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บทปริทัศน์หนังสือ	
(Book	Review) 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำาหนังสือเกี่ยวกับพระบฏ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมาของพระบฏ ภาพวาดพุทธประวัติบนผืนผ้าในประเทศกัมพูชา หนังสือเล่มนี้เป็นผล

งานการเขียนร่วมกันของนักเขียน ๒ ท่าน คือ วิตโตริโอ โรเวดา ชาวอิตาลี และ โสธน ยีม ชาวกัมพูชา ซึ่ง

ทัง้สองท่านมผีลงานเขยีนร่วมกนัเกีย่วกบัพทุธศลิป์ในกมัพูชาอกีหลายเร่ือง หนงัสือเล่มนี ้ต้นฉบบัเขยีนเป็น

ภาษาองักฤษ มเีนือ้หาสรปุเป็นภาษาเขมรไว้ในตอนท้าย เป็นหนงัสือขนาด ๘ หน้ายก มภีาพแทรกประกอบ

คำาอธิบายตลอดทั้งเล่ม พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมัน จำานวน ๒๐๐ หน้า ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสำานัก

พิมพ์ ริเวอร์ บุ๊ค ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ผู้แต่ง ได้แบ่งเนื้อหาของหนังสือออกเป็น ๓ ตอน ได้แก่ ตอนที่

หนึ่งว่าด้วยประวัติความเป็นมาของพระบฏ ตอนที่สองว่าด้วยภาพวาด และ ตอนที่สาม ว่าด้วยเวสสันดร

ชาดก ซึ่งแต่ละตอนมีสาระสังเขปดังนี้

ตอนที่	๑	ความเป็นมาของพระบฏ
 ผู้แต่งเกริ่นนำาว่า ผ้าพระบฏเป็นผลผลิตทางสังคมวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา การสร้างผ้าพระบฏ

เป็นเครื่องแสดงออกถึงความศรัทธาอย่างแรงกล้าในพุทธศาสนาที่เกี่ยวพันกับพิธีกรรมการบำาเพ็ญบุญกุศล

ผ่านการสร้างสิ่งที่แสดงออกถึงความศรัทธาอย่างสูง ผ้าพระบฏจึงมีความสำาคัญในการเผยแพร่คำาสอนของ

พระพทุธศาสนา การสร้างผ้าพระบฏ มท่ีีมาจากตำานานในประเทศอนิเดยี การใช้ภาพวาดเล่าเรือ่งพทุธประวตัิ 

เกิดขึน้ครัง้แรก เมือ่พระเจ้าปเสนทิแห่งแคว้นโกศล ทรงขออนญุาตพระพทุธองค์ สร้างภาพวาดแทนพระองค์

1 อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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Preah Bot : Buddhist painted scrolls in Cambodia

พระบฏ	:	ภาพวาดพุทธประวัติบนผืนผ้าในกัมพูชา
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ในเวลาที่พระองค์เสด็จไปบนสวรรค์เพื่อแสดงธรรมโปรดพระมารดา และทรงสร้างพระแก่นจันทน์ขึ้น

อีกตำานานกล่าวว่า พระเจ้าพิมพิสารทรงแลกเครื่องราชบรรณาการกับ พระเจ้าอุเทน โดยส่งผ้าที่วาดพุทธ

รูปไปให้พร้อมกันเขียนพระธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธองค์ คัมภีร์วินัยมูลสวัสถิวาทะ กล่าวถึงตอนหนึ่งที่

พระพทุธองค์แนะวธิกีารรกัษาพทุธรปูด้วยผนืผ้าและแนะนำาวธิวีาดภาพและจารึกด้วยคำาสอนของพระองค์ไว้

นอกจากนี ้ในมหาปรนิพิพานสตูร มเีรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัผ้าพระบฏว่า เมือ่พระมหากสัสปะไม่ต้องการจะบอก

ข่าวการปรนิิพพานของพทุธองค์ให้พระเจ้าอชาตศัตรทูรงทราบโดยตรง ท่านจงึสร้างผ้าท่ีวาดภาพเหตุการณ์

สำาคัญเก่ียวกับชีวติของพระศาสดา ตำานานเหล่านี ้บอกถงึพฒันาการของการวาดพทุธรปูลงบนแผ่นผ้า และ

บอกว่าผ้าที่วาดภาพที่สำาคัญมีคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมในขณะนั้น

 คำาว่า พระบฏ มาจากสองคำาว่า พระ หมายถึง ศักดิ์สิทธิ์ และ บฏ หมายถึง ผ้า พระบฏ ถูกใช้ใน

การอธิบายพุทธประวัติเป็นเวลานานแล้ว เมื่อพุทธศาสนานิกายเถรวาทแพร่หลาย ภาพวาดบนผืนผ้าจึงถูก

นำามาใช้ในพธิเีฉลมิฉลองทีส่ำาคญั ผ้าทีว่าดภาพจะถกูแขวนไว้ทีศ่าลาหอฉนัของวดัเพือ่เป็นสือ่ถ่ายทอดธรรม

เทศนาทีล่กึซึง้ไปสูผู่ม้ศีรทัธา ในกมัพชูามเีจ้านายชัน้สงูบางท่าน เปิดร้านวาดภาพทีใ่กล้วงัพนมเปญ กษตัรย์ิ

ทอดพระเนตรภาพแล้วทรงพอพระทัย ทรงบริจาคผ้าไหมให้แก่ภรรยาของพวกช่าง ผู้แต่งจึงสันนิษฐานว่า 

ในปลาย คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ผ้าพระบฏถูกวาดตามคำาสั่งของเจ้านายกัมพูชาชั้นสูง พระบฏที่เก่าแก่ที่สุด

มีอายุในราว ศ.ศ. ๑๘๗๗ พบที่วัด เกรียง เชก ตามปกติพระบฏจะถูกวาดบนผ้าฝ้าย ผ้าไหม หรือผ้าฝ้ายใย

