
 
 

เสวนาสัญจรอิโคโมสไทย 
ในวาระเตรียมการเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของประเทศไทย 

“สายสัมพันธ์แห่งประวัตศิาสตร์ข้ามพรมแดนสด๊กก๊อกธม บันทายฉมาร์ พระตะบอง”  
วันที่ ๘ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  

 

 
 
 

 
๐๗.๐๐  น. เจ้าหน้าที่รอรับคณะ ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี 

จากนั้นเดินทางมุ่งสู่ จ.สระแก้ว  รับประทานอาหาร
เช้าบนรถบัส 

๑๒.๐๐  น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ เขื่อนห้วยยาง   
 อ.ตาพระยา   
๑๓.๐๐ น. จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทเขาโล้น ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญ
สุข ต าบลทัพราช เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาโล้น ซึ่งเป็นยอดเขาเตี้ยๆ อยู่บนเชิงเขาสะแกกรอง จาก
สภาพในปัจจุบันจะได้เห็นอาคารปราสาทประธานเหลืออยู่ ๑ หลัง เมื่อกรมศิลปากรได้ด าเนินการขุดแต่งไดพ้บ
ร่องรอยว่าเคยเป็นปราสาทอิฐ ๓ หลังตั้งอยู่บนฐานไพที มีวิหารหรือบรรณาลัยตั้งอยู่ด้านหน้าของปราสาท
ประธาน และล้อมรอบด้วยก าแพงแก้วที่มีโคปุระอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ตะวันตก และทิศใต้ ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวปราสาทมีสระน้ าขนาดใหญ่ ๒ แห่ง และมีแนวถนนโบราณทอดยาวจากตัว
ปราสาทถึงสระน้ า รอบภูเขาลูกนี้มีร่องรอยเป็นหมู่บ้าน หรือชุมชนโบราณในอดีต ที่ส าคัญคือทับหลังของ
ปราสาทประธานของปราสาทเขาโล้นนี้ปัจจุบันได้พบว่าไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เอกชนแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่
เป็นการได้ไปโดยมิชอบ ซึ่งอยู่ในกระบวนการในการทวงคืนอยู่  
 

 

เข่ือนห้วยยาง   

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปราสาทเขาโล้น – ปราสาทสด๊กก๊อกธม 
    (อาหารเช้าบนรถ/กลางวัน/เย็น) 

ปราสาทเขาโล้น   



จากนั้นน าคณะออกเดินทางไปอ าเภอโคกสูง ชม ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านหนอง
เสม็ด ต าบลโคกสูง เป็นปราสาทสร้างด้วยหินทรายที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประกอบด้วย
กลุ่มอาคารที่มีปราสาทประธานเป็นศูนย์กลาง มีบรรณาลัยตั้งอยู่ด้านหน้า ๒ หลัง บริเวณชั้นในล้อมรอบด้วย
ระเบียงคดและโคปุระทั้ง ๔ ด้าน ถัดมามีคูน้ าล้อมรอบ และก าแพงศิลาแลงที่มีโคปุระขนาดใหญ่เฉพาะ
ทางด้านทิศตะวันออกที่เป็นด้านหน้ากับช่องประตูเล็กทางทิศตะวันตก ในแนวแกนของปราสาทมีทางด าเนินที่
ประดับด้วยเสานางเรียงจ านวนมาก ตั้งแต่ทางเข้าด้านนอกไปจนถึงเสาขนาดเล็กที่ ใช้ล้อมรอบปราสาท
ประธานด้านใน เป็นอาคารสร้างขึ้นเพ่ือใช้ประดิษฐานรูปเคารพศิวลึงค์ และใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความ
เชื่อในลัทธิศาสนาฮินดู นอกจากนี้ยังพบศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม ๒ หลัก ซึ่งเนื้อความในจารึกหลักที่ ๒ มี
ความส าคัญมากท าให้ได้ทราบถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์เขมรโบราณตั้งแต่การประกาศอิสรภาพจากชวา ตั้ง
เมืองพระนคร การสืบสายตระกูลพราหมณ์ที่
ควบคู่มากับเรื่องของราชส านัก มาจนถึงรัชสมัย
ของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ ๒ กษัตริย์ผู้โปรด
เกล้าฯให้ก่อสร้างปราสาทหลังนี้ กรมศิลปากรได้
ด าเนินการอนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้จนเสร็จ
สมบูรณ์ พร้อมด้วยการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เตรียมที่จะเปิด
เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของประเทศ
ไทยในปี ๒๕๖๒ นี้ 
๑๗.๓๐ น. น าคณะเดินทางกลับอรัญประเทศ จากนั้นเข้าโรงแรมท่ีพัก ณ โรงแรมอินโดจีน   
๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านแอมซัน และร้านเจ๊อ๊อด อาหารแบบเวียดนาม เสร็จแล้ว 
เดินช็อปปิ้งที่ถนนคนเดินวัฒนธรรม  ๕  ชาติพันธุ ์ 
 
 
 
 
 
 
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ 
๐๘.๐๐ น. น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองไทย - กัมพูชา จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทบันทายฉมาร์ 
หรือ "บันเตียฉมาร์" (Banteay Chhmar) ปราสาทบันทายฉมาร์สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗    
เพ่ืออุทิศให้แก่โอรสของพระองค์ และแม่ทัพคนส าคัญที่เคยร่วมรบกับเจ้าชายในการปราบกบฏภรตราหู และ 
ในสงครามที่รบกับพวกจาม ปัจจุบันปราสาทตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา ในเขต 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย (บันทายมีชัย) ซึ่งแยกตัวออกมาจากจังหวัดพระตะบอง หา่งจากเมืองศรีโสภณไปตาม 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  อรัญประเทศ – ปอยเปต – ศรีโสภณ – ปราสาทบันทายฉมาร์ –  
พระตะบอง – ปราสาทวัดเอกพนม – ปราสาทบาเสต 

    (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น) 



เส้นทางถนนหมายเลข ๖๙ ทางทิศเหนือ นอกจากปราสาทบันทายฉมาร์ จะได้น าชม ปราสาทตาพรม ซึ่งถือ
เป็นหนึ่งในปราสาทบริวารที่สร้างขึ้นล้อมรอบปราสาทบันทายฉมาร์ ที่มีการสลักยอดปราสาทเป็นรูปพระ
โพธิสัตว์เช่นเดียวกับท่ีในปราสาทบันทายฉมาร์และที่ปราสาทบายน ศูนย์กลางของนครธม 
 

    
 

๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านประกายพรึก    
๑๔.๐๐ น. ถึงเมืองพระตะบอง  น าท่านสักการะ ตาพยุงตะบอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ตามต านาน
ของจังหวัดพระตะบอง จากนั้นน าท่านชม ปราสาทวัดเอกพนม สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ ซึ่ง
มีความเกี่ยวข้องกับการสถาปนารูปเคารพประจ าพระองค์เพ่ือประดิษฐานไว้ในทิศต่างๆรอบราชอาณาจักร 
ร่วมกับปราสาทพระวิหาร ณ ปัจจุบันปราสาทเอกพนมยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ ภาพแกะสลักต่างๆยัง
คมชัดงดงามมาก เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ปัจจุบันมีวัดในศาสนาพุทธตั้งอยู่ ณ บริเวณปราสาทนี้ด้วย ต่อ
ด้วยการเดินทางสู่ ปราสาทบาเสต ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ เช่นเดียวกัน ตามเส้นทางสู่
ปราสาทเอกพนมและปราสาทบาเสตจากเมืองพระตะบองจะได้ผ่านชุมชนหมู่บ้านพ้ืนถิ่นต่างๆ ด้วย 
๑๘.๓๐ น. น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  ณ  โรงแรมคาซ่ีพระตะบอง   
๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรมคาซ่ี 
 
 
 
 
 
๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ 
๐๗.๐๐ น. น าท่านเที่ยวชม ปราสาทบานอน อยู่ห่างจากตัวเมืองพระตะบองไปทางทิศใต้ 
ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร  เป็นปราสาทขนาดใหญ่ทีส่ร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ตัวปราสาทตั้งอยู่ 
บนยอดเขาสูง ๔๐๐ เมตร มีบันได ๓๕๘ ขั้น ปราสาทมี ๕ หลังในลักษณะที่คล้ายกับปราสาทนครวัด เป็น 
ศาสนสถานในศาสนาพุทธนิกายมหายาน 
๑๐.๐๐ น. กลับมาเมืองพระตะบองชม ศาลากลาง หรือ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๕  เป็นตึกคู่แฝดของตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในจังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นน าท่านเที่ยวชม วัดด าไร

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  พระตะบอง - ปราสาทบานอน – ศรีโสภณ – ปอยเปต – อรัญประเทศ – 
ปราจีนบุรี - กรุงเทพฯ           

   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



ซอ หรือ วัดช้างเผือก สร้างขึ้นในสมัยเดียวกันโดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) ต้นสกุลอภัยวงศ์ และยังมีตรา
สัญลักษณ์ ประจ าแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ ประดับอยู่ที่อุโบสถด้วย 
๑๒.๐๐ น. น าท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเรดชิลลี่  ศรีโสภณ จากนั้นน าท่านออก
เดินทางสู่ปอยเปต 
๑๕.๐๐ น. เดินทางถึงปอยเปต น าทา่นด าเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต – ไทย จากนั้นเดินทางสู่
จังหวัดปราจีนบุรี  
๑๗.๐๐ น. มาถึงจังหวัดปราจีนบุรีน าชม ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย เป็น
อาคารที่สร้างข้ึนหลังจากท่ีประเทศไทยต้องเสียดินแดนพระตะบองให้กับฝรั่งเศส และเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้
อพยพมาอยู่ที่ปราจีนบุรี 
๑๘.๐๐  น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านชมชล  จังหวัดปราจีนบุรี 
๑๙.๐๐ น. จากนั้นน าคณะท่านเดินกลับ 
๒๒.๐๐ น. มาถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

 
ข้อมูลทั่วไป ค าแนะน าส าหรับการท่องเที่ยวในราชอาณาจักรกัมพูชา  
(จากบริษัททัวร์) 
 
