
 

 

 

ปราสาทหินพนมวนั......สร้างไม่เสร็จ 

จริงหรือ.......ตอนที่ 1 

ธเนศ วรีะศิริ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 
ตอนที ่1 

มีเร่ืองเล่าของชาวบ้านเก่ียวกับปราสาทหินพนมวนัว่าเกิดจากการแข่งขันกัน
ระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในการสร้างปราสาทหิน ผูเ้ขียนไดรั้บฟังมาก่อนหนา้น้ีบา้งแลว้ 
แต่มาพบเร่ืองเล่าท่ีขยายความชวนให้อ่านติดตามใน www.OKNation.net/blog/voranai จึงได้
ตดัตอนเน้ือหาบางส่วนมาเกร่ินน า เน้ือความมีวา่ 

"....เมื่อกาลคร้ังหน่ึง ท่ีผูช้ายกบัผูห้ญิงเร่ิมมีความบาดหมาง ไม่เขา้ใจและทะเลาะ
กนับ่อยคร้ัง ความรักเร่ิมห่างหาย เพราะเหตุดว้ยผูช้ายชอบวางอ านาจ ท าตวัเป็นเจา้นาย ถือว่า
ตวัมีร่างกายก าย  าและก าลงัท่ีแขง็แรงกวา่ 

เม่ืออดรนทนไม่ไหวหนกัเขา้ฝ่ายหญิง จึงประกาศขอประลองก าลงั ทา้ทายฝ่ายชาย
ดว้ยการแข่งขนัสร้าง "ปราสาทหิน" 
. 
ฝ่ายชายก็รับค าทา้ โดยสัญญาว่าถา้ฝ่ายชายพ่ายแพ ้ก็จะยอมเป็นเบ้ียล่างให้เหมือนววัเหมือน
ควาย แต่ถา้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายแพ ้กจ็ะตอ้งเป็นนางทาสประจ าบา้นไปตลอดกาล (ซ่ึงปกติกค็ลา้ย 
ๆ อยูแ่ลว้) 
. 
ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ถา้ฝ่ายใดสร้างปราสาทหินเสร็จก่อน ก็จะต้องส่งสัญญาณโดยปล่อยโคม
โลมขึน้สู่ท้องฟ้าให้อกีฝ่ายเห็น 
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. 
ฝ่ายหญิงกรู้็ตวัดีวา่ ศึกประลองกบัชายคร้ังน้ีใหญ่หลวงนกั จึงขอไปสร้างปราสาทในท่ีไกลบา้น 
โดยอา้งวา่ ถ้าผู้ชายอยู่ใกล้จะท าให้เสียเปรียบ เพราะจะได้ยนิค านินทาว่าร้าย ถากถางตลอดเวลา 
พาลท าให้เสียก าลงัใจ !!! 
. 
ฝ่ายหญิงจึงรวมตวักนัทั้งหมู่บา้นเดินทางไปยงัเมืองพมิาย แล้วกเ็ร่ิมสร้างปราสาทหินพมิายขึน้
อย่างใหญ่โต 
. 
ฝ่ายชายท่ีอยูใ่นหมู่บา้นกเ็ร่งสร้างปราสาทหินพนมวนัท่ีมีขนาดเลก็ เพราะไม่รู้จะสร้างใหญ่ไป
ท าไม ไม่ได้ตกลงเร่ืองขนาดเอาไว้น่ีหว่า เพียงยกแรกฝ่ายชายกเ็ป็นต่อหลายขุมเพราะผู้หญิงท า
อะไรคิดมาก ชอบคิดเล็กคิดน้อย ไม่ประมาณตัว ไม่ชอบวางแผน ปราสาทหินเลยออกมา
ใหญ่โต 
. 
ฝ่ายหญิงกล็ะเมียดละไมในการแกะสลกั ฝ่ายชายกส็ร้างไปถมไป ก่อไปจนถึงยอดก่อนแลว้กะ
วา่จะกลบัมาแกะสลกัทีหลงั 

ฝ่ายชายสร้างปราสาทหินพนมวันขึน้ไปถึงยอดอย่างรวดเร็วและแกะสลักบัวกลุ่ม
ยอดปราสาทให้สวยงามเป็นอนัดับแรก เพื่อประกาศศกัดาข่มขวญั ซ่ึงกไ็ดผ้ล ฝ่ายหญิงเห็นยอด
ปราสาทก่อข้ึนมาก็ให้ตกใจ เสียขวญักนัใหญ่ ก็ผูช้ายเขาร่วมมือร่วมใจกนั งานน้ีฝ่ายหญิงเรา
เสร็จแน่ ๆ 
. 
แต่ในหมู่ของสตรีกม็สีติปัญญาเป็นอาวุธทีส่ าคญั พวกเธอจึงปรึกษากนัวา่ เราพลาดมากนัแลว้ท่ี
ก่อปราสาทใหญ่จนเกินไป ฝ่ายชายอีกไม่ก่ีวนัก็คงจะสร้างเสร็จ จึงคิดออกอุบาย สร้างโครงไม้
ขึน้เป็นยอดปราสาท ห่อหุ้มด้วยผ้าขาว ท าให้ปราสาทหินพิมายมีสีขาวเด่น มองเห็นได้มาแต่
ไกล แลว้จึงใหป้ล่อยโคมลอยข้ึนทอ้งฟ้าในค ่าคืนนั้น รวมทั้งจัดงานเฉลมิฉลอง เต้นร าส่งเสียง
กนัเป็นทีส่นุกสนานเพือ่ให้ดูสมจริงสมจัง 
 



