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บทความนีเ้ ป็นการปริทรรศน์ประวัตศิ าสตร์เมืองพระตะบอง ช่วงทีอ่ ยูภ่ ายใต้การปกครองของ
สยามเพื่อให้เข้าใจลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับพระตะบอง รวมถึงภูมิหลังความ
เป็นมาของพระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุ่ม) เจ้าเมืองพระตะบองท่านสุดท้ายที่แต่งตั้งโดยราช
ส�ำนักสยาม ซึง่ ต้องเผชิญวิกฤติดา้ นหนึง่ จากการทีเ่ จ้าอาณานิคมฝรัง่ เศสคุกคามเข้ามา เพือ่
หาทางยึดพระตะบองกลับไปอยูก่ บั กัมพูชา และอีกด้านหนึง่ จากการทีท่ า่ นถูกหวาดระแวงจาก
ฝ่ายสยาม ว่าอาจเอาใจออกห่างไปเข้าทางกับฝรัง่ เศส ผูเ้ ขียนศึกษาวิเคราะห์ความหมายทาง
สัญลักษณ์ทป่ี รากฏในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอ ทีพ่ ระยาคทา
ธรธรณินทร์ (ชุม่ ) ได้สร้างขึน้ ไว้เป็นศาสนสถานส�ำคัญประจ�ำเมืองแห่งหนึง่ ของพระตะบอง ใน
ช่ ว งท้ า ยของการด�ำ รงต�ำ แหน่ ง เจ้ า เมื อ ง โดยการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บรู ป แบบศิ ล ปสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอ แสดงให้เห็นว่าระบบสัญลักษณ์ดงั กล่าวจงใจสือ่
ถึงความภักดีต่อสยามของท่านผู้สร้างวัด พร้อมทั้งยืนยันถึงความชอบธรรม ที่สยามควรมี
อ�ำนาจการปกครองเหนือทัง้ พระตะบองและกัมพูชา
ค�ำส�ำคัญ สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา, พระตะบอง, พระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุม่ ), วัดด�ำเร็ยซอ
บทคัดย่อ
abstract
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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เมืองพระตะบองภายใต้อาณัตส
ิ ยาม

เมืองพระตะบองตัง้ อยูใ่ นภูมภิ าคตะวันตกของประเทศกัมพูชา ไม่หา่ งไกลมากนักจากลุม่ น�ำ้
โตนเลสาบ ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ศูนย์กลางอารยธรรมเขมร พืน้ ทีพ่ ระตะบองมีแม่นำ�้ สังแกเป็นสายน�ำ้
ส�ำคัญทีห่ ล่อเลีย้ งพืน้ ที่ ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ดา้ นทรัพยากรทัง้ ดินและน�ำ้ เหมาะสมแก่
การเพาะปลูก จึงเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น�้ำที่ส�ำคัญมาตั้งแต่โบราณ พระตะบองมีความสัมพันธ์
กับสยามในแง่ยทุ ธศาสตร์ นับจากภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ทีส่ อง เมือ่ พ.ศ. 2310 โดย
ขณะนั้นศูนย์กลางทางการเมืองของสยามในลุ่มแม่น้�ำเจ้าพระยา ได้ย้ายจากอยุธยาลงมา
อยู่ที่กรุงธนบุรีและกรุงเทพมหานครตามล�ำดับ เมืองพระตะบองตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคม
ติดต่อระหว่างลุ่มน�้ำเจ้าพระยาของสยามกับเมืองหลวงอุดงมีชัยของกัมพูชา (พ.ศ. 2162 พ.ศ. 2406) จึงถือเป็นพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์สำ� คัญในแง่การเมืองและการทหารส�ำหรับทัง้ สยาม
และกัมพูชา และเป็นส่วนหนึง่ ของกรณีชว่ งชิงสิทธิแ์ ละอ�ำนาจเหนือพืน้ ทีร่ ะหว่างสองขัว้ อ�ำนาจ
ดังกล่าวอยูห่ ลายครัง้ ในประวัตศิ าสตร์
ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2337 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ทรงโปรดฯ สถาปนาสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี (นักองค์เอง) ให้เป็นกษัตริย์
ปกครองกรุงกัมพูชา (กรมศิลปากร 2546) ทั้งนี้โดยมีข้อตกลงให้กัมพูชายอมยกเมือง
พระตะบองและเสียมราฐให้กับสยาม หลังจากนั้นสยามจึงแต่งตั้งเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
(แบน) ให้เป็นผู้ส�ำเร็จราชการเมืองพระตะบองท่านแรก ขึ้นบังคับโดยตรงกับสยาม (กรม
ศิลปากร 2507) การปกครองพระตะบองโดยสยามภายใต้ระบบเช่นนัน้ ด�ำรงอยูส่ บื เนือ่ งมา
อีกนานมากกว่าหนึง่ ศตวรรษ กระทัง่ สยามสูญเสียอ�ำนาจปกครองเมืองพระตะบองให้กบั เจ้า
อาณานิคมฝรัง่ เศส เมือ่ พ.ศ. 2449 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 5 ตรงกับสมัยผูส้ ำ� เร็จราชการเมืองพระตะบองท่านที่ 8 ได้แก่ เจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุม่ )
เสถียรภาพทางการเมืองของพระตะบอง ในช่วงเวลาทีส่ ยามเข้าปกครองดังกล่าว ไม่
ถึงกับราบรื่น เนื่องเพราะราชส�ำนักกัมพูชาก็มีความพยายามจะยึดพื้นที่พระตะบองคืนอยู่
ตลอดเวลา เหตุการณ์เริม่ ต้นจากการทีก่ มั พูชา สยาม และพระตะบอง สูญเสียผูป้ กครองที่
เป็นเสาหลักของบ้านเมืองในเวลาไม่หา่ งกันมากนัก ซึง่ ส่งผลสะเทือนเสถียรภาพการปกครอง
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อิสรชัย บูรณะอรรจน์ และ ปองพล ยาศรี

ภายใน เริม่ จากการทิวงคตของสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี (นักองค์เอง) ใน พ.ศ. 2340
ตามด้วยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ และการถึงแก่อสัญกรรม
ของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (แบน) ในปีเดียวกันคือเมือ่ พ.ศ. 2352 เหตุการณ์ประจวบเหมาะ