อุณหภูมิ  ๒๘ - ๓๕ องศา  อากาศค่อนข้างร้อน 
การแต่งกาย เสื้อแจ็คเก็ตบาง ๆ เสื้อผ้า เสื้อกันลม ถุงเท้า รองเท้าสวมใส่สบาย หมวก ร่ม ครีมทาผิว ลิปมัน  
อาหาร  รับประทานอาหารร้านคนไทย และ ร้านอาหารระดับนานาชาติ เกือบทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย  
สกุลเงิน  สามารถใช้ได้ทั้ง ดอลลาร์ / เรียล (เงินกัมพูชา) 
เรียวกัมพูชา ๑ บาท เท่ากับ ๑๐๐ เรียล  เงินยูเอสดอลล่าร์ ๑ ดอลล่าร์ เท่ากับ  ๔๐๐๐ เรียล (๔๐ บาท) 
ไฟฟ้า  ขนาด ๒๒๐ โวลท์ และ เป็นปลั๊กเสียบ ๓ ขา  
สิ่งที่ควรเตรียม  ยาแก้แพ้ หรือ ยารักษาโรคประจ าตัว เพราะการไปซื้อที่ต่างแดน อาจไม่ได้ตามที่ต้องการ  
แบตเตอรี่ส ารอง 
โทรศัพท์ ท่านที่ต้องการน าโทรศัพท์ด้วย ต้องขอเปิดใช้บริการทางไกลต่างประเทศก่อน ต้องติดต่อศูนย์บริการ
ของเครือข่ายที่ท่านใช้อยู่           
 ****  ขอแนะน าว่าให้ใช้บัตรเติมเงินที่ไกด์ซ้ือซิมกัมพูชาให้  โทรกลับประเทศจะถูกและสะดวกกว่า   *** 
ข้อควรระวัง เวลาข้ามด่านให้ระมัดระวังสิ่งของของเรา เช่น กระเป๋าสตางค์ /กล้องถ่ายรูป /พาสปอร์ต เป็นต้น  
 
 
 



ล ำดับกษัตริย์และพรำหมณ์ปุโรหติแห่งอำณำจักรเขมรโบรำณยุคเมืองพระนคร 

 

ล ำดับ
ที่ 

พระนำม 
(สมญำนำม) 

ครองรำชย์ 
พ.ศ. 

นำม 
พรำหมณ์
ปุโรหติ 

หมำยเหตุ ยุคศิลปะ /
ปรำสำท 

๑. 
 
 

๒. 
 

 
๓. 
 
 
 
 

 
๔. 
 
 
 

๕. 
 
 
 
 

 
 

๖. 
 
 

พระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๒ 
(พระบาทปรเมศวร) 
 
พระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๓ 
(พระบาทวิษณุโลก) 
 

พระเจ้าอินทรวรมนัท่ี ๑ 
(พระบาทอีศวรโลก) 
 
 
 
 

พระเจ้ายโศวรมนัท่ี ๑ 
(พระบาทบรมศวิโลก) 
 
 
พระเจ้าหรรษวรมนัท่ี ๑ 
(พระบาทรุทรโลก) 
 
 
 
 
 

พระเจ้าอีศานวรมนัท่ี ๒ 
(พระบาทบรมรุทรโลก) 
 

๑๓๔๕ – ๑๓๙๓ 
 
 

๑๓๙๓ – ๑๔๒๐ 
 

 
๑๔๒๐ – ๑๔๓๒ 

 
 
 
 

 
๑๔๓๒ – ๑๔๔๕ 
 

 
 

๑๔๔๕ – ๑๔๖๘ 
 
 
 
 
 
 
๑๔๖๘ – ๑๔๗๑ 

 
 

เสตงอญัศิวไกวลัย์ 
 
 
เสตงอญัสกูษม
พินท ุ
 
เสตงอญัวามศวิะ 
ตอ่มาได้นามวา่ 
กมัรเตงศวิาศรม 
 
 
 
เสตงอญัวามศวิะ 
ตอ่มาได้นามวา่ 
กมัรเตงศวิาศรม 
 
เสตงอญักมุาร
สวามี 
 
 
 
 
 
เสตงอญักมุาร
สวามี 
 

เสตงอญัศิวไกวลัย์เป็น
ศษิย์ของพราหมณ์
หิรัณยทามะ 
เสตงอญัสกูษมพินทุ
เป็นเหลนทางสายสตรี
ของเสตงอญัศวิไกวลัย์ 
เสตงอญัวามศวิะเป็น
เหลนทางสายสตรีของ
เสตงอญัศิวไกวลัย์ เป็น
ศษิย์ของเสตงอญัศวิ
โสมซึง่เป็นราชครูของ
พระเจ้าอินทรวรมนัท่ี ๑ 
เสตงอญัวามศวิะเป็น
ราชครูของพระเจ้า 
ยโศวรมนัท่ี ๑ ตัง้แตย่งั
ทรงพระเยาว์ 
เสตงอญักมุารสวามี
เป็นหลานทางสายสตรี
ของเสตงอญัวามศิวะ
(บตุรชายของน้องสาว
ของเสตงอญัวามศิวะ
หรือกมัรเตง ศิวาศรม) 
เสตงอญักมุารสวามี
เป็นราชครูของพระเจ้า
หรรษวรมนัท่ี ๑ และ
ตอ่มาได้เป็นราชครูของ

กุเลน / กลุม่
ปราสาทท่ีพนม
กเุลน 
 
 
 
พระโค / 
ปราสาทบา
กอง 
 
 
 
บำแค็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗. 
 
 
 
 
 

 
๘. 
 

 
 
 

๙. 
 

 
๑๐. 

 
 
 
 

๑๑. 
 

 
๑๒. 

 
 

๑๓. 
 
 

 
 
พระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๔ 
(พระบาทบรมศวิบท) 

 
 
 
 

 
พระเจ้าหรรษวรมนัท่ี ๒ 
(พระบาทพรหมโลก) 
 
 
 

พระเจ้าราเชนทรวรมนั 
(พระบาทศิวโลก) 
 
พระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๕ 
(พระบาทบรมวีรโลก) 

 
 
 

พระเจ้าอทุยาทิตยวรมนัท่ี ๑ 
 

 
พระเจ้าชยัวีรวรมนั 

 
 

พระเจ้าสริุยวรมนัท่ี ๑ 
(พระบาทนิรวาณบท) 
 

 
 

๑๔๗๑ – ๑๔๘๔ 
 
 
 
 
 

 
๑๔๘๔ – ๑๔๘๗ 

 
 
 
 

๑๔๘๗ – ๑๕๑๑ 
 

 
๑๕๑๑ – ๑๕๔๔ 

 
 
 
 

๑๕๔๔ – ๑๕๔๕ 
 

 
๑๕๔๕ – ๑๕๔๕ 

 
 

๑๕๔๕ – ๑๕๙๓ 
 
 

 
 
เสตงอญัอีศาน
มรูติ 
 
 
 
 
 
เสตงอญัอาตมศวิะ 
 
 
 
 
เสตงอญัอาตมศวิะ 
 
 
เสตงอญัศิวาจารย์ 
 
 
 
 
เสตงอญัศิวาจารย์ 
 
 
เสตงอญัศิวาจารย์ 
 
 
เสตงอญัศิวาจารย์
สเตงอญัอญัสทา
ศวิะตอ่มาได้นาม

พระเจ้าอีศานวรมนัท่ี ๒ 
ด้วย 
เสตงอญัอีศานมรูตเิป็น
เหลนของเสตงอญัวาม
ศวิะ(ลกูแหง่ธิดาของ
น้องสาวของกมัรเตงศิ
วาศรม)เป็นราชครูของ
พระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๔ 
ตัง้แตย่งัทรงพระเยาว์ 
เสตงอญัอาตมศวิะเป็น
ลกูของน้องสาวเสตง 
อญัอีศานมรูต ิได้เป็น
ราชครูของพระเจ้าหรร
ษวรมนัท่ี ๒ 
เสตงอญัอาตมศวิะเป็น
ราชครูของพระเจ้า
ราเชนทรวรมนัด้วย 
เสตงอญัศิวาจารย์เป็น
ลกูของน้องสาวของ   
เสตงอญัอาตมศวิะ  
เป็นราขครูของพระเจ้า
ชยัวรมนัท่ี ๕ 
พระเจ้าอทุยาทิตยวร
มนัท่ี ๑ และพระเจ้าชยั
วีรวรมนั ครองราชย์
ระยะสัน้ จงึไมป่รากฏ
พระสมญัญานามทัง้ ๒ 
รัชกาล 
เสตงอญัศิวาจารย์
สิน้ชีวิตในชว่งต้น
รัชกาลดงันัน้ลกูของ

 
 
เกำะแกร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แปรรูป 
 
 
คลัง / 
บันทำยศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บำปวน      
(พระวิหำร) /  
ปราสาทเขา



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๔. 

 
 
 
 

 
 
 

 
๑๕. 

 
 
 
 

๑๖. 
 
๑๗. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระเจ้าอทุยาทิตยวรมนัท่ี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระเจ้าหรรษวรมนัท่ี ๓ 
(พระบาทสทาศวิบท) 
 
 
 
พระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๖ 
(พระบาทบรมไกวลัยบท) 
พระเจ้าธรณีนทรวรมนัท่ี ๑  
(พระบาทบรมนิษกลับท) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๕๙๓ – ๑๖๐๙ 

 
 
 
 
 
 

 
 

๑๖๐๙ – ๑๖๒๓ 
 
 
 
 

๑๖๒๓ – ๑๖๕๐ 
 

๑๖๕๐ – ๑๖๕๕ 
 

 

วา่ กมัรเตงศรี   
ชเยนทรบณัฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระกมัรเตงอญั
ศรีชเยนทรวรมนั
(พระกมัรเตงอญั
ศรีชเยนทร
บณัฑิต) 
 
 
 
 
เสตงอญัศรีทิวากร
บณัฑิต ตอ่มาได้
นามวา่ กมัร
เตงอญัครุุศรี
ทิวากรบณัฑิต 
กมัรเตงอญัครุุศรี
ทิวากรบณัฑิต 
กมัรเตงอญัครุุศรี
ทิวากรบณัฑิต 
 

น้องสาวคือ เสตงอญั 
สทาศวิะได้เป็นผู้ สืบ
สกลุ ตอ่มาและได้เสก
สมรสกบัพระนางศรีวรี
ลกัษมี ราชธิดาของ
ขนิษฐภคนีิแหง่พระนาง
วีรลกัษมี พระมเหสี 
ของพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 
๑ ทัง้ได้รับพระราชทาน
ฐานนัดรศกัดิใ์ห้เป็น 
กมัรเตงศรีชเยนทร
บณัฑิต 
ไมป่รากฏพระสมญัญา
นามของพระเจ้าอทุยา
ทิตยวรมนัท่ี ๒  กมัรเตง
ศรีชเยนทรบณัฑิต 
ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
พระกมัรเตงอญัศรี   
ชเยนทรวรมนั 
(ข้อมลูจากจารึก สด๊ก
ก๊อกธม ๒ มีเพียงเทา่นี)้ 
 
 
 
 
 
ราชวงศ์ใหม ่มหิธรปรุะ 
๑๖๓๐ – ๑๖๕๐ ไมมี่
การระบยุคุสมยั 
 
 

โล้น 
ปราสาทบาเสต 
ปราสาทวดัเอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บำปวน /  
ปราสาทสด๊ก
ก๊อกธม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปราสาทพิมาย 
(พมิำย) 
 
 
 



๑๘. 
 