สังเคราะห์ ไม่มีข้อจำากัดในเรื่องสัดส่วนของผ้า บางทีก็เป็นสามเหลี่ยม บางที่ก็เป็นสี่เหลี่ยม ขนาดอาจจะ

ต่างกนัไป ปกตผ้ิาพระบฏเหล่านีจ้ะม้วนไว้เพือ่ให้ขนย้ายไปมาได้สะดวก พอถงึจุดหมายแล้วกจ็ะถูกม้วนออก

แล้วก็แขวนไว้ ศูนย์ของการสร้างพระบฏในกมัพชูา คอื กรงุพนมเปญ เมอืงพระตะบอง และ เมอืงเสยีมเรยีบ 

ผ้าพระบฏที่สร้างในศตวรรษท่ี ๑๙ ผู้แต่งสันนิษฐานว่า วาดโดยศิลปินท่ีได้รับการฝึกฝนมาจากกรุงเทพฯ

ผ้าพระบฏทีฆ่ราวาสถวายให้วดัในช่วงเทศกาลเป็นการบำาเพ็ญบญุกศุล หลงัจากทีผ้่าพระบฏผ่านการอภเิษก

แล้ว ก็จะถกูแขวนไว้ถาวรในศาลาฉนั หรอืในกฏุ ิแต่น้อยมากทีจ่ะแขวนไว้ทีผ่นงัของวหิาร ในอดตีผ้าพระบฏ

เหล่านีใ้ช้แทนภาพจติรกรรมฝาผนงัในวหิารทีเ่ป็นไม้ซึง่ไม่สามารถจะวาดจติรกรรมฝาผนงัลงได้ ส่วนในทีซ่ึ่ง

ไม่มีวิหาร ชาวบ้านก็จะตั้งโต๊ะหมู่บูชาแล้วแขวนพระบฏไว้ด้านหลัง บางครั้งจะพบว่า ผ้าพระบฏมักถูกนำา

มาแสดงที่หมู่บ้านในงาน ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต วันครบรอบวันตาย ประเพณีการเบิกเนตร พิธีตั้งเสาเขื่อน

ของหมู่บ้าน

พระบฏกับการบำาเพ็ญกุศล
 ผูแ้ต่งช้ีให้เหน็ว่า การสร้างพระบฏเดมิทไีด้รบัแรงศรัทธาในพทุธศาสนาประกอบกับความเชือ่เรือ่ง

บญุกุศล ทีก่ล่าวถึงในคมัภีร์อานิสงส์ ท่ีพรรณนาอานสิงส์ของการถวายผ้าท่ีวาดพทุธประวัต ิการสร้างพระบฏ

จะทำาให้ผู้สร้างได้บุญกุศล และการอ่านอักษรภาพบนผ้าพระบฏ อันเป็นสัญลักษณ์คำาสอนของพุทธองค์
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ทำาให้ผูอ่้านได้บญุกศุลด้วย ส่วนคนทีถ่วายทานและคนทีส่วดสรรเสริญพุทธรูป หรือ คนท่ีเก็บดอกไม้ไปถวาย

พระบฏก็พลอยได้บุญกุศลไปด้วย นอกจากนี้ ผ้าพระบฏยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในงานฌาปนกิจศพ ในงาน

อวมงคลเช่นน้ี  ญาติของผู้ตาย  เมื่อได้เตรียมโลงศพแล้วจะขอยืมผ้าพระบฏจากวัด  จากนั้นก็ผ้าพระบฏ

จะถกูนำาไปแสดงไว้ทีก่ฏุทีีส่ร้างขึน้เป็นการเฉพาะ พอเสร็จส้ินพิธฌีาปนกจิศพ ผ้าพระบฏกจ็ะถูกนำาไปคนืวดั

ในงานศพ ผ้าพระบฏที่เป็นที่นิยมในงานเช่นนี้จะกล่าวถึงพระมาลัยไปไหว้เจดีย์จุฬามณี และ การลงจาก

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

ประติมากรรมพระบฏ
 ประติมากรรมพระบฏเริม่ต้นในอนิเดียเป็นเวลาหลายร้อยศตวรรษแล้ว จากภาพสลกัพทุธประวตัท่ีิ

สาญจสีถปู มาจนถงึภาพสลกันนูตำา่ทีถ่ำา้อชนัตา ส่วนประติมากรรมพระบฏในกมัพูชา มรูีปแบบพิเศษทีค่วร

กล่าวถึงคือ การให้ความสำาคัญกับความงามของศิลปะแบบท้องถิ่น ที่ต้องการให้พระพุทธรูปมีพระพักตร์

อิ่มเอม  มีพระเนตรเหมือนตากวาง  ซึ่งเป็นรูปร่างคล้ายกับสตรีมากกว่าที่จะเป็นรูปพุทธรูปอันศักด์ิสิทธิ์

มีเส้นรัศมีล้อมรอบใหญ่กว่าองค์ประกอบอื่นๆ ในผ้าพระบฏของกัมพูชา ไม่มีภาพที่พระพุทธเจ้าเดินบนพื้น

ด้วยเท้าเปล่า มีแต่ภาพท่ีพระองค์เดินบนดอกบัว ประติมากรรมตอนท่ีพระพุทธองค์ทรงสละเคร่ืองราช

กกุธภัณฑ์อันเป็นสัญลักษณ์ของพระราชา ขัดแย้งกับสถาปัตยกรรมที่มีพระพุทธองค์ทรงเครื่องจักรพรรดิที่

มีให้เห็นหลายศตวรรษ อย่างไรก็ตาม ในปลายของศตวรรษที่ ๒๐ องค์ประกอบอื่นนอกจากพุทธเจ้ายังคง

ได้รับอิทธิพลจากอินเดียอยู่ เช่น มีผ้าโผกศีรษะ รูปแบบเสื้อผ้า แก้วแหวน รองเท้าเป็นรูปโค้ง ในเรื่องนี้

ผูแ้ต่งสนันษิฐานว่า คงเป็นเพราะว่าช่างวาดกมัพชูาจนิตนาการถงึเหตกุารณ์ในเรือ่งทีเ่กดิขึน้ประเทศอนิเดยี