กับที่เวียดนามซึ่งตั้งราชธานีอยู่ที่เมืองเว้ขณะนั้น ก็มีความพยายามจะขยายอิทธิพลเข้ามา
ทางตะวันตกอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ดินแดนกัมพูชาและพระตะบอง ซึ่งตั้งอยู่คั่นกลางระหว่าง
ศูนย์กลางอ�ำนาจของเวียตและสยามกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ ที่ทั้งสองฝ่าย
มหาอ�ำนาจพยายามช่วงชิง เพื่อเข้าประชิดเขตแดนของฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท�ำได้ ขณะเดียวกัน ทางราชส�ำนักกัมพูชาก็ได้ใช้ความพยายามเกลี้ยกล่อมเจ้าเมือง
พระตะบอง ให้แปรพักตร์จากสยามมาเข้ากับฝ่ายตนอย่างต่อเนือ่ ง แต่ทงั้ นีไ้ ม่ปรากฏว่าการ
เกลีย้ กล่อมเป็นผลเนือ่ งจากเจ้าเมืองพระตะบองทีส่ บื ตระกูลจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (แบน)
ยังคงมีความจงรักภักดีตอ่ ราชส�ำนักสยามอย่างมัน่ คง
ภายใต้ ส ถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ระหว่ า งสยามกั บ เวี ย ดนามที่ ข ยายตั ว มากขึ้ น
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 ได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) เป็นผูบ้ ญ
ั ชาการทัพโดยใช้เมืองพระตะบองเป็นฐานทีม่ นั่ หลักในการท�ำศึก อัน
เป็นทีม่ าของสงครามครัง้ ส�ำคัญทีย่ ดื เยือ้ ยาวนานมากกว่า 14 ปี (พ.ศ. 2376 - 2390) ซึง่ เป็น
ทีร่ จู้ กั กันภายใต้ชอื่ “อานามสยามยุทธ” (ศานติ ภักดีคำ� 2557) โดยในช่วงท้ายของสงคราม
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดฯ ให้เจ้าพระยาบดินทรเดชาฯ รัง้ ราชการใน
ต�ำแหน่งเจ้าเมืองพระตะบองด้วย นานถึง 7 ปี จนกระทั่งสงครามสิ้นสุดและเจ้าพระยาบดินทรเดชาฯ ถึงแก่อสัญกรรมใน พ.ศ. 2393 ราชส�ำนักสยามจึงได้แต่งตัง้ คนในสายตระกูล
ของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (แบน) ขึน้ เป็นเจ้าเมืองพระตะบองสืบต่ออีกครัง้
ครัน้ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 4) ได้พระราชทาน
เปลีย่ นชือ่ ราชทินนามเจ้าเมืองพระตะบองจาก “อภัยภูเบศร” เป็น “คทาธรธรณินทร์” เริม่ จาก
ทีท่ รงโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ พระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย) ให้เป็นเจ้าเมืองพระตะบองท่านที่ 7
(ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2403 - 2435) คาบเกีย่ วพอดีกบั ช่วงเวลาทีฝ่ รัง่ เศสขยายอิทธิพล
เข้ามาในพืน้ ทีแ่ ถบอินโดจีน จนสามารถบีบบังคับให้สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรกั ษ์ กษัตริย์
ของกัมพูชาในช่วงเวลานัน้ ทรงยินยอมลงพระนามในสัญญาให้กมั พูชาเป็นรัฐในอารักขาของ
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ฝรัง่ เศส เมือ่ พ.ศ. 2406 (Tauch Chhuong 1994) นอกจากนัน้ ฝรัง่ เศสยังพยายามจะขยาย
อิทธิพลเข้ามายังเมืองพระตะบอง ท�ำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี
พระราชด�ำริให้พระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย) เรียบเรียง “พงศาวดารเมืองพระตะบอง” เพือ่
แสดงล�ำดับสกุลวงศ์เจ้าเมืองพระตะบองของท่าน สืบขึน้ ไปจนถึงเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (แบน)
ส�ำหรับใช้เป็นหลักฐานรับรองว่า พระตะบองเป็นเมืองในพระราชอาณาเขตของสยามมานาน
แล้ว และน�ำไปสูก่ ารท�ำสัญญาข้อตกลงระหว่างสยามกับฝรัง่ เศส ใน พ.ศ. 2410 โดยฝรัง่ เศส
ยอมรับรองว่าพระตะบองและเสียมราฐอยู่ในอาณาเขตของสยาม ขณะเดียวกันก็ให้สยาม
รับรองว่ากัมพูชาเป็นรัฐในอารักขาของฝรัง่ เศส (ระยับศรี กาญจนะวงศ์ 2522)
อย่างไรก็ดี ภายหลังวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 (พ.ศ. 2436) ฝรัง่ เศสสามารถขยายอิทธิพล
เข้ามาในเมืองพระตะบอง ด้วยการส่งกองทหารเข้าไปประจ�ำการและจัดตัง้ กงสุลประจ�ำเมือง
รวมถึ ง ยั ง สร้ า งเส้ น ทางรถไฟเชื่ อ มต่ อ จากพนมเปญมาถึ ง พระตะบองด้ ว ย (ระยั บ ศรี
กาญจนะวงศ์ 2522) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงตระหนักถึง
ข้อจ�ำกัดของการจัดโครงสร้างการปกครองแบบเก่า (ชวลีย์ ณ ถลาง 2541) จึงทรงปฏิรูป
การปกครองซึง่ ส่งผลให้เมืองพระตะบอง ซึง่ มีพระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุม่ ) เป็นเจ้าเมือง ได้
ถูกควบรวมกับอีก 3 หัวเมือง ได้แก่ เสียมราฐ พนมศก และศรีโสภณ จัดตัง้ ขึน้ เป็น “มณฑล
บูรพา” เมือ่ พ.ศ. 2439 มีพระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ์ (ดัน่ ) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล ท�ำ
หน้าทีป่ กครองมณฑลโดยขึน้ ตรงต่อเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทีก่ รุงเทพฯ
การปฏิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลส่งผลให้อำ� นาจปกครองของเจ้าเมือง
พระตะบองลดน้อยลง ฝรัง่ เศสเห็นช่องทางจึงพยายามเกลีย้ กล่อมพระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุม่ )
ให้มาเข้าข้างตนเอง ท�ำให้ขนุ นางสยามบางส่วนกังวลว่าพระยาคทาธรฯ จะเอาใจออกห่างตาม
