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ตอนที ่2 

นบั จากนั้นไดเ้ร่ิมศึกษารูปทรงดา้นในของปราสาท ลกัษณะการวางซ้อนของหิน 
การปาดมุมหิน และพื้นผิวท่ีปรากฏของหินแต่ละกอ้นเท่าท่ีมีอยู่ดา้นใน(แหงนมองดา้นในจะ
เห็น ลกัษณะการเรียงซอ้นของหิน)....ความเห็นเบ้ืองตน้การจะวางหินซอ้นกนัจากส่ี ดา้นใหม้า
ต่อชนกนัท่ีบนสุดคลา้ยรูปทรงของปิระมิดนั้น จะตอ้งวางหินใหเ้หล่ือมเป็นลกัษณะ Corbel 

เ น่ื อ งจ า ก หิน ท่ี จ ะน า ม า ว า ง มี  5 ก ลุ่ม  นับร วมได้  18 ชั้ น ย่ อ ย  ค ว าม สู ง
รวม 8.80 ม. หากน ามาวางซอ้นเหล่ือมกนัและต่อชนพอดีท่ีดา้นบนจะเป็นดงัรูปท่ี 9 และวดัมุม
ท่ีฐานได ้80.33๐ ....เม่ือวางหินเหล่ือมกนักค็วรตอ้งมีการปาดมุมใหดู้สวยงาม.......คนสมยัก่อน
เขาปาดมุมหินไวห้รือไม่?......เม่ือส ารวจหินท่ีวางอยูน่อกปราสาทอีกรอบ พบหินท่ีปาดเป็นมุม
จริงๆ แต่วดัมุมได ้71.57๐ ดงัรูปท่ี 10 



 

 

 
                                                          

  
รูปที ่9 เมือ่น าหินทั้ง 5 กลุ่มมาวางเรียงซ้อนกนัแต่ละช้ัน ให้ปลายบนต่อชนกนัพอดี วดัมุมเฉียง
จากแนวราบได้ 80.33๐ 



 

 

 

 

                         

 
                             รูปที ่10 ขอบในของหินปาดเป็นมุมวดัได้ 71.57๐ จากแนวราบ 

 

ตัวเลขฟีบอนาชี(Fibonacci Numbers) 
มุมปาดเฉียงท่ีตรวจวดัไดจ้ากหินจริงดงัรูปท่ี 10 แตกต่างจากมุมท่ีไดจ้ากการวาง

หินเหล่ือมกนัในรูปท่ี 9 มาก ดงันั้นการวางซ้อนของหินตอ้งไม่เป็นแบบรูปท่ี 9 ตอ้งวางหิน
เหล่ือมเป็นมุม 71.57๐ ตามมุมปาดเฉียงท่ีพบ แต่เม่ือลองวางหินเหล่ือมกนัเป็นมุม 71.57๐ (รูป
ท่ี 11)ตามท่ีคิด กลบัพบว่าหินชนกนัเม่ือวางซ้อนสูงเพียง 4.50 ม.เท่านั้นดงันั้นแสดงว่ายงัคงมี
ขอ้มูลอ่ืนอีกท่ีตอ้งน ามาพิจารณาประกอบ คงไม่ใช่เป็นเพียงวางซ้อนแบบ corbel แบบเดียว
เท่านั้น 



 

 

 

                                                  
รูปที ่11 วางหินเหลือ่มกนัเป็นมุม 71.57๐ จากแนวราบ ปรากฏว่าหินด้านบนชนกนัเมือ่มคีวาม
สูงเพยีง 4.50 เมตรเท่าน้ัน เหลอืหินทีย่งัไม่ได้วางอกีหลายช้ัน จึงยงัไม่ถูกต้อง 
 

ลองส ารวจหินอีกคร้ังจึงพบว่า มีหินชั้นยอ่ยบางส่วนแสดงหลกัฐานการปาดหินไว้
เพียงคร่ึงหน่ึงของความหนาดงัแสดงในรูปท่ี 12 ชั้นหินท่ีปาดเฉียงเพียงคร่ึงความหนาน้ีเม่ือ
น ามาต่อกบัชั้นหินท่ีปาดเฉียงเตม็ความหนาจะต่อกนัไดส้นิทพอดี 
 