๑๙. 
 
๒๐. 
 
๒๑. 
 
๒๒. 
 
๒๓. 

 
 
 
 

๒๔. 
๒๕. 
๒๖. 
๒๗. 
๒๘.  

พระเจ้าสริุยวรมนัท่ี ๒  
(พระบาทบรมวิษณโุลก) 
พระเจ้าหรรษวรมนัท่ี๔ 
 
พระเจ้าธรณีนทรวรมนัท่ี ๒ 
 
พระเจ้ายโศวรมนัท่ี ๒ 
 
พระเจ้าตริภวูนาทิตยวรมนั 
 
พระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๗ 
(พระบาทมหาบรมสคุต) 
 
 
 
พระเจ้าอินทรวรมนัท่ี ๒ 
พระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๘ 
พระเจ้าศรินทรวรมนั 
พระเจ้าศรินทรชยัวรมนั 
พระเจ้าชยัวรมาทิปรเมศวร 

๑๖๕๕ – ๑๖๙๓ 
 
๑๖๙๓ – ๑๖๙๔ 
 
๑๖๙๔ – ๑๗๐๓ 

 
๑๗๐๓ – ๑๗๐๘ 

 
๑๗๐๘ – ๑๗๒๐ 
 

๑๗๒๐ – ๑๗๖๑ 
 
 
 
 
๑๗๖๑ – ๑๗๘๖ 
๑๗๘๖ – ๑๘๓๘ 
๑๘๓๘ – ๑๘๕๐ 
๑๘๕๐ – ๑๘๗๐ 
๑๘๗๐ – ? 

กมัรเตงอญัครุุศรี
ทิวากรบณัฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสตงอญัฤษีเกศ 

 
 
ไมป่รากฏหลกัฐานนาม
พราหมณ์ปโุรหิต 
ไมป่รากฏหลกัฐานนาม
พราหมณ์ปโุรหิต 
ไมป่รากฏหลกัฐานนาม
พราหมณ์ปโุรหิต 
ไมป่รากฏหลกัฐานนาม
พราหมณ์ปโุรหิต 
เป็นพราหมณ์ในตระกลู
ภารัทวาช 
สิน้สดุหลกัฐานการสืบ
สกลุพราหมณ์เทา่นี ้
 
ไมป่รากฏหลกัฐาน 
ไมป่รากฏหลกัฐาน 
ไมป่รากฏหลกัฐาน 
ไมป่รากฏหลกัฐาน 
ไมป่รากฏหลกัฐาน 

นครวัด / ปรา 
สาทพนมรุ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
บำยน / 
ปราสาทบนั
ทายฉมาร์
ปราสาทบา
นอน 
จบยคุเมืองพระ
นคร / สโุขทยั 
ยุคหลังเมือง
พระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปราสาทสด๊กกอ๊กธม  
คุณค่าความส าคัญ และข้อมูลเบื้องต้นจากจารึก 
 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นโบราณสถานประเภทหิน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ ๓ ต าบลโคกสูง 
อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เป็นศาสนสถานฮินดู ที่ในเบื้องต้นมีการสันนิษฐานข้อมูลเกี่ยวกับอายุสมัยของ
การก่อสร้าง โดยการอ้างอิงจากศิลาจารึกที่พบในบริเวณนี้ 

 

 
ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว 

 

มีการส ารวจพบศิลาจารึกสองหลัก ซึ่งตั้งชื่อว่า จารึกสด๊กก๊อกธม จารึกหลักที่ ๑ (จารึกสด๊กก๊อกธม 
๑) ตามข้อมูลของหอสมุดแห่งชาติระบุว่า เจ้าหน้าที่กองโบราณคดี กรมศิลปากร ได้น ามามอบให้ผู้เชี่ยวชาญ
อักษรภาษาโบราณ อ่านแปลเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ มีเนื้อความกล่าวถึงการสร้างศาสนสถาน
ขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี ๑๕ เพ่ือเป็นเทวสถานประดิษฐานศิวลึงค์ ตามพระบัญชาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 
๔ ส่วนจารึกหลักที่ ๒ (จารึกสด๊กก๊อกธม ๒) ซึ่งมีการกล่าวอ้างถึงตั้งแต่การเข้าไปส ารวจปราสาทครั้งแรกที่มี
การบันทึกไว้โดยนักส ารวจชาวฝรั่งเศส ได้ระบุว่า ข้อความในจารึกเป็นการกล่าวสรรเสริญเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
พระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ ๒ ในโอกาสที่ได้สร้าง (บูรณะปฏิสังขรณ์?) ปราสาทแห่งนี้ส าเร็จในปีพุทธศักราช 
๑๕๙๕ และนอกจากนี้แล้วยังบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับประวัติอารยธรรมทางด้านศาสนา ซึ่งบ่งชัดเจนว่า
กษัตริย์แห่งอาณาจักรกัมพูชาเป็นผู้อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา โดยมีพราหมณ์ปุโรหิตเป็นผู้น าทางศาสนา เป็นที่
ปรึกษาให้ค าแนะน า และเป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้าและกษัตริย์ นอกจากนี้ในจารึกยังกล่าวถึงประวัติการ
สืบสายสกุลของพราหมณ์ผู้เป็นใหญ่ในราชส านักเขมร การปฏิบัติพระเทวราชและรูปเคารพ การสร้างหมู่บ้าน 
การบุญต่างๆในพระศาสนา เป็นต้น  

ในแง่อายุสมัยจารึกหลักแรก ระบุศักราช พ.ศ. ๑๔๘๐  ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๔  จารึก
หลักที่สอง ระบุศักราชตรงกับ พ.ศ. ๑๕๙๕  กล่าวถึงการที่พระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่  ๒  พระราชทานเทวส
ถานอุทิศแด่พราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์  นอกจากนี้ยังได้เล่าเรื่องย้อนหลังขึ้นไปอีกราว  ๒๐๐  ปี  กล่าวถึงต้น
ตระกูลพราหมณ์คนแรก ในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ ผู้ทรงรวบรวมอาณาจักรเจนละบกและเจนละน้ าเข้า
ด้วยกันและสร้างเมืองพระนครขึ้น จึงกลายเป็นหลักฐานอ้างอิงที่ส าคัญในการก าหนดยุคสมัยของ
ประวัติศาสตร์เขมรและประวัติศาสตร์ศิลปะเขมร ตั้งแต่ยุคแห่งการสร้างเมืองพระนครมาจนถึงในรัชสมัยของ
พระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที ่๒  

 



                               
             จารึกสด๊กก๊อกธม ๑                               จารึกสด๊กก๊อกธม ๒  
 

  อนึ่งมีข้อน่าสังเกตว่าจารึกสด๊กก๊อกธม ๑ ตามข้อมูลของหอสมุดแห่งชาติระบุว่าพบที่บ้านสระแจง 
ไม่ได้น ามาจากท่ีปราสาทโดยตรง ส่วนจารึกสด๊กก๊อกธม ๒ ระบุว่าพบที่ปราสาทเมืองพร้าว ซึ่งเป็นชื่อเดิมของ
ปราสาทสด๊กก๊อกธม และจากการขุดตรวจชั้นดินบริเวณทางด าเนินภายในตัวปราสาทบางส่วน เมื่อ พ .ศ. 
๒๕๔๖ ยังไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างใดๆ ก่อนที่จะมีการสร้างอาคารปราสาทสด๊กก๊อกธมหลังที่
เห็นอยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่ใน จ.สระแก้วยังมีปราสาทที่ชื่อว่า ปราสาทเขาสระแจงดงรัก ศาสตราจารย์หม่อม
เจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงวิเคราะห์ไว้ในหนังสือ ศิลปะสมัยลพบุรี ว่าจากลักษณะลวดลายบนทับหลัง น่าจะ
เป็นปราสาทที่มีอายุในช่วง พ.ศ.๑๖๐๐ – ๑๖๕๐ ซึ่งก็ไม่ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๔ ที่ระบุไว้ใน
จารึกหลักที่ ๑ เช่นกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากยังไม่มีการด าเนินการทางโบราณคดีและการบูรณะที่ปราสาท
หลังนี้ จึงไม่มีข้อมูลว่าจะมีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างเดิมที่ตรงกับช่วงเวลาของจารึกหรือไม่ 

หากแต่ถ้าจะยังอ้างอิงข้อมูลโดยใช้ชื่อของจารึกที่เป็นสด๊กก๊อกธมทั้งสองหลัก โดยให้ถือว่าเป็นข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นมาของปราสาทสด๊กก๊อกธมได้ จากปีที่ระบุและใจความที่กล่าวถึงการสร้างศาสน
สถานในจารึกสด๊กก๊อกธมหลักแรก ท าให้เข้าใจได้ว่ามีอาคารที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๔ ซึ่ง
ควรจะต้องสร้างขึ้นในรูปแบบศิลปะแบบเกาะแกร์ และหากจะอ้างอิงข้อมูลในจารึกหลักที่ ๒ ซึ่งมีความชัดเจน
ว่าเคยตั้งอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเทวาลัยที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน ก็เชื่อได้อีกเช่นกันว่ามีการก่อสร้างหรือมีการ
ปฏิสังขรณ์ปราสาทสด๊กก๊อกธมขึ้นในสมัยพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ ๒ ซึ่งเป็นศิลปะแบบบาปวน เราจึงได้ใช้
ข้อสมมติฐานนี้มาตรวจสอบค้นหาหลักฐานที่แสดงถึงศิลปะทั้งสองยุคดังกล่าว 

ภายหลังเมื่อมีการด าเนินการทางโบราณคดีในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการในการอนุรักษ์ ได้น าข้อมูล
จากการทดลองประกอบหินหล่นและการขุดแต่งมาผสมผสานกันเข้า ได้เป็นข้อมูลทางสถาปัตยกรรมของ