ค�ำ ชั ก จู ง ของฝรั่ ง เศส จึ ง เสนอความเห็ น ต่ อ เสนาบดี ก ระทรวงมหาดไทย ให้ เ รี ย กตั ว
พระยาคทาธรฯ เข้ามาประจ�ำการที่ในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ดี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยขณะนัน้ กลับทรงมีพระวินจิ ฉัยใน
ทางตรงข้าม เนื่องด้วยรู้จักอุปนิสัยส่วนตัวของพระยาคทาธรฯ ว่าเป็นบุคคลที่คุ้นเคยและ
ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อราชส�ำนักสยาม จึงทรงส่งหนังสือไปยังข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล
บูรพา แจ้งให้ทราบพระด�ำริดังกล่าว เพื่อจะได้คลายความตึงเครียดและหวาดระแวงต่อ
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พระยาคทาธรฯ นอกจากนัน้ ภายหลังข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลบูรพา ถึงแก่อนิจกรรมใน
พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง
พระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุม่ ) ให้ควบต�ำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลบูรพาด้วยอีกต�ำแหน่ง
หนึง่ (ระยับศรี กาญจนะวงศ์ 2522)
อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นอีกเพียงสามปี สยามก็ต้านทานการรุกเข้ามาของฝรั่งเศสไว้
ไม่ได้ จนน�ำไปสูก่ ารลงนามในสนธิสญ
ั ญายกมณฑลบูรพาให้แก่ฝรัง่ เศสเมือ่ วันที่ 23 มีนาคม
พ.ศ. 2449 (วีระศักดิ์ จันทร์สง่ แสง 2557) โดยทางฝ่ายฝรัง่ เศสยังคงพยายามเกลีย้ กล่อม
พระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุ่ม) ให้รั้งต�ำแหน่งเป็นเจ้าเมืองพระตะบองต่อไป แต่ท่านได้
ตัดสินใจอพยพเข้ามาอยูใ่ นเขตแดนของสยาม โดยส่งโทรเลขกราบทูลสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ความตอนหนึง่ ว่า “แม้ถงึ แก่ชวี ติ ก็ไม่ยอมเสียความกตัญญู ไม่ยอมให้ขนึ้
ชื่อว่าเป็นข้าสองเจ้าเป็นอันขาด แต่การที่อยู่นั้นต้องการขอรับพระราชทานอยู่ที่ปราจีนบุรี
เพราะเป็นที่ท�ำเลจะท�ำนาหาเลี้ยงชีพได้....” (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2449 อ้างถึงใน
ระยับศรี กาญจนะวงศ์ 2522, 252) ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลือ่ นบรรดาศักดิท์ า่ นเป็น “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร” (ระยับศรี
กาญจนะวงศ์ 2522) และได้พำ� นักอยู่ ณ เมืองปราจีนบุรี จนถึงแก่อสัญกรรมใน พ.ศ. 2465
ผลงานของพระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุม
่ ):
พระอุโบสถวัดดำ�เร็ยซอ เมืองพระตะบอง

ในช่วงเวลาที่พระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุ่ม) ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าเมืองพระตะบอง อันเป็นห้วง
วิกฤตที่ฝรั่งเศสก�ำลังรุกฆาตเพื่อจะเข้ายึดเมืองพระตะบอง และต้องการให้ท่านเข้าเป็น
พวกด้วย ขณะเดียวกันขุนนางสยามบางส่วนก็หวาดระแวงว่าท่านจะเอาใจออกห่าง ท่าน
ได้สร้างวัดส�ำคัญประจ�ำเมืองพระตะบองขึน้ แห่งหนึง่ บนฝัง่ ตะวันตกของแม่นำ้� สังแก ชือ่ วัด
“ด�ำเร็ยซอ” เป็นภาษาเขมร แปลเป็นไทยว่าวัด “ช้างเผือก” ภายในวัดมีพระอุโบสถขนาดสูง
ใหญ่ตั้งเป็นประธาน สร้างขึ้นภายใต้รูปแบบศิลปะและสถาปัตยกรรมที่วิจิตรตามแบบไทย
ผสมท้องถิน่ พระตะบอง ซึง่ ยังคงอยูใ่ นสภาพดีมาจนถึงทุกวันนี้ ประเด็นอภิปรายของบทความ
นีพ้ ฒ
ั นาจากสมมติฐานของการศึกษาว่าวัดด�ำเร็ยซอถูกสร้างขึน้ เป็นวัดใหญ่โต โดยผูม้ อี ำ� นาจ
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ทางการเมืองในพืน้ ที่ ขณะทีบ่ ริบทแวดล้อมกดดันรอบตัวอยูใ่ นขัน้ วิกฤติ การสร้างวัดนีจ้ งึ น่า
จะไม่ปลอดจากนัยเชิงการเมือง และเราอาจหาทางอ่านนัยซ่อนเร้นทางการเมืองนัน้ ได้ ผ่าน
การวิเคราะห์สญ
ั ลักษณ์ ทีป่ รากฏในงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัด ดังจะได้อภิปราย
ต่อไปนี้
พระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอตัง้ อยูบ่ นแกนตะวันออก-ตะวันตก ซึง่ เป็นแกนหลักในผังของวัด
โดยหันหน้าสูท่ ศิ ตะวันออก ถัดจากพระอุโบสถไปทางตะวันตกเป็นทีต่ งั้ ของศาลาการเปรียญ
และโรงครัวของวัด ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าขนาดยาว 11 ห้องเสา กว้าง 5
ห้องเสา ตัง้ บนฐานยกพืน้ สูงสองชัน้ โดยมีเสมานัง่ แท่นประจ�ำทัง้ แปดทิศ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดเขต
พัทธสีมา ทัง้ หมดนีล้ อ้ มรอบด้วยก�ำแพงแก้ว มีซมุ้ ประตูเข้าออกประจ�ำย่านกลางของก�ำแพง
แก้วทัง้ 4 ทิศ พืน้ ทีภ่ ายในอาคารพระอุโบสถทีล่ อ้ มรอบด้วยผนังก่ออิฐ มีขนาด 7 ห้องเสา
พืน้ ทีน่ อกผนังก่ออิฐบนชาลายกพืน้ ของพระอุโบสถ ท�ำเป็นระเบียงทางเดินโดยรอบด้วยการ
ตัง้ เสาขึน้ ไปรับชายคาเป็นระยะตามจังหวะห้องเสา เชือ่ มต่อระหว่างห้องเสาด้วยพนักระเบียง
เฉพาะชาลาด้านหน้าและหลังของอาคารเป็นโถงขนาดกว้างด้านละสองห้องเสา ฐานชัน้ ล่างที่
รองรับตัวพระอุโบสถและระเบียงกับชาลาหน้า-หลัง ยกพืน้ สูงประมาณ 1.50 เมตรจากระดับ
