เขาพระวิหาร: มรดกโลกของกัมพูชา
ขามเขมร ขึ้นเขาพระวิหาร∗

(เอกสารเสวนา: เขาพระวิหาร: มรดกโลกของเขมร พฤหัส 19 กรกฎาคม 15.00-18.00 ทองพระโรง
วังทาพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร กทม. 15.00 บรรเลงปพาทย ระบําลพบุรี ระบําอัปสร เพลงตับเขมร
ขอมดําดิน อํานวยการโดยสุจิตต วงษเทศ 16.30 “เสวนา: เขาพระวิหาร มรดกโลกของเขมร” ชาญ
วิทย เกษตรศิร,ิ ธีรภาพ โลหิตกุล, ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต, ศิริพจน เหลามานะเจริญ)
เมื่อเดือนตุลาคม (2533) ผมพรอมดวยคณะรวมทั้งหมด 4 คน มีอราจารยทรงยศ แววหงษ
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และนักศึกษาปริญญาโท มธ. ผูชวยอีก 2 คน คือ เกรียงศักดิ์ เชรษฐพัฒน
วณิช และธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต ไปสํารวจพรมแดน ไทย-พมา-ลาว-เขมร
เราโชคดีไดขามพรมแดนเขมรขึ้นไปบนเขาพระวิหาร (22 ตุลาคม 2533) ใชเวลาทัง้ หมดไป
กลับ 2 ชั่วโมงจากเสนชายแดนที่มีรั้วลวดหนามกัน้ อยู ปนขึ้นไปยังโคปุระ (ซุมประตู) 2 ชั้น เขาไป
ยังปราสาทหลังที่ 1-2-3 สุดที่หนาผา “เปยตาดี” ที่มองดิ่งลงไปเปนเหวลึกเหนือดินแดน “ขะแมร
กรอม” หรือ “เขมรต่ํา” เหนือระดับน้ําทะเล 600 เมตร เราไดเห็น “วิมาน” ของพระศิวะ (อิศวร)
เทพเจาสูงสุดของศาสนาฮินดู-พราหมณ ไดเห็นสถาปตยกรรมที่พัฒนาจนสมบูรณและเปนที่สุด
∗

แกไขปรับปรุงจากการพิมพครั้งแรกใน สารคดี 6 : 17 (มกราคม 2534), หนา 140-154.
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แหงหนึ่งของมนุษยชาติ ไดเปนธรรมชาติและปาเขาอันงดงาม ที่อาจจะถูกอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
ทําลายลงในไมชานี้
ในชีวติ ของ “ชีพจรลงเทา” เดินทางทองเที่ยวของผม ปราสาทเขาพระวิหารทัดเทียม หรือ
อาจจะเหนือกวา “วิหารพารเธนอน” ของกรีกที่เอเธนสดวยซ้ําไป

เขาพระวิหารเปนของ “ใคร”
หากทานจะลองถามตัวเองหรือคนไทยทัว่ ๆ ไปวา เขาพระวิหารเปนของใคร มักจะไดรับ
คําตอบวา เขาพระวิหาร “นาจะเปนของไทย” เพราะโดยหลักของเสนพรมแดนธรรมชาติแลว เขา
พระวิหารตั้งอยูบนเทือกเขา “พนมดงเร็ก” (ไทย) ในขณะที่ทางดานทิศใต (เขมร) เปนหนาผาสูง
จากระดับน้ําทะเลถึง 600 เมตร หรือสูงจากผืนแผนดินเขมร “เขมรต่ํา” ถึง 500 เมตร
แตศาลโลกที่กรุงเฮก ตัดสินคดีเขาพระวิหารเมื่อ พ.ศ.2505 ดวย คะแนนเสียงถึง 9 ตอ 3 ให
เขาพระวิหารตกเปนของเขมร ทั้งนี้ โดยใชหลักการจากสนธิสัญญาป ค.ศ.1904 และ 1907 ตรงกับ
สมัยรัชกาลที่ 5 ที่ฝรั่งเศสไดขีดพรมแดนใหเขาพระวิหารอยูใ นอินโดจีน การกําหนดพรมแดน
ดังกลาว รัฐบาลสยามในสมัยนั้น ไดยอมรับไปโดยปริยายโดยมิไดมีการทวงติง ดังนัน้ การนิ่งเฉยก็
เทากับเปนการยอมรับหรือ “กฎหมายปดปาก” นั่นเอง
ถาจะถามวา รัฐบาลสยามในสมัยราชาธิปไตย ยอมรับวาเขาพระวิหารเปนของอินโดจีน
ฝรั่งเศสใชหรือไม คําตอบก็คือ “ใช”
เมื่อเกือบ 100 ปที่แลว เขาพระวิหาร อาจหาไดมีความสําคัญในจิตใจของชาวสยาม อาจ
เปนไปไดวา คนสยามสวนใหญไมรูจัก หรือไมเคยไดยินชื่อเขาพระวิหารดวยซ้ําไป
อาจมีเพียงชนชั้นเจานาย ทีม่ ีการศึกษาหรือมีความสนใจในดานโบราณคดีเทานัน้ ที่รูจักเขา
พระวิหาร ดังเชน สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในสมัยที่ดํารงตําแหนงอภิรัฐมนตรีในสมัย
รัชกาลที่ 7 เมือ่ ป พ.ศ.2472 ที่เสด็จตรวจโบราณวัตถุสถานมณฑลนครราชสีมา (ลาวกลาง) ไดเสด็จ
ไปยังเขาพระวิหารดวย และก็ไดทรงแจงไปยังเจาหนาทีข่ าราชการอาณานิคมของฝรั่งเศส ซึ่งก็ไดมา
ถวายการตอนรับอยางเปนทางการ มีการประดับธงทิวฝรัง่ เศสเหนือปราสาทนั้น และก็ไดกลายเปน
หลักฐานอยางดี ที่เขมรจะนํามาใชในการตอสูคดีกับไทยในป 2505 วาสยามยอมรับวา เขาพระวิหาร
ขึ้นอยูกับอธิปไตยของอีกฟากหนึ่งของพรมแดน
อีก 3 ปตอมา มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ผูนาํ ใหมของ “สยาม” ที่กําลังเปลี่ยนชื่อ
ประเทศสยาม ใหเปนประเทศไทย (2482) และสรางบรรยากาศของ “ลัทธิชาตินิยมแบบทหาร”
(หรืออํามาตยา-เสนาธิปไตย) ไดเริ่มตนเรียกรอง ใหมีการปรับปรุงพรมแดนระหวางไทยกับอินโด
จีนของฝรั่งเศส จนกระทั่งเกิดสงครามขึ้นในชวง 2483-2484 เปนผลใหไทยไดดนิ แดนเพิ่มขึ้น 4
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จังหวัด คือ ไชยะบูลี (ถูกเปลี่ยนชื่อใหเปนไทยวา “จังหวัดลานชาง”) นครจําปาศักดิ์ เสียมราฐ
(เปลี่ยนชื่อเปนจังหวัดพิบูลสงคราม) และพระตะบอง
ในหนังสือ “ประเทศไทยเรื่องการไดดินแดนคืน” ของกองโฆษณาการงานฉลองรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.2484 สมัยนั้น มีรูปปราสาทเขาพระวิหารพิมพอยูด ว ย พรอมดวยคําอธิบายภาพวา “ปราสาทหิน