                                       
 
รูปที ่12 ช้ันหินถัดมาทีพ่บว่าปาดเฉียงเพยีงคร่ึงหน่ึงของความหนาเท่าน้ัน เป็นรอยปาดเฉียงที่
ขอบด้านในของหินเช่นกนั 
 



 

 

 
ดว้ยหลกัฐานท่ีพบน้ีจึงพอก าหนดเป็นแนวทางไดว้่าการปาดหินเฉียงเป็นมุมนั้นจะ

ท าเพียงคร่ึงของความหนากลุ่มหิน ดงัเช่น 
 

· หินกลุ่มท่ีมี 3 ชั้นหินยอ่ย จะปาดเฉียง 1 ชั้นยอ่ย กบัอีกคร่ึงชั้นยอ่ยถดัไป (ปาดเฉียงเพียงคร่ึง
ความหนาของกลุ่มหิน) 
· หินกลุ่มท่ีมี 4 ชั้นหินยอ่ย จะปาดเฉียง 2 ชั้นยอ่ยท่ีวางซอ้นติดกนั (ปาดเฉียงเพียงคร่ึงความ
หนาของกลุ่มหิน) 
 

จากขอ้คิดน้ีจะจดัวางหินไดด้งัรูปท่ี 13 และพบวา่หินกลุ่มบนสุด(ไม่นบับวัยอด)ต่อ
ชนท่ีก่ึงกลางความหนาของกลุ่มหิน ชั้นนั้นพอดี และเม่ือจ าลองจดัวางหินในคอมพิวเตอร์ตาม
แบบท่ีกล่าวน้ีพบว่าสามารถวางบวัยอด ไดต้รงตามต าแหน่งของร่องรอยหินพอดี.....นับว่าได้
พบทางสว่างในตอนนีน่ี้เอง!. 

ส าหรับตวัเลขฟีบอนาชี(Fibonacci Numbers)เก่ียว ขอ้งอะไรกบังานน้ี อนัท่ีจริง
แลว้ขอ้คิดท่ีเก่ียวกบัมุมเอียงปาดเฉียงของหินนั้น เร่ิมตน้จากจินตนาการท่ีว่าการวางหินเหล่ือม
กนัจนไปชนท่ีขา้งบนนั้นตอ้งมี หลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอน ตอนเร่ิมตน้การก่อสร้างคงตอ้งก าหนด
ความสูงของประสาทประธานไวก่้อน เม่ือก าหนดความสูงแน่นอนแลว้ น่าจะมีการตั้งลูกด่ิง
จากยอดบนสุดตรงต าแหน่งกลางปราสาทประธานลงมา แลว้จึงก่อหินจากทั้งส่ีดา้นข้ึนไปชน
กนั ณ ต าแหน่งนั้น(ผูเ้ช่ียวชาญกรมศิลปากรเล่าใหฟั้งว่าเคยพบลูกด่ิงของช่างสมยั ก่อนท าดว้ย
หินมีลกัษณะคลา้ยกนักบัลูกด่ิงในปัจจุบนั)......ส าหรับความสูง นั้นไม่ใช่จะก าหนดเท่าใดก็
ได ้หาก สูงมากเกินไปจะท าใหป้ราสาทประธานมีความชะลูดและไม่เสถียรภาพ อาจท าใหต้ั้ง
หินไม่ส าเร็จ นอกจากนั้นยงัอาจดูไม่สวยสง่างามอีกดว้ย ดงันั้นความสูงของปราสาทประธาน
จึงควรเป็นสัดส่วนกบัความกว้างของฐานรากค่าใดค่าหน่ึง ท่ีจะท าใหดู้สวยงาม 

 
 
 



 

 

 

                                    
 

 
รูปที ่13 จัดวางหินโดยหลกัการปาดหินเฉียงเพยีงคร่ึงช้ันความหนาของกลุ่มหิน อกีคร่ึงความ
หนาตั้งตรงแนวดิ่ง กลุ่มหินช้ันที่ 5 จะต่อชนกนัทีก่ึง่กลางความหนาพอดี 
 