พืน้ ดิน มีบนั ไดขึน้ ลงอยูท่ างด้านหน้าและหลังด้านละสองต�ำแหน่ง โดยรอบฐานพระอุโบสถ
ชัน้ ล่างนี้ ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปัน้ อยูใ่ นกรอบภาพ ท�ำเป็นรูปมหาสมุทรและสัตว์นำ�้
นานาชนิด อยูร่ ะหว่างห้องเสา สลับกับรูป “สัตว์หมิ พานต์” บนฐานเสารับชายคาระเบียงพาไล
ฐานชัน้ บนทีร่ องรับพืน้ ภายในพระอุโบสถ ยกสูงขึน้ ไปจากระดับพืน้ ระเบียงอีกประมาณ
1.20 เมตร เชิงผนังด้านนอกโดยรอบ ท�ำเป็นยกเก็จแบบมีบัวลูกแก้วคาด ประดับตกแต่ง
ระหว่างห้องเสาระดับใต้ชอ่ งหน้าต่างลงไป ด้วยภาพประติมากรรมนูนสูง เล่าเรือ่ งรามเกียรติ์
ในฉากรบพุง่ ต่างๆ ระหว่างกองทัพพระรามกับกองทัพทศกัณฐ์ (ภาพ 1) บนผนังด้านสกัดมี
ประตูทางเข้าด้านละสองช่อง ตรงกับช่องบันไดทางขึน้ บนฐานชาลาพระอุโบสถชัน้ ล่าง บนผนัง
ด้านสกัดระหว่างช่องประตู ประดับด้วยซุม้ ประติมากรรมปูนปัน้ นูนสูงขนาดใหญ่ บนผนังด้าน
ตะวันออกท�ำเป็นรูปการสัประยุทธ์ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ (ภาพ 2) ส่วนบนผนังด้าน
ตะวันตกเป็นรูปพระลักษมณ์กบั อินทรชิต (ภาพ 3) เหนือซุม้ ประติมากรรมทัง้ สอง ประดับด้วย
ลายปูนปั้นท�ำเป็นตราพระราชลัญจกรประจ�ำแผ่นดินสยามสมัยรัชกาลที่ 5 พื้นที่ภายใน
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ภาพ 1 (บน) ภาพปูนปัน้ นูนต�ำ่ บริเวณฐานพระอุโบสถชัน้ บน แสดงการสูร้ บระหว่างกองทัพพระรามกับกองทัพทศกัณฐ์
พระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอ เมืองพระตะบอง (ภาพ: อิสรชัย บูรณะอรรจน์)
ภาพ 2 (ล่างซ้าย) ภาพปูนปัน้ นูนสูงรูปพระรามกับทศกัณฐ์ บริเวณผนังสกัดด้านทิศตะวันออก
พระอุโบสถวัดดำ�เร็ยซอ เมืองพระตะบอง (ภาพ: อิสรชัย บูรณะอรรจน์)
ภาพ 3 (ล่างขวา) ภาพปูนปัน้ นูนสูงรูปพระลักษมณ์กบั อินทรชิต บริเวณผนังสกัดด้านทิศตะวันตก
พระอุโบสถวัดดำ�เร็ยซอ เมืองพระตะบอง (ภาพ: อิสรชัย บูรณะอรรจน์)
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ภาพ 4 ปูนปัน้ หน้าบันพระอุโบสถวัดดำ�เร็ยซอ (ภาพลายเส้น: สุทศั น์ บุญขันธ์)

ตราแผ่นดินสยาม สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั

อักษรเขมร อ่านว่า “เข-มะ-ระ”

พระอุโบสถปรากฏเสาร่วมในทุกช่วงเสา โดยบริเวณกึง่ กลางห้องเสาทีส่ องจากท้ายอาคาร ตัง้
บุษบกเครือ่ งไม้ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ส�ำหรับโครงสร้างส่วนหลังคาภายในอาคาร
มีการตีฝา้ เพดานปิดโครงสร้างจัว่ บนเพดานประดับตกแต่งด้วยดาวเพดานไม้แกะสลักไม้
หลังคาอาคารพระอุโบสถ ท�ำเป็นทรงจั่วซ้อนลดสามชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วยผืน
หลังคาซ้อนกันสีต่ บั สามตับบนคลุมพืน้ ทีส่ ว่ นภายในอาคาร ส่วนตับล่างสุดคลุมพืน้ ทีส่ ว่ น
ระเบียงด้านข้างอาคาร พืน้ ทีช่ าลาด้านหน้าและหลังของอาคาร คลุมด้วยหลังคากันสาดปีกนก
โดยรอบ ทุกมุมสันตะเฆ่ของหลังคาประดับตกแต่งด้วยปูนปัน้ รูปพญานาค ส่วนบริเวณกึง่ กลาง
สันหลังคาบนสุดตั้งเครื่องยอดมณฑปท�ำด้วยไม้ครอบทับไว้ หน้าบันทั้งสองด้านของอาคาร
ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นพรรณพฤกษาล้อมรอบรูปสัญลักษณ์ตรงกลาง ท�ำเป็น
เทวดาสององค์อญ
ั เชิญพานขนาดใหญ่ เหนือพานประดิษฐานตราพระราชลัญจกรแผ่นดินสมัย
รัชกาลที่ 5 ครอบอยู่เหนือกรอบข้อความอักษรเขมรเขียนว่า “ខេមរ” ซึ่งเป็นการเขียนตาม
รูปแบบของภาษาบาลี อ่านว่า “เข-มะ-ระ ” หมายถึง “ชาวเขมร” หรือ “ดินแดนเขมร” เช่น
เดียวกับค�ำว่า “ខ្មែរ” (อ่านว่า “ขะ-แมร์ ”) แต่อาจสือ่ นัยความหมายเพิม่ เติมด้วยเนือ่ งจากใน
ภาษาบาลีคำ� ว่า “ខេម” (อ่านว่า “เข-มะ”) แปลว่า “ดินแดนอันเกษมสุข” (ภาพ 4)
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ข้อเปรียบเทียบกับพระอุโบสถวัดพระศรีรต
ั นศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

จากค�ำอธิบายลักษณะของพระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอ เมืองพระตะบอง ดังกล่าวมาข้างต้น อาจ
กล่าวได้วา่ อาคารแสดงการรับอิทธิพลด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบประเพณีจากสยาม
ซึ่งนี้ไม่ถึงกับเป็นเรื่องน่าประหลาดใจนัก เนื่องเพราะพระตะบองได้อยู่ภายใต้ปกครองของ
สยามมาแล้วช้านาน ตัง้ แต่ยคุ ก่อนหน้าการสร้างอาคารหลังนี้ โดยผูป้ กครองเมืองพระตะบอง
รุน่ ต่างๆ นับตัง้ แต่ตน้ สมัยรัตนโกสินทร์ลงมาจนถึงสมัยของพระยาคทาธรฯ ผูส้ ร้างวัดฯ ล้วน
แล้วแต่จงรักภักดีและมีความคุน้ เคยกับราชส�ำนักสยามในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดีทงั้ สิน้ อย่างไร
ก็ดี ผูเ้ ขียนบทความมีขอ้ สังเกตดังจะอธิบายโดยละเอียดต่อไปข้างหน้าว่า อาคารหลังนีอ้ าจ
มิได้แสดงให้เห็นแต่เพียงการรับอิทธิพลจากสยาม อันเป็นผลจากการติดต่อสัมพันธ์กนั ทาง
วัฒนธรรมตามปกติเท่านั้น แต่น่าจะเป็นความจงใจของท่านผู้สร้างที่จะสร้างพระอุโบสถ
หลังนี้ ให้เป็นรูปจ�ำลองอาคารที่มีฐานานุศักดิ์สูง และมีความส�ำคัญเชิงสัญลักษณ์ เป็น
ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของราชอาณาจักรสยาม ตัง้ อยูใ่ นกรุงเทพฯ ได้แก่พระอุโบสถวัด
พระศรีรตั นศาสดาราม ซึง่ เป็นสถานทีป่ ระดิษฐานพระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร (พระแก้ว
มรกต)
พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม (วัดพระแก้ว) สร้างขึน้ ตัง้ แต่ครัง้ รัชกาลที่ 1 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ เพือ่ เป็นอาคารประธานของวัดในพระบรมมหาราชวัง ในความหมายแบบ
เดียวกันกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ทตี่ งั้ อยูใ่ นพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา การสถาปนาวัด
พระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่ครั้งเริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงอาจนับได้ว่าเป็นหนึ่งในความ
พยายามทีจ่ ะแสดงสัญลักษณ์การเป็นศูนย์กลางราชอาณาจักรของกรุงเทพฯ ในระดับความ
ส�ำคัญทีเ่ ทียบเคียงได้กบั กรุงศรีอยุธยา ทัง้ นีเ้ มือ่ ค�ำนึงถึงว่าพระอุโบสถของวัดเป็นอาคารใน
พุทธศาสนา และยังเป็นทีป่ ระดิษฐานพระแก้วมรกตซึง่ ถือว่าเป็นหลักชัยของแผ่นดิน มีเฉพาะ
พระมหากษัตริยท์ มี่ ากด้วยบารมีเท่านัน้ จึงจะสามารถครอบครองได้ จึงถือได้วา่ พระอุโบสถวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม เป็นอาคารที่มีฐานานุศักดิ์สูงสุดของแผ่นดิน และเป็นสัญลักษณ์
ศูนย์กลางอ�ำนาจของพระราชอาณาจักรด้วย และด้วยความส�ำคัญดังกล่าวจึงได้รับการ
ปฏิสังขรณ์สืบเนื่องมาโดยตลอด โดยในการปฏิสังขรณ์คราวหลังๆ ลงมายังคงเคารพต่อ
แบบแผนดั้งเดิมค่อนข้างเคร่งครัด ท�ำให้อาคารยังรักษารูปทรงสถาปัตยกรรมครั้งต้น
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กรุงรัตนโกสินทร์ไว้ได้เป็นอย่างดี อาคารหลังนี้แสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมหลาย
ประการ ซึง่ ส�ำหรับอาคารในสมัยรัตนโกสินทร์รนุ่ หลังลงมา จะพบเฉพาะในอาคารหลวงขนาด
ใหญ่บางหลังเท่านัน้ ลักษณะส�ำคัญในแง่ผงั บริเวณของวัดพระศรีรตั นศาสดารามอีกอย่างหนึง่
คือ มีการสร้างพระระเบียงล้อมรอบเขตพุทธาวาสทัง้ บริเวณ และพืน้ ทีภ่ ายในพระระเบียงคต
มิได้ถูกใช้งานเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปอันดับประทับนั่งรายไปโดยรอบ หากใช้เป็นพื้นที่
เขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรือ่ งรามเกียรติ์ ซึง่ ปรากฏตลอดความยาวผนังด้านในของพระระเบียง
ภาพจิตรกรรมเล่าเรือ่ งรามเกียรติช์ ดุ นี้ มีมาตัง้ แต่ครัง้ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ถกู ซ่อมแปลง
หลายครัง้ ในยุคต่อๆ มาจนไม่เหลือเค้าเดิม ภาพทีเ่ ห็นในปัจจุบนั ถูกเขียนขึน้ มาใหม่ ตัง้ แต่
สมัยรัชกาลที่ 7 ลงมา
ตัวพระอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าสู่ทิศ
ตะวันออก ตั้งอยู่บนฐานซ้อนลดสองชั้น ล้อมรอบด้วยก�ำแพงแก้ว โดยมีซุ้มเสมาตั้งคร่อม
ก�ำแพงประจ�ำอยูใ่ นทัง้ แปดทิศ พระอุโบสถมีขนาดยาว 15 ห้องเสา กว้าง 5 ห้องเสา เฉพาะ
พืน้ ทีภ่ ายในอาคารมีขนาดยาว 9 ห้องเสา เหลือเป็นพืน้ ทีโ่ ถงชาลาด้านหน้าและด้านหลัง ด้าน
ละ 2 ห้องเสา อาคารมีเสาตัง้ รับเครือ่ งบนเฉพาะด้านนอก อยูบ่ นฐานปัทม์ยกพืน้ ชัน้ แรกของ
อาคาร โดยเป็นเสาเรียงรับชายคาด้านข้างทัง้ สองด้านตามระยะของห้องเสา และเสารับชายคา
และเครือ่ งบนบริเวณชาลาหน้าและหลังพระอุโบสถ พืน้ ทีร่ ะหว่างผนังอาคารกับเสาด้านนอก
ท�ำเป็นระเบียงทางเดินเชือ่ มกับพืน้ ทีช่ าลาหน้าและหลัง บันไดขึน้ สูช่ าลาพระอุโบสถด้านหน้า
และหลังมีดา้ นละสามช่องทาง คือด้านหน้ากับด้านข้างทัง้ สองข้าง ภายในพระอุโบสถไม่มเี สา
ร่วมใน มีประตูเข้าออกเฉพาะบนผนังสกัดด้านละสามช่อง ส่วนผนังข้างมีชอ่ งหน้าต่างประจ�ำ
ทุกห้องเสา ซุม้ ประตูและหน้าต่างทัง้ หมด ท�ำเป็นเครือ่ งยอดทรงมณฑป ภายในอาคารค่อน
ไปทางด้านหลังตัง้ แท่นพระเบญจาปิดทองขนาดใหญ่ รองรับบุษบกประดิษฐานพระแก้วมรกต
กับพระพุทธรูปฉลองพระองค์ และพระพุทธรูปส�ำคัญใหญ่นอ้ ยอีกจ�ำนวนมาก
หลังคาพระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม ท�ำเป็นทรงจัว่ ซ้อนสามชัน้ ประดับช่อฟ้า
ใบระกาหางหงส์ ตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ผืนหลังคาแต่ละด้านมีจำ� นวน
สีต่ บั ชักกันสาดปีกนกคลุมระเบียงและชาลาหน้า-หลังพระอุโบสถโดยรอบ หน้าบันอาคาร
ทัง้ ด้านตะวันออกและตะวันตก จ�ำหลักไม้เป็นลวดลายก้านขดออกปลายเทพนม ตรงกลาง
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หน้าบันประดับด้วยรูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคจ�ำหลักลอยองค์ ตรงสันตะเฆ่ของ
หลังคากันสาดคลุมชาลาหน้า-หลังของอาคาร ประดับด้วยเครือ่ งล�ำยองหางหงส์
อาคารหลวงสมัยต้นรัตนโกสินทร์หลังอืน่ ๆ ทีแ่ สดงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพอเทียบ
เคียงได้โดยหลักใหญ่กับพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก็อย่างเช่นพระอุโบสถวัด