เขาพระวิหาร ซึ่งไทยไดคนื มาคราวปรับปรุงเสนเขตแดนดานอินโดจีนฝรั่งเศส และทางการกําลัง
จัดการบูรณะใหสงางามสมกับที่เปนโบราณสถานสําคัญ”
สรุปไดวา ทั้งในสมัยราชาธิปไตย และสมัยประชาธิปไตยตอนตน (สมัยแรกของรัฐบาลจอม
พล ป.พิบูลสงคราม 2481-2487) นั้น เรายังไมเกิดความคิดวาเขาพระวิหารเปน “ของไทย” แตอยาง
ใด
แลวเรามาคิดวา เขาพระวิหารเปน “ของเรา” เมื่อไร คําตอบก็คือเมื่อ “ลัทธิชาตินิยมแบบ
ทหาร” (หรืออํามาตยา-เสนาธิปไตย) เริ่มลงหลักปกฐาน เปลี่ยนการมองแนวพรมแดนของประเทศ
ใหมใน “สกุลจอมพล ป.พิบลู สงคราม และหลวงวิจิตรวาทการ” (แทนการมองแบบ “ราชา
ชาตินิยม” หรือ “สกุลดํารงราชานุภาพ”)
ภายหลังที่ญี่ปุนแพสงครามโลกครั้งที่ 2 และไทยตองการปรับสถานะของตนมิใหเปน
ประเทศ “แพสงคราม” ตามญี่ปุนไปดวยนั้น ไทยไดยอมคืนดินแดนทั้งหมดที่ไดมาใหแกอังกฤษ
คือ ไทรบุรี (เคคาห) ปะลิส กลันตัน ตรังกานู (ไทยสมัยพิบูลสงครามขนานนามใหมวา “สี่รัฐ
มาลัย”) และสหรัฐไทยเดิม (เมืองเชียงตุงและเมืองพานใน “รัฐฉาน”) และคืนใหแกฝรั่งเศสคือ 4
จังหวัดที่กลาวมาแลวขางตน (ไซยะบูลี จัมปาศักดิ์ เสียมราฐ และพระตะบอง)
แตอินโดจีนของฝรั่งเศสลุกเปนไฟดวยสงครามกูชาติใน ลาว เขมร และเวียดนาม และเมื่อ
ฝรั่งเศสพายแพอยางยอยยับออกไปในป 2479 (ค.ศ.1954 สงครามเดียนเบียนฟู) ก็ดูเหมือนจะเกิด
ชองวางแหงอํานาจและทางการเมืองขึ้นทัว่ อินโดจีน
นาเชื่อวาตอนนี้นั่นแหละ ที่กองทหารไทย (ในสมัยยุคหลังของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงคราม พ.ศ.2491-2500) ที่ไดขึ้นไปครอบครองเขาพระวิหารเอาไว และเริ่มกระบวนการสราง
จิตสํานึกใหมวา เขาพระวิหารเปน “ของไทย” หรือขยายความการตีความประวัติศาสตร ใหไทยมี
ความชอบธรรมในการครอบครองเขาพระวิหารยิ่งขึน้
มีการเสนอความคิดวา “ขอมไมใชเขมร” ดังนั้น เมื่อ “ขอม” มิไดเปนบรรพบุรุษของเขมร
เขมรปจจุบัน ก็ไมมีสิทธิจะครอบครองเขาพระวิหาร หรือการเสนอแนวคิดเรื่อง “คนไทยอยูที่น”ี่ มา
ตั้งแตสมัยทวารวดีแลว ดังนัน้ คนไทยก็นา จะเปนแรงงานกรรมกรในการสรางพระวิหาร ตลอดจน
บรรดาปราสาทขอมทั้งหลายในอีสาน เหตุนี้ จึงเปนสิทธิอันชอบธรรมของไทย ที่จะไดเขาพระ
วิหารไว
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วิธีการตีความประวัติศาสตรที่กอใหเกิดจิตสํานึกวาเปน “ของไทย” แบบนี้ จะพบในงาน
เขียนมากมายของยุคนั้น ไมวาจะเปนงานของ ปรีดา ศรีชลาลัย, น. ณ ปากน้ํา, พลูหลวง รวมทั้งของ
บุคคลสําคัญที่มีงานเขียนเชิงประชาสัมพันธ “ชาตินิยมไทย” เชน “นายหนหวย” เปนตน และยัง
ถายทอดตอมาในการศึกษาประวัติศาสตรโบราณคดีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
แนนอน กรณีสําคัญของเรื่องนี้ก็คือ การที่เขมรในสมัยประมุขของรัฐ “นโรดมสีหนุ” ยื่นฟอง
ตอศาลโลกเมื่อป 2502 และอีก 3 ปตอมา ไทยก็แพคดีนี้ไปในป 2505 รัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต ไดตอ สูเพื่อยืนยัน “สิทธิ” ของไทยอยางเต็มทีใ่ นรูปของ “การเมืองมวลชน” มีการเรี่ยไร
เงินคนไทยคนละ 1 บาท เพื่อสนับสนุนการตอสูของทนายฝายไทย (ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช) ซึ่งคิดวา
ไทยจะชนะแนนอน แมแตเมื่อฝายทนายไทยขึ้นเครื่องบินเดินทางไปกรุงเฮก ก็เห็นเมฆแปรรูปเปน
“ชางเผือก” ถือวาเปนลางดีของไทยที่จะชนะคดี เปนตน
ดังนั้น เมื่อกลับกลายเปนไทยแพ รัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต ซึ่งปกครองประเทศโดยไมเปน
ประชาธิปไตย ไมมีรัฐธรรมนูญ ไมมีการเลือกตั้ง ไมมีพรรคการเมือง หามการชุมนุมทางการเมือง ก็
สนับสนุนและยินยอมใหนสิ ิตนักศึกษาเดินขบวน ประทวงมติของศาลโลกไดอยางเต็มที่ เพียงครั้ง
เดียวและครั้งสุดทาย

ความสัมพันธไทย-เขมร “ทั้งรักทั้งชัง”
ไทยกับเขมร มีพรมแดนติดกันยาวถึง 800 กิโลเมตร จากจุดที่เรียกวา “ชองบก” อุบลราชธานี
(ที่พรมแดนไทย-ลาว-เขมร มาบรรจบกันจนบางคนอยากตั้งชื่อวา “สามเหลี่ยมมรกต”) เรื่อยมาใน
เขตอีสานใต แลวเลาะลงตามชายแดนจังหวัดปราจีนบุรี (สระแกว) ไปสิ้นสุดที่ตําบลหาดเล็ก อําเภอ
คลองใหญ จังหวัดตราด
พรมแดนอันยาวเหยียดนี้ ยังหมายถึงความสัมพันธอันยาวนานระหวางไทยกับขอม-เขมร
กอนสมัยสุโขทัยอีกดวย ความสัมพันธของสองชนชาตินี้ เรียกไดวาเปนความสัมพันธที่ “ทั้งรักทั้ง
ชัง” หรือ love-hate relationship เหมือนๆ กับความสัมพันธของญี่ปุนกับเกาหลี กลาวคือสิ่งที่
เรียกวา วัฒนธรรมประเพณีญี่ปุนในปจจุบนั ไดรับอิทธิพลและมรดกตกทอด มาจากเกาหลีไมนอย
ไมวาจะเปนพุทธศาสนา ผาแพรไหม เครือ่ งเคลือบ สถาปตยกรรมและประติมากรรม สิ่งที่ญี่ปุน
กลาววาเปนอิทธิพลจีน อันสูงสงที่ผานเขามากลายเปนญี่ปุน ลวนแลวแตมเี กาหลีเปนสื่อกลางสืบ