รูปแบบของใช้ภาพเล่าเรื่อง
 ผูแ้ต่งกล่าวถงึการใช้ภาพเล่าเรือ่งทีเ่ป็นทีน่ยิมกนัมากในกมัพชูา การเล่าเรือ่งนัน้มีสองลกัษณะ คอื 

ลำาดับของการเล่าเหตุการณ์และรูปแบบที่ใช้สื่อสาร และนำาเสนอท่าทาง ในการเล่าเรื่องและการสนทนา 

ช่างภาพจะใช้วิธีการเขียนภาพองค์ประกอบสำาคัญและตำาแหน่งที่ท่าทางที่เกิดขึ้น ในการวาดเหตุการณ์ช่าง

ต้องตัดสินใจเลือกแต่งตอนที่อยู่ในภาพที่มองเห็นได้เพราะพ้ืนท่ีถูกจำากัดโดยขนาดของผ้าพระบฏ อย่างไร

กต็าม มหีลายวธิกีารในการนำาเสนอเหตกุารณ์ต่อผูช้ม เช่น เรือ่งราวพระเวสสนัดรถกูแบ่งไว้เป็นกณัฑ์ ทำาให้

ช่างภาพมีอิสระในการเลือกสรรมาวาด โดยใช้ฉากเด่ียวบอกเหตุการณ์เดียวจากเรื่อง หรือใช้หลายฉาก 

เนื่องจากพระบฏจะเป็นผ้าใบแบบส่ีเหล่ียมผืนผ้าที่สามารถแบ่งออกเป็นสามตอน ซึ่งกรอบตอนต้นจะเป็น

ตอนทีมี่เหตกุารณ์ทีร่วมกนัไว้สามตอน ได้แก่ ตอนต้นเป็นเรือ่งพทุธกปัปะ กรอบตอนกลางเป็นเรือ่งของพระ

มาลัยที่ล้อมรอบโดยเทวดาและกรอบตอนปลายเป็นเร่ืองของพระพุทธองค์ หรือ ใช้การเล่าเร่ืองแบบสรุป

เนื้อหาต่อเนื่องหลายฉาก ซึ่งสามารถพบเห็นในพระบฏที่บรรยายเหตุการณ์สามเหตุการณ์ในผ้าใบผืนเดียว
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โดยไม่มเีครือ่งหมายแบ่งวรรคตอนเหมือนในตอนทีพ่ระพุทธองค์เสด็จลงจากเทวโลก ท่ีพระพุทธองค์ปรากฏ

ตวัในสองครัง้หรอืสามครัง้ในผ้าพระบฏเดยีวกัน ฉากบนเป็นตอนทีพ่ระองค์สอนพทุธมารดารวมทัง้พระอนิทร์ 

แล้วก็เสด็จลงทางบันใด มาจนถึงโลกมนุษย์ แล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท รูปแบบการเล่า

เรื่องแบบนี้พบเห็นในผ้าใบเล็กเรื่องพระเวสสันดรชาดกเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การ

บรรยายในมุม คือ ภาพเดียวของพุทธประวัติบรรยายเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตพระองค์ ล้อมด้วยฉากที่อธิบาย

เพิ่มเติมในกรอบหนึ่ง จะเห็นได้ว่า การวาดพระบฏไม่ว่าจะเป็นฉากเดียว หรือหลายฉากขึ้นอยู่กับพื้นที่อัน

จำากัดให้วาดนั่นเอง

 การเลอืกเหตกุารณ์สำาคญัมาวาดขึน้อยูก่บัตอนบางตอนหรือเร่ืองราวท่ีมหศัจรรย์ในหลายๆปีหรือ

หลายศตวรรษ ในกัมพูชา ผ้าพระบฏหลายผืนถูกจำาลองมาจากผ้าพระบฏสมัยก่อนๆ บางทีก็คัดลอกจาก

ภาพที่เขาชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นมงคล บางทีก็เป็นเพราะว่าช่างวาดต้องการคัดลอกผ้าพระบฏที่ขายได้

เงนิด ีแม้ว่าเรือ่งราวของพทุธองค์จะถกูวาดบนพระบฏในกมัพูชา ผู้แต่งต้ังข้อสังเกตว่า ตอนทีพ่ระนางมายา

ฝันเกีย่วกบัช้างเผอืก เป็นทีน่ยิมในภาพจติรกรรมฝาผนงัไม่พบในผ้าพระบฏ ตรงกนัข้ามกบัเร่ืองราวของพระ

มาลัย ซึ่งก็ไม่ค่อยพบเห็นในจิตรกรรมฝาผนัง แต่พบมากในผ้าพระบฏ ผู้แต่งสันนิษฐานว่าเรื่องพระมาลัย

ถูกนำาเข้ามาในกัมพูชาเมื่อครั้งสยามประเทศปกครองบางส่วนของประเทศกัมพูชา

การสร้างพระบฏและผู้อุปถัมภ์การสร้าง
  ผูแ้ต่งกล่าวถงึความทกุข์ยากในยคุสมยัทีเ่ขมรแดงเรืองอำานาจว่าวัดหลายแห่งในกมัพูชาถูกเปล่ียน

เป็นยุ้งฉางข้าว บางแห่งถูกทำาลายรวมทั้งพระพุทธรูป หลังจากยุคสมัยนั้น ชาวกัมพูชามีความพยายามที่จะ

ฟื้นฟูการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและผ้าพระบฏ แต่ผู้อุปถัมภ์การสร้างผ้าพระบฏหรือจิตรกรรมฝาผนังดู

เหมือนจะซบเซาไปในกัมพูชาในปัจจุบัน เพราะว่าในปัจจุบัน การสร้างผ้าพระบฏได้กลายเป็นเรื่องพาณิชย์

มากกว่าการถวายเป็นพุทธบูชา ทำาให้การเลือกเหตุการณ์สำาคัญมาวาดภาพการลดน้อยลงและการใช้ภาพ

