
“รอยยิ�มแห่งบายน ที�ฉันหลงรัก” 

 
นางสาวลกัษณา  ทองทศ   พุทธศาสตรมหาบณัฑิต  รุ่นที�  ๒๓ 

พอได้รู้ว่าคณาจารย์และนิสิตปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา จัดโครงการศึกษาดูงาน
พระพุทธศาสนา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพูชา  ทาํให้รู้สึก
วา่อยากร่วมเดินทางเพื�อทาํในสิ�งที�เราตั3งใจไวน้านแสนนานแลว้ นั�นก็คือ การไดเ้ห็นรูปหินสลกัรูปหนา้คน
ที�มีรอยยิ3มเยน็ ๆ นุ่ม ๆ อบอุ่น ๆ สักครั3 งในชีวติ นี�คือความตั3งใจ ที�ตั3งไวน้านมาก และแลว้วนัเวลาที�รอคอยก็
มาถึง ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระครูโกศลสุตากร ที�มอบโอกาสทองของชีวิต ให้ร่วม
เดินทางในครั3 งนี3ดว้ยเจา้ค่ะ 

ภาพของหินที�สลกัเป็นรูปหนา้คนเรียงทบัซ้อนกนัอยู ่รอยยิ3มที�ปรากฏในรูปหินสลกันั3น ทาํให้รู้สึก
วา่เป็นรอยยิ3มที�สวยงามที�สุดในโลก จนแอบตั3งฉายาใหว้า่ รอยยิ3มแห่งมนตรา เป็นที�มาของการคน้หาวา่... นี�
คือรอยยิ3มของใคร และการไดอ่้านหนงัสือในห้องสมุด จนทราบวา่ นี�คือนครธม เมืองที�มั�งคั�งไปดว้ยศิลปะ
และศูนยก์ลางอาํนาจที�แสดงใหเ้ห็นถึงความยิ�งใหญ่ของอาณาจกัรขอมโบราณ และรอยยิ3มที�ตราตรึงอยูใ่นใจ
ของเราก็คือรอยยิ3มของปราสาทบายนั รัตนชาติ แห่งศิลปะขอม นั�นเอง 

“ขา้พเจา้แหงนหนา้ขึ3นไปยงัปราสาทที�มีตน้ไมป้กคลุมอยูซึ่� งทาํให้ตวัเอง รู้สึกเหมือนคนแคระ และ
ทนัทีทนัใดเลือดในตวัขา้พเจา้ก็เกิดเยน็แขง็ขึ3นมา เมื�อมองเห็นรอยยิ3มขนาดมหึมาที�กาํลงัมองลงมายงัขา้พเจา้ 
และก็รอยยิ3มเหนือกาํแพงอีกด้านหนึ� ง และก็รอยยิ3มที�สาม ที�สี�  ที�ห้า แล้วก็ที�สิบ ปรากฏจากทั�วสารทิศ 
ขา้พเจา้มีความรู้สึกเหมือนมีตาคอยจอ้งมองอยูท่ ั�วทิศทาง”   นี�เป็นบนัทึกจาก ปิแอร์ โลตี นกัประวติัศาสตร์
ชาวฝรั�งเศสที�เขา้มาชมปราสาทนครธม เมื�อปี พ.ศ. ๒๔๕๕  เป็นบนัทึกที�เขียนไวอ้ยา่งตื�นเตน้  

จากการตั3งตารอคอยที�จะไปสัมผสักบับรรยากาศ ที�นายปิแอร์ โลตี พูดถึง  อยากบอกวา่ หากคุณไป
เยี�ยมชมปราสาทบายน จะพบวา่คาํกล่าวนี3 เป็นความจริง เพราะทั�วทั3งปราสาทคุณจะเจอรอยยิ3มแบบบายน
จอ้งมองมาทางคุณทั�วทุกสารทิศ ….ฉนัไดแ้ต่ยนืเพง่มองดูรอยยิ3มทีละหนา้ ๆ ดูสวยงามและน่ากลวั   
                                             

 
 
 
 