ทอดเกือบทั้งสิ้น แตความสําเร็จในการปฏิรูปและการอุตสาหกรรมของญี่ปุนในปจจุบนั ทําใหญี่ปุน
มองขามเกาหลี ซ้ํายังมองดวยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามอีกดวย
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วัฒนธรรมประเพณีไทยปจจุบัน ที่เราถือวามีตนกําเนิดจากอินเดีย ไมวาจะเปนพุทธศาสนา
สถาปตยกรรม ลวดลายทางศิลปะ หรือแมคําศัพทในภาษาไทย หาไดรับโดยตรงจากมือหนึ่งใน
อินเดียไม เรารับถายทอดผานมือสองเกือบทั้งสิ้น ไมวาจะเปนศรีลังกา (รวมทั้งทมิฬ) มอญ เขมร
และแมแตสถาบันพระมหากษัตริยในสวนที่เปน “สมมุติเทวราช” ตลอดจนประเพณีราชสํานัก
ราชาศัพทตางๆนานา จน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ก็เคยกลาวไดวา “derived from Cambodia”
ผูนําไทยในอดีต ตื่นเตนและชื่นชมกับอะไรๆ ที่เปนขอม-เขมร อยูมาก ขุนผาเมือง เจาเมือง
ราด ผูมีสวนสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ก็ไดพระนาม “ศรีอิทรบดินทราทิตย” (กอนที่จะถูกแปลง
เปนศรีอินทราทิตย) มาจาก “ผีฟา” เมือง “ศรียโสธร” พรอมๆ กับการได “พระขรรคไชยศรี” มา
เปนเครื่องราชูปโภค และนาง “สุขรมหาเทวี” มาเปนมเหสี
นี่คือขอความจากศิลาจารึกหลักที่ 2 หรือจารึกวัดศรีชุม (ที่ยังไมเคยถูกตั้งขอกังขาวาทําปลอม
ขึ้น) คําภาษาไทยวา “ผีฟา” อันเปนศัพททสี่ ูงสงสําหรับตําแหนง “กษัตริย” กับคําวา “ศรียโสธรปุ
ระ” หมายถึงกษัตริยขอม (เขมร) แหงเมืองนครวัดนครธม นั่นเอง
ดังนั้น ของสูงของไทยแตแรกไมวาจะเปน “ศรีอิทรบดินทราทิตย” “พระขรรคไชยศรี” และ
“สุขรมหาเทวี” ก็มีตนกําเนิดจากกัมพูชา ซึ่งอาจถือไดวา เปนอาณาจักรที่เจริญรุงเรืองที่สุดแหงหนึ่ง
ในผืนแผนดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนแหลงศิลปวิทยาการ และความบันดาลใจของชนเผา
ไทย/ลาว
เรื่องดังกลาวนี้ มีกรณีแบบเดียวกัน และซ้ํากันในกรณีของ ฟางุม ผูสถาปนาอาณาจักรลาน
ชางรมขาวหลวงพระบาง ฟางุมเสด็จไปลีภ้ ัยการเมืองทีน่ ครวัด-นครธมของเขมร และก็ไดทั้ง “พระ
บาง” อันเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ไดทงั้ มเหสีคือธิดาขอม สถาปนาตั้งตนเปนใหญเหนือชนลาว
ทั้งมวลได (พ.ศ.1896 หลังสุโขทัยเกือบหนึ่งรอยป และหลังพระเจาอูท องสถาปนาอยุธยาเพียง 3 ป)
ความประทับใจและชื่นชมในอะไรที่เปนเขมรๆ นั้นสืบทอดมาในสมัยอยุธยา และที่นาสนใจก็
คือ ศิลปวัฒนธรรมเขมร ที่มาปรากฏเดนชัดมากขึน้ ในราชสํานักไทยนัน้ เปนผลของการสงคราม
เปนสงครามที่ผูแพ มีอารยธรรมสูงกวา ถายทอดศิลปวัฒนธรรมใหแกผชู นะ
อาณาจักรขอม-เขมร อันรุงเรือง ตองสูญสลายลงก็ดวยสงครามเสียกรุงศรียโสธรปุระ (นคร
วัด-นครธม) 3 ครั้ง ถูกพระเจาอูทองตีครั้งที่ 1 พระราเมศวรครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 พ.ศ.1974 พระเจา
สามพระยาตีแตกยอยยับ นับแตนั้นนครวัด-นครธมก็ลมสลาย เขมรตองยายเมืองหลวงหนีไปให
ไกลจาก ไทยอยุธยา ไปยังเมืองละแวก เมืองอุดงมีชัย และเมืองพนมเปญในที่สุด การเสียกรุงศรี
ยโสธรปุระ พ.ศ. 1974 เปรียบไดรับการเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2310 แตประวัติศาสตรไทยไมอยาก
กลาวถึง ไมมใี นตําราเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะทําใหคนไทยดูกลายเปนคน “เลวราย”
เฉกเชนพมา
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แตการที่เขมรเสียกรุงและไทยไดกรุง (ศรียโสธรปุระ) นั้น ทําใหศิลปวัฒนธรรมเขมรเฟองฟู
ในอยุธยา เขาทํานองมองโกลที่ชนะจีน แตก็รับอารยธรรมจีน เปนวัฒนธรรมของตน (ตั้งราชวงศ
หยวนขึ้นปกครองปกกิ่ง) ศาสตราจารยเดวิด วัยอาจ แหงมหาวิทยาลัยคอรแนล เคยกลาววาโดย
แทจริงแลว “Ayudhya is the successor of Angkor” นัน่ เอง
อีกตัวอยางหนึง่ ในสมัยอยุธยา ก็คือสมัยพระเจาปราสาททอง ที่ทรงใชรูปแบบสถาปตยกรรม
เขมร สรางพระปรางคประธานของวัดไชยวัฒนาราม ตลอดจนสรางที่ประทับที่ริมแมน้ําปาสักและ
พระราชทานนามวา “นครหลวง” (อยูใ นอําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปจจุบนั ) เปน
การถายทั้งรูปแบบ และชื่อมาจากนครวัด-นครธมนั่นทีเดียว คนไทยสมัยอยุธยา เรียกเมืองหลวง
ของเขมรที่นครวัด-นครธมวา “พระนครหลวง”
เจานายไทยหรือชนชั้นสูง ที่โปรดอะไรเปนเขมร-ขอม นั้น ก็มีตอมารจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร ถึงขนาดวารัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดําริวา ใหไปรื้อปราสาทหินของเขมรมาไวใน
เมืองไทย แต “พระสุพรรณพิศาล ขุนชาติวิชา ออกไปเที่ยวดูที่เมืองหลวง พระนครธมพระนครวัด
กลับมากราบทูลวา...มีแตปราสาทใหญๆทั้งนั้น จะรื้อเอาเขามาเปนจะไมได “ตกลงก็เลยทรงรับสั่ง
ใหรื้อ “ปราสาทตาพรหม” ซึ่งมีขนาดยอมกวา โดยสงคนออกไป” 4 ผลัดๆ ละ 500 คน ใหแบง