โบราณสถานที่สามารถตรวจสอบและยืนยันได้ พร้อมด้วยการศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบสถาปัตยกรรม
เขมรที่มีการเรียงล าดับอายุสมัยไว้แล้วโดยนักวิชาการชาวฝรั่งเศส จากการวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบท าให้
สามารถสรุปได้ว่าสิ่งก่อสร้างของปราสาทสด๊กก๊อกธมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างยุคสมัย
คลังหรือเกลียงและสมัยบาปวน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ สอดคล้องกับหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจารึกสด๊ก
ก๊อกธมหลักที่ ๒ ซึ่งระบุถึงรัชสมัยของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ ๒ ผู้สร้างปราสาทบาปวนขึ้นเป็นปราสาท
ประจ ารัชกาลที่เมืองพระนคร แต่ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมในบางองค์ประกอบที่ยังคงมีรูปแบบค่อนข้างโน้ม
เอียงไปในลักษณะของยุคก่อนมากกว่า เบื้องต้นจึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นการปฏิสังขรณ์เทวาลัยที่มีมาก่อนการ
ขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ ๒ ในปี พ.ศ.๑๕๙๓ หรือเป็นการก่อสร้างในช่วงตอนต้นของรัช
สมัย ตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากจารึกสด๊กก๊อกธมหลักที่ ๒ ซึ่งระบุไว้ว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ.๑๕๙๕ โดยมี
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ให้ข้อมูลส าคัญ ที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของปราสาท เช่น รูปแบบของ
ปราสาทประธาน ลักษณะเครื่องยอดของอาคารโคปุระ และการตั้งเสาหินที่มีลักษณะเหมือนเสานางเรียง
ขนาดเล็ก ล้อมรอบปราสาทประธาน เหมือนเป็นการแสดงถึงปริมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยังไม่มีหลักฐานปรากฏ 
ณ ที่ใดมาก่อน 

 
ปราสาทสด๊กก๊อกธมเป็นกลุ่มอาคารที่ก่อสร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

ซึ่งเป็นที่ตั้งของบารายหรืออ่างเก็บน้ าที่มีคันดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ 
 

 
ผังบริเวณปราสาทสด๊กก๊อกธม 

 

บริเวณสิ่งก่อสร้างของปราสาทล้อมรอบชั้นนอกด้วยก าแพงแก้ว (W)  เป็นก าแพงก่อด้วยศิลาแลง ปิด
ล้อมพ้ืนที่ขนาดกว้าง ๑๒๐  เมตร ยาว  ๑๒๗  เมตร มีประตูทางเข้าออกเพียงสองทาง คือโคปุระหรือซุ้มประตู
ด้านทิศตะวันออกเป็นประตูทางเข้าหลัก และช่องประตูเล็กทางด้านทิศตะวันตก   ด้านหน้าอาคารทางทิศ
ตะวันออกมีทางด าเนินยกพ้ืน ปูศิลาแลงประดับด้วยเสานางเรียงขนาดใหญ่ตลอดทาง เชื่อมต่อไปยังบาราย ที่
ด้านข้างของทางด าเนินด้านทิศเหนือยังมีสระน้ าขนาดเล็กพร้อมด้วยร่องรอยของขอบศิลาแลงเหลืออยู่
บางส่วน ส่วนช่องประตูทางเข้าทางทิศตะวันตกแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีหลักฐานของซุ้มประตูพร้อมหน้าบัน
หินทรายด้วย อาคารโคปุระตะวันออกชั้นนอก (GE2 เนื่องจากปราสาทสด๊กก๊อกธมมีโคปุระตะวันออก ๒ หลัง 



จึงจะเรียกอาคารนี้ว่าโคปุระตะวันออกชั้นนอก) เป็นอาคารขนาดใหญ่สร้างด้วยหินทราย มีช่องประตูทางเข้า
อยู่กึ่งกลางอาคาร น าเขา้ไปสู่กลุ่มอาคารชั้นใน 

 

 
ผังแสดงองค์ประกอบต่างๆของปราสาทสด๊กก๊อกธม 

 
ถัดจากโคปุระตะวันออกชั้นนอกเข้าไปจะพบสระน้ ารูปปีกกาล้อมรอบปราสาทชั้นในไว้   เว้นช่องทาง

เดินทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกไว้สองด้าน ทางเดินด้านทิศตะวันออกยกพ้ืนปูศิลาแลงประดับด้วย
เสานางเรียงเช่นเดียวกันกับทางด าเนินด้านนอกแต่เสามีขนาดย่อมลงมา โดยสระน้ าที่ล้อมรอบอยู่นั้นมีความ
กว้างประมาณ ๒๐ เมตร  

 

 

 
 

ผังแสดงองค์ประกอบของกลุม่อาคารช้ันในโดยรอบปราสาทประธาน 
 
เมื่อผ่านอาคารโคปุระตะวันออกชั้นในเข้าไปจะพบกับลานปูศิลาแลงซึ่งมีปราสาทประธานตั้งอยู่กลาง

พ้ืนที่ ปราสาทประธาน (TM) เป็นอาคารทรงปราสาทที่ก่อด้วยหินทรายสีขาวตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ 
จากการส ารวจวัด ขนาดฐานได้กว้างประมาณ ๑๐.๔๐ เมตร โดยประมาณ เป็นอาคารที่มีห้องครรภคฤหะที่ใช้
ประดิษฐานรูปเคารพและประกอบพิธีเพียงห้องเดียว ส่วนฐานสูงที่เป็นศิลาแลงมีบันไดอยู่ทั้ง ๔ ด้าน ถัดขึ้นไป



เป็นฐานหินทรายรับส่วนผนังเรือนธาตุ โดยรอบอาคารปราสาทประธาน มีเสาหินลักษณะคล้ายคลึงกับเสานาง
เรียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ปักอยู่เป็นระยะๆ 
 การด าเนินการในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทสด๊กก๊อกธมนั้นได้เริ่มต้นด้วยการส ารวจในปี 
พ.ศ.๒๕๓๖ เริ่มต้นการส ารวจเขียนแบบสภาพก่อนการอนุรักษ์ในปี พ.ศ.๒๕๓๘  โดยเป็นการท าผังส ารวจก่อน
การขุดแต่งโบราณสถานครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งบริเวณ ตามการก าหนดขยายขอบเขตการขึ้นทะเบียน
โบราณสถานปราสาทสด๊กก๊อกธมจากเดิมที่ประกาศไว้ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ จ านวน ๑๖ ไร่เศษ มาเป็น  ๖๔๑ ไร่ 
๒ งาน การท าแผนผังควบคุมตั้งแต่การเริ่มต้นการส ารวจถือได้ว่าเป็นขั้นตอนแรก ที่สอดคล้องตามแนวทาง
ของกรมศิลปากรที่ได้ถือปฏิบัติมา และเนื่องจากการที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นปราสาทหินในรูปแบบศิลปะ
ขอมในประเทศไทย การก าหนดให้ใช้วิธี “อนัสติโลซิส” ในการบูรณะ จึงเป็นไปโดยอัตโนมัติ ดังปรากฏใน
รายการประกอบแบบการบูรณะมาตั้งแต่ต้นดังนี้ 

“แนวคิดในการออกแบบ : ใช้การอนุรักษ์วิธีการประกอบคืนสภาพ (อนัสติโลซิส)  เพ่ือรักษาความแท้
ดั้งเดิมของโบราณสถานไว้ให้มากที่สุด ในขณะที่สามารถน าเอาความสมบูรณ์ของโบราณสถานกลับมาให้มาก
ขึ้นจนถึงระดับที่สามารถเข้าใจถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมของโบราณสถานได้อย่างดี” อนัสติโลซิสที่น ามาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการนั้น จึงต้องการทั้งความแท้ของโบราณสถาน และ ความเป็นที่เข้าใจได้ของ
โบราณสถานโดยเน้นที่รูปแบบสถาปัตยกรรม 

 

 
ปราสาทประธาน ก่อนการบรูณะ 

 

 
ปราสาทประธาน หลังการบูรณะ 



ปราสาทบาเสต และปราสาทวัดเอก สองปราสาทสมัยสุริยวรมันท่ี ๑  

ปราสาทบาเสต (Prasat Basaet) มีช่ือเดิมตามจารึกว่า ชยัเกษตร (Jayaksetra) สร้างเม่ือปี พ.ศ.๑๕๖๑ ใน

รัชสมยัของพระเจ้าสุริยวรมนัท่ี ๑ เป็นเทวสถานในศาสนาฮินด ูลทัธิไศวนิกาย บูชาศิวลึงค์ท่ีเป็นตวัแทนของ

พระเจ้าสุริยวรมนัท่ี ๑ ด้วย ท่ีส าคญัคือได้มีการอ้างอิงไว้ในจารึกท่ีปราสาทพระวิหารท่ีสร้างขึน้โดยพระเจ้าสุ

ริยวรมนัท่ี ๑ พร้อมๆกนัให้เป็นปราสาทด้านตะวนัตกของราชอาณาจกัร ในขณะท่ีมีปราสาทพระวิหารอยู่ทาง

ทิศเหนือ ปราสาทพนมจิซอร์ทางด้านทิศใต้ อีกปราสาทช่ืออิศานตีรถะ อยู่ทางตะวนัออก ซึ่งยงัไม่สามารถระบุ

ได้วา่ตัง้อยูท่ี่ใดแน่ ศวิลงึค์ดงักลา่วมีขนาดใหญ่ สงู ๑.๓๗ เมตร ปัจจบุนัเก็บรักษาไว้ท่ีพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 

กรุงพนมเปญ ปราสาทบาเสตเป็นกลุ่มอาคารท่ีสร้างขึน้บนพืน้ท่ีราบท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีกว้าง มีก าแพงล้อมรอบ

ถึง ๓ ชัน้ ปราสาทประธานท่ีตัง้อยู่ศูนย์กลางเป็นอาคารแบบท่ีมีห้องมณฑปอยู่ในแนวแกนด้านหน้า กลุ่ม

อาคารตรงกลางชัน้ในล้อมรอบด้วยก าแพงแก้วและโคปรุะทัง้ ๔ ทิศ ในขณะท่ีในชัน้ต่อมามีสระน า้รูปปีกกา

ล้อมไว้และมีโคปุระเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเท่านัน้ ตรงด้านหน้าของโคปุระตะวันออก

ชัน้นอกทางด้านทิศเหนือยงัมีสระน า้ส่ีเหล่ียมกรุขอบสระด้วยหินเป็นขัน้บนัได และร่องรอยของทางด าเนินท่ี

นา่จะเคยมีการประดบัด้วยเสานางเรียง ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีปราสาทสด๊กก๊อกธมอีกด้วย แม้วา่สิ่งก่อสร้าง

ของปราสาทจะอยู่ในสภาพปรักหกัพงัท่ีไม่สมบูรณ์นกั แต่ลวดลายสลกัท่ียงัปรากฏอยู่ทัง้ท่ีเสาและทบัหลังก็

เป็นหลกัฐานท่ีชดัเจนของความต่อเน่ืองระหว่างศิลปะแบบคลงัต่อบาปวน สอดคล้องกับข้อมูลท่ีอ่านได้จาก

จารึก 

 
ผงับริเวณปราสาทบาเสต 

 



 
ผงักลุม่อาคารของปราสาทบาเสต 

      
ลวดลายแกะสลกับนทบัหลงั และรูปเคารพที่พบท่ีปราสาทบาเสต 

ปราสาทวัดเอก (Prasat Vat Ek) มีช่ือเดิมตามจารึกว่า นเรนทรกรม (Narendrakrama) สร้างขึน้ราวปี พ.ศ.