 

 

 
ฝ่ายชายเห็นโคมลอย กย็งัไม่ปักใจเช่ือ จึงส่งหนุ่มนอ้ยหนา้มลมาเป็นสปาย แอบไป

ดูว่าฝ่ายหญิงสร้างปราสาทเสร็จจริงแลว้หรือ ชายหนุ่มก็แอบล่องเรือข้ึนมา แล้วจึงถือโอกาส
แวะมาหาคนรักทีต้่องแยกจากกนั เพราะต่างต้องมาช่วยฝ่ายของตัวเองในการแข่งขนั !!! 

หนุ่มมาเจอสาวด้วยความคิดถึง หนัไปเห็นปราสาทขาวแต่ไกล กย็งัไม่เช่ือสนิทใจ 
แต่สาวเจา้ผูเ้ป็นดัง่แกว้ตาดวงใจ ก็พูดให้เช่ือสนิทใจว่า ปราสาทของฝ่ายหญิงสร้างเสร็จแลว้
จริง ๆ 

เม่ือความรักมนัยิ่งใหญ่กว่าการแข่งขนั หนุ่มนอ้ยจึงเดินทางกลบัมายงัหมู่บา้นแลว้
แจง้ข่าวกบัหัวหนา้ฝ่ายชายว่า ปราสาทฝ่ายหญิงสร้างเสร็จแล้วตามที่ให้สัญญาณโคมลอยทุก
ประการ 

หัวหน้าฝ่ายชายและทีมงานช่างผู้เข้มแข็ง กใ็ห้รันทด มือไม้อ่อนแรงลงเพราะพ่าย
แพ้ต่ออสิตรี จึงหันไปหาไหเหลา้"อุสาโท"มาด่ืมเพื่อยอ้มใจ ไหน ๆ กจ็ะกลายเป็นข้ีขา้ภรรยา
ตวัเองตามท่ีลัน่สัจจะวาจาไว ้ศกัด์ิศรีและความทรนงแห่งความเป็นชายหายไปจนส้ินแลว้ ฮือ ๆ 

บางคนก็ยงัคงแกะสลกัต่อ แต่ผูช้ายส่วนใหญ่ก็หยุดสร้างและไม่อยากจะแกะสลกั
ต่อไปอีกแลว้ บางคนก็เลยประชดด้วยการไปร้ือหินส่วนที่สร้างขึ้นไปแล้วลงมา ไหน ๆ ก็แพ้
แล้วน่ีหว่า 

หนุ่มนอ้ยก็พาเพื่อนหนุ่มทั้งหลายไปท่ีเมืองพิมาย เพื่อแจง้ข่าวการยอมแพ ้แต่เม่ือ
ไปถึง กพ็บวา่ฝ่ายหญิงกย็งัสร้างปราสาทไม่เสร็จ ในทีแรกกคิ็ดจะโกรธ แต่จะโกรธไปท าไม ใน
เมือ่คนทีเ่ขา"รัก"ต่างกต้็องมาตกระก าล าบาก ใชแ้รงงานเพื่อสร้างปราสาทขนาดใหญ่ แข่งขนั
ประลองเพียงเพื่อตอ้งการให้ชายรู้ส านึกว่า ควรจะให้เกยีรติ ดูแลทะนุถนอม เอาใจใส่พวกเธอ
บ้าง ซ่ึงกไ็ม่ใช่เร่ืองทีผู้่ชายไม่อยากจะท า แต่กค็งหลงลมืไปบ้าง หลงัจากได้อยู่กนิเป็นผัวเมียจน
เคยตัว 

ชายหนุ่มทั้งหลาย กเ็ลยตัดสินใจลงมือช่วยฝ่ายหญิงให้สร้างปราสาทหินพมิายจน
ส าเร็จสะเด็ดน ้า กลายเป็นปราสาทท่ีมีลวดลายแกะสลกัท่ีงดงาม  เป็นดั่งอนุสรณ์สถานแห่ง
ความรักและความเข้าใจทีก่ลบัคนืมาของหญิงและชาย 

 



 

 

 
ในขณะที่ปราสาทหินพนมวัน ทิ้งร้างและไม่สมบูรณ์ ดั่งอดีตของความขัดแย้ง

เพราะไม่เข้าใจกนั ซ่ึงจะไม่มีทางสมบูรณ์เลย หากทั้งสองฝ่ายไม่ยอมหนัหนา้เขา้หากนั ยอมได้
กค็วรยอม 