เปนกองชักลากบาง กองสงบาง...ตั้งพลีกรรมบวงสรวง ไดลงมือรื้อปราสาทเมื่อ ณ วันเดือน 6 ขึ้น 9
ค่ํา”
เหตุการณโยกยายปราสาทเขมรดังกลาวปรากฏใน “พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 4” ของเจาพระยาทิพากรวงศ และเปนเหตุการณใน พ.ศ. 2403 กอนหนาที่สยามจะเสีย
“ประเทศราช” กัมพูชาไปเปนของฝรั่งเศสในป พ.ศ. 2410
เราไมทราบเหตุผลเบื้องหลังที่แนชัดวา ทําไมรัชกาลที่ 4 ถึงโปรดจะใหรื้อปราสาทหินมหึมา
จากเขมร ในชวงที่ฝรั่งเศสกําลังคืบคลานเขามาเขมือบดินแดนอินโดจีน แตที่นาสนใจก็คือ การรือ้
ถอนครั้งนั้น ลมเหลว เพราะ “มีเขมรประมาณ 300 คนออกมาแตปา เขายิงฟนพวกรือ้ ปราสาท ฆา
พระสุพรรณพิศาลตายคน 1 พระวังตายคน 1 บุตรพระสุพรรณพิศาลตายคน 1 ไลแทงฟนพระ
มหาดไทย พระยกกระบัตร ปวยเจ็บหลายคน แตไพรนนั้ ไมทําอันตราย แลวหนีเขาปาไป”
เปนอันวาชาวเขมรโกรธแคนการลักลอบเอาสมบัติของเขาเหมือนกัน และดูจะรุนแรงกวาไทย
ตอนทวงทับหลังนารายณบรรทมสินธุ คืนจากอเมริกาดวยซ้ําไป ทําใหรัชกาลที่ 4 ตองทรงระงับ
โครงการ “รื้อ” ปราสาทเปลี่ยนเปนใหจําลองปราสาทนครวัดเล็กๆ “ใหชางกระทําจําลองตามที่ถาย
เขามานั้น ขึ้นไวในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จนทุกวันนี้” (คือที่วดั พระแกว ที่นายกรัฐมนตรีฮุน
เซ็นก็ยังมาดู เมื่อเดินทางมาเจรจาความเมือง กับนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน)
ไทย “รัก” และชื่นชมกับอะไรที่เปนเขมรๆ แตก็ “ชัง” เขมรไมนอย ดังในการบันทึก “พิธี
ปฐมกรรม” ตัดเศียรนักสัตถากษัตริยเขมร มาลางพระบาทของพระนเรศวร แตเปนเหตุการณที่

6

ศาสตราจารยขจร สุขพานิช คนควาพิสจู นวา มิไดเกิดขึ้นจริงตามพงศาวดารไทย เพราะนักสัตถา
เสด็จหนีไปไดและไปลี้ภยั ที่เมืองลาว
ไทยมองผูนําและกษัตริยเ ขมรในฐานะผูทรยศและเนรคุณ เจานโรดมสีหนุ ผูนําเขมร ไทยก็
ไมชอบหนานัก ถึงขนาดมีการตั้งคําถามทีเลนทีจริงวา “สีอะไรเอย คนไทยเกลียด” ไมใชสีแดงสีดํา
“แตเปนสีหนุ”
นั่นเปนการมองดวยสายตาของเรา แตเขมรมองนักสัตถา หรือสีหนุอยางไร เขาก็คงมองวา
วีรบุรุษเหลนนั้น เปนนักกูชาติ ตองการกอบกูเอกราชใหชาติเขมร ที่ตอ งสูญเสียอธิปไตยใหแกไทย
ทํานองเดียวกับที่ประวัติศาสตรลาว จะถือวา เจาอนุวงศคือวีรบุรุษ ผูพ ยายามกูช าติลาว แตไทยถือ
วานี่คือ “ขบถ” ในสมัยรัชกาลที่ 3

อยากขึ้นเขาพระวิหาร
ในสมัยที่ไทยสูคดีกับเขมรเรื่องเขาพระวิหาร และมีขบวนการสรางจิตสํานึกทาง
ประวัติศาสตรโบราณคดีวา เขาพระวิหาร “เปนของไทย” มีผูคนไปชมเขาพระวิหารกันมากมาย ถึง
ขนาดนักศึกษาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรขณะนั้น ตั้งกองอาสาเปนรอย ที่จะไปบูรณะเขา
พระวิหาร แตผมก็ไมมีวาสนาไดไปชมกับเขา
ในสมัยที่อเมริกาสนับสนุนทหารเขมร-ลอนนอล ใหทําการรัฐประหาร ลมสถาบันกษัตริย
เขมร พ.ศ. 2513 เขาพระวิหารก็เปดใหคนไทยขึ้นชมได จนกระทั่งเมื่อเขมรแดงพิชิตศึกป 2518 จึง
ถูกปดอีกครั้ง แตผมก็ยังไมไดขึ้นเขาพระวิหารอีกนั่นแหละ
นับแตป 2522 เมื่อเวียดนามบุกเขมร ขับไลเขมรแดง ตั้งเขมรเฮง-สัมริน-ฮุนเซ็นขึ้น เขาพระ
วิหาร ก็กลายเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญ เขมรเฮง-สัมริน ยกกองทหารมาตั้งไวที่ปราสาท เผชิญหนา
กับทหารไทยที่ชายแดน (สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท)
แตเมื่อพลเอชาติชาย ชุณหะวัน ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีป 2533 เปลี่ยนนโยบายตางประเทศ
ดานอินโดจีน “จากสมรภูมริ บ เปนสนามการคา” ขาวคราวของการเปดเขาพระวิหาร ก็มีหนาหูขึ้น
สังคมไทยที่วากันวากําลังจะเปน
“นิก”
ตองการทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศรอบบาน
(โดยเฉพาะอยางยิ่งปาไม) ตองการสถานที่ทองเที่ยวใหม ๆ เพื่อรักษารายไดอันดับหนึ่งของประเทศ
จากการทองเทีย่ ว นักการเมือง-นักธุรกิจ ตางก็มองเขาพระวิหารกันตาเปนมัน
นักวิชาการ-นักเขียน ที่ตอ งการสนองนโยบายการคาของรัฐบาล ตางก็ออกมาสงเสียงกัน
เซ็งแซวา เขาพระวิหารเปน “แหลงทองเทีย่ วสากล” หรือ “โบราณสถานของโลก” ตอนนี้ไมไดเปน
“ของไทย” หรือเปน “ของเขมร” แลว กลายเปนสมบัตขิ องมนุษยชาติ แตแนนอน การเปดเขาพระ
วิหารเปนแหลงทองเที่ยว ไทยจะตองไดผลประโยชนรายไดอยางเอกอุ ชางเปนวิธกี ารอธิบายและ
มองเขาพระวิหารดวยสายตาใหม “จิตสํานึกใหม” ที่นาสนใจและมีประโยชนเสียนีก่ ระไร
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ผมพยายามขึ้นเขาพระวิหาร 3 ครั้งในสมัยรัฐบาลชาติชาย ครั้งแรก “ไปแอบดูเขาพระวิหาร”
เมื่อมกราคม 2532 แตไดเห็นแตเพียง “มออีแดง” ที่จังหวัดศรีสะเกษไปสราง “วิหารพระ” ไวใหม
ตรงสุดชายแดนกิโลเมตรศูนย ครั้งที่ 2 ไปอีกเมื่อเดือนตุลาคมปเดียวกัน หวังวาจะอาศัยผูห ลัก