วาดเล่าเรื่องก็พลอยหมดความสำาคัญลงไปด้วย อย่างไรก็ตาม พ่อค้าในตลาดการซื้อขายของเก่าก็พยายาม

กระตุ้นให้ช่างวาดเลียนแบบผ้าพระบฏโบราณ จึงทำาให้ตลาดการซื้อขายผ้าพระบฏมีชีวิตชีวามากขึ้น ซึ่งใน

กัมพูชาปัจจุบัน จะพบว่าผ้าพระบฏที่วาดมีความสวยงามสะดุดตาจะถูกเคลือบด้วยพลาสติกเป็นอย่างดี

แหล่งที่มาและอายุของพระบฏ
 ผู้แต่งมีความเห็นว่า ไม่มีพระบฏที่ไหนที่เก่าไปกว่าศตวรรษที่ ๑๙ พระบฏที่เก่าแก่กว่านั้นก็ชำารุด

ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเพราะวัสดุผ้าหรือวัสดุที่ทำาสลายไป ผ้าพระบฏที่เก่าแก่มักจะพบในพิพิธภัณฑ์ใน

อเมรกิาหรอืในประเทศไทย มเีพยีงหนึง่เดียวทีห่ลงเหลอือยูใ่นพิพธิภณัพ์สถานแห่งชาต ิกรงุพนมเปญ พระบฏ

ทีเ่ก่าแก่พสิจูน์ได้ว่าเป็นการวาดลงบนผ้าฝ้ายหรอืผ้าไหม รงัควตัถลุบเลอืนไปมากและรายละเอยีดบางอย่าง



ROMMAYASAN 289ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558                                 Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015

ถูกวาดโดยใช้แปรงขนเส้นเดียว เนื่องจากกัมพูชากับไทยมีความสัมพันธ์กันทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม

ผู้แต่งจึงสันนิษฐานว่า พระบฏที่เก่าแก่ที่พบในกัมพูชาอาจจะถูกวาดขึ้นในประเทศไทยหรือช่างวาดที่ได้รับ

การฝึกฝนในประเทศไทย วิธีการอย่างหนึ่งที่จะบอกอายุสมัยของผลงานก็คือ รูปแบบการวาดที่ใช้ พระบฏ

ที่เก่าที่สุด ใช้สีที่แบนไม่ใส ในขณะที่ภาพสมัยใหม่วาดด้วยสีนำ้ามัน อีกอย่างหนึ่ง อวสานพจน์ที่รวมอยู่ในผ้า

พระบฏปกติจะบอกชื่อเจ้าของ ผู้อุปถัมภ์ และบางทีก็ชื่อของช่างวาด ราคา วันเวลา บางทีอวสานพจน์ยัง

บอกถึงวัด อันเป็นแหล่งที่มาอีกด้วย ตามปกติแล้วอวสานพจน์จะบอกสิ่งที่เขียนสองอย่าง คือ ชื่อย่อของ

ฉลากกำากับ ปกตจิะเป็นตวัใหญ่ ใช้ตวัหนังสอื ตวัหนาสขีาว ในขณะทีช่ือ่ของผูอ้ปุถมัภ์หรอืผูบ้รจิาคหรอืช่าง

วาดถ้าถูกใส่ไว้ก็จะเป็นตัวเล็ก ใช้ตัวหนังสือสีดำา ผ้าพระบฏของกัมพูชาจะมีอวสานพจน์เป็นตัวอักษรเขมร 

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้แต่งเห็นว่า ตัวอักษรเขมร ไม่ได้บอกว่ามีแหล่งกำาเนิดในเขมร เพราะว่าตัวอักษรขอมนั้น

ใช้เป็นภาษาบันทึกคัมภีร์โบราณในยุคสมัยนั้นและยังคงสืบทอดการใช้มาจนถึงปัจจุบัน

เปรียบเทียบพระบฏของไทยและกัมพูชา
 ผู้แต่งกล่าวว่ามีหลักฐานบางประการที่จะบอกว่าผ้าพระบฎอันไหนเป็นของไทยและกัมพูชา 

ประการแรก คือ อวสานพจน์ที่บอกชื่อคนบริจาคหรือช่างวาดเป็นของช่างกัมพูชาและชื่อวัดที่ได้รับการ

บริจาค ประการที่สอง คือรูปแบบและความคล้ายคลึงกันของพระบฏที่ลงวันที่ไว้ ในเรื่องรูปแบบที่ภาพถูก

วาด มีข้อแตกต่างระหว่างของขนบธรรมเนียมของกัมพูชาและไทย คือ ทรงผมของบุรุษและเครื่องแต่งกาย

ของกัมพูชาเป็นแบบยุโรปของบุรุษ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส ผู้แต่งตั้งข้อสังเกตว่า พระบฏกัมพูชาไม่มี

เครื่องเพชรและท่าทางการเคารพบางประการที่ไม่มีในพระบฏของไทย พระบฏของกัมพูชาแสดงให้เห็นถึง

ความเคารพอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่มีภาพผู้หญิงเปลือยอกที่เป็นเอกลักษณ์ของพระบฏของไทย 

นอกจากนั้นก็เป็นทิวทัศน์โดยเฉพาะการวาดต้นไม้ อีกอย่างที่สังเกตได้จากพระบฏกัมพูชาคือการออกแบบ

เครื่องแต่งกายที่ตัวละครสวมใส่ สุดท้ายคือ รัศมีที่วาดรอบพระเศียรของพุทธองค์ที่บ่งบอกความศักดิ์สิทธิ์ 

ส่วนมากจะเป็นวงกลมในการวาดของชาวกมัพชูา แต่ไม่ขยายออกข้างบนหรอืเป็นรปูนำา้ตาเหมอืนอย่างของไทย

แต่พระบฏของไทยและกัมพูชามีความคล้ายคลึงกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ การบ่งบอกพุทธศาสนานิกายเถรวาท 

ตอนที่	๒	ภาพวาด
 ผู้แต่งกล่าวถึงประวัติของพุทธเจ้าในอดีต นับได้ ๕๐๐กว่าชาติ ที่พระองค์แสดงแก่สาวก ซึ่งกลาย