เม่ือนึกถึงค าว่าสวยงาม ท าให้นึกถึงสัดส่วนทองค า(Golden ratio) ในหนงัสือท่ี
ผูเ้ขียนเคยไดจ้ากบาทหลวงท่านหน่ึง ท่านใหไ้วเ้น่ืองในโอกาสท่ีไปวเิคราะห์สาเหตุการทรุดตวั
ของโบสถย์่านบางรัก ให้ท่าน หนงัสือเล่มนั้นมีช่ือว่า Fibonacci Numbers เน้ือหา ในหนงัสือ
กล่าวเก่ียวกบัตวัเลขชุดหน่ึง ท่ีมีความผูกพนักบัชีวิตมนุษยม์าก เม่ือใดท่ีพบเห็นส่ิงใดสวยงาม
ส่ิงนั้นมกัจะมีพื้นฐานขนาดและสัดส่วนมาจาก สัดส่วนทองค า หรือท่ีเรียกวา่ สัดส่วนเห็น 
 



 

 

 
งาม อนัเกิดจากตวัเลขชุดน้ี ยก ตวัอย่างเช่น มหาปิระมิดแห่งกีเซห์ โบสถ์พาร์ธี

นอน นครเอเธนส์ ประเทศกรีซ กน้หอยนอติลสั หรือแมแ้ต่ซองจดหมายท่ีใชก้นัอยใ่นปัจจุบนั 
เป็นตน้ ล าดบัเลข ฟีโบนักชี (Fibonacci numbers) เป็นล าดบัเลขท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดชุดหน่ึง
ในประวติัศาสตร์ คิดค้นข้ึนโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาเลียนช่ือ เลโอนาร์โด ฟีโบนักชี 
(Leonardo Fibonacci) แห่งเม่ืองปิซา เม่ือศตวรรษท่ีสิบสาม เลขฟีโบนาชีสามารถเขียนเป็น
อนุกรมไดด้งัน้ีคือ 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, x, y, x+y, … 
 

(ตวัเลขต าแหน่งท่ี n เท่ากบั ตวัเลขต าแหน่งท่ี n-1 บวกกบัตวัเลขต าแหน่งท่ี n-2, หรือ Xn = Xn-

1 + Xn-2) 
 

ตวัเลขคู่ใดท่ีอยูชิ่ดกนัในชุดตวัเลขฟีบอนาชี เม่ือน ามาหารกนัจะไดค่้าใกลเ้คียง
ค่าคงท่ีค่าหน่ึง เช่น เลข 5 กบั 8 หากใหเ้ลข 5 เป็นตวัตั้งแลว้หารดว้ยเลข 8 จะไดค่้า
เท่ากบั 0.816 ท านองเดียวกบัน าเลข 34 มาตั้งแลว้หารดว้ย 55 จะไดค่้า 0.816 เช่นกนัหากใหเ้ลข
ตวัหลงัเป็นตวัตั้งแลว้หารดว้ยตวัเลขขา้งหนา้จะไดค่้าเท่ากบั 1.816 เช่น 8 หารดว้ย 5 34 หาร
ดว้ย 21 หรือ 89 หารดว้ย 55 เป็นตน้ 

.....เม่ือ คิดไดว้า่การสร้างปราสาทประธานตอ้งมีการก าหนดความสูงไวก่้อน และ
ตอ้งมีเสถียรภาพมัน่คง และควรตอ้งสวยงามดว้ยแลว้ ท าใหนึ้กถึงตวัเลขชุดน้ีข้ึนมา.......และ
เม่ือน าเลขคู่ใดคู่หน่ึงมา พิจารณา......ลองเขียนเป็นรูปสามเหล่ียมดู.....ลองหามุมดูหน่อย.....โอ ้
โห....เยีย่มมากเลย ไดมุ้ม 71.79๐(จากคู่ตวัเลข 5 กบั8)....ลองคิดโดยใชต้วัเลขคู่อ่ืนดู ค่ามุมก็
ออกมาใกลเ้คียง 71๐ 

