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บทคัดย่ อ
ปราสาทขอมถูกสร้ างขึ้นตามความเชื่ อของศาสนาฮินดูที่วา่ เขาพระสุ เมรุ คือศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่ ง
ล้อมรอบด้วยนทีสีทนั ดรและวงแหวนทวีป โดยมีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลายโคจรล้อมรอบ ใน
ระบบโลกเป็ นศูนย์กลาง (Geocentric system) โดยสมมติให้ศูนย์กลางของกลุ่มปราสาทเป็ นแบบจาลองของเขา
สุ เมรุ ถูกล้อมรอบด้วยพื้นราบหรื อบาราย (สระน้ า) ซึ่ งเป็ นแบบจาลองของนทีสีทนั ดร และกาแพงปราสาทรู ป
สี่ เหลี่ยมมุฉากซึ่ งเป็ นแบบจาลองของวงแหวนทวีป ล้อมรอบอยู่หลายชั้น เนื่ องจากปราสาทขอมส่ วนใหญ่ถูก
สร้ างขึ้ น เพื่ อบู ช าดวงอาทิ ตย์ ดังนั้นวิศ วกรจึงสร้ างปราสาทให้วางตัวในแนวทิ ศตะวัน ออก-ตะวัน ตก โดย
พิจารณาจากตาแหน่งขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ในวันอีควิน็อกซ์ อย่างไรก็ตามแกนของโลกส่ าย (Precession) หนึ่ง
รอบใช้เวลา ๒๖,๐๐๐ ปี ตาแหน่งของจุดขั้วฟ้ าเหนื อและเส้นศูนย์สูตรฟ้ าในยุคที่สร้างปราสาทกับในยุคปั จจุบนั
จึงไม่ตรงกัน หากเราทราบค่ามุมที่เบี่ยงเบนไป เราจะสามารถคานวณหาอายุของปราสาทได้ ในการศึกษาครั้งนี้
ผูว้ ิจยั ท าการวัด มุ ม การวางตัวของปราสาทบัน ทายฉมาร์ ในจังหวัดบันเตี ย เมี ยนเจย ประเทศกัม พู ช า พบว่า
ปราสาทวางตัวทามุม -๔ องศา กับแนวเส้นศูนย์สูตรฟ้ า เมื่อแทนค่ามุมลงในซอฟต์แวร์ Starry Night Pro พบว่า
ปราสาทถูกสร้างขึ้นเมื่อ ๘๐๐ ปี ที่แล้ว ใกล้เคียงกับที่หลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้วา่ ปราสาทบันทายฉมาร์ ถูก
สร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ซึ่งครองราชย์ในช่วงปี พ.ศ. ๑๗๒๔ - ๑๗๖๒
ความเชื่ อเรื่องศู นย์ กลางของจักรวาล
ชาวขอมโบราณนับถือศาสนาฮินดูซ่ ึ งมี ความเชื่ อในระบบโลกเป็ นศูนย์กลางของจักรวาล (Geocentric
system) โดยมีเขาพระสุ เมรุ อยูท่ ี่ศูนย์กลางห้อมล้อมด้วยนทีสีทนั ดรมหาสมุทรและเขาสัตตบริ ภณ
ั ฑ์ โดยมีดวง
อาทิ ตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลายโคจรล้อมรอบ ดังรู ปที่ ๑ จึงได้สร้างศาสนสถานที่เป็ นกลุ่มปราสาท
จาลองแบบของเขาพระสุ เมรุ ที่ถูกล้อมรอบด้วยพื้นราบและบาราย (สระน้ า) ซึ่ งเป็ นแบบจาลองของนทีสีทนั ดร
และกาแพงปราสาทรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากซึ่ งเป็ นแบบจาลองของวงแหวนทวีป ล้อมรอบอยูห่ ลายชั้น
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ภาพที่ ๑ แบบจาลองของเขาพระสุ เมรุ
ทิศทางการวางตัวของปราสาท
ชาวขอมโบราณนับถื อกษัตริ ย ว์ ่าเป็ นสมมติ เทพที่ อวตารลงมาเกิ ดในร่ างของมนุ ษ ย์ เมื่ อสวรรคตจะ
กลับคืนสู่ สวรรค์ ขณะที่มีชีวิตอยูพ่ ระองค์จึงสร้างประสาทเพื่อบูชาเทพเจ้าและเป็ นสุ สานในการส่ งวิญญาณของ
พระองค์เอง ในบรรดาเทห์วตั ถุท้ งั หมด ดวงอาทิตย์มีอิทธิ พลต่อมนุ ษย์มากที่สุด เนื่ องจากเป็ นแหล่งกาเนิ ดของ
แสงสว่างและความอบอุ่นอันนามาซึ่ งความสมบูรณ์ของชีวติ และพืชพรรณธัญญาหาร ดังนั้นกษัตริ ยจ์ ึงให้ความ
เคารพต่อดวงอาทิตย์ กษัตริ ยข์ อมบางพระองค์จึงตั้งชื่ อเพื่อแสดงความสัมพันธ์กบั ดวงอาทิตย์ เช่น พระเจ้าสุ ริยชัยวรมันต์ที่ ๒ ผูส้ ร้างประสาทนครวัด โดยปราสาทดังกล่าวจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ตามแผนผังในภาพ
ที่ ๒ โดยเชื่อว่าพระองค์สวรรคตแล้ว จะเสด็จตามดวงอาทิตย์กลับสู่ สวรรค์