. 
ผู้ชายบ้านพนมวันจึงยอมรับ ไม่โกรธเคืองอุบายของฝ่ายหญิง ท่ีท าไปเพราะ

อยากจะสอนให้พวกเขาเป็นชายสมชาย และท่ีส าคญั  ความคิดถึงเมื่อยามต้องห่างไกลกันของ
ทั้งสองฝ่าย กไ็ด้ละลายความบาดหมางทีม่อียู่มลายหายไปจนส้ิน 

. 
เพราะเหตุหญิงชายต่างไดห้ยดุสร้างความไม่เขา้ใจกนัลงได ้ปราสาทหินพนมวันจึง

หยุดสร้างและไม่เคยสร้างต่อ นับแต่วนัที ่"ความรัก" ได้กลบัคนืมา.....สู่บ้านพนมวนัในคร้ังน้ัน
....!!! ” 

. น่ีเป็นเร่ืองเล่าสืบต่อกนัในหมู่ชาวบา้นว่าเหตุใดปราสาทหินพนมวนัจึงสร้างไม่
เสร็จ ต้องขอขอบคุณท่านผูเ้ขียนใน WWW.OKAnation.net/blog/voranai อีกคร้ังท่ีน าเร่ือง
พื้นบา้นมาเล่าไดอ้ย่างน่าฟัง ชวนใหมี้ผูส้นใจอยากเขา้ไปเยี่ยมชมปราสาทพนมวนัมากยิ่งข้ึน 
เป็นประโยชนต่์อการบูรณะและอนุรักษโ์บราณสถานต่อไป 

ปราสาทพนมวัน....ปราสาทหินพุทธศตวรรษที่ 18..........ค าว่า “ปราสาท” เป็น
ภาษาสันสกฤต หมายถึง  “อาคารท่ีมียอดซ้อนกันหลายชั้น” ส่ือถึงอาคารท่ีมีความหรูหรา
แตกต่างจากท่ีอยูอ่าศยัของสามญัชนทัว่ไป เพราะเป็นท่ีประทบัของกษตัริยแ์ละเทพเจา้เท่านั้น 
ปราสาทหินท่ีสร้างข้ึนยดึถือตามวฒันธรรมของอินเดียแต่โบราณ ท่ียกยอ่งกษตัริยแ์ละเทพเจา้
ในฐานะท่ีทรงเป็นผูย้ิ่งใหญ่ เช่ือว่ากษตัริยท์รงเป็นผูป้กครองแผ่นดิน แต่ส าหรับเทพเจ้า
โดยเฉพาะในศาสนาฮินดู ยิง่ไดรั้บการยกยอ่งใหมี้ความส าคญัมากข้ึนไปอีกหลายพนัเท่า เพราะ
เช่ือว่าพระองคท์รงยิ่งใหญ่กว่ากษตัริยท์ั้งปวง ทรงมีพลงัอ านาจมากท่ีสุด สรรพส่ิงในจกัรวาล
ลว้นเกิด ด ารงอยูแ่ละดบัไป ดว้ยพลงัการควบคุมของพระองคท์ั้งส้ิน ดงันั้นแมก้ษตัริยแ์ละเทพ
เจา้จะประทบัอยูใ่นอาคารท่ีเรียกว่า “ปราสาท” เช่นเดียวกนั แต่ปราสาทของเทพเจา้จะแตกต่าง
ออกไป ไม่ไดส้ร้างดว้ยไมอ้ยา่งปราสาทพระราชวงั แต่สร้างข้ึนอยา่งดีดว้ยวสัดุท่ีคงทน เช่น อิฐ 
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และหิน มีการสลกัลวดลายอย่างงดงาม เพื่อให้เหมาะสมกับผูท่ี้มีพระราชอ านาจสูงสุดใน
จกัรวาล......... (คดัมาจากหนงัสือ คู่มือท่องเท่ียว-เรียนรู้ : ปราสาทหิน พิมาย พนมรุ้ง เมืองต ่า 
ตาเมือน เขาพระวหิาร เรียบเรียงโดย ธวชัชยั องคว์ฒิุเวทย,์วไิลรัตน ์ยงัรอด) 

ปราสาทพนมวนั เป็นอาคารโบราณสถานแห่งหน่ึงท่ีสร้างข้ึนตามคติความเช่ือ
ดงักล่าว ปัจจุบนัอยูใ่นพื้นท่ีบา้นมะค่า ต.บา้นโพธ์ิ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ห่างจากตวัเมืองไป
ทาง จ.ขอนแก่นประมาณ 17 กม. นกัโบราณคดีพบว่าบริเวณท่ีตั้งปราสาทแต่เดิมเคยเป็นสุสาน
ฝังศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์  ต่อมาจึงสร้างปราสาทอิฐและปราสาทหินซ้อนทับ
ตามล าดบั สันนิษฐานว่าสร้างเป็นปราสาทหินในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 – 19 ปัจจุบนัเป็นท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อใหป้ระชาชนและนกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปกราบสักการะ 

