความหมายถึงคนคือชาวเขมร แทนที่จะเป็นค�าว่า 

“พระตะบอง” ทีเ่ป็นชือ่เมอืงหรอืหน่วยปกครอง ท�าให้ค�าแสดงความหมายได้กว้างไกลมากกว่า

หน่วยปกครองดังกล่าว โดยอาจหมายถึงชาวเขมรท้ังมวลของอาณาจักรกัมพูชาและเมือง 

พระตะบองรวมกัน หรืออย่างน้อยที่สุดก็หมายถึงชาวเขมรในมณฑลบูรพาทั้งหมด นี้ย่อม

สะท้อนจติส�านกึของผูอ้อกแบบตราสัญลกัษณ์ ทีพ่ยายามจะยืนยันความชอบธรรมของอ�านาจ

ปกครองของสยาม เหนอืมณฑลบูรพา หรือเหนือทัง้มณฑลบรูพาและอาณาจกัรกมัพชูารวม

กัน ท้ังท่ีในขณะนัน้สยามได้สญูเสยีอาณาจกัรกมัพูชาให้กบัเจ้าอาณานคิมฝรัง่เศสไปแล้ว และ

ย่อมเป็นการปฏิเสธในเชิงสัญลักษณ์ต่ออ�านาจครอบครองของเจ้าอาณานิคมดังกล่าว อนึ่ง 

ยากทีจ่ะเข้าใจได้ว่าฝรัง่เศสท่ีเป็นผูป้กครองกัมพชูาอยูใ่นขณะนัน้ และก�าลงัหาทางรกุคบืเข้า

ยดึพระตะบอง จะสามารถอ่านระบบคดิเชงิสญัลกัษณ์อนัแยบยล ทีแ่ฝงอยูเ่บือ้งหลงัการสร้าง

พระอโุบสถวดัด�าเรย็ซอ ได้อย่างทะลปุรโุปร่งเพยีงไหน หรอืว่าระบบสัญลักษณ์นีมี้ประสทิธิผล

เพยีงใดในการยบัยัง้ไม่ให้ฝร่ังเศสเข้ารกุรานพระตะบองได้ เพราะค�าตอบทีเ่หมาะสมน่าจะคอื 
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“ไม่” ในท้ังสองกรณี แต่ทั้งน้ีก็มิได้ท�าให้ระบบสัญลักษณ์นี้ไร้ผลในการสื่อความ เพราะคู่

สนทนาแท้จรงิท่ีระบบสัญลกัษณ์ต้องการจะส่ือความด้วย อาจไม่ใช่เจ้าอาณานคิมฝรัง่เศส แต่

คอื “สยาม” ท่ีก�าลงัตัง้ข้อหวาดระแวงต่อตัวเจ้าพระยาคทาธรธรณนิทร์เอง ระบบสญัลกัษณ์

จงึท�าหน้าท่ีประกาศจุดยนืและอดุมการณ์ของพระยาคทาธรฯ ในการท่ีตวัท่านศรทัธาฝักใฝ่กบั

สยามอย่างสมับูรณ์

อนึง่ ภายหลงัจากสมยัของพระยาคทาธรธรรนิทร์ แม้พบหลกัฐานว่าสถาปัตยกรรมแบบ

ไทยยงัคงส่งอทิธิพลต่อการสร้างอาคารทางศาสนาในเมอืงพระตะบองอยู ่โดยเฉพาะรปูแบบ

อาคารทีม่หีลงัคาซ้อนลดชัน้ และมเีสารับชายคาท�าให้เกิดระเบยีงโดยรอบอาคารด้านนอก แต่

นั้นก็น่าจะเกิดจากการรับแบบอย่างที่สืบทอดต่อกันมาจากพระอุโบสถวัดด�าเร็ยซอ และมี

พฒันาการแยกออกไปอกีเป็นหลายสาย มากกว่าจะเป็นความพยายามโยงความสมัพันธ์กลบั

มาถงึกรงุเทพฯ ท่ีส�าคัญคือเราไม่พบการออกแบบระบบสัญลกัษณ์ ทีส่ือ่ความได้ตรงไปตรง

มาถงึการอ้างอ�านาจของสยามเหนือเมอืงพระตะบอง เหมือนกรณพีระอโุบสถวดัด�าเร็ยซอ ใน

อาคารทางศาสนาในเมอืงพระตะบองรุ่นหลงัลงมา

สรุป

พระอุโบสถวัดด�าเร็ยซอ สร้างข้ึนในสมัยของพระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุ ่ม) เจ้าเมือง 