ผูใหญของบานเมือง กับบรรยากาศทางการเมืองที่ดีขึ้น ระหวางไทยกับรัฐบาลฮุนเซ็น แตก็ไมสําเร็จ
ไปติดอยูที่มออีแดงหลายชัว่ โมง ที่วันนัน้ มีการ “แรลลี่” ขึ้นมออีแดง รถราลนหลาม ผูคนเรือนแสน
หลั่งไหลกันขึน้ ไป เปลาเขามิไดไปดูแรลลี่กันหรอก เขาไดรับขอมูลผิด ที่ทําใหเขาใจวาจะไปดูเขา
พระวิหารกันได และก็ตองผิดหวังเชนเดียวกับผม ความพยายามขึน้ เขาพระวิหารของผมมาสําเร็จก็
ในครั้งที่ 3 นี่แหละ

ลอบขึ้นเขาพระวิหาร
ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผานมา ผมก็ไดขึ้นไปสู “ศิขเรศวร” ทิพยวิมานของพระศิวะสมใจ
และก็ดว ยเหตุบังเอิญงายๆ แบบไทยๆ นั่นเอง ในชวงของการสํารวจชายแดน ผมไปถึงอุบลราชธานี
แวะพักกับลูกศิษยลูกหาเกา มานพ พลจันทร พรอมทั้งปรารภวา พยายามขึ้นเขาพระวิหารมาสอง
ครั้งแตไมสําเร็จ
“อาว อาจารยไมบอกผมนี”่ ลูกศิษยมานพทวง แลวก็จดั การโทรศัพทนัดแนะกับรอยโทณรงค
ที่ประจําอยูห นวยทหารพรานที่มออีแดง วาตอนบายของวันที่ 22 ตุลาคม เราจะไปขึ้นเขาพระวิหาร
เราไปคางคืนที่โรงแรมประเภท “ปมปม” อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งใจวาไดขึ้นก็
ดี ไมไดกแ็ ลวไป จากกันทรลักษ เราขับรถลงใตประมาณ 50 กิโลเมตร สองขางทางเปนไรนาและ
ปาโปรง มีบานเรือนและผูคน (เชื้อสายเขมร) ประปราย สภาพปายังคอนขางดี แตกอ็ ดวิตกไมไดวา
ขบวนการทําลายปา มีหรือจะละเวนไว ยิ่งใกลพรมแดนเขมร เสนทางก็ยิ่งสูงขึ้นรถ ไตไปตามเนิน
เขา...นี่เปนสภาพภูมิประเทศของพรมแดนไทย-ลาว-เขมร
กลาวคืออีสาน มีลักษณะเปนที่ราบสูง เปนแองกระทะตอนกลาง ตรงชายขอบสูงชันทาง
ตะวันออก (ลาว) และดานใต (เขมร) เห็นไดชัดแถบผาแตม อําเภอโขงเจียม หรือชองเม็ก (อุบลฯ)
และตลอดแนวของภูเขาพนมดงเร็ก (ไทย-เขมร) ซึ่งเริ่มตนจากชองตะโก ทีแ่ บงเขตบุรีรัมยกับ
อําเภอตาพระยา (ปราจีนบุรี ปจจุบันอยูในเขตจังหวัดสระแกว) ยาวไปเปนทิวแถว ทางดาน
ตะวันออก ผานสุรินทร ศรีสะเกษ จนถึงชองบก (อุบลฯ) เปนจุดพรมแดน 3 ประเทศ (ไทย-เขมรลาว) ทิวเขาพนมดงเร็กยาว 544 กิโลเมตร
สองขางทาง ที่ผานไปมีจุดตรวจและบังเกอรของทหารพรานเปนระยะๆ สัก 3- 4 จุด เมื่อ 4-5
ปที่แลวสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท เสนทางสูเขาพระวิหารนี้เปน “เขตทหาร อันตราย
หามเขา” เปนสวนของดินแดน “ลับ” ที่ “เปดเผย” ใชลําเลียงอาวุธจากจีน (รวมทั้งกับระเบิด) สงให
เขมรแดง
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เราไปสุดที่หลักกิโลเมตรที่ศูนยเชิงมออีแดง ซึ่งสูงกวาระดับน้ําทะเล 600 เมตร ทัศนียภาพ
เห็น “พานอรามา” ชวนตื่นตาตื่นใจนัก เพียงไดชมรูปจําหลักเทพบุรษุ และสตรี ทีซ่ อนอยูใตชะงอน
ผามออีแดงนัน้ ก็นาตืน่ เตนประทับใจพอเพียงแลว แมมไิ ดขามไปเขาพระวิหาร
บายสองโมงตรง เราพบกับรอยโทณรงค ผูน ําเราเดินผานลานหินทราย ขนาดเล็กลาดลง มีรั้ว
ลวดหนามเปนเสนพรมแดนกั้นไทย-เขมร ที่นั่นเรา 4 คน ถูกสงตอใหแกรอยเอกพัฒนพงศ แสนภู
วา ผูจะนําคณะทั้งหมดขึน้ เขาพระวิหาร
เรากาวขามพรมแดนจังหวัดศรีสะเกษ เขาสูจังหวัดพระวิหาร พรอมดวยคณะที่เพิ่มขึ้นเปน 10
กวาคน ผมไดรับการบอกเลาวาคณะที่มาสมทบนั้นเปนพระสงฆ 4 รูป กับคณะนายทหารผูใหญจาก
กรุงเทพฯ เราเดินตามกันไปเปนพรวน เรียงแถวอยางดี เพราะเชื่อในคําแนะนําของทหารไทยวา
สองขางทางยังเคลียรกับระเบิดไมหมด บางครั้งบางคราวก็มีคนโดนระเบิดขาขาดไปก็มี

ปราสาทเขาพระวิหารเพชรยอดมงกุฎสถาปตยกรรมเขมร
เชื่อหรือไมวา ขอม-เขมรแหงอาณาจักรนครวัด-นครธม จะตองมีวิชาสถาปตยกรรมและ
วิศวกรรมอยางแนนอน แผนผังของปราสาทเขาพระวิหาร จากบันไดขั้นแรกไปจนถึงหนาผา “เปย
ตาดี” เกือบ 1 กิโลเมตร (848 เมตร) นั้น ถูกกําหนดใหผูจากริกแสวงบุญ “ตองไตขึ้นไปเปนชั้น ๆ
ประหนึ่งขึน้ ไปยังยอดของขุนเขา อันมีนามเปนทางการวา “ศิขเรศวร” (ศิขร+อิศวร) หรือ “เจาแหง
ขุนเขา”
ระยะทางที่ผานไปตองผาน “โคปุระ” หรือซุมปราสาทสองแหง กอนเขาสูปราสาท 3 หลัง
หลังสุดทายหรือปราสาทหลังที่ 1 นั้น ตั้งอยูสูงสุดเหนือชงอนผา ที่ดิ่งลงเปนเหวทํามุม 90 องศา 600
เมตร เหนือระดับน้ําทะเลหรือ 500 เมตรเหนือ “เขมรต่ํา” ปราสาทหลังสุดทาย เปนที่สิงสถิตของ
“ศิวลึงค” องคแทนพระศิวะเทพเจาสูงสุด เขาพระวิหารเปนประหนึ่ง “เพชรยอดมงกุฎ” ของ
สถาปตยกรรมเขมรประดับเหนือพนมดงเร็ก การวางแผนผังของปราสาทสมบูรณที่สุด ไมวาจะ
เทียบกับปราสาทพนมรุง พิมาย หรือแมแตนครวัด-นครธมเอง
เราเริ่มจากบันไดดานหนา ทิศเหนือ จํานวน 163 ขัน้ บันไดเหลานั้น สรางจากพื้นหิน
ธรรมชาติ ตรงนั้นและหินตัด ที่มาเสริมใหกวางประมาณ 12 เมตร ไตสูงขึ้นไป 140 เมตร และไดรบั
การตอนรับจากสิงหศิลาจําหลักตั้ง ที่เปนประหนึ่งผูรักษาทางขึ้น