เป็นชาดกที่สำาคัญทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่ชาดกสิบชาติแพร่

หลายและมีความสำาคญัยิง่กว่าชาดกอืน่ๆ การใช้ภาพเล่าเรือ่งทศชาตมิกัจะพบเหน็ในผ้าพระบฏของกมัพชูา 

ลำาดับของชาดกทั้งสิบนั้นมีดังนี้ เตมียชาดก มหาชนกชาดก สามชาดก เนมิชาดก มโหสถชาดก ภูริทัตชาดก 

มหานารทชาดก จันทกุมารชาดก วิธุระบัณฑิตชาดก และ เวสสันดรชาดก นอกจากนี้ ผู้แต่งได้กล่าวถึง
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ตำานานพระมาลัยว่าเป็นเหตุการณ์ตอนสำาคัญในพระบฏของกัมพูชา เป็นการท่องเที่ยวของพระมาลัยบน

สวรรค์ที่ร่มรื่นและในนรกที่น่าสะพรึงกลัว ในช่วงที่ไปนรกพระมาลัยก็ทำาอภินิหารคือสร้างฝนเย็นให้ตกบน

กระทะทองแดงใหญ่ทีเ่ดอืดทีก่ำาลงัต้มสตัว์นรก ทำาให้ภูเขาทีเ่ผาสตัว์นรกหายไป ท่านช่วยบรรเทาความทกุข์

ของสัตว์นรก สนทนากับสัตว์นรก เสร็จแล้วท่านจะไปบอกข่าวให้แก่ญาติของพวกสัตว์นรกในโลกมนุษย์ 

และสั่งสอนให้พวกเขาไม่ประมาท ถวายทาน รักษาศีล เจริญภาวนา จากนั้นท่านก็ไปเที่ยวสวรรค์เพื่อไหว้

จฑุามณีสถปูและสนทนากบัพวกเทวดา โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านพบกบัท่านเมตตรยัทีพ่ระมาลยัพยากรณ์ว่า

ท่านจะมาจุติบนโลกและดับทุกข์ของชาวโลก

ตำานานสุเมธดาบส
 ตามตำานานเล่าว่าหลายอสงขัยมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อว่า สุเมธ อาศัยอยู่ในเมือ

งอมารวดี เมื่อยังเป็นหนุ่มอยู่ก็ท้ิงสมบัติออกบวชเป็นดาบส เรียนรู้จนจบศาสตร์ทั้งปวง วันหนึ่งเมื่อสุเมธ

ดาบสกำาลงัเหาะไปทางอากาศเหน็หนทางถกูถางแผ้วเพ่ือให้พระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จผ่าน จึงได้ช่วยทำางาน 

ในขณะทีท่ำาหนทางอยูพ่ระทปัีงกรพทุธเจ้ากเ็สดจ็มาพอด ีสเุมธดาบสเหน็การไม่ทนัจงึเอาตวัเองเป็นสะพาน

ให้พระพุทธองค์เดินผ่าน พระทีปังกรพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ว่าเขาจะได้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตนามว่า โคดม

พทุธะ ภาพพระบฏแสดงให้เหน็ว่า สเุมธดาบสเอาตวัเองทอดเป็นสะพานข้ามถนนทีย่งัสร้างไม่เสร็จ คนงาน

ถูกวาดว่ากำาลังขนหินด้วยบุ้งกี๋ ช่างวาดกัมพูชาได้เลือกเอามุมมองที่ไม่ค่อยจะเห็นในศิลปะของกัมพูชา 

นอกจากนั้นก็ยังวาดพระอาทิตย์ตกที่งดงาม 

ตำานานพระกัปปพุทธะ
 ผู้แต่งกล่าวว่า พระกัปปะพุทธะในผ้าพระบฏในกัมพูชา ถูกวาดเหมือนกับจิตรกรรมฝาผนัง การ

วางตำาแหน่งของพระกัปปะพุทธะในผ้าพระบฏ พบว่าอยู่บนตำาแหน่งบนของผ้าเพื่อให้ดูสูงส่งกว่าองค์ประ

กอบอ่ืนๆในเหตกุารณ์ พระพทุธกปัปะทัง้ห้าถกูวาดให้ประทบับนอาสนะทีใ่ช้สตัว์เป็นสญัลกัษณ์ พระกปัปะ

พุทธะทั้งห้า ได้แก่ พระกัปปะพุทธในอดีต ๓ พระองค์ พระกัปปพุทธะในปัจจุบัน ๑ พระองค์ และพระกัป

ปะพุทธะในอนาคต ๑ พระองค์ เรียงตามลำาดับเหตุการณ์ดังนี้ พระกกุสันธะ พระนาคะโคตมะพุทธะ พระ

กัสสปะพุทธะ พระโคตมพุทธะ พระ อริยะเมตตรัย นอกจากพระกัปปะพุทธะแล้ว ผู้แต่งชี้ให้เห็นว่า มีการ

ค้นพบผ้าพระบฏชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ แบ่งออกเป็นสี่แถวๆ ละเจ็ดพระองค์ 

จำานวนพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์นี้ ได้มาจากพระพุทธเจ้า ๒๔ พระองค์ที่กล่าวถึงในคัมภีร์พุทธวงศ์ โดย

เพิ่มพระเจ้า ๔ พระองค์ คือ พระธรรมังกระ พระเมปังกระ พระสรณังกระ พระโคตมะพุทธะ
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ตำานานพระพุทธบาท
 ผู้แต่งเน้นความสำาคัญของพุทธบาทว่าเป็นส่ือให้เห็นถึงความประสงค์ของพุทธเจ้าท่ีจะเผยแพร่

ธรรม ทำาให้โลกรู้ธรรมด้วยการเดินสอน ในพุทธประวัติ หลังจากที่พุทธองค์ทิ้งพระราชวังไม่เคยใช้พาหนะ