สุทศั นเทพวรารามและพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม อาคารทัง้ สองหลังเป็นผล
งานช่างสมัยรัชกาลที่ 3 ถือเป็นอาคารทีม่ ฐี านานุศกั ดิส์ งู เช่นกัน เนือ่ งจากสร้างขึน้ เป็นอาคาร
หลักในวัดทีร่ ชั กาลที่ 1 ทรงสถาปนาหรือปฏิสงั ขรณ์ใหญ่ดว้ ยกันทัง้ คู่ ถึงแม้พระอุโบสถแห่ง
หลัง จะมีมาแล้วตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 1 แต่ไม่ทราบว่ารูปทรงเดิมเป็นเช่นใด เนือ่ งจากถูกรือ้
เพือ่ ขยายขนาดในคราวปฏิสังขรณ์ใหญ่สมัยรัชกาลที่ 3 อย่างไรก็ดี อาคารทั้งสองหลังนี้ใช้
เสาสีเ่ หลีย่ มขนาดใหญ่รบั ชายคาและหลังคาพาไลด้านหน้าและหลังอาคาร ตามแบบแผนที่
นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ท�ำให้สนุ ทรียภาพของอาคารโดยรวมดูหนักทึบ ไม่โปร่งเบาเหมือน
พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
เมือ่ น�ำรูปแบบสถาปัตยกรรมพระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอ เมืองพระตะบอง กับพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ มาเปรียบเทียบกัน (ภาพ 5) ก็จะพบว่าอาคารทั้ง
สองหลังแสดงลักษณะร่วมกันหลายประการ ทีส่ �ำคัญคือขนาดของอาคารทีใ่ หญ่โตเป็นพิเศษ
เทียบกับอาคารในหน้าทีเ่ ดียวกันตามวัดทัว่ ๆ ไป ตัวอาคารซึง่ เป็นศูนย์กลางของบริเวณ ตัง้
อยูบ่ นยกพืน้ สูงถึงสองระดับ บนยกพืน้ ชัน้ แรก มีชาลาหน้าหลังคลุมด้วยชายคาปีกนกโดยรอบ
และพืน้ ทีร่ ะเบียงด้านข้าง เกิดจากการตัง้ เสารายขึน้ ไปรับชายคาด้านข้างตามจังหวะช่วงเสา
ของอาคาร และเสารับหลังคาพาไลปีกนกด้านหน้าและหลัง ชุดเสาลอยรับเครือ่ งบนอาคาร
ดังกล่าว มีขนาดไม่ใหญ่มากเมือ่ เทียบกับขนาดอาคาร ท�ำให้สนุ ทรียภาพโดยรวมของอาคาร
ดูมีความโปร่งเบาแบบเดียวกับพระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดาราม ไม่ดูหนักทึบเหมือน
พระอุโบสถวัดสุทัศน์ฯ และวัดพระเชตุพนฯ และท�ำให้เราเห็นความเป็นไปได้ว่าการสร้าง
พระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอ อาจได้ตน้ แบบโดยตรงมาจากพระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
มากกว่าอาคารพระอุโบสถส�ำคัญแห่งอืน่ ในกรุงรัตนโกสินทร์
ลักษณะที่น่าเปรียบเทียบอีกประการหนึ่ง ระหว่างพระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอ กับวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม คือการแสดงภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์ในบริบทสถาปัตยกรรมที่
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ภาพ 5 เปรียบเทียบลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ซ้าย) กับ พระอุโบสถวัด
ดำ�เร็ยซอ (ขวา) (แบบสถาปัตยกรรม: ปองพล ยาศรี และ อิสรชัย บูรณะอรรจน์; ลิขสิทธิเ์ ป็นของผูเ้ ขียนบทความ)

ล้อมรอบอาคารประธาน โดยที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพบภาพรามเกียรติ์เขียนเป็น
จิตรกรรมประดับผนังพระระบียงทีล่ อ้ มรอบบริเวณวัด ส่วนทีว่ ดั ด�ำเร็ยซอซึง่ ไม่มรี ะเบียงล้อม
รอบพระอุโบสถแยกออกมาเป็นอาคารเอกเทศ ได้แสดงเรือ่ งรามเกียรติเ์ ป็นภาพปูนปัน้ นูนสูง
ประดับบนฐานส่วนล่างของพระอุโบสถ ลักษณะการประดับภาพรามเกียรติแ์ บบทีว่ ดั ด�ำเร็ยซอ
คล้ายกับการประดับภาพจากเรือ่ งเดียวกัน ซึง่ ท�ำเป็นแผ่นศิลาจ�ำหลักลายนูนต�ำ่ ประดับพนัก
พระระเบียงรอบฐานชั้นล่างของพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ อันเป็นอาคารหลวงอีกหลังที่มี
ความส�ำคัญในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ดงั กล่าว
ลักษณะผิดเพีย้ นกันซึง่ อาจเป็นผลจากรสนิยมท้องถิน่ และลักษณะการใช้งานพืน้ ทีใ่ น
อาคารทีต่ า่ งกัน ระหว่างพระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอ กับวัดพระศรีรตั นศาสดาราม นอกเหนือจาก
การแสดงฝีมอื ปัน้ ปูนกรณีภาพรามเกียรติ์ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นทักษะความช�ำนาญพิเศษของช่าง
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เมืองพระตะบอง ยังเห็นได้จากกรณีสัดส่วนอาคารและ
โครงสร้างหลังคาซ้อนลดชั้นของอาคาร โดยเราพบว่าใน
กรณีวัดพระแก้ว โครงสร้างส่วนหลังคามีสัดส่วนความสูง
ประมาณสองเท่าของผนังอาคาร ขณะทีว่ ดั ด�ำเร็ยซอ ส่วน
หลังคากับผนังมีสัดส่วนความสูงใกล้เคียงกัน นอกจากนี้
วิ ธี ก ารแบ่ ง สั ด ส่ ว นของผื น หลั ง คาแต่ ล ะตั บ ของอาคาร
พระอุโบสถทั้งสองหลังก็มีความแตกต่างกัน โดยกรณีวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม พบการลดทอนขนาดความกว้าง
ของผืนหลังคาจากตับบนสุดที่มีขนาดกว้างสุด แล้วแคบ
ลดหลัน่ กันลงมาตามล�ำดับ จนถึงแคบสุดทีห่ ลังคาตับล่าง
สุด ในขณะที่วัดด�ำเร็ยซอ หลังคาตับล่างสุดกลับมีขนาด
กว้างทีส่ ดุ รองลงมาตามล�ำดับคือหลังคาจัว่ ตับบนสุด และ
หลังคาตับทีส่ องและสามตรงกลางทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน นี้