เมื่อสุดขั้นบันไดชุดที่ 1 ก็ถงึ บันไดชุดที่ 2 จํานวน 60 ขัน้ ตอนนี้สถาปนิกเขมร บีบบันไดให
แคบและสูงขึน้ มาก เพื่อใหเราโผลขึ้นไปพบนาค 7 เศียร 2 องค ตระหงานอยูรับผูจาริกแสวงบุญ
นาคเขาพระวิหาร หนาตาเหมือนนาคที่สระน้ําปราสาทเมืองต่ํา (บุรีรัมย) เปนศิลปะเขมรสมัย
บาปวน (ค.ศ. 1010-1080) ซึง่ มีลักษณะเรียบงาย เศียรกลม จนมีชื่อเลนๆ วา “นาคหัวลิง” ลําตัวยาว
ติดพื้น ไมมกี ระบังหนาหรูหราอยางนาคพนมรุง ซึ่งจะพัฒนาไปอีกขั้นแลวในสมัยศิลปะนครวัด
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ลานเดินอันยาวระหวางนาค 2 องค หากเราหันหลังกลับทางทิศเหนือ ก็จะมองเขาสูประเทศ
ไทย เห็นมออีแดง ปา และขุนเขาสลับซับซอน งดงามเกินคําบรรยาย
สุดลานนาคราช เราขึ้นบันไดไปอีกอึดใจ แลวก็ถึงโคปุระแรก ที่ปรักหักพัง โยเยอยางมีมนตร
ขลัง โคปุระหลังแรกนี้ เปนจัตุรมุข (กากบาท) ยาว 5 หอง กวาง 3 หอง หนาจั่วหินที่ยังเหลืออยูงาม
ชดชอยดังหางหงส (แทนที่จะเปนรูปนาคแผรัศมี) ลวดลายเปนพันธุพฤกษา แบบของบาปวน โดยที่
มีเรื่องราวตามทับหลัง เปนเทพบุรุษประทับเหนือหนากาล (ราหู) เราเดินออมโคปุระ เห็นจรวดของ
ทหารเฮงสัมรินพิงไวกับฐานปราสาทหลายทอน กลิ่นอายของสงครามยังมีใหเปนทั่วไป บางครั้งก็
ไดยนิ เสียงปนดังจากผาและหุบเขาไกลๆ จากเบื้องลาง ทหารไทยแถบชายแดนมีเรือ่ งตลกวา “ที่นี่มี
ขาวก็พอ หา “กับ” เอาแถวๆ นี้แหละ” คือ “กับระเบิด”
จากโคปุระแรก ถึงหลังที่ 2 ขึ้นบันไดอีก 3-4 ชวง แลวก็เปนทางเดินเรียบยาวกวา 200 เมตร
สถาปนิกเขมร ดูจะกําหนดจิตใจใหผูจาริกแสวงบุญคอยๆ กาวเขาไปสูศูนยกลางของจักรวาล สอง
ขางทางมีเสาแบบ “เสานางเรียง” ของพนมรุง ที่สวนบนดูคลายในเสมา ปกเปนระยะๆ ไมทราบวา
เสานี้ใชทําอะไร บางคนสันนิษฐานวาใชปกเทียนบูชา ดานซายของชวงปลายทางเดินเปนสระน้ํา
ขนาดใหญ (37x16 เมตร) เขมรเรียกวา “สระกราว” (กราวแปลวา นอก) สระนัน้ ขุดลงไปในเขา มี
บันไดหินเรียงเปนขั้นๆ ทั้ง 4 ดานของสระ แนนอน นีน่ าจะเปนสระน้ําศักดิ์สิทธิ์สําหรับพิธีกรรม
ของศาสนาฮินดู-พราหมณ
เราตองขึ้นบันไดอีกหลายชุดสั้นๆ เพื่อไปสู โคปุระที่ 2 ที่เปนจัตุรมุข (กากบาท) เชนกัน แต
ขนาดกวางขวางใหญโตกวาซุมแรก ยาวถึง 11 หอง กวาง 7 หอง เสาหินทรายแตละตนเปนรูป
สี่เหลี่ยมมหึมา ถัดจากโคปุระนี้ดานซายก็มีสระขนาดเล็กอีกหนึ่งแหง
ดานทิศใตของโคปุระที่ 2 หนาบัน เปนรูปวนเกษียรสมุทรงามเหลือเกิน เทวดา 3 องคชักอยู
ปลายหางนาค อสูร 3 ตนอยูดานเศียร ตรงกลางเปน “ภูเขามันทร” ตั้งอยูในหมอน้ํา ซึ่งตั้งอยูเหนือ
หลังเตาอีกที เกือบสุดยอดของเขามันทร พระวิษณุ (นารายณ) ทรงปนปายกํากับการกวน
เกษียรสมุทรอยู
การกวนเกษียรสมุทร มาจากคัมภีรป ุราณะของอินเดีย เปนภาพทีเ่ ทวดาและอสูรตองการน้ํา
“อมฤต” เพื่อความเปน “อมตะ” ในการกวนครั้งนี้ เขามันทรเกือบทะลุจักรวาลลงไป ทําใหพระ
วิษณุตอง “อวตาร” เปนเตามารองรับไว และในการกวนครั้งนี้ นาคราชที่ถูกชักไปชักมาโดยเทวดา
และอสูร ก็เกิดจั๊กจี้ สํารอกพิษออกมา อสูรที่อยูดานเศียรของนาค โดนพิษรายหนาตาจึงบูดเบีย้ ว
และในการกวนครั้งนี้ ก็เกิดนางอัปสรขึ้นมาหลายหมืน่ หลายพันองค กลายเปนพนักงานฟอน
บําเรอบนสวรรค พระลักษมีก็เกิดขึ้นมาจากฟองคลื่นของการกวนเกษียรสมุทร (ทํานองเดียวกับ
กําเนิดของอโฟรดิติ หรือวีนสั ของกรีกโรมัน) และกลายเปนมเหสีของพระวิษณุไป
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นาเชื่อวา หองกลางของศูนยศึกษาประวัตศิ าสตรอยุธยาที่ไดเงินญี่ปุน 999 ลานเยนมาสราง
และมีประตูแบบเขมร
เพื่อแสดงลัทธิการปกครองและสถาบันกษัตริย
วามีตนตอมาจาก
อินทราภิเษก หรือชักนาค “ดึกดําบรรพ” นั้น จําลองแบบมาจากหนาบันนี้ของปราสาทเขาพระวิหาร
(นาสงสัยวา “ดึกดําบรรพ” คํานี้จะเพี้ยนมาจากภาษาเขมร คือ “ตึ๊ก” แปลวา “น้ํา” สวน “ตะบัน”
หรือ “ดําบรรพ” นั้นแปลวา “ตี” ก็คือพิธีของการ “ตีน้ํา” หรือ “ชักนาค” นั่นเอง และยังอาจเปนตน
กําเนิดของ “โขน” ซึ่งก็เปนคําที่เพี้ยนมาจาก “ละคอน” อีกดวย)
ใตหนาบันกวนเกษียรสมุทร มีทับหลังที่เปนเรื่องตอเนือ่ งกัน คือนารายณบรรทมสินธุ ที่วา
ดวยการสิ้นยุคและกําเนิดยุคใหม ตรงนี้ พระพรหมจะเกิดจากดอกบัวที่โผลออกมาจากสะดือของ
พระวิษณุ/นารายณ แลวก็จะทรงสรางโลกและยุคใหมขนึ้ ทั้งหนาบันและทับหลังของโคปุระองคที่
2 นี้ มีเรื่องราวจากคัมภีรมหาภารตะยุทธมากมาย และที่เดนชัด และซ้ํากันเปนพิเศษคือ เทพบุรษุ
ประทับเหนือหนากาล (ราหู)
จากโคปุระที่ 2 เราตองเดินไปตามทางลาดปูดวยหินอีก 100 กวาเมตร จึงจะถึงปราสาทหลังที่
3 ซึ่งก็เปนจัตุรมุข แตมีปกสองดาน ทางทิศตะวันออกและตก รวมกันแลวยาวถึงประมาณ 100 เมตร
คลายๆ เปนกําแพงมหึมากัน้ กอนาจะเขาสูปราสาทหลังที่ 2 นาเชื่อวา ความกวางใหญของปราสาท