เม่ือตน้ปี พ.ศ. 2551 ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสเขา้ไปท างานบางส่วนเก่ียวกบัปราสาทพนม
วนั จากการท่ีกรมศิลปากรมีวตัถุประสงค์จะบูรณะปราสาทประธานให้เต็มองค์ เพราะหิน
บริเวณยอดปรางค์หลุดร่วงลงมาเกือบหมด ซ่ึงก่อนหน้าน้ีไดมี้การบูรณะในส่วนอ่ืนมาเป็น
ล าดับ แนวทางในการบูรณะท่ีผ่านมาใช้วิธีการก าหนดต าแหน่งหินท่ีอยู่ในสภาพโยเ้ยเ้สีย
รูปทรง บนัทึกลงในแบบแปลน จากนั้นท าการร้ือหินออกแลว้จดัวางใหม่ ส าหรับหินส่วนท่ีร่วง
ลงมาก่อนท าการบนัทึกนั้นจะวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมและโบราณคดีตามแต่ละยคุสมยั
ท่ีมีความน่าจะเป็นมากท่ีสุดแลว้จดัวางประกอบหินตามท่ีวเิคราะห์ได ้

ปัจจุบนัการบูรณะปราสาทพนมวนัยงัคงขาดส่วนท่ีเป็นยอดปรางคป์ระธาน(รูปท่ี1)
และระเบียงคดโดยรอบ จากค าบอกเล่าของนายช่างและผูเ้ช่ียวชาญกรมศิลปากรท าใหท้ราบว่า
หินส่วนบนยอดปรางค์ประธานท่ีขาดหายไปนั้นเป็นส่วนท่ีหลุดร่วงลงมาก่อนมีการบนัทึก 
และหินส่วนใหญ่ท่ีหลุดร่วงลงมากสู็ญหายไปมากแลว้ ไม่สามารถน ามาประกอบเป็นรูปทรงท่ี
สมบูรณ์ได ้ปัจจุบนัหินทั้งหมดท่ีร่วงลงมาถูกขนยา้ยไปวางไวบ้นพื้นท่ีโล่งดา้นนอกปราสาท 
ผูรู้้หลายท่านสันนิษฐานวา่ปราสาทพนมวนัสร้างไม่เสร็จมาแต่แรกแลว้ 

 
 



 

 

 
 

                                    
รูปท่ี 1 ปราสาทประธานและมณฑป ของปราสาทพนมวนั ต.มะค่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา หิน
ส่วนบนของปราสาทประธานร่วงหล่นลงก่อนท่ีจะมีการบนัทึกต าแหน่งหินไว ้

 
 
 

หนา้ท่ีท่ีผูเ้ขียนตอ้งท าก็คือ ศึกษาว่าหากจัดวางหินเต็มถึงยอดปรางค์โดยสมบูรณ์
แล้วฐานรากเดิมที่มีอยู่จะรับน ้าหนักได้หรือไม่ และ ปราสาทประธานแบบเต็มองค์ควรมี
รูปทรงแบบใด โดยพิจารณาจากหินเท่าท่ีมีอยู่และรูปทรงของปราสาทประธานท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนั 

ล าพงังานแรกท่ีตอ้งท าการวิเคราะห์ ‘ฐานรากเดิมว่ารับน ้าหนักได้หรือไม่’ นั้นกค็ง
จะเป็นงานท่ีพอท าไดเ้พราะเป็นงานทางดา้นวิศวกรรมท่ีคุน้เคยอยู่ แต่ก็คงไม่ใช่งานง่ายเสีย
ทีเดียว ไม่ใช่เร่ืองธรรมดา...เป็นแน่!... เพราะฐานรากท่ีว่าน้ีเป็นฐานรากในอดีตท่ีคนสมัย
เกือบ 1000 ปีท่ีแลว้ท าไว ้ประกอบกบัการจะวิเคราะห์น ้ าหนกัลงฐานรากไดจ้  าเป็นตอ้งทราบ
ปริมาณหินทั้งหมดท่ีจะน ามาวางซ้อนทบัด้านบน...ซ่ึงนั่นก็คืองานส่วนท่ีสองท่ีตอ้งท าคือ 
วเิคราะห์ ‘รูปแบบปราสาทประธานแบบเต็มองค์’....จะวิเคราะห์ได้ยงัไง?... ของเดิมกส็ร้างไม่ 
 



 

 

 
เสร็จแต่ต้นแล้ว... รูปแบบเดิมกไ็ม่มี...แถมยงัเป็นรูปทรง 3 มิติ......ต่อจ๊ิกซอว์(jigsaw)ยงัง่ายกว่า
..มีรูปให้ดูด้วย..(คิดในใจ)... ... 