อย่างอื่นเลยนอกจากเดินด้วยเท้า เป็นเวลา ๔๕ ชันษาที่พระองค์เดินอย่างต่อเนื่องจากเมืองหนึ่งไปยังอีก

เมืองหนึ่ง จากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อสั่งสอนแล้วก็ประทับรอยพระบาทไว้ พระพุทธบาทนั้นจะ

มลีกัษณะทีส่ำาคญั ๓๒ ประการเป็นจกัร พทุธบาทเป็นสญัลกัษณ์ของการเคารพและสร้างอภนิหิารในปัจจุบนั 

ในกัมพูชาไม่พบว่ามีภาพวาดพุทธรูปที่เดินด้วยพระบาทเปล่าบนพื้น แต่พบว่าประทับยืนบนดอกบัวบาน

เมื่อย่างก้าว ผู้แต่งตั้งข้อสังเกตว่า พุทธบาทในกัมพูชา ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการบูชาและไม่ได้รับสถานภาพที่

สงูส่งเหมอืนอย่างประเทศไทย ทีป่ราสาทนครวดัมภีาพสลักเป็นภาพของพุทธบาทเล็กๆ น้อยกว่าหนึง่เมตร 

พระบฏที่กล่าวถึงพระพุทธบาท ที่เก่าแก่ที่สุด วัดได้ ๑.๙๕ เมตร ถูกวาดบนผ้าที่ทออย่างหยาบๆ โดยใช้สี

แดงวาดพระบฏ มีลายสัญลักษณ์ที่เป็นมงคล ๑๐๘ ประการที่เกี่ยวข้องกับพุทธองค์หรือการสร้างโลก ตรง

กลางจะเป็นจักรและส้นเท้าจะมีทวีปและมหาสมุทรทั้งสี่ พระบฏนี้จะมีนิ้วเท้าที่แสดงลายดอกกุหลาบที่

ทำาให้พระบฏกัมพูชาแตกต่างจากพุทธบาทของไทย

เหตุการณ์สำาคัญในพุทธประวัติ
 ผูแ้ต่งให้ทศันะเชงิวจิารณ์ว่าพทุธประวตันิัน้เต็มไปด้วยเร่ืองตำานานผสมกบัเร่ืองจริง พระบฏหลาย

ผืนถูกวาด ให้โยงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของพระองค์ทั้งในฉากเดี่ยวหรือฉากที่ผสมกัน เหมือน

อย่างจิตรกรรมฝาผนัง พระบฏเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับชีวิตของพุทธองค์ที่อธิบายด้วยผ้า ฉากตอนท่ีสำาคัญ

เกี่ยวกับพุทธองค์ถูกแสดงไว้ในผ้าพระบฏของกัมพูชา ได้แก่ กำาเนิด การย่างเจ็ดก้าว การออกอภิเนษกรมณ์ 

การทำาทุกรกิริยา นางสุชาดาถวายข้าวและบาตร มหาประชาบดีถวายสักการะ ชัยชนะเหนือพญามารและ

การตรสัรู ้พญานาคมจุลินท์ปกป้องพระพทุธองค์ พระพุทธองค์แสดงธรรมเทศนา พระพรหม และพระอนิทร์

เข้าเฝ้าพระพทุธองค์ แสดงธรรมเทศนาทีส่ารนาถ แสดงธรรมเทศนาทีเ่วฬวุนั เสดจ็ไปยงัเทวโลกชัน้ดาวดงึส์

และเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงส์ แสดงอภินิหารที่ป่าปาลิเลยยกะ เสด็จเยี่ยมพระราชบิดา เสด็จเมืองไว

ศาลี การประทุษร้ายพระองค์ของพระเทวทัต การถวายทานที่เมืองกบิลพัสดุ์ มหาปรินิพพานของพระพุทธ

องค์ การถวายพระเพลิงและการแจกพระธาตุ และตอนพิเศษอื่นๆ เช่น การทำากสิณโดยเอาซากศพเป็น

กรรมฐานและพิธีกรรมกฐิน

ตอนที่	๓	ว่าด้วยเวสสันดรชาดก
 ผู้แต่งกล่าวถึง เวสสันดรชาดก ว่าเป็นชาดกที่นิยมกันมากในกัมพูชาในชื่อว่า มหาเวสสันดรชาดก 

เรียกสั้นๆ ว่า มหาชาติ กล่าวกันว่า ชาดกนี้เป็นสุดยอดของวรรณกรรมพุทธศาสนาในกัมพูชาก็ว่าได้ ผู้แต่ง
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กล่าวถึงเวสสันดรชาดกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำาคัญซึ่งส่งผลให้เกิดภาพวาดเป็นจำานวนมากในวัดในเมืองพระ

ตะบอง มีเหตุการณ์จำานวน ๒๑ ตอนจากเวสสันดรชาดก ที่ถ่ายทอดผ่านผ้าพระบฏ ใช้ภาพวาด ๒ ภาพหรือ

มากกว่านั้น ต่อหนึ่งกัณฑ์ มหาชาติมักจะถูกวาดบนแผ่นพระบฏเล็กๆประมาณ ๑๓-๑๔ ภาพ ผ้าพระบฏที่

พิเศษมีอยู่ ๓ ชุด ซึ่งมีลักษณะเด่นและคล้ายคลึงกัน ชุดแรก พบที่วัดในเมืองพระตะบอง อยู่ในสภาพที่

สมบูรณ์ ชุดที่สอง พบที่กรุงพนมเปญ ชุดสุดท้ายเป็นภาพพระบฏ ที่มีเนื้อหากระจัดกระจายที่ไม่สัมพันธ์กัน

บทเทศนา ซ่ึงทัง้หมดนีเ้ป็นฝีมดืวาดของช่างคนเดยีวกนั นอกจากนี ้ผูแ้ต่งได้กล่าวถงึต้นฉบบัเวสสนัตรชาดก

ที่แปลโดยศาสตราจารย์ โคเวลล์และคณะ และต้นฉบับเวสสันตรชาดกของ โญก แถม โญก แถมนั้นเป็นนัก