หลังนี้ คงจะใชสําหรับพิธีกรรม และเปนที่พักของเจาขุนนาง ตลอดจนผูแสวงบุญ
จากนั้น เราก็ผานทางที่ขนาบดวยราวนาคราช และเสาขนาดใหญ เขาสู ปราสาทหลังที่ 2 ที่อยู
ติดประชิดกับปราสาทหลังที่ 1 ปราสาทหลังที่ 2 มีระเบียงดานตะวันออก-ตก เชนกัน ตรงกลางกอน
ทางเขาปราสาทหลังที่ 1 เปนหองโถงใหญ ติดกับระเบียงคด ที่ลอมปราสาทหลังที่ 1 ที่อยูตรงกลาง
นี่คือปรางคและมณฑป อันเปนที่สิงสถิตของ “ศิวลึงค” เปน “สะดือโลก” เปนศูนยกลางจักรวาล
และเปน “ศิขเรศวร” ที่เปรียบเสมือนบนยอดเขาพระสุเมรุ ปรางคองคกลางไดพังลงมาเกือบจะ
หมด สันนิษฐานกันวาอาจเกิดจากภัยธรรมชาติหรือแผนดินไหว แตก็นาแปลกที่ปราสาทองคอื่นๆ
มิไดพังลงไปดวย (ดังนั้น จึงเปนผลงานทําลายของมนุษยดวยกันเองหรือ)
ทั้งทางดานซายและขวาของปราสาทองคที่ 1 มีอาคารขนาดยอมขนาบอยู
เราใชเวลาเดินทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง เชื่อหรือไมวา ที่ปราสาทเขาพระวิหารวันนั้น มีพล
ทหารของเฮงสัมรินอยูเพียง 2 นาย รูปรางผอมเกร็ง สวมชุดสีเขียว หมนหมองคล้ํา ตางกับชุดสีดํา
อันโออาของทหารพรานไทยที่นําเราขึ้นไป ถามไดความวา วันนัน้ บรรดาทหารเขมร กลับลงไปยัง
เขมรต่ํากันหมด เพื่อไปรับเงินเดือน
การวางผังของปราสาทเขาพระวิหารเปนเลิศ นายชางของเขมร คงจะนึกถึงสิ่งที่เรียกวา “ภูมิ
สถาปตยกรรม” ไปดวย เพราะดูจะคํานึงถึงสภาพแวดลอม ที่เปนปาเขา ทําใหปราสาทพระวิหาร
เดนเหนือปราสาทอื่นๆ แตก็นาแปลกใจวา ระเบียงคดดานหลังทางทิศใตของปราสาทองคที่ 1 ไมมี
ประตูหรือหนาตาง เปดใหเห็นภูมิประเทศอันงดงาม ที่มองไปยังเขมรต่ําแตอยางใด ดูเหมือนวา
สถาปนิกเขมร จะกําหนดใหทุกอยางมาสิ้นสุดลงตรงที่สิงสถิตขององคพระศิวะ กระนั้น
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เราออกทางประตูดานขาง ตรงไปยัง “เปยตาดี” ที่นั่น มองไปยังเขมรต่ําแลวใจหาย ความสูง
ชันดิ่งเปนแนว 90 องศาของหนาผา ทําใหเกิดความรูสึกที่สุดแสนจะบรรยาย เบื้องหนาของเรา
ต่ําลงไปเปนปาไมเขียวสุดลูกหูลูกตา จรดขอบฟา ไกลออกไปเห็นฝนตกเปนแนวทาง ขอบฟาสุด
แดนเขมร วากันวา ถาอากาศดีๆ ก็อาจใชกลองสองไปเห็นเมืองเสียมราฐ-พระตะบองได จาก “เปย
ตาดี” เราหางจากอําเภอจอมกระสานของเขมรเพียง 40 กิโลเมตร และหางจากปราสาทสําคัญๆ เชน
บันทายชมารหรือเกาะแกรเพียง 50 กิโลเมตร
ผมไตลงไปตรงชะงอนผา “เปยตาดี” ที่หลืบหนึ่งของหนาผาปรากฏรอยจารึกภาษาไทยไววา
“118 สรรพสิทธิ์” นาจะเปนจารึกตามแบบฉบับนิยมของคนมือซนสมัยนั้น ใครไปไหนก็มักขีด
ขวนเขียนชื่อตนเอาไว และในกรณีนี้ก็คงเปนกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค (อนุชาของรัชกาลที่ 5)
ที่ดํารงตําแหนงขาหลวงใหญมณฑลลาวกาว (ที่มที ี่ตั้งบัญชาการมณฑลอยูที่อุบลฯ ตอมาจะถูก
เปลี่ยนชื่อเปน “มณฑลอีสาน” อันเปนตนกําเนิดของคําวา “อีสาน” เพื่อเลี่ยงการใชคําวา “ลาว” ใน
ปจจุบัน) สวนตัวเลข 118 คงหมายถึงรัตนโกสินทรศก หรือ ร.ศ. ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2442 ในสมัยที่
บริเวณเขาพระวิหารยังขึ้นอยูกับอํานาจอธิปไตยสยาม

ขอม-เขมรสรางปราสาททําไม
ขอม-เขมร ดูจะสรางปราสาทอิฐและหินไวมากมาย เฉพาะในภาคอีสานของไทย ก็มเี ปนรอย
องค เรียกไดวา ทิ้งหลักฐานไวใหนักประวัติศาสตรโบราณคดีทํางานกันตอไปอีกนานแสนนาน
ขอม-เขมรสรางปราสาททําไม
ในคติทางพุทธศาสนาของไทย การสรางวัดมากมาย ก็เพื่อจรรโลง พระศาสนา และเกิดบุญ
กุศลแกผูสราง ที่จะทําใหใกลความเปนนิพพานเขาไปทุกที
ในคติของศาสนาฮินดู-พราหมณของเขมรสมัยนั้น ก็เพื่อจรรโลงศาสนาเชนกัน และผูสรางก็
ใกลองคพระผูเ ปนเจาเขาไปทุกที ฉะนั้น เกือบจะทุกรัชกาลของกษัตริยเขมร เปนระยะเวลากวา 600
ป ก็มีการกอสรางมากมาย เขมรเปนนักกอสราง การกอสรางนี้ทําใหอาณาจักรเขมรรุงเรืองอยาง
ยิ่งยวด แตการกอสรางก็ทําใหอาณาจักรเสื่อมสลายในทีส่ ุด
ในคติของฮินดู-พราหมณ ศูนยกลางของจักรวาลอยูที่เขาพระสุเมรุ พระศิวะเทพสูงสุดก็
ประทับอยูยอดเขาพระสุเมรุ ทามกลาง “มหาจักรวาล” (Macrocosmos) กษัตริยเขมรจําลอง
จักรวาลนี้ลงมายังพื้นโลก ดังนั้น ปราสาทองคกลางหรือปรางค ก็เหมือนเปนเขาพระสุเมรุ ชะลอลง
มาอยูบนพืน้ โลก เปนที่ประดิษฐาน “ศิวลึงค” เปนองคแทนของพระศิวะบนพื้นพิภพ เปนประหนึ่ง
“อนุจักรวาล” (microcosmos) เมื่อกษัตริยสวรรคต ก็จะไดไปรวมเปนภาคเดียวกันกับองคเทพเจา
นั้นๆ ไมวาจะเปนพระศิวะ (อิศวร) ในไศวะนิกาย หรือพระวิษณุ (นารายณ) ในไวษณพนิกาย
สถาปตยกรรมเขมร สะทอนซึ่งความเชื่อทางศาสนา ทีป่ รากฏในคัมภีรโบราณ
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ใครสรางปราสาทเขาพระวิหาร
ปราสาทเขาพระวิหาร อยูห างจากศูนยกลางของเขมรที่นครวัด-นครธมประมาณเกือบ 200