ผูเ้ขียนคิดแลว้เห็นท่าจะไปไม่รอด เลยตั้งใจไม่รับท า.....กลวัๆ...กลา้ๆ..อยูพ่กัใหญ่ 
แต่ดว้ยก าลงัใจจากเจา้หน้าท่ีกรมศิลปากรหลายท่านว่า.....ลองท าดูเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้
ศึกษาเชิงลึกต่อไปในอนาคต...สุดทา้ยจึงตดัสินใจท า...เร่ืองท่ีจะเล่าในท่ีน้ีคือเร่ืองวิเคราะห์
รูปแบบปรางคป์ระธานท่ีกล่วถึงน่ีเองท่ีผูเ้ขียนมีความรู้สึกว่าท าดว้ยความยากล าบาก จดัเป็น
งานหินๆสมช่ือจริงๆ... แต่ยงันบัว่าโชคดีท่ีไดข้อ้สันนิษฐานเก่ียวกบัแนวคิดของคนสมยัก่อน
โดยบงัเอิญ เป็นเร่ืองฟลุ๊คๆ..ท่ีท าใหง้านแลว้เสร็จได ้

เร่ิมต้นศึกษา 
เร่ิมตน้ดว้ยการเดินส ารวจลกัษณะหินท่ีกองอยูด่า้นนอกปราสาท สนใจเฉพาะหินท่ี

เจา้หนา้ท่ีกรมศิลปากรบอกว่าเป็นส่วนท่ีหล่นลงมาและอยูใ่กลป้ราสาทประธานมากท่ีสุด ซ่ึงมี
อยูป่ระมาณ 190 กอ้น และมีการทดลองประกอบไวบ้างส่วน(รูปท่ี 2) แต่ไม่เป็นท่ียนืยนัแน่ชดั
ว่าจดัวางไดถู้กตอ้งตามจริงหรือไม่ ท่ีแน่ๆคือตอ้งศึกษาการจดัวางใหม่หมด....เดินส ารวจวนั
แรกๆแทบไม่ได้อะไรเลยเพราะหินมีหน้าตาคล้ายกันหมด แถมหินแต่ละก้อนยงัมีขนาด
แตกต่างกนั หินท่ีพอมีลวดลายอยูบ่า้งก็พอจะบอกไดแ้ต่เพียงว่านัน่เป็นเพราะมนุษยส์กดัหรือ
ตบแต่งให้เป็นลวดลาย.....หากหินมีลวดลายเม่ือน ามาต่อกนัแลว้ปรากฎเป็นรูปร่างใดรูปร่าง
หน่ึงกค็งจะง่ายข้ึนเยอะ แต่เอาเขา้จริงแลว้หินท่ีมีลวดลายกลบัมีใหพ้บเห็นนอ้ยมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                       

                   
 
รูปท่ี 2 กลุ่มหินหน่ึงใน 5 กลุ่มท่ีมีการทดลองประกอบไวแ้ต่เดิม เห็นตอนแรกจ าแนกอะไรไม่
ออก ทราบแต่เพียงวา่หินบางกอ้นเอามาหนุนไวเ้ท่านั้น 
 
 

คุณลุงผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองหินของกรมศิลปากร(ลุงวิเชียร อริยะเดช) ไดอ้ธิบายวิธีการดู
หินจากประสบการณ์ว่าตอ้งดูจากร่องรอยการกดทบัของหินและผิวหินท่ีมีรอยสกดัจากภูเขา
ประกอบกนั จึงจะท าใหท้ราบวา่หินกอ้นใดควรต่อกบัหินกอ้นใด แต่ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยแมแ้ต่ลุง
ผูเ้ช่ียวชาญเองก็บอกว่าคงต้องใช้เวลานานเพราะหินส่วนใหญ่สูญหายไปท าให้ยากท่ีจะ
วเิคราะห์รูปแบบท่ีชดัเจนได ้

......ผา่นเวลาไปนานเกือบหน่ึงเดือน(จากตน้เดือนมกราคม พ.ศ. 2551) ยงัไม่ทราบ
ว่าจะเร่ิมตน้ยงัไง แต่ส่ิงหน่ึงท่ีแวบข้ึนในความคิดช่วงหน่ึงก็คือค าบอกเล่าท่ีว่า “ปราสาทหิน
พนมวัน....สร้างไม่เสร็จ”....สร้างไม่เสร็จจริงหรือ(ผูเ้ขียนคิด).... ค  าว่าสร้างไม่เสร็จคือ
อย่างไร?...เป็นไปไดห้รือไม่ค าว่า ‘สร้างไม่เสร็จ’ อาจไม่ไดห้มายถึงงานตั้งเรียงหินไม่เสร็จ 
อาจตั้งหินเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ทนัไดต้บแต่งลวดลายหรือท่ีเรียกกนัวา่ ‘โกลนหิน’ ใหเ้สร็จ 



 

 

 
สมบูรณ์หรือเปล่า การท่ีไม่ไดแ้ต่งลวดลายให้แลว้เสร็จอาจดว้ยเหตุท่ีมีการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองหรือเหตุอ่ืนท่ีท าให้ตอ้งหยุดชะงกัเสียกลางคนัก็เป็นได้ หากเป็นเช่นสันนิษฐานน้ี
จะตอ้งมีร่องรอยหินบริเวณส่วนบนสุดของปรางคป์ระธานหลงเหลือให้พบเห็นอยู่บา้ง.....ถา้
โชคดี 