ผล ท่ีไดน้ี้เองท่ีช่วยสนบัสนุนแนวคิดการจดัวางหินใหมี้ความมัน่ใจยิง่ข้ึน และชวน
ใหคิ้ดวา่ในสมยัก่อนตอนสร้างปราสาทนั้นความรู้ดา้นตวัเลขเหล่าน้ีแพร่ กระจายมาถึงภูมิภาค
น้ีแลว้หรือยงั?....เม่ือ ศึกษาคน้ควา้ดูแลว้ไม่มีอะไรน่าแปลกใจเลยเพราะการสร้างปราสาทต่างๆ
ไดรั้บ อารยธรรมมาจากอินเดีย ซ่ึงในสมยันั้นมีความรุ่งเรืองมาก แมแ้ต่ผูคิ้ดคน้ตวัเลขฟีบอนาชี 



 

 

 
เองกเ็คยติดตามบิดาซ่ึงเป็นพนกังานศุลกากร อิตาลี ซ่ึงท างานท่ี Buagia ในแอฟริกาเหนือ บิดา
ของเขาตอ้งเดินทางไปท างานยงัเมืองต่างๆทางตะวนัออกและอาหรับ ซ่ึงเขาไดติ้ดตามไปดว้ย 
ท าใหมี้ความคุน้เคยกบัระบบฮินดู-อารบิก จึงไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ความรู้ต่างๆเช่นน้ีไดห้ลัง่ไหล
มาจากแหล่งเดียวกนัน่ีเอง 
 
ตรวจสอบการจัดวางหิน 

เม่ือสรุปวา่ควรจดัวางหินตามท่ีกล่าวแลว้ ไดจ้  าลองหินเท่าท่ีมีทุกกอ้นทุกชั้นมาวาง
ต่อกนัตามหลักการวางเหล่ือมซ้อนหิน ท่ีพิจารณาจากขอบด้านใน จากนั้นตรวจสอบการ
เหล่ือมของหินรอบนอก วดัระยะการเหล่ือมของหินดา้นนอกจากภาพกราฟิกในคอมพิวเตอร์
แลว้น าค่าระยะไป ตรวจเทียบกบัร่องรอยหินท่ีปรากฏจริง ผลปรากฏวา่มีความสอดคลอ้งกนัใน
ทุกต าแหน่งดงัแสดงในรูปท่ี 14 - 16 

หินกลุ่ม ท่ี  5 ซ่ึ ง เ ป็นชั้ นบนสุดใช้รองรับบัวยอด วัดจากภาพกราฟฟิกใน
คอมพิวเตอร์แลว้พบว่ามีระยะเหล่ือมจากกลุ่มหินชั้น 4 ท่ีอยู่ถดัลงไปเท่ากบั 65 ซม. (รูปท่ี14) 
เม่ือวดัร่องรอยวางซอ้นทบัของหินชั้นหลงัคาของหินกลุ่ม 4(วดัร่องรอยจากหินจริง) พบว่าได้
ระยะเท่ากนั 

หิ น ก ลุ่ ม  3 ว า ง เ ห ล่ื อ ม จ า ก ชั้ น ห ลั ง ค า ข อ ง หิ น ก ลุ่ ม  2 เ ป็ น
ระยะ 57.5 ซม. และ 82.5 ซม. สอดคล้องทั้ งระยะท่ีวดัหินจริงกับวดัจากภาพกราฟฟิกใน
คอมพิวเตอร์(รูปท่ี 15 และ รูปท่ี 16) เท่ากบัเป็นขอ้ยนืยนัว่าการวางหินตามหลกัท่ีวิเคราะห์ได้
นั้นมีความใกล ้เคียงกบัท่ีควรจะเป็นในอดีตมาก และมีผลต่อรูปทรงภายนอกท่ีสอดคลอ้งกบั
ปราสาทโดยทัว่ไป นัน่คือมีการวางกลุ่มหินเหล่ือมกนัเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจะมีชั้นฐานและชั้น
หลงัคา 

ขอ้ สังเกตหินท่ีเป็นชั้นฐานของแต่ละกลุ่มนั้นจะมีขอบคลา้ยตีนเป็ดยื่นออกมา 
ส่วนชั้นหลงัคาของแต่ละกลุ่มหินจะมีการปาดมุมให้ลาดเอียงเพื่อน ้ าฝนไหลลง ดา้นนอกได้
อยา่งรวดเร็วไม่ไหลยอ้นเขา้ดา้นใน หินท่ีวางซอ้นทบักนัเป็นเวลานานเกือบ 1000 ปี เช่นน้ีจะ 
 