อาจเกีย่ วข้องกับการเน้นระเบียงภายนอกอาคาร ให้มพี นื้ ที่
ใช้สอยกว้างมากขึ้นในกรณีพระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอ โดย
หลังคาตับล่างสุดคือหลังคาคลุมพืน้ ทีใ่ ช้สอยส่วนดังกล่าว
ของอาคาร อีกประการหนึง่ ทีอ่ าจถือได้วา่ เป็นลักษณะพิเศษ
ของพระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอ ได้แก่การปรากฏโครงสร้าง
เครือ่ งยอดมณฑปครอบกึง่ กลางสันหลังคาอาคาร ลักษณะ
เช่นนีซ้ งึ่ ไม่พบในกรณีพระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
และไม่พบเป็นกรณีทั่วไปส�ำหรับพระอุโบสถหลังอื่นๆ ใน
เมืองพระตะบองด้วย น่าจะเกีย่ วข้องกับการยกฐานะอาคาร
พระอุ โ บสถวั ด ด�ำ เร็ ย ซอให้ มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ สู ง เป็ น พิ เ ศษ
มากกว่าอาคารพระอุโบสถหลังอื่นๆ ในเมืองพระตะบอง
(ภาพ 6)

ภาพ 6 เปรียบเทียบลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรมของวิหารและ
อุโบสถต่างๆ ในเมืองพระตะบอง
(แบบสถาปัตยกรรม:
ปองพล ยาศรี และ อิสรชัย
บูรณะอรรจน์; ลิขสิทธิเ์ ป็นของ
ผูเ้ ขียนบทความ)
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“วัดดำ�เร็ยซอ”: ความหมายเชิงสัญลักษณ์
ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ “สยาม-กัมพูชา-ฝรัง
่ เศส”

พระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอ สร้างโดยเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ เจ้าเมืองพระตะบองท่าน
สุดท้าย ในระยะท้ายสุดของคริสต์ศตวรรษที่ 19 ก่อนทีด่ นิ แดนพระตะบองจะถูกผนวกเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของอาณาจักรกัมพูชาในอารักขาของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส การสร้างพระอุโบสถ
หลังนี้ แม้เป็นอาคารขนาดใหญ่ประกอบด้วยสัญลักษณ์แสดงฐานานุศักดิ์สูง แต่ก็เกิดขึ้น
ภายใต้บรรยากาศเขม็งเกลียวทางการเมือง ทีอ่ วลด้วยความไม่มนั่ ใจของสยามในการจะรักษา
ฐานทีม่ นั่ ในเมืองพระตะบองไว้ให้ได้ รวมถึงขุนนางสยามบางส่วนยังหวาดระแวงตัวเจ้าพระยา
คทาธรฯ ว่าอาจเอาใจออกห่างจากสยามไปเข้าข้างฝรัง่ เศส ในการออกแบบพระอุโบสถฯ ซึง่
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เชือ่ ได้วา่ พระยาคทาธรฯ ผูอ้ ปุ ถัมภ์การสร้างคงมีสว่ นก�ำหนดความคิดอยูไ่ ม่นอ้ ย ได้เลือกสร้าง
อาคารทางศาสนาให้เป็นรูปจ�ำลองของพระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม ศูนย์กลางความ
ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละศูนย์กลางอ�ำนาจในกรุงเทพมหานคร ทีต่ วั ท่านเองฝักใฝ่อยู่
การจ�ำลองแบบมิใช่การเลียนแบบตรงไปตรงมา หากเป็นการรักษาอุปลักษณ์ทที่ ำ� ให้
ผูแ้ ลเห็นยังคงเทียบเคียงความสัมพันธ์กบั อาคารต้นแบบได้ เช่นรูปทรงและองค์ประกอบหลักๆ
ของอาคารพระอุโบสถ หรือว่าการประดับภาพเล่าเรือ่ งรามเกียรติ์ ในบริบทล้อมรอบอาคาร
พระอุโบสถ ขณะเดียวกันก็ได้สอดใส่สญ
ั ลักษณ์ของการสือ่ ความในมิตอิ นื่ ๆ เพิม่ เติมเข้าไป
ในองค์ประกอบทางสัญลักษณ์ของอาคารด้วย ที่สำ� คัญเป็นอย่างยิ่งคือลวดลายประดับบน
หน้าบันแสดงภาพเทวดาเทินพานประดิษฐานพระราชลัญจกรแผ่นดินของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 และตราพระราชลัญจกรนัน้ ปรากฏอยูเ่ หนือตัวอักษร
“เขมะระ” ซึง่ หมายถึงชาวเขมร กรณีนไี้ ม่อาจตีความเป็นอย่างอืน่ ได้อกี นอกเหนือจากการที่
รูปสัญลักษณ์พยายามจะสือ่ ความอย่างตรงไปตรงมาว่า ชาวเขมรอยูภ่ ายใต้รม่ ปกครองหรือ
พระบารมีของกษัตริยแ์ ห่งสยาม และบทบาทของเทวดาทีเ่ ทินพานก็อาจเทียบได้กบั บทบาท
ของพระยาคทาธรธรณินทร์เอง ทีเ่ ป็นผูป้ กครองเมืองพระตะบองอยูใ่ นขณะนัน้
การเลือกใช้ค�ำ “เข-มะ-ระ” ซึ่งมีความหมายถึงคนคือชาวเขมร แทนที่จะเป็นค�ำว่า
“พระตะบอง” ทีเ่ ป็นชือ่ เมืองหรือหน่วยปกครอง ท�ำให้คำ� แสดงความหมายได้กว้างไกลมากกว่า
หน่วยปกครองดังกล่าว โดยอาจหมายถึงชาวเขมรทั้งมวลของอาณาจักรกัมพูชาและเมือง
พระตะบองรวมกัน หรืออย่างน้อยที่สุดก็หมายถึงชาวเขมรในมณฑลบูรพาทั้งหมด นี้ย่อม
สะท้อนจิตส�ำนึกของผูอ้ อกแบบตราสัญลักษณ์ ทีพ่ ยายามจะยืนยันความชอบธรรมของอ�ำนาจ
ปกครองของสยาม เหนือมณฑลบูรพา หรือเหนือทัง้ มณฑลบูรพาและอาณาจักรกัมพูชารวม
กัน ทัง้ ทีใ่ นขณะนัน้ สยามได้สญ
ู เสียอาณาจักรกัมพูชาให้กบั เจ้าอาณานิคมฝรัง่ เศสไปแล้ว และ
ย่อมเป็นการปฏิเสธในเชิงสัญลักษณ์ต่ออ�ำนาจครอบครองของเจ้าอาณานิคมดังกล่าว อนึ่ง
ยากทีจ่ ะเข้าใจได้วา่ ฝรัง่ เศสทีเ่ ป็นผูป้ กครองกัมพูชาอยูใ่ นขณะนัน้ และก�ำลังหาทางรุกคืบเข้า
ยึดพระตะบอง จะสามารถอ่านระบบคิดเชิงสัญลักษณ์อนั แยบยล ทีแ่ ฝงอยูเ่ บือ้ งหลังการสร้าง
พระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอ ได้อย่างทะลุปรุโปร่งเพียงไหน หรือว่าระบบสัญลักษณ์นมี้ ปี ระสิทธิผล
เพียงใดในการยับยัง้ ไม่ให้ฝรัง่ เศสเข้ารุกรานพระตะบองได้ เพราะค�ำตอบทีเ่ หมาะสมน่าจะคือ