๑๕๘๐ ในรัชสมยัของพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี ๑ เพ่ือเป็นเทวสถานในศาสนาฮินด ูไศวนิกายเชน่เดียวกนั ตามจารึก

ระบวุ่าเพ่ือใช้ประดิษฐานศิวลึงค์สริุยวรมนั ท่ีพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี ๑ ตัง้ไว้ท่ี ชยัเกษตร (ปราสาทบาเสต) ก่อน

หน้านี ้ในจารึกยงัได้กลา่วถึง ศรีโยคีศวรบณัฑิต (Sri Yogisvarapanditra) ผู้ได้รับแตง่ตัง้จากพระเจ้าสริุยวรมนั

ท่ี ๑ ให้มาปกครองพืน้ท่ีแหง่นี ้ปราสาทประธานตัง้อยูก่ึ่งกลางแวดล้อมของระเบียงคดท่ีมีโคปรุะทัง้ ๔ ด้าน เป็น

ปราสาทประธานในรูปแบบท่ีมีห้องมณฑปอยู่ด้านหน้า มีความโดดเดน่เป็นพิเศษด้วยการตัง้อยู่บนฐานสงูและ

ขนาดสดัสว่นของมณฑปท่ีใหญ่กวา่ท่ีพบทัว่ไป มีเอกลกัษณ์สอดคล้องกลมกลืน สมกบัค าชมของ เอเตียน เอโม



นิเยร์ ชาวฝร่ังเศสท่ีมาส ารวจปราสาทแห่งนีเ้ม่ือร้อยกว่าปีมาแล้วว่า “ปราสาทวดัเอกมีสดัส่วนอนังามสง่า ให้

ความรู้สกึเหมือนเรือท่ีพร้อมจะโล้ขึน้สู่ท่ีสงู” ลวดลายประดบัตา่งๆ ล้วนมีลกัษณะของศิลปะแบบบาปวนท่ียงัมี

ร่องรอยของศลิปะแบบคลงัปรากฏอยู ่ดงัเชน่ท่ีปราสาทพระวิหาร 

    ผงักลุม่อาคารของปราสาทวดัเอก 

    แบบวิเคราะห์ ปราสาทวดัเอก 

    รูปแบบงานศิลปกรรมที่ปราสาทวดัเอก 



ปราสาทบานอน ความยิ่งใหญ่ของยุคชัยวรมันท่ี ๗ ช่วงปลายยุคเมืองพระนคร 

ปราสาทบานอน (Prasat Banan) มีช่ือเดิมตามจารึกว่า ชยัราชาคีรี (Jayarajagiri) กลุ่มอาคารท่ีปรากฏอยู่

ในปัจจบุนัสร้างขึน้เม่ือประมาณตอนปลายของพทุธศตวรรษท่ี ๑๗ ในรัชกาลของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๗ โดยใช้

เป็นพทุธสถานในนิกายมหายาน ตัง้อยู่บนยอดเขาในบริเวณท่ีมีแม่น า้สงัแกไหลผ่าน  เป็นกลุ่มอาคารท่ีมีความ

โดดเด่นมากจากทัง้ต าแหน่งท่ีตัง้และลักษณะการก่อสร้าง มีปราสาทประธานองค์ใหญ่อยู่กลางล้อมด้วย

ปราสาทบริวารทัง้ ๔ มมุ องค์ประกอบทัง้หมดตัง้อยู่บนฐานไพทีขนาดใหญ่ เป็นชยัภูมิท่ีใช้ท าหน้าท่ีในการเฝา้

ระวงัสงัเกตการณ์ได้ด้วย ทางด้านทิศตะวนัออกของภูเขายงัเป็นท่ีตัง้ของบารายขนาดใหญ่ ท่ีมีร่องรอยของ

ปราสาทตัง้อยูก่ึ่งกลางในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีปราสาทบนัทายฉมาร์อีกด้วย 

 

 
ภาพถ่ายแสดงที่ตัง้ของปราสาทบานอนบนยอดเขา มีบารายขนาดใหญ่อยูท่างทศิตะวนัออก 



 
                          ผงักลุม่อาคารบนยอดเขาของปราสาทบานอน 

    

   ภาพปราสาทบานอนในอดีตที่นกัส ารวจชาวฝร่ังเศสบนัทกึไว้            รูปสลกัอปัสราศิลปะแบบบายนที่ปราสาทบานอน 

        งานศิลปะบนทบัหลงัของปราสาทบานอน 



จากพระตะบองถงึปราจีนบุรี ความเป็นมาของอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

   พระตะบอง 

   ปราจีนบรีุ 

 

หลงักรุงศรีอยธุยาแตกในปี พ.ศ.๒๓๑๐ กมัพชูาซึง่เป็นเมืองขึน้ของสยามก็ได้แข็งเมือง และตอ่มาได้มี

ศึกภายในมีการแย่งชิงราชสมบตัิระหว่างสมเด็จพระนารายณ์ราชาธิราชรามาธิบดี(นักองค์ตน) และสมเด็จ

พระรามราชา(นกัองค์นน)ท่ีเป็นมหาอุปราช ท าให้ฝ่ายหลงัต้องหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้า



ตากสินแห่งกรุงธนบรีุ พระองค์ให้ความช่วยเหลือด้วยการจดัขบวนทัพไปก าราบโดยโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยา

จกัรี(ทองด้วง) เป็นผู้น าทพั ในท่ีสุดเม่ือได้ชยัชนะก็ทรงสถาปนาสมเด็จพระรามราชาขึน้เป็น สมเด็จพระราม

ราชาธิราชบรมบพิตร กษัตริย์ครองกรุงกมัพชูาภายใต้พระบรมเดชานภุาพของพระเจ้ากรุงธนบรีุ ช่วงปลายรัช

สมยัด้วยทรงเห็นวา่เมืองกมัพชูายงัมีเหตคุวามวุน่วายจากการแยง่ชิงราชสมบตัิกนัเองจงึโปรดให้พระยายมราช

(แบน)คุมทัพไปช่วยราชการ พระยายมราช(แบน)ผู้ นี ้ตามเอกสารของกัมพูชากล่าวว่าเป็นชาวเมืองเตรียง 

(จงัหวดัตาแก้วในปัจจุบนั) แต่แล้วก็ไม่สามารถช่วยท าให้เหตุการณ์สงบลงได้เน่ืองจากมีการยึดอ านาจของ 

สมเดจ็ฟ้าทะละหะ(ม)ู สมเดจ็พระรามราชาธิราชถกูปลงพระชนม์ด้วยการจบัใสก่รงถ่วงน า้ พระเจ้ากรุงธนบรีุได้

ขอให้สมเด็จฟ้าทะละหะ ส่งตวัพระยายมราชกลบัมาให้สยามลงโทษด้วยไม่สามารถปกปอ้งเจ้านายของตนได้ 

และเม่ือกลบัมาก็ได้รับการดแูลชว่ยเหลือจากนายทองด้วงซึง่อยูใ่นต าแหนง่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึแล้ว  

จนปีสดุท้ายของรัชกาลเม่ือทรงทราบว่าสมเด็จฟ้าทะละหะ ไปฝักใฝ่กบัญวนจะยกทพัมารบสยาม จึง

โปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกคุมทพัไปปราบท่ีเมืองอุดงค์มีชยั โดยมีพระยายมราชออกจากคุกไป

ร่วมรบด้วย ไมท่นัเสร็จศกึก็ทราบข่าวว่าพระเจ้ากรุงธนบรีุเสียพระจริต จงึยกทพักลบัมาและขึน้เสวยราชสมบตัิ

เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระองค์ได้โปรดเกล้าฯให้พระยายมราช(แบน) ยกพลกลบัไป

ปราบกัมพูชา จับสมเด็จฟ้าทะละหะ(มู)ส าเร็จโทษ ได้ขึน้เป็น ฟ้าทะละหะ(แบน)ส าเร็จราชการกัมพูชาอยู่

ช่วงหนึ่ง เม่ือเห็นว่ามีความไม่สงบเกินท่ีจะควบคุมได้จากการแย่งชิงอ านาจกันของขุนนางจึงยกพลกลับ

กรุงเทพฯก่อนพร้อมกับได้น าเชือ้พระวงศ์กรุงกัมพูชาหลายพระองค์เข้ามาด้วย โดยสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าฯ 

ทรงพระกรุณาชบุเลีย้ง นกัองค์เอง โอรสของสมเด็จพระนารายณ์ราชาธิราช ดจุพระโอรสบญุธรรม และแตง่ตัง้

ให้พระยายมราช(แบน) เป็นเจ้าพระยาอภยัภเูบศร วิเศษสงคราม รามนรินทรบดี อภยัพิริยบรากรมพาห ุ 

ในท่ีสุดพระยาเดโช(แทน) เป็นขุนนางเขมรผู้ มีชยัตัง้ตนเป็นฟ้าทะละหะ จึงมีหนงัสือมากรุงเทพฯ ขอ

พระราชทานนกัองค์เองกลบัไปเป็นกษัตริย์ปกครองกมัพชูา สมเด็จพระพทุธยอดฟ้าฯ ไม่โปรดให้ส่งนกัองค์เอง