 

 

 
พบร่องรอยหรือฝุ่ นหินแสดงต าแหน่งว่าเคยมีหินซอ้นทบัอยู ่หรือแมแ้ต่หินท่ีวางเรียงชิดกนัจะ
มีร่องรอยความต่อเน่ืองของพื้นผวิใหเ้ห็น เช่นกนั 

 
 

                         
 
รูปที ่14 หินกลุ่มที่ 5 วางเหลือ่มเข้าด้านในวดัจากขอบนอกช้ันหลงัคาของกลุ่มหินช้ัน
ที ่4 ได้ 65 ซม. วดัจากร่องรอยหินจริงได้สอดคล้องกนั 
 

                                  
 
รูปที ่15 หินกลุ่มที่ 3 วางเหลือ่มเข้าด้านในวดัจากขอบนอกช้ันหลงัคาของกลุ่มหินช้ัน
ที ่2 ได้ 57.5 ซม. และ 82.5 ซม. 



 

 

 

 
 
รูปที ่16 วดัระยะจากขอบหินกลุ่มที่ 2 ถึงต าแหน่งทีม่หีินช้ันถัดไปวางทบัได้สอดคล้องกบัทีไ่ด้
จากภาพกราฟฟิกในคอมพวิเตอร์ ต าแหน่งทีลู่กศรช้ีในรูปเป็นบริเวณหลงัคาทีช่่างสมยัก่อน
สกดัให้เป็นแนวลาดเพือ่ให้น า้ไหลลงออกด้านนอกของปราสาทประธาน 
 
 
ท าอย่างไรกบัหินทีข่าดหาย 

เม่ือไดต้  าแหน่งขอบเขตของหินทั้งดา้นนอกดา้นในของแต่ละกลุ่มหินแลว้ ส าหรับ
หินท่ีขาดหายคงตอ้งหาหินใหม่มาทดแทน นัน่กคื็อตอ้งไปตดัหินจากภูเขามาวางทดแทน หินท่ี
จะน ามาทดแทนหินท่ีสูญหายไปควรเป็นหินชนิดเดียวกนัและมีสีเหมือนกนั หินยอดปรางค์
ของปราสาทพนมวนัเป็นหินทรายสีขาว แหล่งหินท่ีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นต าแหน่งท่ีคน
สมยัก่อนตดัมาสร้างปราสาทคือ แหล่งหินตดัท่ีสีคิ้ว.... ผูเ้ขียนเคยไปดูแหล่งหินท่ีว่าน้ี อยู่ริม
ถนนมิตรภาพเลยล าตะคองไปนิดเดียว และอยูริ่มถนนมิตรภาพเลย แสดงว่าถนนมิตรภาพตดั
ผ่านภูเขาท่ีเป็นแหล่งตัดหินสร้างปราสาทในอดีต ปัจจุบันยงัมีหินท่ีตัดค้างไวเ้ม่ือ เกือบ
1000 กว่ า ปี ท่ีแล้ว ให้ เ ห็น เ ป็น ร่องแนวตัด หินแ ต่ย ังไ ม่ได้งัดให้ห ลุดออกจากภู เขา 
การจดัวางต าแหน่งหินท่ีขาดหายใชว้ธีิการเขียนแบบแปลนแสดงขอบเขตดา้นนอกและดา้น ใน
ของหินแต่ละชั้นในแผน่อะครีลิกใส พร้อมทั้งลงต าแหน่งหินเก่าท่ีมีอยูล่งไปดว้ยดงัแสดงในรูป 
 



 

 

 
ท่ี 17 ดว้ยวิธีน้ี เม่ือน ามาวางเรียงซ้อนกนัจะมองเห็นลกัษณะการจดัวางซอ้นทบัของหินแต่ละ
ชั้นไดช้ดัเจน 

 
 

                                                         
 