...นบัว่าโชคดีจริงๆ ส่วนบนสุดของปราสาทประธานยงัคงมีอยู่ และมีอยูค่รบถว้น
เสียดว้ย (รูปท่ี 3) จึงท าใหม้ัน่ใจว่างานก่อสร้างปราสาทประธานนั้นก่อตั้งหินเสร็จสมบูรณ์แต่
ยงัไม่ไดโ้กลนหินตบแต่งใหมี้ลวดลายสวยงามเหมือนปราสาทอ่ืน จากหลกัฐานทางโบราณคดี
การก่อสร้างเทวาลยัหรือศาสนสถานในแถบท่ีราบสูงโคราชนั้นน่าจะเร่ิมมีเร่ือยมานบัแต่พระ
ญาติของพระเจา้ยโสวรมนัท่ี 1(พ.ศ.1432 – 1443) ไดม้าตั้งถ่ินฐานท่ีอยูลุ่่มน ้ ามูล มีการคน้พบ
ศิลาจารึกกล่าวถึงการสร้างปราสาทหินพิมาย การสร้างปราสาทพนมวนั แต่ไม่ปรากฏสาเหตุว่า
เป็นเพราะเหตุใดจึงไม่ไดต้บแต่งใหแ้ลว้เสร็จ 

 

                                                        
 

รูปท่ี 3 บวัยอดเป็นส่วนท่ีอยูบ่นสุดของปราสาทประธาน ท าจากหินใหญ่ 4 กอ้น เม่ือน ามา
ประกบกนัแลว้มีลกัษณะดงัรูป 
 



 

 

 
จ าแนกกลุ่มหิน 

ในช่วงแรกของการศึกษามีความเห็นว่ารูปแบบของปราสาทประธานน่าจะข้ึนอยู่
กบัยคุสมยัท่ีท าการก่อสร้าง รูปแบบปราสาทประธานแต่ละยคุสมยัจะมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั
ออกไป หากทราบแน่ชัดว่าอยู่ในยุคใดแล้วน ารูปแบบของปราสาทประธานในยุคนั้นมา
พิจารณาประกอบกบัลกัษณะหินท่ีมีอยูก่น่็าจะสรุปแนวทางการจดัวางหินได ้แต่จนแลว้จนรอด
ก็ไม่สามารถระบุให้แน่ชัดลงไปไดว้่ารูปแบบใดคือตน้แบบของปราสาทพนมวนั เน่ืองจาก
ลกัษณะของหินท่ีมีอยูไ่ม่สอดคลอ้ง(มีเหมือนกนับา้งในบางส่วนเท่านั้น) ส่ิงท่ีพอท าไดก้คื็อวดั
ขนาดความกวา้งของขอบเขตหินท่ีบูรณะไวค้ร้ังก่อน ซ่ึงมีขอ้มูลยนืยนัว่าส่วนท่ีบูรณะนั้นเป็น
ส่วนท่ีไม่ไดล้ม้ลงมา เป็นส่วนท่ีจดัวางมาแต่ตน้อยู่แลว้เพียงแต่ผ่านการบูรณะใหม่ให้อยู่ใน
สภาพตั้งตรงไม่โยเ้ยเ้ท่านั้น 

ในระยะแรกจึงท าไดเ้พียงศึกษาหินท่ีแบ่งแยกเป็นกลุ่มๆ(ของเดิม) วดัความหนา
ของหินแต่ละกอ้นและของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งวดัขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลางของฐานบวัยอดไว ้

การแบ่งแยกหินเป็นกลุ่มๆนั้นกรมศิลปากรไดจ้ดัท าไวแ้ต่ตน้โดยผูเ้ช่ียวชาญเร่ือง
ปราสาทหินและไดจ้ดัแบ่งไวเ้ป็น 5 กลุ่ม ผูเ้ขียนในฐานะผูม้าใหม่จึงใชข้อ้มูลของผูเ้ช่ียวชาญ
นั้นมาศึกษาและพิจารณา พบว่าการจ าแนกหินเป็น 5 กลุ่ม น่าจะอาศยัความรู้เก่ียวกับยอด
ปราสาทประธานท่ีโดยทัว่ไปจะสร้างตามความเช่ือในศาสนาฮินดูซ่ึงมกัจะเป็นจ านวนเลข
ค่ี และแต่ละกลุ่มหินจะมีหินส่วนท่ีเรียกวา่ฐานและส่วนหลงัคาอยู ่ประกอบกบัความรู้เร่ือง ‘ยอ่
เกจ็’ (รูปท่ี4และรูปท่ี 5)ของปราสาทประธานในแต่ละแห่ง ท าใหย้อมรับว่าหินท่ีจดัไว ้5 กลุ่มมี
เหตุผลท่ีถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ 



 

 

 
 

                                
 
รูปท่ี 4 บริเวณมุมของปราสาทประธานท่ีหยกัเป็นเหล่ียมหลายเหล่ียมเช่นน้ีเรียกวา่ ‘ยอ่
เกจ็’ แนวเส้นยาวในรูปเรียกวา่มุมประธาน 
 

                              
รูปท่ี 5 มุมของปราสาทประธานทั้งส่ีมุมหยกัเป็นมุมเกจ็ หรือ ‘ยอ่เกจ็’ จ านวน 5 หยกัในแต่ละ
มุม 



 

 