ภาพที่ ๒ ผังปราสาทนครวัด
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เนื่ องจากปราสาทขอมส่ วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาดวงอาทิตย์ วิศวกรจึงสร้ างปราสาทให้วางตัวใน
แนวทิศตะวันออก-ตะวันตก อย่างไรก็ตามการหาแนวทิศตะวันออก-ตะวันตกในยุคโบราณไม่ใช่เรื่ องง่าย เพราะ
แกนของโลกเอียงท ามุ ม ๒๓.๕ องศา ขณะที่ โคจรรอบดวงอาทิ ตย์ท าให้ตาแหน่ งของดวงอาทิ ตย์ในรอบปี
เปลี่ ยนแปลงไป อยู่ระหว่าง ๒๓ องศาเหนื อกับ ๒๓ องศาใต้ (Summer Solstice และ Winter Solstice) ดังนั้น
วิศ วกรจึ งกาหนดตาแหน่ งทิ ศตะวันออก-ทิ ศตะวันตก โดยการวัดตาแหน่ งของดวงอาทิ ตย์ในวันอี ควิน็อกซ์
(Equinox) เท่านั้น

ภาพที่ ๓ ตาแหน่งของดวงอาทิตย์ในรอบปี
แกนโลกส่ าย
แนวทิศตะวันออก-ตะวันตกตั้งฉากกับแนวทิศเหนือ-ใต้ ดังนั้นหากเราทราบตาแหน่งของดวงอาทิตย์ใน
วันอีควิน็อกซ์ เราจะสามารถระบุตาแหน่ งของขั้วฟ้ าเหนื อ (North Celestial Pole) ซึ่ งเป็ นตาแหน่ งที่แกนเหนื อ
ของโลกชี้ ข้ ึนไปในอวกาศได้ โดยปั จจุบนั ตาแหน่ งขั้วฟ้ าเหนื ออยูห่ ่ างจากดาวเหนื อ (Polaris) ประมาณ ๑ องศา
อย่างไรก็ ตามแกนหมุ น ของโลกส่ าย (Precession) ในอัตรา ๒๖,๐๐๐ ปี ต่ อรอบ ท าให้ เกิ ดการเปลี่ ย นแปลง
ตาแหน่งของขั้วฟ้ าเหนือ ดาวเหนือในอดีตและในปั จจุบนั จึงอาจไม่ใช่ดาวดวงเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อสี่ พนั
กว่าปี มาแล้ว แกนเหนื อของโลกชี้ ไปยังตาแหน่งของดาว Thuban ซึ่ งเป็ นดาวเหนือของชาวอียิปต์โบราณในยุค
นั้น
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ภาพที่ ๔ ตาแหน่งของขั้วฟ้ าเหนือและดาวเหนือในอดีต
การหาอายุของปราสาทด้ วยวิธีทางดาราศาสตร์
การวิจยั ครั้งนี้ ทาการศึกษาทิศทางการวางตัวของปราสาท ๒ แห่ ง คื อ ปราสาทบันทายฉมาร์ จังหวัด
บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา และปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย โดยตั้งสมมติฐานว่า
วิศวกรต้องการสร้างปราสาทให้วางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ตรงตามตาแหน่งของดวงอาทิตย์ในวัน
อีค วิน็อกซ์ ของยุคนั้น ดังนั้นถ้าเราทราบค่ามุ ม ทิ ศเหนื อของปราสาทว่าเบี่ยงเบนไปจากทิศเหนื อในปั จจุบนั
เท่าไร ก็จะสามารถคานวณย้อนกลับหาอายุของปราสาทได้ โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ตรวจวัดมุมของปราสาทบันทายฉมาร์ จานวน ๔ จุด ตามแผนผังในภาพที่ ๕ ได้ค่ามุมทิศเหนื อของ
ปราสาท ๓๕๕°, ๓๕๗°, ๓๕๗°, ๓๕๖° ตามลาดับ เฉลี่ยเป็ นมุม ๓๕๖.๒๕°