ไปด้วยกลวัพลาดพลัง้จะสิน้เชือ้พระวงศ์จงึโปรดเกล้าฯให้ เจ้าพระยาอภยัภเูบศร(แบน) ไปแทนในฐานะผู้ส าเร็จ

ราชการ ในชว่งเวลานัน้มีการพบพระแสงองค์หนึง่จากทะเลสาบเมืองเสียมราฐ เจ้าพระยาอภยัภเูบศร(แบน) ได้

น าเข้ามาถวาย ได้แก่ พระแสงขรรค์ชยัศรี หนึ่งในเคร่ืองเบญจราชกกุธภัณฑ์ในปัจจุบนั ท่านได้ท าหน้าท่ีเป็น

ผู้ส าเร็จราชการเมืองกัมพชูาด้วยความสงบเรียบร้อยนบัสิบปี สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงมีพระราชด าริว่า

สมควรแก่เวลาท่ีนกัองค์เองจะครองราชย์ได้ จงึอภิเษกเป็นสมเดจ็พระนารายณ์รามาธิบดีศรีสริุโยพรรณบรมสริุ

นทรา มหาจกัรพรรดริาชบรมนาถบพิตรขึน้ครองกรุงกมัพชูา ทัง้นีใ้นปี พ.ศ.๒๓๓๗ สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าฯ ได้



ทรงขอหัวเมืองใกล้เขตสยาม ๕ เมือง ได้แก่เมืองพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ มงคลบุรี และระสือ ให้

เจ้าพระยาอภยัภเูบศร(แบน)ปกครอง ในต าแหนง่ผู้ส าเร็จราชการเมืองพระตะบอง ขึน้ตรงตอ่กรุงเทพฯ ท าให้หวั

เมืองเหล่านีอ้ยู่ในอ านาจของสยามตอ่มารวม ๑๑๒ ปี เมืองพระตะบองถือเป็นหวัเมืองท่ีมีความส าคญั มีพืน้ท่ี

ติดทะเลสาบในจดุท่ีเป็นปากแม่น า้สังแก จึงมีความอดุมสมบรูณ์เป็นอู่ข้าวอู่น า้ท่ีกล่าวกนัว่า พระตะบองเพียง

เมืองเดียวก็ปลกูข้าวเลีย้งคนได้ทัง้ประเทศ 

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์(แบน) ได้เป็นเจ้าเมืองพระตะบอง ตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๓๓๘ และได้สืบต่อมายัง

ลูกหลานในสายตระกูลต่อมากว่า ๑๐๐ ปี จนถึงเจ้าพระยาอภัยภูเบศร(ชุ่ม) ในสมยัรัชกาลท่ี ๕ ท่ีสยามต้อง

มอบหวัเมืองนีใ้ห้แก่ฝร่ังเศส  

ในช่วงแรกท่ีฝร่ังเศสยงัไม่ได้รุกมาถึงพระตะบองท่ีอยู่ในการปกครองของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์

(เยีย) ยงัมีการท าหนวังสือสญัญาระหว่างฝร่ังเศสและสยามว่า พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ เป็นของสยาม

มาแตเ่ดิม ก็จะให้คงตอ่ไปโดยเป็นคล้ายเมืองประเทศราช จนเม่ือพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั มี

พระบรมราโชบายในการปฏิรูปการปกครองหวัเมืองเสียใหม่ จึงมีการรวมหวัเมืองตัง้เป็นมณฑลเขมร ต่อมา

เปล่ียนช่ือเป็นมณฑลบรูพาโดยมีศนูย์กลางอยู่ท่ีศรีโสภณภายใต้การปกครองของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล

บรูพา ท าให้อ านาจของเจ้าเมืองพระตะบองลดลง เม่ือสง่ตอ่ต าแหนง่มาถึงเจ้าเมืองพระตะบองคนสดุท้าย พระ

ยาคทาธรธรณินทร์(ชุ่ม) ทางฝร่ังเศสได้มาตัง้สถานกงสลุท่ีพระตะบอง พยายามหาเหตใุห้เกิดความขดัแย้งกับ

คนในบงัคบัของสยาม และยยุงให้เจ้าเมืองพระตะบองและข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลบรูพาแตกคอกนั มีการ

เสนอต าแหน่งอ านาจล่อใจให้ลงนามประทับตรายกเมืองพระตะบองทัง้หมดให้ฝร่ังเศส เม่ือไม่ส าเร็จก็ออก

อบุายขอขดุคลองเข้าเมืองให้กว้างขึน้โดยอ้างความสะดวกในการค้าขายแตท่ี่แท้หวงัจะใช้เป็นทางเข้าของเรือ

รบขนาดใหญ่ ท่านจึงแจ้งแผนการนีม้าให้ทางกรุงเทพฯทราบ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพจึงทรงให้

สยามขดุคลองเสียเองเพียงแคใ่ห้ค้าขายสะดวกเท่านัน้ พร้อมทัง้จ้างนกัข่าวหนงัสือพิมพ์สยามออฟเซอร์เวอร์ 

ให้ประจ าอยู่ท่ีพระตะบองเพ่ือน าเร่ืองพฤติกรรมของกงสลุฝร่ังเศสมาเปิดเผย และเม่ือสมหุเทศาภิบาลมณฑล

บรูพาถึงแก่กรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พระยาคทาธรธรณินทร์(ชุ่ม)ด ารงต าแหน่งนีแ้ทนอีกต าแหน่ง

ด้วย ในท่ีสดุเม่ือวนัท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๙ เม่ือมีการลงนามในหนงัสือสญัญาระหวา่สมเดจ็พระเจ้าแผ่นดิน

สยามกับเปรสิเดนต์แห่งรีปับลิคฝร่ังเศส ยกมณฑลบูรพา รวมพืน้ท่ีราว ๕๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็น

ดินแดนท่ีขึน้ตรงกบัสยามมาตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี ๑ ให้แก่ฝร่ังเศสเพ่ือแลกกบัดินแดน ๒,๘๑๙ ตารางกิโลเมตร 

ของเมืองตราดและเกาะตา่งๆ ในเขตสยามคืน 



ก่อนหน้านีใ้นปี พ.ศ.๒๔๔๗ พระยาคทาธรธรณินทร์(ชุม่) ได้ว่าจ้างช่างชาวอิตาลีมาออกแบบก่อสร้าง

จวนหลังใหม่สไตล์ยุโรปขึน้ แต่ก็ไม่ทันท่ีจะได้อยู่อาศยั หลังจากท่ีท่านและครอบครัวทัง้หมดได้อพยพกลบั

สยาม อาคารหลงันีไ้ด้เคยเป็นศาลากลางจงัหวดัพระตะบองอยูช่่วงหนึง่ ก่อนท่ีจะมีการก่อสร้างอาคารหลงัใหม่

ขึน้ในบริเวณเดียวกนันัน้ ผลงานของทา่นท่ีพระตะบองยงัเห็นได้ท่ีวดัด าเร็ยซอ แปลเป็นไทยวา่วดัช้างเผือก เป็น

วดัเก่าแก่ท่ีทา่นได้ปฏิสงัขรณ์ขึน้ใหมจ่นเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุของพระตะบอง ท่ีสว่นยอดของหน้าบนัมีลวดลายปนู

ปัน้เป็นรูปตราแผ่นดินสยาม การตกแตง่ประดบัประดาโดยทัว่ไปเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะของไทยและ

อิทธิพลท่ีได้รับมาจากตะวนัตก 

เม่ือฝร่ังเศสได้มณฑลบูรพาจากสยามไปแล้ว ความจริงก็ยงัต้องการให้พระยาคทาธรธรณินทร์(ชุ่ม) 

เป็นเจ้าเมืองตอ่ไป แตท่า่นปฏิเสธและตดัสินใจท่ีจะอพยพครอบครัว บริวาร สูแ่ผน่ดนิสยาม โดยมีโทรเลขกราบ

ทูลสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ว่า “แม้จะถึงแก่ชีวิต ก็ไม่ยอมเสียความกตญัญู ไม่ยอมให้ขึน้ช่ือว่า

เป็นข้าสองเจ้าเป็นอนัขาด แต่การท่ีอยู่นัน้ ต้องขอรับพระราชทานอยู่ท่ีปราจีนบุรี เพราะท่ีท าเล และจะท านา

เลีย้งชีพ ครัน้จะเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ พรรคพวกเหล่านีก็้เป็นคนขดัสนด้วยทางท ามาหากิน...” เม่ือท่านได้กลบัสู่

สยาม ก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯแตง่ตัง้เป็น เจ้าพระยาอภยัภเูบศร บรมนเรศร์สวามิภกัดิ ์สมบรูณ์ศกัดิ์สุกลุ

พนัธ์ ยตุธิรรม์สรุภาพอธัยาศรัย อภยัพิริยบรากรมพาห ุและเพ่ือ “พรรคพวกเหล่านี”้ ท่ีนอกจากจะหมายถึงบุตร

ธิดากว่าคร่ึงร้อย กับภรรยาท่ีติดตามมาด้วย ๓๐ - ๔๐ คน ยงัรวมถึงบริวารชาวเขมรท่ีอพยพมาด้วยอาจเป็น

ร้อยหรือพันคน จึงต้องเลือกท่ีจะมาปักหลักอยู่ท่ีปราจีนบุรี  ครัน้ในปี พ.ศ.๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัจึงได้เสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรี  และทรงโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาอภัยภูเบศร(ชุ่ม) 

จดัการรับเสดจ็ โดยในครัง้นัน้ทา่นได้ขึน้ข่ีคอช้างพระท่ีนัง่ บงัคบัช้างน าเสดจ็ดงศรีมหาโพธิด้วยตวัเอง 

ในปี พ.ศ.๒๔๕๒ หลงัการเสด็จศรีมหาโพธิได้หนึ่งปี เจ้าพระยาอภยัภูเบศร์(ชุ่ม) ก็ได้สร้างอาคารทรง

ยุโรปหลังใหญ่ขึน้ริมฝ่ังแม่น า้บางปะกง หวังว่าหากเสด็จประพาสปราจีนบุรีอีกจะได้ใช้เป็นท่ีประทับ ทัง้นี ้

รูปทรงของอาคารได้น าแบบอย่างมาจากอาคารหลงัเดิมของท่านท่ีสร้างไว้ท่ีเมืองพระตะบอง และหนัด้านหน้า

อาคารไปทางทิศตะวนัออกซึง่เป็นท่ีตัง้ของเมืองพระตะบอง แทนท่ีจะหนัออกสู่แมน่ า้ ตกึเจ้าพระยาอภยัภูเบศร

หลงัใหมนี่เ้ป็นอาคาร ๒ ชัน้ ผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด ๑๘.๖๐ x ๓๘.๔๐ เมตร ทางเข้าท าเป็นมขุย่ืนด้านหน้า 

ท่ีชัน้บนเป็นระเบียง เช่นเดียวกนักบัตกึเจ้าพระยาอภยัภูเบศรท่ีพระตะบอง แตต่รงกลางท่ีระดบัหลงัคาเปล่ียน

จากหลงัคาทรงปัน้หยามาเป็นรูปโดมท่ีประดบัด้วยแผงหน้าจัว่และส่วนประดบัปนูปัน้ในรูปแบบบาโรค หลงัคา

โดยรวมของอาคารยงัเป็นทรงปัน้หยามงุด้วยกระเบือ้งเหล่ียมลอนเล็กสัง่จากตา่งประเทศ โดยมีบริษัท โฮวาร์ด



เออร์สกิน เป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง เป็นอาคารแบบคลาสสิครีไววลั ในแบบท่ีเอาศิลปะแบบบาโรคกลบัมาใช้ใน

การตกแต่งอาคาร แต่อาคารหลงันีก็้ไม่มีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามท่ี

วตัถุประสงค์ของการก่อสร้าง เพราะพระองค์เสด็จสวรรคตไปก่อน อาคารจึงถูกปิดตายไว้จนกระทัง่ปี พ.ศ.