พระตะบองคนสุดท้าย ในช่วงเวลาไม่กี่ปีก่อนที่สยามจะท�าสัญญายกพระตะบองซึ่งเป็น 

ส่วนหนึ่งของมณฑลบูรพาให้กับฝร่ังเศส อันเป็นช่วงเวลาท่ีบริบทความขัดแย้งทางการเมือง

ระหว่างสยามและฝร่ังเศสมีความตึงเครียดอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ด้วยความสัมพันธ์อัน

แน่นแฟ้นท่ีมมีาอย่างยาวนานระหว่างสายตระกลูของเจ้าเมอืงพระตะบองกบัราชส�านกัสยาม 

นับต้ังแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 โดยลูกหลานของ

เจ้าพระยาอภยัภูเบศร (แบน) เจ้าเมอืงพระตะบองคนแรกทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นเจ้าเมอืง

พระตะบองสืบต่อมา ล้วนแต่เคยเข้ามารับราชการในราชส�านักสยามที่กรุงเทพมหานคร  

รวมทั้งพระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุ ่ม) ที่เคยถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จ 

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว ก่อนจะกลบัมารบัต�าแหน่งเจ้าเมอืงพระตะบอง 
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นอกจากหลกัฐานเชงิลายลกัษณ์อักษรทีบ่อกเล่าถงึความสมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นระหว่าง

สยามและพระตะบองแล้ว หลกัฐานเชงิประจกัษ์อกีอย่างหน่ึงทีส่ะท้อนถงึจดุยนืทางการเมอืง

ของพระยาคทาธรธรณนิทร์ (ชุม่) ได้อย่างเป็นรปูธรรมคอื พระอโุบสถวดัด�าเรย็ซอ ซึง่มท่ีวงที

ในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมท้ังในแง่ของแผนผังและรูปทรงหลังคาที่แสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์กับแบบแผนของสถาปัตยกรรมสยามต้นรัตนโกสินทร์ รวมไปถึงการประดับ

ตกแต่งด้วยตราแผ่นดนิสยามในสมยัรชักาลที ่ 5 บริเวณองค์ประกอบส�าคญัในส่วนหน้าบนั 

แสดงให้เห็นบทบาทของงานสถาปัตยกรรมในกระบวนการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ สะท้อน

เจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้สร้างที่ต้องการเป็นเจ้าเมืองพระตะบองภายใต้อาณาเขต

ปกครองของสยาม มากกว่าการเปลีย่นสถานะเป็นส่วนหนึง่ของดนิแดนอาณานคิมฝรัง่เศส

อย่างไรก็ดี การปรากฏร่องรอยของโครงสร้างและงานศิลปกรรมตกแต่งที่สะท้อนถึง

คุณลกัษณะของสกลุช่างแบบท้องถิน่ แสดงให้เหน็ว่าว่าวดัแห่งนีม้ไิด้ถกูสร้างขึน้โดยยดึระเบยีบ

แบบแผนจากศนูย์กลางอย่างเคร่งครัด แต่ในบางกรณ ี ช่างท้องถิน่สามารถเลอืกรปูแบบใน

การสร้างสรรค์บนพื้นฐานของแบบแผนสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในท้องถิ่น บทความนี้ได้

พจิารณาแบบแผนและรปูแบบทางสถาปัตยกรรมของพระอโุบสถวดัด�าเรย็ซอโดยเชือ่มโยงกับ

บริบททางสังคม-การเมืองในช่วงเวลานั้น และชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของสถาปัตยกรรม 

พุทธศาสนาต้นรัตนโกสินทร์ ต่อวิธีคิดในการก�าหนดโครงสร้างสถาปัตยกรรมพระอุโบสถ 

วัดด�าเร็ยซอ ขณะเดียวกัน ก็ตระหนักถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่าง

ศนูย์กลางอ�านาจรฐัจารีตกบัดินแดนหัวเมอืง อนัเป็นพ้ืนฐานของการผสมผสานรปูแบบทาง

ศิลปสถาปัตยกรรมท่ีหยิบยืมลักษณะนิยมของสถาปัตยกรรมแบบสยาม กับรูปแบบ 

ศิลปสถาปัตยกรรมสกุลช่างท้องถิ่นของเมืองพระตะบอง ท่ีหลอมรวมพลวัตทางสังคม-

การเมอืง และวฒันธรรม ไว้ในอาคารพระอโุบสถวัดด�าเรย็ซอได้อย่างลงตวัและน่าสนใจ
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