ไกด์เล่าให้ฟังวา่ สิ�งที�เราเห็นถูกสร้างขึ3นในปีค.ศ. ๑๒๐๐ รัชสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที� ๗ โดยการนาํ
หินมาวางซ้อน ๆ กนั แลว้ขึ3นเป็นรูปเป็นร่างแข็งแรงเป็นพนัปี แสดงให้เห็นถึงความยิ�งใหญ่ของอาณาจกัร
ขอมเมื�อในอดีต ไม่ว่าใครก็ตามที�เดินทางมาเยี�ยมชมบอกไดว้่านบัตั3งแต่กา้วแรกที�เดินทาง มีประตูเมือง 
ทางเขา้ ๕ ประตูอยูใ่นทุกดา้นของกาํแพง ประตูที�เราเขา้เป็นทางทิศใต ้(ที�ถูกตอ้งเขา้ทิศตะวนัออก เพราะ
ปราสาทบายนหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก) ผา่นช่องประตูเขา้มา เราไดเ้ห็นยอดปราสาทมีหนา้ซึ� งมีรอยยิ3ม
สี�หนา้เป็นครั3 งแรกที�นี� และสิ�งที�เห็นทาํให้ตอ้งตื�นตะลึงกบัความโอฬารของหินทรายที�สลกั ทั3ง ๕๔  ปาง 
ปรางคป์ราสาทละ ๔ หนา้  เป็นภาพพระพกัตร์ของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร ผนิพระพกัตร์ออกไปทั3งสี� ทิศ 
เพื�อสอดส่องดูแลทุกขสุ์ขของเหล่าพสกนิกรของพระองคใ์หอ้ยูด่ว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ดว้ยรอยยิ3มนอ้ยๆทั3ง 
๒๑๖ หนา้ ปราสาทบายนัเป็นปราสาทเดียวที�ไม่มีกาํแพงแต่ใชก้าํแพงเมืองแทน ขนาดวดัจากระเบียงนอก
สุดกวา้ง ๑๕๖  เมตรยาว ๑๔๑ เมตร และความสูงวดัจากยอดปรางคอ์งคก์ลางสูง ๗๒ เมตร 

                                          และคงไม่มีใครมีโอกาสนบัพระพกัตร์ไดค้รบเพราะหนัไปทางไหนก็ 
                                          จะพบเจอ รอบตวั รอบดา้น ทาํใหพ้วกเรามิอาจจะละสายตาไปได ้ 
                                           กลอ้งถึงตอ้งลั�นชตัเตอร์อยูต่ลอดเวลา.....จะวา่ไปแลว้บางคนก็แยก 
                                               ยา้ยกนัเดินดู ดว้ยความอยากเห็นอยากรู้วา่ทาํไมปราสาทแห่งนี3 ถึงได้

ใหญ่โตนกั  ยิ�งบริเวณประตูทางเขา้ซึ� งมีรูปหินแกะสลกัรูปเทวดาและอสูร ฝั�งละ ๕๘ องค ์(ตน) รวม ๒ ขา้ง
เป็น๑๐๘ องค(์ตน) ส่วนดา้นขา้งของกรอบประตู ก็จะพบกบัประติมากรรมลอยตวัพระอินทร์ทรงชา้ง
เอราวณั ๓  เศียร คอยตอ้นรับอาคนัตุกะจากแดนไกลอีกเช่นกนั   
สองขา้งทางของสะพานที�ทอดขา้มคูเมือง ดา้นซา้ยเป็นศิลาทราย 
สลกัลอยตวัของ เหล่าเทวดาฉุดตวันาค ส่วนดา้นขวาเป็นบรรดา 
ยกัษก์าํลงัฉุดดึงลาํตวัพญานาคอยูเ่ช่นกนั ทั3งภาพสลกัเทวดา นาค 
 และยกัษ ์ หากไปทางประตูดา้นทิศใตข้องเมืองพระนครหลวง  
ก็ยงัจะไดเ้ห็นถึงความสมบูรณ์ของรูปประติมากรรมลอยตวัของเทวดาและยกัษ ์ยื3อยดุฉุดนาคเพื�อกวน
เกษียรสมุทร อนัเป็นตอนเริ�มจากนิยายปรัมปราที�พวกพราหมณ์เล่าถึงตอนกาํเนิดโลกมนุษยแ์ละจกัรวาล 
ส่วนจะดูวา่ฝั�งไหนเป็นเทวดาหรือฝั�งไหนเป็นอสูรก็ดูง่ายที�หนา้ตา ฝั�งไหนหนา้ตายิ3มแยม้ก็คือเทวดา ส่วนฝั�ง
ไหนหนา้ตาดุดนับึ3งตึงก็เป็นอสูรแน่นอน 