 
แต่ยงัไม่มีขอ้สรุปว่าขนาดความกวา้งยาวของแต่ละกลุ่มหินควรเป็นเท่าใดเพราะ

หินส่วนใหญ่สูญหายไป การจัดวางเรียงซ้อนกันของกลุ่มหินทั้ งหมดต้องสอดคล้องและ
เหมาะสม และเม่ือวางหินถึงยอดบนแลว้ตอ้งสามารถน าบวัยอดมาวางไดอ้ย่างมัน่คง และเม่ือ
มองจากภายนอกควรเห็นยอดปรางคมี์ลกัษณะเป็นพุ่ม 

ความเขา้เร่ือง’ยอดปรางค์ต้องมลีกัษณะเป็นพุ่ม’เช่นวา่นั้นท าใหห้ลงทางคิดไปไกล 
แต่ก็ท าให้ไดศึ้กษาหาความรู้ในศาสตร์ท่ีไม่เคยไดเ้รียนรู้มา ไดเ้ดินทางไปดูปราสาทประธาน
ในท่ีต่างๆ ไดแ้ก่ ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต ่า ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทพิมาย ไดรู้้จกั
ช่ือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวเน่ืองกบัปราสาท เช่น ระเบียงคต บาราย อโรคยาศาล ธรรมศาลา 
บัวยอด เสานางเรียง เรือนธาตุ กลีบขนุน เป็นต้น  และกลีบขนุน(รูปท่ี6) น่ีเองท่ีผูเ้ขียนมี
ความเห็นว่าการท่ีมองเห็นส่วนบนของยอดปรางค์ปราสาทเป็นพุ่มคลา้ยกบั parabola หรือ
เกือบจะคลา้ย circular paraboloid ไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัขนาดและความโคง้ของกลีบขนุนน่ีเอง 
                                                                                     

                                    



 

 

 
รูปท่ี 6 แสดงกลีบขนุนท่ีปราสาทส่วนใหญ่จะมีวางไวท่ี้ชั้นหลงัคาของแต่ละกลุ่มหิน (ภาพน้ี
เป็นแบบจ าลองท่ีท าดว้ยโฟม เดิมทีตั้งใจน ามาแสดงในตอนทา้ย)  

พยายามเทียบเคียงรูปแบบปราสาทต่างๆว่ามีท่ีใดท่ีจดัเป็นตน้แบบของปราสาท
พนมวนัไดบ้า้ง จนทา้ยท่ีสุดกไ็ม่พบส่วนท่ีสอดคลอ้งหรือเป็นรูปแบบท่ีตรงกนัชดัเจน เขา้ใจว่า
การก่อสร้างแต่ละท่ีแมจ้ะมีลกัษณะเป็นปราสาทคลา้ยกนัแต่มีความแตกต่างในรายละเอียดกนั
มาก แมแ้ต่ปราสาทพิมายท่ีอยูใ่กลสุ้ดน่าจะเป็นตน้แบบไดก้มี็ความแตกต่างอยูม่าก เช่น ความ
สูง ชั้นเรือนธาตุ และท่ีเห็นวา่แตกต่างแน่ชดัคือ จ  านวนยอ่เกจ็ของปราสาทพิมายเป็น 7 หยกั แต่
ปราสาทพนมวนัเป็นมุมเกจ็ 5 หยกั 

ดงัท่ีกล่าวมาการเทียบเคียงกบัปราสาทอ่ืนนบัว่ามีระโยชน์ แต่กท็  าให้หลงทางไป
ไกลพอสมควร กว่าจะเฉลียวใจว่าหลงทางเวลากผ็่านไปเกือบๆ 3 เดือนแลว้ ราวๆปลายเดือน
มีนาคม2551 จึงเร่ิมเห็นแนวทางข้ึนมาบา้งว่าควรท าอย่างไรจึงจะวิเคราะห์รูปแบบปราสาท
ประธานได ้
ข้อมูลหิน 5 กลุ่ม 
รายละเอียดของหิน 5 กลุ่มมีดงัน้ี 
· กลุ่มหินท่ี 1 มีหินทั้งหมด 41 กอ้น และแบ่งออกเป็น 3 ชั้นหินยอ่ย 
· กลุ่มหินท่ี 2 มีหินทั้งหมด 37 กอ้น แบ่งเป็น 4 ชั้นหินยอ่ย 
· กลุ่มหินท่ี 3 มีหินทั้งหมด 50 กอ้น แบ่งเป็น 4 ชั้นหินยอ่ย 
· กลุ่มหินท่ี 4 มีหินทั้งหมด 45 กอ้น แบ่งเป็น 4 ชั้นหินยอ่ย 
· กลุ่มหินท่ี 5 มีหินทั้งหมด 17 กอ้น แบ่งเป็น 3 ชั้นหินยอ่ย 

หินยอดปราสาทประธานทั้งหมด 18 ชั้น ความสูงรวม 8.80 ม. (รูปท่ี7) ตอ้งน าหิน
เหล่าน้ีมาเรียงซอ้นต่อจากท่ีบูรณะไวค้ร้ังก่อน 