รูปที ่17 เขยีน ขอบเขตแปลนหินที่วิเคราะห์ได้ลงในแผ่นอะครีลกิใส พร้อมลงต าแหน่งหินเดิม
ที่มีอยู่แต่ละช้ันด้วย เมื่อน ามาวางซ้อนกัน ท าให้เห็นภาพรวมการจัดวางหินได้ชัดเจน 
 

รูปท่ี 18 แสดง ใหเ้ห็นวา่หินเดิมท่ีวางบริเวณมุมเกจ็ของชั้นท่ีวางซอ้นทบักนัจะวาง
สลบัทิศ ทางกนั แต่หินบริเวณช่วงกลางจะวางตามแนวยาวในทิศทางพุ่งเขา้หาแกนกลางของ
ปราสาทดงั รูปท่ี 19 และมกัจะใชหิ้นท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งยาว การวางสลบัแนวท่ีมุมนั้นน่าจะมี
เหตุผลเพื่อใหเ้กิดเสถียรภาพไม่ร่วงหล่นโดย ง่าย ส่วนช่วงกลางของแต่ละดา้นท่ีจดัวางหินตาม
แนวยาวพุ่งเขา้ดา้นในนั้นนอกจากจะ มีเหตุผลเร่ืองความมัน่คงในการจดัวางแลว้น่าจะเป็น
เพราะท าใหว้างหินเตม็ พื้นท่ีไดโ้ดยง่าย 



 

 

 

                              
 
รูปที ่18 แผ่นอะครีลคิทีว่างซ้อนกนัท าให้เห็นบริเวณมุมของปราสาทประธาน มกีารจัดวางหิน
สลบัทศิทางกนัช้ันต่อช้ัน ท าให้หินทีซ้่อนกนัมเีสถียรภาพ 
 

                             
 
รูปที ่19 แสดงการจัดวางของหินเดิมเท่าทีม่อียู่ หินทีว่างบริเวณกลางด้านแต่ละด้านจะจดัวาง
ในทศิทางตามแนวยาวเข้าหากลางปราสาทประธาน 



 

 

 
 

มี ขอ้สังเกตวา่ในแต่ละชั้นของการวางหิน หินแต่ละกอ้นจะมีขนาดความกวา้งและ
ความหนาใกลเ้คียงกนั แต่ความยาวไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัต  าแหน่งท่ีจะจดัวางหินนั้นๆ และยงัมี
ขอ้ท่ีน่าสนใจว่าในหน่ึงชั้นหินท่ีจดัวางจะมีหินอยู ่1 – 2 กอ้น ท่ีมีขนาดผอมบางกว่าหินในชั้น
เดียวกนัอย่างเห็นไดช้ดั สันนิษฐานไดว้่าหินผอมบางน้ีใชเ้ป็นต าแหน่งสุดทา้ยเพื่อปิดการจดั
วางหินใน ชั้นนั้นๆหรือบางคร้ังใชเ้ป็นล่ิมเพื่อท าใหหิ้นทุกกอ้นชิดกนัและขดักนัแน่น ไม่ขยบั
ตวั เปรียบไปแลว้การวางหินแต่ละชั้นนั้นคงเหมือนกบัการปูกระเบ้ืองพื้นใน ปัจจุบนั ตอนทา้ย
ท่ีจะปูกระเบ้ืองเสร็จต้องมีกระเบ้ืองท่ีไม่เต็มแผ่นมาวางเสริมให้ เต็มพื้นท่ี.......ด้วยข้อคิด
เช่นเดียวกนัน้ีหากส ารวจพบหินชั้นใดมีหินผอม บางมากกวา่ 2 แผน่ อาจสันนิษฐานไดว้่ามีการ
ยกหินข้ึนจดัวางจากหลายทิศทาง ไม่ไดว้างเร่ิมตน้ท่ีต าแหน่งเดียวแลว้ไล่เรียงวางหินใหบ้รรจบ
พบจุดเร่ิมตน้ ท่ีจุดเดียว ท าให้ตอ้งใชหิ้นผอมบางเป็นล่ิมหลายกอ้นในชั้นนั้น และเป็นไปไดท่ี้
ใชช่้างท างานหลายชุดต่างคนต่างท ากเ็ป็นได ้