ชมอะไรบ้างที�ปราสาทบายนั  
อะไรเป็นจุดเด่นของปราสาทหลวงประจาํรัชสมยัพระชยัวรมนัที� ๗  ดงันี3 คือ   
๑."ลายสลกักาํแพง" หรือ ภาพสลกันูนตํ�ารอบระเบียงคต กาํแพงชั3นนอก มีภาพทหารและแม่ทพั

นายกองในขบวนทพัพระเจา้ชยัวรมนัที� ๗ ลายสลกัสงครามระหวา่งขอมกบัจาม เป็นการยทุธทางนํ3าใน
ทะเลสาบเขมร  

๒. ลายสลกักาํแพง"  กาํแพงชั3นนอกเขา้ไปชั3นในที�ฐานปราสาท ยงัมีลายสลกัตลอดกาํแพง 



๓. "สองร้อยสิบหกหนา้พระโพธิสัตว ์---ทุกหนา้ความสูงประมาณ ๓  เมตร บนยอดปราสาทเป็น
ลานหินกวา้ง หน้านี3 ยงัสมบูรณ์และอยู่ติดพื3น ที�สําคญัคือพระโพธิสัตวก์าํลงัแยม้ยิ3มอย่างใจดี มีลายสลกั
พระพุทธรูปองคเ์ล็กๆอยูส่ององค ์ค่อยๆเดินไปมองใหต้ํ�าๆหน่อยน่าจะเห็น  

๔. นางอปัสรสามตน ที�กาํลงัร่ายรําอยูที่�เสาระเบียงดา้นล่าง๑ 
๕. เทคนิคการเที�ยว---ช่วงที�ควรหลีกเลี�ยงคือตอนเชา้ นกัท่องเที�ยวมาเที�ยวชมเยอะมาก ช่วงเหมาะ

ที�สุดคือก่อนพระอาทิตยต์ก เวลาที�ควรไป  ก่อน ๑๐ โมงเชา้ หรือช่วงเยน็ 
  และ ถึงแมจ้ะมีร่องรอยชาํรุดไปตามกาลเวลาแลว้ก็ตาม ก็ยงัทาํให้ผูพ้บเห็นนึกภาพยอ้นไปในยุค

โบราณตามที�ไกด์เล่าให้ฟัง ทาํให้นึกอยูใ่นใจวา่ การเดินทางมาเขมรทริปนี3  ไดรู้้ถึงประวติัศาสตร์และเรื�อง
เล่าในอดีตของเขมรเหมือนหนึ�งไดซื้3อหนงัสือมาอ่านเป็นเล่มทีเดียว จึงนบัเป็นปราสาทที�มีความแปลกที�สุด 
ทั3งดา้นศิลปะและการก่อสร้าง แมจ้ะเป็นปราสาทไม่ใหญ่โตเท่ากบันครวดั แต่มีความแปลกและดูลี3ลบั ทั3ง
ปราสาทมีแต่ใบหน้าคนหากขึ3นไปยืนอยูภ่ายในปราสาทนี3  ไม่ว่ามุมไหนก็หาไดร้อดพน้จากสายตาเหล่านี3
ไม่…เป็นมนตเ์สน่ห์ของที�นี� ที�ทาํใหค้นทุกคนอยากมาเยี�ยมชมนกั 

 
                                      *** นี�คือ รอยยิ3มที�เยน็ระเรื�อ เปี� ยมไปดว้ยความเมตตา กรุณา และ จริงใจ                

                                                        
ค 
 
**** รอยยิ3มที�ดูแลว้แฝงไปดว้ยความมีอาํนาจบารมี ดูแลว้น่าเกรงขาม  

     
 
                                                           

๑
 จากเวบ็ Trekkingthai 



*** รอยยิ3มแห่งความห่วงใย ที�ส่งผา่นไปถึงพสกนิกรของพระองค ์ทุก ๆ คน 

       
 
และรอยยิ3มที�ไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา 

      
  
***  รอยยิ3มที�ดูเขม้ขลงั สงบ ดูนิ�ง  ดูอบอุ่น   จริงใจ ....................... และ นี�คือ   รอยยิ3มที�ฉนัตามหา ...จนพบ   

        
    