ภาพที่ ๕ แผนผังแสดงจุดเก็บข้อมูลในปราสาทบันทายฉมาร์
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๒. ตรวจวัดมุมของปราสาทสด๊กก๊อกธม จานวน ๔ จุด ตามแผนผังในภาพที่ ๖ ได้ค่ามุมทิศเหนื อของ
ปราสาท ๓๕๙°, ๓๖๐°, ๒๕๙°, ๑° ตามลาดับ เฉลี่ยเป็ นมุม ๒๕๙.๗๕°

ภาพที่ ๖ แผนผังแสดงจุดเก็บข้อมูลในปราสาทสด๊กก๊อกธม
๓. นาค่ามุมที่ได้จากการตรวจวัดปราสาทบันทายฉมาร์ ไปแทนค่าในโปรแกรม Starry Night Pro พบว่า
ค่ามุมทิศเหนื อปราสาทเบี่ยงเบนไปจากปั จจุบนั ๔° แสดงว่าปราสาทถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ๘๐๐ ปี ที่แล้ว ซึ่ง
ตรงกับหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้วา่ ปราสาทบันทายฉมาร์ ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ซึ่ง
ครองราชย์ในช่วงปี พ.ศ. ๑๗๒๔ - ๑๗๖๒
๔. นาค่ามุมที่ได้จากการตรวจวัดปราสาทสด๊กก๊อกธม ไปแทนค่าในโปรแกรม Starry Night Pro พบว่า
ค่ามุ มทิ ศเหนื อปราสาทมี ค่า ๒๕๙.๗๕° ใกล้เคียงกับทิศเหนื อในปั จจุบนั สันนิ ษฐานว่าที่ เป็ นเช่ นนี้ เนื่ องจาก
โครงสร้างปราสาทเดิ มพังหมดแล้ว แต่กรมศิลปากรได้ทาการบูรณะโดยประกอบปราสาทขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.
๒๕๓๘ - ๒๕๕๐
บทสรุ ป
การศึกษาทิ ศทางการวางตัวของปราสาทบันทายฉมาร์ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา และ
ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย โดยใช้สมมติฐานว่าวิศวกรต้องการสร้างประสาทให้วางตัว
ตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ให้ตรงตามตาแหน่งของดวงอาทิตย์ในวันอีควิน็อกซ์ของยุคนั้น พบว่าค่ามุมทิศ
เหนื อของปราสาทบัน ทายฉมาร์ เบี่ ย งเบนไปจากทิ ศเหนื อในปั จจุบ ัน ๔° แสดงว่าปราสาทถู ก สร้ างขึ้ น เมื่ อ
ประมาณ ๘๐๐ ปี ที่แล้ว ตรงกับหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้ วา่ ปราสาทบันทายฉมาร์ ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า
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ชัยวรมันที่ ๗ ซึ่ งครองราชย์ในช่ วงปี พ.ศ. ๑๗๒๔ - ๑๗๖๒ ส่ วนค่ามุ มทิ ศเหนื อปราสาทสด๊ กก๊ อกธมมี ค่ า
ใกล้เคียงกับปั จจุบนั สันนิ ษฐานว่าที่เป็ นเช่นนี้ เนื่ องจากโครงสร้างปราสาทเดิมพังหมดแล้ว แต่กรมศิลปากรได้
ทาการบูรณะโดยประกอบปราสาทขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๕๐

----------------------------------------------------------------------------------------
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