นอก จากนั้นยงัมีขอ้สังเกตอีกว่าหินกอ้นใดท่ีอยูบ่ริเวณขอบหรือมุมปราสาท ไม่มี
หินขา้งบนกดทบัและมีความจ าเป็นตอ้งวางขนานกบัขอบนอก อยู่ในสภาพหม่ินเหม่จะร่วง
หล่นได ้ช่างสมยันั้นไดท้ าสลกัยดึเป็นรูปตวัไอ ยดึหินกอ้นนั้นเขา้กบัหินกอ้นในเพื่อไม่ใหร่้วง
หล่น เร่ืองน้ีเจา้หนา้ท่ีกรมศิลปากรเล่าใหฟั้งว่าเป็นเร่ืองท่ีพบมานานแลว้ รอยสลกัยดึน้ีคนสมยั
นั้นเขาใชเ้หลก็เหลวหยอดลงไปแลว้ปิดผิวดา้นบนดว้ยตะกัว่ อีกชั้นหน่ึง ลองคิดดูสิครับ....คน
สมยันั้นปิดตะกัว่เพื่อป้องกนัเหล็กเป็นสนิมใช่หรือไม่?...เห็นท่าจะใช่นะครับ.... จากการวาง
แผ่นอะครีลิคใสซอ้นกนัน้ีท าให้ทราบต าแหน่งหินท่ีควรมีสลกัยดึไดช้ดัเจนทุกต าแหน่งดงัรูป
ท่ี 20 

 
 
 
 



 

 

 
 

                             
 

รูปที ่20 แสดงต าแหน่งทีม่สีลกัยดึหินเป็นรูปตัวไอ ทีช่่างสมยัก่อนท าไว้เพือ่ป้องกนัการขยับตัว
และร่วงหล่นของหิน 

 
 
เกร็ดความรู้ทีไ่ด้ 

การศึกษาในคร้ังน้ีผูเ้ขียนไดท้ าการศึกษาเร่ืองฐานรากของปราสาทประธาน ซ่ึงเป็น
งานทางวศิวกรรมดว้ย แต่เห็นวา่เป็นงานท่ีท่านผูอ่้านคงคุน้เคยกนัดีอยูแ่ลว้ จึงไม่ไดน้ ามาเล่าไว้
ในท่ีน้ี เห็นว่างานวิเคราะห์รูปทรงและการจดัวางหินเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ ความจริงแลว้ก็เป็น
งานวิศวกรรมดว้ยเช่นกนั เป็นส่วนท่ีช่วยท าให้งานวิเคราะห์ผ่านไปจนแลว้เสร็จ นบัเป็นเร่ือง
น่าสนใจเร่ืองหน่ึงจึงไดน้ ามาเล่าสู่กนัฟัง 

เกร็ดความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีนอกจากได้ความรู้ด้านประวติัศาสตร์ 
โบราณคดี ท่ีเก่ียวกับปราสาทหิน ได้พบความสอดคล้องของชุดตัวเลขฟีบอนาชีกับแนว
ทางการวิเคราะห์แลว้ ภายหลงัยงัไดพ้บว่าหินแต่ละกอ้นในทุกชั้นมีความหนาใกลเ้คียงกนั แต่
ทั้งน้ีตอ้งวดัเฉพาะท่ีขอบในของหินเท่านั้น ความหนาท่ีวดัไดป้ระมาณ 50 ซม.สาเหตุท่ีขอบ 
 



 

 

 
นอกของหินมีขนาดไม่เท่ากนัน่าจะเป็นเพราะมีการตดัปลายหินให้เป็นชั้นหลงัคาหรือท า
ตีนเป็ด 

ลองพิจารณาดูว่าเม่ือน าหินท่ีมีความหนา 50 ซม. วางเหล่ือมซ้อนกันให้ระยะ
เหล่ือมเท่ากบั 16.67 ซม.ดงัรูปท่ี 21 แลว้ปาดมุมเฉียงตามแนวเหล่ือมนั้น วดัมุมเฉียงเทียบกบั
แนวราบจะไดมุ้มเท่ากบั 71.57๐ ใกลเ้คียงกบัหินท่ีวดัไดจ้ากของจริงมาก 