วดัขนาดความกวา้งขอบในดา้นบนปราสาทประธานในปัจจุบนั(ท่ีบูรณะคา้งไว้
ก่อนหนา้น้ี)ซ่ึงเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัสไดเ้ท่ากบั 3.00 x 3.00 ม. (รูปท่ี 8) ตอ้งน าหินทั้ง18 ชั้นมาเรียง
ซอ้นต่อดา้นบนจากต าแหน่งน้ีข้ึนไปใหมี้รูปทรงคลา้ยปิระมิด โดยหินชั้นบนสุดควรต่อจากทุก
ดา้นมาชนกนัหรือเกือบชนกนัและตอ้งมีเสถียรภาพและความมัน่คงเพียงพอท่ีจะน าบวัยอดมา 



 

 

 
วางซ้อนทับได้อีกโดยไม่พังลงมา  บัวยอดท่ีจะน ามาวาง มีฐานเป็นวงกลมเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 2.20 ม.(จากการตรวจวดั) ดงันั้นพื้นท่ีหินส่วนท่ีจะรองรับบวัยอดตอ้งมีความกวา้ง
เพียงพอ และเม่ือตรวจร่องรอยวางซอ้นทบัในอดีตต าแหน่งของฝุ่ นหินควรสอดคลอ้งกนัดว้ย 
 

                                            
 
รูปท่ี 7 จ านวนหิน 5 กลุ่ม ท่ีตอ้งน ามาจดัวางซอ้นลงบนปราสาทประธานท่ีบูรณะไวเ้ดิม 
 

                          
รูปท่ี 8 หินส่วนบนท่ีบูรณะไวเ้ดิมรอการบูรณะต่อ ตอ้งวิเคราะห์วา่หิน 5 กลุ่มท่ีจดัวางไวน้อกปราสาทจะ
น ามาวางต่อจากส่วนน้ีในรูปแบบใด ขอบดา้นในเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัสวดัขนาดได ้3.00 x 3.00 เมตร 



 

 

 
พบแนวทางโดยบังเอญิ 

.....ดว้ยไม่มีความรู้เร่ืองปราสาทหินมาก่อน การวิเคราะห์รูปทรงปราสาทจึงใชว้ิธี
เปรียบเทียบรูปทรงกบัปราสาทประธานในท่ีอ่ืนๆเพราะเห็นว่าน่าจะเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
แต่ผา่นเวลาไปเน่ินนานแลว้กย็งัไม่สามารถระบุรูปทรงท่ีแน่นอนได.้...ไม่รู้จะท าอยา่งไรดี....แต่
ละวนัได้แต่เดินดูกองหินหรือไม่ก็เดินวนไปวนมารอบปราสาท......หมดก าลงัใจเอามากๆ
ทีเดียว 

......อยูม่าวนัหน่ึง....ขณะนัง่คิดเพลินๆอยูน่อกปราสาท...เหลือบมองไปท่ีปราสาท
ประธาน.....มีความคิดหน่ึงแวบข้ึนมาว่า.....เอ!...หรือเราจะหลงทางเสียแลว้...การท่ีพยายาม
เทียบเคียงรูปทรงของปราสาทประธานใหเ้หมือนท่ีนัน่....ใหเ้หมือนท่ีน่ี....โดยคิดว่าตอ้งเป็นไป
ตามยุคสมยัของการก่อสร้างเสมอไปนั้น...อาจไม่ถูกตอ้งเสียทั้งหมด....เน่ืองจากความคิดแบบ
นั้นเป็นการยึดถือแต่แนวทางดา้นสถาปัตยกรรมและโบราณคดีแต่เพียงอย่างเดียว......ไม่ได้
ค  านึงถึงหลกัทางวิศวกรรมด้วยเลย....อนัท่ีจริงการจะตั้งหินเรียงซ้อนกนัข้ึนไปจนถึงยอด
บนสุดไดน้ั้นจะอยา่งไรเสียตอ้งใชห้ลกัทางวิศวกรรมดว้ย.....มิฉะนั้นคงตั้งหินไม่ได.้....ตอ้งลม้
พงัลงมาก่อนสร้างเสร็จแน่ๆ.... 

ความคิดเพียงแวบเดียวน้ีเป็นจุดเปล่ียนแนวคิดท่ีผ่านมาโดยส้ินเชิง ตั้งใจทนัทีว่าจะ
ไม่สนใจรูปร่างภายนอกแลว้ แต่จะใหค้วามสนใจกบัรูปร่างภายใน นัน่คือศึกษาลกัษณะการจดั
วางหินเหล่ือมซอ้นกนั ท าอยา่งไรใหหิ้นมาต่อชนกนัท่ีดา้นบน มีสภาพมัน่คงแขง็แรงรองรับบวั
ยอดได ้สรุปแนวคิดวา่ 

 
· รูปทรงดา้นในถูกก าหนดข้ึนจากหลกัทางวิศวกรรม 
· รูปทรงภายนอกเป็นงานสถาปัตยกรรมและโบราณคดี 
โปรดติดตามตอนที ่2 ในคอนกรีตสารฉบับต่อไปนะครับ ... 
 
 

 