ปราชญ์ที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา ได้เรียบเรียงเวสสันตรชาดกขึ้นใหม่เพื่อให้ชาวกัมพูชาอ่าน โดยแบ่งเนื้อหา

ออกเป็นหลายๆกณัฑ์ รวมท้ังสิน้ ๑๔ กณัฑ์ ตพีมิพ์โดยสถาบนัพทุธศาสนาของกมัพชูา กรงุพนมเปญ ต้นฉบบั

ของ โญก แถม มีเหตกุารณ์บางตอนท่ีไม่มใีนต้นฉบับของศาสตราจารย์โคเวลล์ เพราะผูแ้ต่งเน้นความกะทัดรดั 

จึงมีบางตอนขาดหายไปและไม่นับเข้าในกัณฑ์ 

 นอกจากนัน้ ในกมัพชูามต้ีนฉบับของพระเวสสนัดรชาดกฉบบัหนึง่ทีถ่กูค้นพบโดยนกับรูพาคดีชาว

ฝรั่งเศสในคราวที่ค้นต้นฉบับตัวเขียนในวัดหลายแห่งในกัมพูชาเพื่อจัดทำาข้อมูลวรรณคดีกัมพูชาที่จะแปล

เป็นภาษาฝรั่งเศส ต้นฉบับนี้ในกัณฑ์ที่ ๑-๓ กล่าวถึงเรื่องราวที่คล้ายกับเวสสันดรชาดกต้นฉบับของ โญก 

แถม แต่ตัวละครแตกต่างกันบ้างกัณฑ์ที่ ๔ กล่าวถึงอาณาจักร เทโวลงกา กัณฑ์ที่ ๕ เริ่มเรื่องการสวรรคต

ของพระเจ้าชาลี และมเหสี ตามด้วยการพรรณนาเรื่องวงศ์ของพระเจ้า ไสแหน เกามา และ วงศานุวงศ์ที่

ให้กำาเนิดกษัตริย์ ๑๖๐,๐๐๐ พระองค์ กัณฑ์ที่ ๖ ย้อนกลับไปยังกล่าวถึงวงศ์สุดท้ายของพระเจ้าเทโวลงกา 

กัณฑ์ที่ ๗ ว่าด้วยพระเจ้าชาลีท่ีหน่ึงสวรรคตแล้วไปเกิดเป็นเทพเป็นเวลาห้าร้อยล้านปีแล้วจุติลงมายังโลก

เป็นโอรสของพระนางมายา ได้แต่งงานกบัเจ้าหญงิพมิพาจนได้พระโอรสหนึง่พระองค์นามว่าราหลุ หลงัจาก

นัน้ก็ย้อนไปพรรณนาถงึลำาดับวงศ์ญาตขิองเจ้าชาล ีซึง่เกีย่วข้องกบัวงศ์ตระกลูของพระพทุธเจ้า ในเรือ่งอายุ

ของผ้าพระบฏ ผู้แต่งได้กล่าวว่า พระบฏที่เก่าแก่ที่สุดในเขมร มีอายุในราวศตวรรษที่ ๑๙ เป็นผ้า ๑๔ ชุด 

ที่ได้ตรวจชำาระและตีพิมพ์โดย ดูเปญ และ ฆิง ฮุก ฑี ในปี ค.ศ. ๑๙๘๑ อย่างไรก็ตาม ผ้าพระบฏทั้ง ๑๔ ชุด 

ไม่ได้กล่าวถึงกัณฑ์สุดท้ายที่พบอยู่ในต้นฉบับของ โญก แถม ซึ่งเป็นเรื่องของชาลีกฤษณา แต่เป็นเหตุการณ์

พิเศษที่ว่าด้วยการบูชาจุฬามณีเจดีย์ที่บรรจุพระเขี้ยวแก้ว เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเวสสันดร

ชาดก ซึ่งดูเปญ และ ฆิง ฮุก ฑี สันนิษฐานว่าภาพเหล่านี้เป็นตอนที่ช่างกัมพูชาคิดขึ้นเอง

 นอกจากนี ้ผู้แต่งยงักล่าวถึงประเพณีการเทศน์มหาชาตใินกมัพชูาว่า พระสงฆ์กัมพชูาจะเทศน์เรือ่ง

เวสสันดรชาดกในแต่ละกัณฑ์ ในวันออกพรรษาของแต่ละปี ทำาให้ผู้ฟังก็จะได้บุญกุศล พอเทศกาลเทศน์

มหาชาติของกัมพูชาเริ่มขึ้น พุทธศาสนิกชนผู้จิตศรัทธาก็มารวมตัวกันที่วัดแล้ว เจ้าอาวาสวัดจะแจ้งให้พระ

ลูกวัดเข้าวิหาร จากน้ันเสียงสวดสาธยายก็เริ่มข้ึนจนกระทั่งเที่ยงคืน การเทศน์จะดำาเนินต่อไปในวันต่อมา 

ถ้าหากว่ายงัไม่เสรจ็ ในพธีิกรรมอืน่เช่น พิธบีรรพชาอปุสมบท จะมปีระเพณสีวดสาธยายพระเวสสนัดรชาดก
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บางตอน โดยเลือกเอาเฉพาะตอนที่ทรงผนวชเป็นดาบสที่เขาวงกต จนถึงตอนที่เสด็จกลับพระนคร รวมทั้ง

ตอนขบขันของชูชก ผู้แต่งยำ้าให้เห็นว่า ยังมีเวสสันดรชาดกบางตอนที่ถูกลืมที่ปรากฏในแผ่นหินทรายที่เก็บ

ไว้ในพพิธิภณัฑแ์ห่งชาติ กรงุพนมเปญ เป็นสถาปัตยกรรมจากปราสาทนครวดั แผ่นหนิทรายนีก้ล่าวถงึเรือ่ง

ราวบางตอนในเวสสันดรชาดก เช่น ตอนบริจาคช้างทรงของกษัตริย์ ตอนการบริจาคบุตรธิดาให้กับชูชก 