๒๔๕๕ เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จประพาสเมืองปราจีนบรีุ จึงได้ใช้เป็นท่ีประทับแรม

และจดัการรับเสดจ็อยา่งสมพระเกียรติ 

ส าหรับอาคารเจ้าพระยาอภยัภเูบศร ทา่นไมเ่คยได้น ามาใช้เป็นท่ีพ านกัสว่นตวัเลย จนทา่นถึงแก่กรรม

เม่ืออายุได้ ๖๑ ปี จึงได้ใช้เป็นท่ีตัง้ศพท าพิธีบ าเพ็ญกุศล ก่อนจะได้รับพระราชทานเพลิงท่ีวดัแก้วพิจิตร วดัท่ี

ท่านได้สร้างขึน้โดยได้น าแนวแบบอย่างสถาปัตยกรรมมาจากวดัด าเร็ยซอ ท่ีพระตะบอง เป็นการผสมผสาน

ศลิปกรรมจาก ๔ ชาต ิไทย จีน ฝร่ัง เขมร ไว้ด้วยกนั  

และเม่ือมีการใช้นามสกุลในเมืองไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้พระราชทาน

นามสกุลแก่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร(ชุ่ม) ว่า อภัยวงศ์ (Abhayavongsa) มีความหมายโยงไปถึงบรรพบุรุษชัน้

ทวด ครัง้เม่ือเจ้าพระยายมราช(แบน) ถูกจ าขงัอยู่เม่ือสมยักรุงธนบุรี และมาได้รับพระราชทานอภัยโทษโดย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ผู้ สืบทอดในตระกูลอภัยวงศ์ท่ีส าคัญ อาทิ นายควง อภัยวงศ์ 

บตุรชายของเจ้าพระยาอภยัภูเบศร(ชุ่ม) ผู้ เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้ ร่วมก่อตัง้และ

หวัหน้าพรรคคนแรกของพรรคประชาธิปัตย์ และพระนางเจ้าสุวทันา พระวรราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระ

มงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั พระองค์เป็นพระธิดาของพระยาอภยัภเูบศร(เล่ือม อภยัวงศ์) บตุรชายของเจ้าพระยาอภยั

ภูเบศร(ชุ่ม) ในวโรกาสของการจดทะเบียนอภิเษกสมรส เจ้าพระยาอภยัวรเศรษฐ(ช่วง อภยัวงศ์) น้องชายของ

พระราชชนก ได้ถวายตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแด่เจ้าจอมสุวัทนา และพระองค์ก็ได้น้อมเกล้าถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จนเม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัจึงได้พระราชทานคืนให้เป็นกรรมสิทธ์ิของพระนางเจ้าสุวทันาตามเดิม 

ซึ่งทรงมีด าริวา่อาคารหลงันีม้ิได้ถกูสร้างขึน้เพ่ืออยู่อาศยั แตป่ระสงค์จะใช้เพ่ือการรับเสด็จ เพ่ือเป็นอนสุรณ์แด่

เจ้าพระยาอภัยภูเบศรควรได้ใช้ไปเพ่ือสาธารณประโยชน์จะดีกว่า จึงทรงมอบให้แก่มณฑลทหารบกท่ี ๒ 

ปราจีนบุรี เพ่ือปรับปรุงเป็นสถานพยาบาลของทหารและประชาชน ซึ่งได้กลายมาเป็นโรงพยาบาลประจ า

จงัหวดัท่ีใช้ช่ือวา่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร มาตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๐๙  

 



ปราสาทบันทายฉมาร์ 
ปราสาทบันทายฉมาร์ (Banteay Chhmar) หรือที่ออกเสียงอย่างเขมรว่า บันเตียฉมาร เป็นปราสาท
ที่สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗  เป็นกลุ่มของสิ่งก่อสร้างที่มี
ขนาดใหญ่มากในช่วงเวลานั้น โดยถือได้ว่าจะเป็นรองก็เพียงเมืองนครธมนครหลวงซึ่งมีปราสาทบายน
เป็นศูนย์กลางเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จากค าว่า ฉมาร์ ในชื่อของปราสาทในปัจจุบันซึ่งแปลว่า แมว 
นักวิชาการจึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นการเพี้ยนมาจากชื่อเดิมว่า บันทายฉมา (ไม่มีเสียง ร) ซึ่งมี
ความหมายว่า เล็กกว่า หรือเป็นรอง นั่นคือเมื่อเปรียบเทียบกับนครธมที่แปลว่า เมืองใหญ่ นั่นเอง (E. 
Aymonier,1901 กล่าวถึงค าแปลของชื่อปราสาทไว้ว่ามีความสับสนอยู่ระหว่าง forteresse du chat 
(ป้อมแมว) และ forteresse menue (ป้อมจิ๋ว)) นอกจากนี้ในการตีความจากจารึกสด๊กก๊อกธมหลักท่ี 
๒ โดยศาสตราจารย ์หลุยส์ ฟิโนต์ ได้เสนอความเห็นไว้ว่าที่ต้ังของปราสาทคือบริเวณที่ในจารึกเรียกว่า 
อมเรนทรปุระ 
 

  
                          ภาพพระเจ้าชัยวรมันท่ี ๗ และเจ้าชายศรินทรกุมาร 
 

โดยมีภาพสลักและจารึกในปราสาท กล่าวถึงเหตุการณ์ต้ังแต่ในรัชสมัยของพระเจ้ายโศวรมันที่ ๒ ผู้
เป็นพระอนุชาและเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ก่อนหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทรงถูกลอบท าร้ายจาก
บุคคลลึกลับนามว่า “ภรตราหู” แต่พระองค์ก็ทรงได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าชายศรินทรกุมาร หรือ
เจ้าชายอินทร์ ซึ่งยอร์ช เซเดส์ นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศส สันนิษฐานว่าเป็นโอรสของพระเจ้าชัยวร
มันที่ ๗ (ในขณะที่ โคลด จากส์ นักวิชาการชาวฝรั่งเศสอีกท่าน เห็นว่าอาจเป็นคนเดียวกันกับ “Prince 
In” ผู้เป็นน้องเขยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ในจารึกจาม ที่ My Son ซึ่งอยู่ร่วมสมัยกัน) เมื่อได้
ตรวจสอบกับจารึกที่ปราสาทบันทายฉมาร์ ประกอบกับการศึกษารูปแบบและประเพณีพิธีศพท่ี
เชื่อมโยงกับศาสนสถานท่ีสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ อย่างละเอียด ได้สรุปว่าปราสาท



บันทายฉมาร์เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สถิตย์ของเจ้าชายศรินทรกุมารหลังจากที่พระองค์
สิ้นพระชนม์ โดยได้น าพระอัฐิของพระองค์มาบรรจุไว้ใต้ยอดปราสาทประธานในศาสนสถานส่วนกลาง 
ส่วนของราชองครักษ์ทั้งสี่คนน่าจะได้ฝังไว้ที่มุมทั้งสี่ด้านของศาสนสถาน และคาดว่าการสิ้นพระชนม์
ของเจ้าชายศรินทรกุมารน่าจะเกิดขึ้นในช่วงแรกๆ ของรัชสมัย หรือประมาณก่อนหน้าการเสด็จขึ้น
ครองราชย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗  
 “...เมื่อภรตราหูผู้ทรยศต้องการจะยึดพระราชวัง บรรดากองทหารที่รักษาพระนครก็พากันหลบหนีไป 
เจ้าชายต้องทรงออกรบเอง สัญชักอรชุน และ สัญชักศรีธรเทวาปุระ ได้ต่อสู้เพื่อปกป้องเจ้าชายและถูก
ฆ่าตายต่อพระพักตร์ เจ้าชายจึงทรงทุบท่ีจมูกของภรตราหูและฆ่าผู้ทรยศตาย ต่อจากนั้นยศอ าเตง จึง
ได้พระราชทานให้แก่สัญชักทั้งสอง เจ้าชายได้ทรงสร้างรูปสลักของทหารทั้งสองขึ้น และพระราชทาน
ข้าวของเงินทองอย่างมากมายรวมทั้งเกียรติยศให้แก่ครอบครัวของทั้งสองด้วย...”  
นี่คือใจความส่วนหนึ่งจากจารึกที่ปราสาทบันทายฉมาร์ ท่ีเป็นหลักฐานส าคัญที่ ยอร์ช เซเดส์ ใช้อ้างอิง
เกี่ยวกับลัทธิเทวราชาที่มีการอภิเษกราชองครักษ์ขึ้นเป็นเทพ และยังเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ที่ผูกพันกับการก่อสร้างปราสาทแห่งนี้ 
นอกจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับรู้จากการอ่านจารึก และตีความจากภาพสลักเล่าเรื่องที่ได้
ให้ข้อมูลที่ชัดเจนของยุคสมัยท่ีท าการก่อสร้างแล้ว ด้วยรูปแบบทางศิลปกรรม ลักษณะการท าภาพ
สลักหินเล่าเรื่องที่ระเบียงคดเช่นนี้ยังเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นศิลปะในแบบบายน โดยพระเจ้าชัยวร
มันที่ ๗ เรายังสามารถยืนยันได้อย่างหนักแน่นยิ่งขึ้นด้วยลักษณะของอาคารที่มีส่วนยอดเป็นจตุร
พักตร์ ดังเช่นที่ปรากฏ ณ ปราสาทบายน ศูนย์กลางแห่งเมืองนครธม แต่ที่เป็นลักษณะที่โดดเด่นที่สุดที่
พบที่ปราสาทบันทายฉมาร์แห่งนี้ได้แก่ภาพสลักนูนต่ าที่ก าแพงระเบียงคดด้านตะวันตกที่สลักเป็นรูป
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ๘ พระองค์ยืนเรียงตระหง่านอยู่ตลอดแนวผนังหิน ศาสตราจารย์  หลุยส์ ฟิ
โนต์ ได้เรียกรูปเคารพเหล่านี้ว่า พระโพธิสัตว์เปล่งรัศมี อันหมายถึง พระโพธิสัตว์ ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์
กาลันธวยุหสูตร เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงอานุภาพของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ด้วยพระโลมาเพียง ๑ 
เส้นของพระองค์ก็มีอานุภาพมากกว่าพระพุทธเจ้าถึง ๖๒ เท่าของจ านวนเม็ดทรายในแม่น้ าคงคา 
นอกจากน้ันในขุมโลมาแต่ละขุมของพระองค์ ยังมีคนธรรพ์อยู่เป็นจ านวนพัน อีกขุมหนึ่งก็มีฤษีอยุ่เป็น
จ านวนล้าน ผู้ที่ออกมาจากพระโพธิสัตว์เปล่งรัศมี จึงมีทั้งเทวดา คนธรรพ์ ฤษี และพระพุทธเจ้า รูป
พระโพธิสัตว์มีทั้งที่มี ๘ กร ๑๐ กร ไปจนถึง ๓๔ กร เป็นส่วนหนึ่งของภาพเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระ
โพธิสัตว์ตอนโปรดเหล่ายักษ์ รากษสในนรก และตอนโปรดอสูรที่ต้องค าสาปของพระวิษณุ ซึ่งจากเค้า
โครงของพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหมดล้วนแสดงถึงความเป็นตัวแทนของบุคคลเพียงหนึ่งเดียว 
ซึ่งก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ นั่นเอง น่าเสียดายที่ในปัจจุบันเราไม่สามารถเห็นความงามของภาพสลัก