กิโลเมตร เปนศาสนาสถานหัวเมือง และนาจะเปนหนึง่ ในสถานที่ศกั ดิ์ของการจาริกแสวงบุญของ
เขมรโบราณ ซึ่งมีประเพณีของการที่เจาขุนนาง หรือสามัญชน จะตองจาริกแสวงบุญไปยังสถานที่
ศักดิ์สิทธิในพระราชอาณาจักร จารึกหลักหนึ่งของเขาพระวิหาร ก็กลาวกวีนามวา “วิทยาบุษบา” ผู
เดินทางไปเยือนสถานที่ และขุนเขาแหงการแสวงบุญ
ปราสาทพระวิหารสรางขึน้ ในสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ 1 (ค.ศ. 1002-1050 หรือ พ.ศ. 15451593) หรือกวา 900 ปมาแลว หรือกอนสุโขทัย 200 ป สุริยวรมันที่ 1 เปนกษัตริยเขมรที่เกรียงไกร
ตองทําสงครามสืบราชสมบัติอยูเกือบ 10 ป ทําใหตองประทับอยูนอกพระนครหลวง และก็อาจทํา
ใหทรงสนพระทัยในการกอสรางที่เขาพระวิหารเปนพิเศษ
สุริยวรมันที่ 1 เปนกษัตริยเขมร ผูพ ิชิตตอนกลางของลุมแมน้ําเจาพระยา ตั้งศูนยการ
ปกครองที่ละโว (ลพบุรี) เปนผูทําใหยุคสมัยของ (มอญ) ทวารวดีสิ้นสุดลง เริ่มตนสมัยของอิทธิพล
ขอม-เขมร (ที่เราเรียกวาสมัยลพบุรี) ขึ้นเปนเวลาเกือบ 200 ป
ในแงของสถาปตยกรรม ปราสาทเขาพระวิหาร “จําลอง” แบบมาจาก ปราสาทวัดภู (จําปาสัก
ประเทศลาว) ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่ตั้งของอาณาจักรเจนละ (บก) ซึ่งเปนบรรพบุรุษของกัมพูชา กษัตริย
เขมร ถือวาวัดภูเกาแกโบราณที่สุด เปนศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนอกพระนคร ฉะนั้น สุริยวรมัน
ก็จําลองวัดภูมาไวที่พนมดงเร็ก และก็ยายเทพประจําวัดภูคือ “ภัทเรศวร” (พระศิวะปางดุราย) มาไว
ที่ปราสาทเขาพระวิหารเชนกัน
สถานการณในอินโดจีนปจจุบัน กําลังเปลี่ยนแปลงและเปดกวาง อยางนาสนใจ 15 ปหลังการ
ปฏิวัติของลาว ลาวไดปลดคอนกับเคียวออกจากตราของประเทศ สุนทรพจนของทานไกรสร
พรหมวิหาร นายกรัฐมนตรีลาวเมื่อ 2 ธันวาคม 2533 ไมเอยย้ําคําวา “สังคมนิยม” อีกตอไป ดังนัน้
หากจะมีโอกาสไดไปชมปราสาทเขาพระวิหารแลว ปราสาทวัดภู ที่จําปาสักก็คงไมไกลสุดเอื้อมนัก
ปจจุบันลาวมี Champasak Tourism ดวยซ้ําไป ซึ่งจะทําใหเราไดชมและศึกษาเปรียบเทียบวัดภู
(ลาว) กับพระวิหาร (เขมร) และกับพนมรุง-เมืองต่ํา-พิมาย (ไทย) ใหเราเห็นมรดกวัฒนธรรมจาก
อดีตที่ขอม-เขมรสวรรคสรางไวในดินแดนแถบนี้ของโลก

ปราสาทเขาพระวิหารลมสลายไปอยางไร
ความยิ่งใหญในการการกอสรางปราสาทของขอม-เขมร ทําใหผูคนปจจุบันทึ่ง และนําไป
เปรียบเทียบกับความยิ่งใหญของปรามิด เทวสถาน กรีก ศาสนสถานของพวกมายา (ลาตินอเมริกา)
ถึงขนาดนักวิชาการบางทานไมยอมเชื่อวา เขมรปจจุบนั ซึ่งลาหลังและยากจน จะเปนลูกหลาน
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ขอม-เขมรโบราณที่สรางสิ่งมหัศจรรยไดเพียงนั้น มีนักวิชาการไทยจํานวนไมนอยที่เชื่อวา “เขมร
ไมใชขอม”
แตหลักฐานทางประวัติศาสตร ก็บอกเราวาในสมัยที่เริม่ ตนสุโขทัย นครวัด-นครธม ก็ยัง
ดํารงอยู และหลักฐานประวัติศาสตรของไทยสมัยอยุธยาเองก็กลาว วา เมื่อ “ขอมแปรพักตร” พระ
เจาอูทอง ก็สงกองทัพไปตีพระนครหลวงที่ นครวัด-นครธมสําเร็จเปนครั้งแรก
ดังนั้น การลมสลายของขอม-เขมร ก็มาจากศึกสงครามกับไทยอยุธยานัน่ เอง โดยเฉพาะการ
เสียกรุงศรียโศธรปุระ (นครวัด-นครธม) ครั้งที่ 3 เมื่อพ.ศ. 1974 ที่ถูกพระเจาสามพระยาแหงกรุงศรี
อยุธยาพิชิตอยางราบคาบ ปจจัยภายนอกของการลมสลายของขอม-เขมรจึงมาจากสงครามกับไทย
นั่นเอง
แตก็มีนกั วิชาการจํานวนไมนอย ที่กลาววา ปจจัยภายใน เปนสาเหตุหลักของการสูญสิ้นของ
อาณาจักรเขมร “ลัทธิเทวราช” ที่กษัตริยเ ขมรเชื่อถือ ทําใหสรางศาสนสถานเปนอนุสาวรียของตน
เพื่อใหตนไดรบั “กรรมดี” ที่จะรวมเขาเปนสวนหนึ่งองคพระศิวะ หรือพระวิษณุในบั้นปลายนัน้
แหละ ที่ทําใหสังคมเขมร ตองสูญสิ้นทรัพยากรและกําลังไพรพลไปในการกอสราง อาณาจักรเขมร
ออนแอลง ในขณะที่อาณาจักรไทยคอยๆ เขมแข็งขึ้น และเมื่อเผชิญศึกสงคราม ก็ไมสามารถรักษา
เมืองเอาไวได
ศาสนาฮินดู-พราหมณในเขมร กลายเปนศาสนาชนชั้นผูนาํ ในขณะที่ ชนชั้นลางที่เปนชาวไร
ชาวนาเริ่มเห็นวา ศาสนาพุทธนิกายหินยาน ที่แพรเขามา ในชวงพ.ศ.1700-1800 กลายเปนทางออก
ใหมของผูยากไรและต่ําตอย พระสงฆ กลายเปนทางเลือกที่ดีกวา พระและวัด กลายเปนสิ่งที่นานับ
ถือมากกวาเทวสถาน ปจจัยภายในเหลานี้ นํามาซึ่งการลมสลายของขอม-เขมรโบราณ (นาสนใจที่
กรณีดังกลาวกลับกันในอินเดีย คือ พุทธศาสนาสลายไป ในขณะที่ฮินดู-พราหมณยังทรงอิทธิพลอยู
อยางมั่นคงในอินเดีย)
ประเด็นตางๆ ที่กลาวมายังเปนเรื่องถกเถียงกันอยูในวงวิชาการ ตราบใดที่เรายังเปนปราสาท
หินของเขมร ตั้งตระหงานอยู เราก็คงตั้งคําถามวา สิง่ เหลานั้นเกิดขึ้นมาไดอยางไร และลมสลายไป
ไดอยางไร
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