และตอนการบริจาคพระเทวีให้แก่ท้าวสักกะ 

จุดเด่นจุดด้อยของหนังสือ
 หนงัสอืเล่มนีมี้จดุเด่นคอืการนำาเสนอประวัตคิวามเป็นมาต่างๆของพระบฏในบริบทของชาวกมัพชูา

และผู้แต่งแสดงให้เห็นว่า พระบฏของกัมพูชานั้นมีข้อแตกต่างจากพระบฏของไทยอย่างไร ในแต่ละบท

ผูแ้ต่งได้แทรกภาพพระบฏประกอบซึง่ถ่ายจากสถานทีจ่รงิจากการสำารวจทัว่กมัพชูาของผูแ้ต่ง ทำาให้หนงัสอื

มคีวามน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิง่ทีผู่อ่้านทีส่นใจในเรือ่งพุทธศลิป์ ผู้แต่งชีใ้ห้เหน็ว่าการวาดภาพพุทธประวติั

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวกัมพชูาและเรือ่งราวบางอย่างทีป่รากฏเฉพาะในผ้าพระบฏกมัพูชาเท่านัน้ ส่วนจุด

ด้อยของหนงัสอืเล่มนีอ้ยูท่ีก่ารขาดการนำาเสนอข้อมลูเชงิลึกทางวชิาการซ่ึงผู้แต่งไม่ได้ข้อมลูมากนกั อาจเป็น

เพราะว่า ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นไปท่ีผู้อ่านที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมากกว่าการนำาเสนอ

เชิงวิชาการและอีกจุดประสงค์หนึ่งที่ผู้แต่งต้องการเน้นก็คือต้องการเขียนหนังสือให้ชาวกัมพูชาหันมาให้

ความสนใจและศกึษาพทุธศลิป์ในผ้าพระบฏอนัเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การเรียบเรียงหนงัสอืจึงเป็นการนำา

เสนอแบบธรรมดา เน้นที่รูปภาพประกอบของหนังสือมากกว่าเนื้อหาสาระ

คุณค่าของหนังสือ
 หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประติมากรรม และหนังสือคู่มือด้านจิตรกรรมใน

กมัพชูา จดุเด่นอยูท่ีก่ารนำาเสนอภาพวาดพทุธประวติับนพ้ืนฐานของความเข้าใจชาวกมัพูชา ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีของการใช้ผ้าพระบฏในประเพณีต่างๆ เช่น งานศพ งานบรรพชาอุปสมบท งานฉลอง เป็นต้น ซึ่ง

ไม่ค่อยจะพบเหน็นกัในประเทศอ่ืนท่ีนับถือพทุธศาสนานกิายเถรวาทด้วยกนั นอกจากนีแ้ล้ว ยงัมอีกีประเดน็

หนึ่งที่น่าสนใจที่ผู้แต่งได้นำาเสนอ ได้แก่ ประติมากรรมของพระบฏของชาวกัมพูชานั้น จะเน้นให้พุทธรูป

มีหน้าตาคล้ายสตรีมากกว่าทีจะเป็นภาพวาดบุรุษที่น่าเคารพและศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งเป็นบริบทของชาวกัมพูชา

โดยเฉพาะ หนงัสอืเล่มนีท้ำาให้ผูอ่้านได้ทราบว่า ช่างวาดภาพกมัพชูานัน้ได้รับอทิธพิลมาจากช่างวาดของชาว

ไทยอยูไ่ม่น้อย ผูแ้ต่งช้ีให้เห็นว่า ประเดน็น้ีอาจเป็นเพราะว่า ประเทศไทยนัน้คร้ังหนึง่เคยมอีทิธพิลต่อกัมพชูา

ทั้งทางการเมืองสังคมและวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการเขียนเพ่ือเหตุผลหลายประการเช่น กระตุ้น

เตือนให้ชาวกัมพูชาได้ซาบซึ้งและอนุรักษ์พระบฏอันเป็นมรดกของชาวกัมพูชาไว้ และเป็นคู่มือนำาเที่ยวชม

พุทธศิลป์ของกัมพูชาสำาหรับชาวต่างประเทศ
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บทสรุป
 หนังสือเรื่องพระบฏในกัมพูชาเล่มน้ีเป็นหนังสือที่สำาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่อธิบายถึงประวัติ และ

ความเป็นมาของพระบฏในกัมพูชาได้ค่อนข้างละเอียด ผู้แต่งทั้งสองได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้เป็นเวลาหลายปี

จนสามารถนำาเสนอเรือ่งราวได้อย่างละเอียดและได้นำาเสนอพทุธศลิป์ในแบบฉบบัของชาวกมัพชูา พร้อมทัง้

เปรยีบเทยีบให้เห็นความแตกต่างระหว่างพระบฏของไทยและพระบฏของกมัพชูา ตลอดทัง้อทิธพิลของช่าง

ไทยที่มีต่อช่างกัมพูชาในการวาดภาพพระบฏ นอกจากนี้ผู้แต่งยังชี้ให้เห็นว่า พระบฏมีความสำาคัญเพียงใด 

ต่อชาวกัมพูชา เพราะว่าพระบฏถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ ในพิธีกรรมและประเพณีต่างๆ ในตอนท้ายผู้แต่งยังได้

วจิารณ์ถงึความเปลีย่นแปลงของการสร้างพระบฏในอดตีและในสมยัปัจจุบนั ซ่ึงปัจจบุนันัน้การสร้างพระบฏ

ไม่ใช่เรือ่งของสร้างสิง่ของถวายวดัด้วยจติศรทัธาแต่เป็นเร่ืองพาณชิย์เข้ามาแทนที ่ความน่าอ่านของหนงัสือ

เล่มนี้ อยู่ที่ผู้แต่งได้แทรกภาพพระบฏมากกว่า ๑๗๐ ภาพที่รวบรวมจากสถานที่ต่างๆทั่วกัมพูชาซึ่งมีความ

สวยงามและหาดูได้ยาก พร้อมทั้งตาราง คำาอฺธิบาย และดัชนีค้นศัพท์ประกอบ
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