ที่ระเบียงคดด้านตะวันตกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดังเช่นในอดีตได้ ด้วยมีภาพสลักพระโพธิสัตว์หลาย
พระองค์ได้น าไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ณ กรุงพนมเปญ หลังจากที่ได้รับคืนมาจาก
รัฐบาลไทย อันเป็นผลมาจากการเข้าจับกุมการลักลอบขนชิ้นส่วนโบราณสถานเขมรแห่งนี้ได้ในอาณา
เขตประเทศไทย การสกัดเฉพาะส่วนหน้าหินที่มีลวดลายสลักออกจากก้อนเพื่อลดน้ าหนักในการขน
ย้าย สะดวกในการหลบหนี ถือเป็นอุปสรรคส าคัญที่ยังไม่สามารถน าชิ้นส่วนของโบราณสถานที่ถูก
ขโมยไปนั้นกลับมาคืนยังที่ที่เคยอยูไ่ด้ 
 

  
ภาพสลักพระโพธิสัตว์เปล่งรัศมี ที่ยังคงอยู่ที่ระเบยีงคดดา้นตะวันตกของปราสาท 

 

       
ภาพสลักที่ถูกสกัดออกไปจากปราสาท ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ พช. ณ กรุงพนมเปญ ยงัมีที่สูญหายไปอีก ๔ องค ์

 

องค์ประกอบของกลุ่มก่อสร้างของปราสาทบันทายฉมาร์ท้ังหมดประกอบด้วย 
๑. บารายขนาดใหญ ่ซึ่งใช้ส าหรับกกัเก็บน้ าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ณ จุดกึ่งกลางบารายเป็นที่ตัง้ของศาสน

สถาน เรียกว่า ปราสาทแม่บุญ 
๒. กลุ่มปราสาทบริวาร เป็นอาคารศาสนสถานขนาดเล็กทีต่ั้งอยู่ล้อมรอบกลุ่มอาคารหลักของปราสาทบันทาย

ฉมาร์ มีจ านวนทั้งสิ้น ๘ หลัง  



๓. กลุ่มอาคารหลักของปราสาทบันทายฉมาร์ ได้แก่ บริเวณกลุ่มอาคารศูนยก์ลางทีม่ีก าแพงล้อมรอบเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมพร้อมดว้ยคูน้ าล้อมรอบทั้ง ๔ ด้าน 
 

 
 

เริ่มต้นจากส่วนแรกในบริเวณภายนอกปราสาทด้านทิศตะวันออก บารายนี้มีขนาดกว้างราว ๗๐๐ 
เมตร ยาว ๑๕๐๐ เมตร ขอบบารายท าเป็นคันดินสูง ๓ เมตรโดยรอบ ด้านในมีร่องรอยการกรุขอบด้วย
ศิลาแลง ที่เกาะกลางบารายมีปราสาทแม่บุญ ที่น่าจะมีลักษณะคล้ายกับปราสาทนาคพันที่เมืองนคร
ธม ในขณะที่กลุ่มปราสาทบริวารหลังอ่ืนๆ ที่กระจายตัวต้ังอยู่โดยรอบของกลุ่มอาคารหลัก ทาง
ตะวันออกในแนวแกนตรงมาบารายคือปราสาทตาเอิม ถัดมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นปราสาท
ยายชู ทางทิศใต้มี ๒ ปราสาท ได้แก่ ปราสาทตาปลั่ง และปราสาทตาพรม ทางทิศตะวันตก มีปราสาท
ส านางตาสุข และปราสาทตาแนม ทางทิศเหนือมีปราสาทยามคม และปราสาทตาไพ โดยภาพรวม
ของปราสาทขนาดเล็กเหล่านี้จะมีผังที่มีปราสาทประธานต้ังอยู่ตรงกลาง มีก าแพงแก้วและโคปุระเป็น
ทางเข้าออก และมีบรรณาลัยต้ังอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ คล้ายกับผังของอโรคยาศาล และมีการ
ประดับส่วนยอดเป็นรูปเศียรพระโพธิสัตว์ในแบบบายน  



ส าหรับกลุ่มอาคารหลักของปราสาทบันทายฉมาร์ ต้ังอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบด้วย
ก าแพงขนาดประมาณ ๖๐๐ x ๘๐๐ เมตร และคูน้ ากว้าง ๖๕ เมตร มีสะพานข้ามคูน้ าที่มีราวสะพาน
เป็นรูปเทพและอสูรยุดล าตัวนาคไว้ในเรื่องราวของการกวนเกษียรสมุทร เข้าสู่ซุ้มประตูอย่างประตู
เมืองนครธมทั้ง ๔ ทิศ สันนิษฐานว่าน่าจะท าส่วนยอดเป็นรูปเศียรพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกัน เมื่อผ่าน
ประตูด้านทิศตะวันออกเข้าสู่ด้านในจะพบอาคารธรรมศาลา อย่างที่พบในเส้นทางโบราณระหว่างพิ
มายและเมืองพระนครต้ังอยู่ 
 

 
กลุ่มอาคารในพื้นท่ีศูนย์กลางปราสาทบันทายฉมาร์ (สันนิษฐานโดย Olivier Cunin) 

 

จากทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกที่ด้านหนา้ของกลุ่มอาคารจะพบกับสะพานนาคในรูปแบบศิลปะบายนท่ีจะท าเป็น
รูปครุฑยุดนาคแทนที่จะเป็นรูปนาคเทา่นั้น ตั้งอยู่ในจุดกึง่กลางของระเบียงคดทีม่ีโคปุระตะวันออกชั้นนอกตัง้อยู่ เรา
สามารถเดินชมรูปสลักนูนต่ าที่ผนังด้านในของระเบียงคดทีม่ีความยาวต่อเนื่องกันถึงประมาณ ๗๐๐ เมตร เป็น
เรื่องราวของการสู้รบกันระหวา่งกองทัพเขมรและจามปา ทัง้ทางบกและทางน้ า และการประกอบพิธีกรรมต่างๆ อาทิ 
การบูชาไฟศักดิ์สิทธิ์ หรือการอัญเชิญพระวษิณุน าทัพในยามสงคราม รวมทัง้การบูชาศิวะลงึค์ แสดงถึงความเชื่อใน
ศาสนาอื่นนอกเหนือไปจากความเป็นพุทธสถานในนิกายมหายานซึ่งเป็นความเชื่อหลัก โดยมีภาพสลักของพระ
โพธิสัตว์เปล่งรัศมีเป็นจดุเด่นอยูท่ี่ระเบียงคดดา้นทิศตะวันตก รวมทั้งเรื่องราวของการปราบกบฏภรตราหู 



 
 

กลุ่มสิ่งก่อสร้างในส่วนศูนย์กลางของปราสาท มีลักษณะการวางผังที่มีความซับซ้อน แต่ก็มีระเบียบ
แบบแผนเป็นระบบล้อมรอบปราสาทประธาน ณ จุดก่ึงกลางที่สร้างเป็นอาคารทรงปราสาทยอดปรางค์ 
๓ องค์ คาดว่าใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก และรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ด้านหน้าของ
ปราสาทประธานมีปราสาทที่ท ายอดปราสาทเป็นรูปพระโพธิสัตว์ หลายยอดที่ชวนให้นึกถึงที่ปราสาท
บายน ที่เป็นต้นแบบของยุคสมัย ในแนวแกนของปราสาทประธานแต่ละด้านจะมีการท าวิหารขนาด
ย่อมต้ังอยู่ทุกด้าน น่าจะใช้เป็นวิหารของเทพต่างๆของศาสนาฮินดู ยกเว้นทางด้านตะวันออก จะท า
เป็นอาคารที่เรียกชื่อตามลักษณะของภาพสลักที่พบว่า หอนางร า เป็นอาคารที่มีผังเป็นรูปกากบาท 
เกิดเป็นคอร์ตเปิดโล่ง ๔ คอร์ต ตามแบบที่เกิดขึ้นมาต้ังแต่ที่ปราสาทพิมาย และนครวัด และมีอาคารที่
สันนิษฐานว่าคือ บรรณาลัย ต้ังขนาบข้างอยู่ทั้งทางด้านทิศเหนือและใต้  