***  แยม้ยิ3มแห่งผาหิน สู่พสกนิกร อยูเ่ยน็เป็นสุข 
 



บทส่งท้าย 

เกินกวา่จะพรอดพรํ�าพรรณนา หินกอ้นมหึมาแต่ละกอ้นลว้นถูกสลกัเสลา ขดัเกลาอยา่งประณีต
บรรจง ทุกการตอกสกดั ทุกเรี�ยวแรงที�กระหนํ�าลงไป คือความศรัทธาอยา่งหาญกลา้และทา้ทาย ทุกภาพคือ
ความทรงจาํที�สวยงาม และทุกภาพคือความประทบัใจที�จะคงอยูต่ลอดไป  
 

“ บางสิ�งบางอย่างหายไปไหน จะด้วยเหตุผลใดกต็ามแต่…..แค่บางสิ�งบางอย่างเท่านั�นที�หายไป บาง

สิ�งบางอย่างยงัคงอยู่…….ทุกสัมผสัสามารถรู้สึกได้....ด้วยใจ”  

 

แลว้ คุณล่ะ คิดวา่ยิ3มแบบบายนมองแลว้ใหค้วามรู้สึกแบบไหน?  

see see see see …………………………………………    and dieand dieand dieand die 

            Suor  sdeiSuor  sdeiSuor  sdeiSuor  sdei     กาํปูเจีย (สวสัดีกมัพชูา) 

 

 
 

 

 

 

 

  



บรรณานุกรม 
 

 หนังสือ 

ปรียา  รัตนโยธา. ท่องอนิโดจีน กรุงเทพฯ : เนชั�นบุค๊ส์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั, ๒๕๔๖. 
                 พีระพงศ ์ สุขแกว้. แม้ตายไม่ปรารมภ์ ขอเพยีงได้ชื�นชมนครวดั. กรุงเทพฯ : มาย แบง็คอ็ค,  
๒๕๔๘. 

 ยอร์ช เซเดส์, เมืองพระนคร นครวดั นครธม (ANGKOR : An Introduction). แปลโดย ปรานี 
วงษเ์ทศ, พิมพค์รั3 งที� ๘. กรุงเทพฯ  :  มติชน, ๒๕๔๖. 

วรีะ  ธีรภทัร. เที�ยวเขมร (ตระเวนอาณาจักรพระนคร ชมปราสาทนครวดั ยลนครธม). พิมพค์รั3 งที� 
๕. กรุงเทพฯ : โรนิน, ๒๕๔๖. 

สมฤทธี  บวัระมวล. ตํานานสถาปัตย์แห่งนครวดั-นครธม ( Architecture legend of Angkor Wat 

- Angkor Thom).  กรุงเทพฯ :  คุม้คาํ, ๒๕๓๗. 
 สุภทัรดิศ ดิศกุล. หม่อมเจา้. ประวตัิเมืองพระนครของขอม (ทรงแปลจากบทความเรื�อง Histoire d’ 

Angkor ของ M. GITEAU). พิมพค์รั3 งที� ๓. กรุงเทพฯ :  มติชน, ๒๕๔๖. 
 
หนังสืออเิลค็ทรอนิกส์  

 
จอมยทุธ. .ปราสาทบายน (Prasat Bayon) (3).  (ออนไลน์). แหล่งที�มา : 

http://travel.mweb.co.th/north/Chiangmai/index.html. ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
เปิดกรุ มหานครวดั นครธม หนึ�งในเจ็ดสิ�งมหศัจรรย.์ (ออนไลน์). แหล่งที�มา : 

http://www.indochinaexplorer.com/viewhotshot.php?hotid=12.๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
เรื�องราว นครวดั นครธม : ปราสาทบายน The Bayon. (ออนไลน์). แหล่งที�มา :  

http://www.gatewayindochina.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539439468&Ntype=55. 
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
Blog khonkhothai. (ออนไลน์). แหล่งที�มา : http://mblog.manager.co.th/khonkhothai/--see-angkor-

wat-and-die/๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
 

นางสาวลกัษณา  ทองทศ   พุทธศาสตรมหาบณัฑิต  รุ่นที�  ๒๓ 
 
 