จากนั้นลองพิจารณาเทียบระยะเหล่ือมของหินกบัความหนาของหินจะพบว่า ระยะ
เห ล่ือม คิด เ ป็น  1 ใน  3 ของความหนาของหินพอดี  (ลอง เอา  3 คูณ  16.67 จะพบว่ า
เท่ากบั 50 ซม.) ผูเ้ขียนเขียนในวงเลบ็ซ ้ าเพราะขณะท่ีพบเร่ืองน้ีก าลงัเดินอยูบ่ริเวณกองหิน แลว้
รู้สึกท่ึงแนวความคิดของคนสมยัก่อนมาก......ชวนใหส้งสัยว่าระบบวดัเป็น เมตริกน่าจะมาถึง
แถบน้ีเป็น 1000 ปีมาแลว้....มิฉะนั้นตอ้งถือวา่เป็นความบงัเอิญอยา่งท่ีสุดท่ีคนสมยันั้นตดัหินมี
ความหนาใกลเ้คียง 50 ซม.มากๆๆๆ.... 

 

                                                       
 

รูปที ่21 หินหนา 50 ซม.เมือ่วางเหลือ่มกบัหินท่อนล่างเป็นระยะ 1/3 ของความหนา แล้วปาด
มุมเฉียงดังรูป แนวปาดเฉียงจะท ามุมกบัแนวราบ 71.57๐ 

 
 
 



 

 

 
บทส่งท้าย 

ผู ้เขียนเล่ามายืดยาวมาก....หน่ึงนั้นเพราะอยากเล่าเร่ืองไล่เรียงขั้นตอนให้ ท่าน
ผูอ่้านไดเ้ห็นภาพชดัเจนเป็นล าดบั ประการท่ีสองเพราะรู้สึกท่ึงในความสามารถของคนในอดีต
มาก หินแต่ละกอ้นไม่ใช่เบาๆเลย สู้อุตสาห์ขนยา้ยมาจากท่ีไกลๆเพื่อก่อสร้างให้เป็นอาคาร
ถาวรตกทอดถึงคนรุ่น หลงัๆต่อเน่ืองมาเป็น 1000 ปีเช่นน้ี แต่เช่ืออยูใ่นใจลึกๆว่า....ผูท่ี้ก่อสร้าง
ปราสาทท่ีแทจ้ริงนั้นไม่ใช่ใครท่ีไหนหรอกครับ คนไทยน่ีแหละ 

ลอง คิดดูเถอะครับ...ใครจะเดินทางมาไกลๆเพื่อมาสร้างปราสาทตรงน้ี อาจจะมี
บา้งท่ีเป็นระดบันายช่างมีความรู้ดา้นการก่อสร้าง ดา้นคณิตศาสตร์ หรืออาจเป็นคนๆเดียวท่ีมี
ความรู้ครบทุกเร่ืองมาเป็นผูอ้  านวยการสร้าง แต่ท่ีแน่ๆตอ้งเป็นคนไทยท่ีอยูใ่นยา่นน้ีแหละเป็น
คนลงมือก่อสร้าง เป็นท่ียอมรับอยูแ่ลว้ว่าคนไทยมีความสามารถในศาสตร์ทุกๆดา้น แต่อาจไม่
ค่อยชอบถ่ายทอดความรู้เท่านั้น.....ผูเ้ขียนเคยเห็นแบบจ าลองปราสาท หินท่ีช่างสมยัก่อนท าไว้
ก่อนสร้างจริง แบบจ าลองท าดว้ยหินสลกัลวดลายเหมือนปราสาทจริงทุกอยา่ง ดูแค่แบบจ าลอง
เห็นแลว้ยงัรู้สึกเหน่ือยแทนเลยครับ......ไม่รู้ท าไดย้งั ไง...ขยนัจริงๆๆๆ.....คนสมยันั้น 

ขอจบเพียงแค่น้ีนะครับ.......สวสัดีปีใหม่ทุกท่าน ขอใหมี้สุขภาพพลานามยัแขง็แรง
ประสบแต่ความสุขความเจริญยิง่ๆข้ึนไป....ครับ 
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