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“ไม่” ในทั้งสองกรณี แต่ทั้งนี้ก็มิได้ทำ� ให้ระบบสัญลักษณ์นี้ไร้ผลในการสื่อความ เพราะคู่
สนทนาแท้จริงทีร่ ะบบสัญลักษณ์ตอ้ งการจะสือ่ ความด้วย อาจไม่ใช่เจ้าอาณานิคมฝรัง่ เศส แต่
คือ “สยาม” ทีก่ ำ� ลังตัง้ ข้อหวาดระแวงต่อตัวเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์เอง ระบบสัญลักษณ์
จึงท�ำหน้าทีป่ ระกาศจุดยืนและอุดมการณ์ของพระยาคทาธรฯ ในการทีต่ วั ท่านศรัทธาฝักใฝ่กบั
สยามอย่างสัมบูรณ์
อนึง่ ภายหลังจากสมัยของพระยาคทาธรธรรินทร์ แม้พบหลักฐานว่าสถาปัตยกรรมแบบ
ไทยยังคงส่งอิทธิพลต่อการสร้างอาคารทางศาสนาในเมืองพระตะบองอยู่ โดยเฉพาะรูปแบบ
อาคารทีม่ หี ลังคาซ้อนลดชัน้ และมีเสารับชายคาท�ำให้เกิดระเบียงโดยรอบอาคารด้านนอก แต่
นั้นก็น่าจะเกิดจากการรับแบบอย่างที่สืบทอดต่อกันมาจากพระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอ และมี
พัฒนาการแยกออกไปอีกเป็นหลายสาย มากกว่าจะเป็นความพยายามโยงความสัมพันธ์กลับ
มาถึงกรุงเทพฯ ทีส่ ำ� คัญคือเราไม่พบการออกแบบระบบสัญลักษณ์ ทีส่ อื่ ความได้ตรงไปตรง
มาถึงการอ้างอ�ำนาจของสยามเหนือเมืองพระตะบอง เหมือนกรณีพระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอ ใน
อาคารทางศาสนาในเมืองพระตะบองรุน่ หลังลงมา
สรุป

พระอุ โ บสถวั ด ด�ำ เร็ ย ซอ สร้ า งขึ้ นในสมั ย ของพระยาคทาธรธรณิ น ทร์ (ชุ ่ ม ) เจ้ า เมื อ ง
พระตะบองคนสุดท้าย ในช่วงเวลาไม่กี่ปีก่อนที่สยามจะท�ำสัญญายกพระตะบองซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของมณฑลบูรพาให้กับฝรั่งเศส อันเป็นช่วงเวลาที่บริบทความขัดแย้งทางการเมือง
ระหว่างสยามและฝรั่งเศสมีความตึงเครียดอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ด้วยความสัมพันธ์อัน
แน่นแฟ้นทีม่ มี าอย่างยาวนานระหว่างสายตระกูลของเจ้าเมืองพระตะบองกับราชส�ำนักสยาม
นับตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 โดยลูกหลานของ
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (แบน) เจ้าเมืองพระตะบองคนแรกทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นเจ้าเมือง
พระตะบองสืบต่อมา ล้วนแต่เคยเข้ามารับราชการในราชส�ำนักสยามที่กรุงเทพมหานคร
รวมทั้ ง พระยาคทาธรธรณิ น ทร์ (ชุ ่ ม ) ที่ เคยถวายตั ว เป็ น มหาดเล็ กในพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก่อนจะกลับมารับต�ำแหน่งเจ้าเมืองพระตะบอง
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นอกจากหลักฐานเชิงลายลักษณ์อกั ษรทีบ่ อกเล่าถึงความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้นระหว่าง
สยามและพระตะบองแล้ว หลักฐานเชิงประจักษ์อกี อย่างหนึง่ ทีส่ ะท้อนถึงจุดยืนทางการเมือง
ของพระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุม่ ) ได้อย่างเป็นรูปธรรมคือ พระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอ ซึง่ มีทว่ งที
ในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมทั้งในแง่ของแผนผังและรูปทรงหลังคาที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับแบบแผนของสถาปัตยกรรมสยามต้นรัตนโกสินทร์ รวมไปถึงการประดับ
ตกแต่งด้วยตราแผ่นดินสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 บริเวณองค์ประกอบส�ำคัญในส่วนหน้าบัน
แสดงให้เห็นบทบาทของงานสถาปัตยกรรมในกระบวนการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ สะท้อน
เจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้สร้างที่ต้องการเป็นเจ้าเมืองพระตะบองภายใต้อาณาเขต
ปกครองของสยาม มากกว่าการเปลีย่ นสถานะเป็นส่วนหนึง่ ของดินแดนอาณานิคมฝรัง่ เศส
อย่างไรก็ดี การปรากฏร่องรอยของโครงสร้างและงานศิลปกรรมตกแต่งที่สะท้อนถึง
คุณลักษณะของสกุลช่างแบบท้องถิน่ แสดงให้เห็นว่าว่าวัดแห่งนีม้ ไิ ด้ถกู สร้างขึน้ โดยยึดระเบียบ
แบบแผนจากศูนย์กลางอย่างเคร่งครัด แต่ในบางกรณี ช่างท้องถิน่ สามารถเลือกรูปแบบใน
การสร้างสรรค์บนพื้นฐานของแบบแผนสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในท้องถิ่น บทความนี้ได้
พิจารณาแบบแผนและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอโดยเชือ่ มโยงกับ
บริ บ ททางสั ง คม-การเมื อ งในช่ ว งเวลานั้ น และชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง อิ ท ธิ พลของสถาปั ต ยกรรม
พุทธศาสนาต้นรัตนโกสินทร์ ต่อวิธีคิดในการก�ำหนดโครงสร้างสถาปัตยกรรมพระอุโบสถ
วัดด�ำเร็ยซอ ขณะเดียวกัน ก็ตระหนักถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่าง
ศูนย์กลางอ�ำนาจรัฐจารีตกับดินแดนหัวเมือง อันเป็นพืน้ ฐานของการผสมผสานรูปแบบทาง
ศิ ล ปสถาปั ต ยกรรมที่ ห ยิ บ ยื ม ลั ก ษณะนิ ย มของสถาปั ต ยกรรมแบบสยาม กั บ รู ป แบบ
ศิลปสถาปัตยกรรมสกุลช่างท้องถิ่นของเมืองพระตะบอง ที่หลอมรวมพลวัตทางสังคมการเมือง และวัฒนธรรม ไว้ในอาคารพระอุโบสถวัดด�ำเร็ยซอได้อย่างลงตัวและน่าสนใจ
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