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ที่มาและความสาคัญ

ผลการศึกษา

ปราสาทขอมในประเทศไทยสร้างขึ้นตามคติความเชื่อทางศาสนา ในอดีตดวงอาทิตย์มีอิทธิพลต่อความเชื่อเป็น
อย่างมาก การสร้างปราสาทจึงมีความเกี่ยวพันกับดวงอาทิตย์ โดยการสร้างปราสาทได้เทียบกับการขึ้นตกของดวงอาทิตย์
ในแต่ละวันดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งขึ้นและตก โดยจะมีการเบี่ยงตัวทางด้านเหนือหรือใต้ของตาแหน่งที่
เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้าตัดกับเส้นขอบฟ้า ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตรงผ่านช่องประตูทั้ง 15 ช่อง
ของปราสาทหินพนมรุ้ง โครงงานนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในประเทศไทยเทียบกับ
การขึ้นตกของดวงอาทิตย์

ตารางที่ 1 แสดงการจัดกลุ่มปราสาทขอมตามทิศทางการวางตัว
กลุ่มปราสาทขอมที่ไม่มี
กลุ่มปราสาทขอมที่วางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก
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ตะวันออก-ตะวันตก
ปราสาทสระกาแพงใหญ่ ปราสาทเปือยน้อย ปราสาทหินพนมวัน
ตัวอย่างเช่น
ปราสาทหินพิมาย พระธาตุนารายณ์เจงเวง ปราสาทตาเมือนโต๊ด ปราสาทหินเมืองต่า
พระปรางค์สามยอด ปราสาทหินพนมรุ้ง
ปราสาทศีขรภูมิ
กู่ประภาชัย
ปราสาทเมืองสิงห์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการวางตัวของปราสาทขอม โดยใช้โปรแกรมแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศประกอบ
ระบบพิกัด (Google Earth)
2. เพื่อเปรียบเทียบจัดกลุ่มปราสาทขอมตามทิศทางการวางตัว
3. เพื่อคานวณเดคลิเนชันของดวงอาทิตย์และวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตกตรงประตูของปราสาทขอม

วิธีการศึกษา
คัดเลือกปราสาทขอมที่จะศึกษา : ตัวปราสาทและซุ้มประตูอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเกือบสมบูรณ์
หาค่ามุมทิศและละติจูด : โดยใช้โปรแกรมแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ
ประกอบระบบพิกัด (Google Earth)
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วัดมุมทิศของปราสาท
หินพนมรุ้ง โดยใช้
เครื่องมือ “ไม้บรรทัด”

คานวณหาค่าเดคลิเนชันของดวงอาทิตย์ที่ตรงประตู
คานวณจากสมการ 𝛅 = 𝒔𝒊𝒏−𝟏 (𝐜𝐨𝐬𝐀𝐜𝐨𝐬∅) ; δ คือ เดคลิเนชัน ในหน่วย องศา
A คือ มุมทิศ
ในหน่วย องศา
∅ คือ ละติจูด ในหน่วย องศา
หาวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตกตรงประตูปราสาท
โดยนาค่าเดคลิเนชันที่ได้จากการคานวณมาเปรียบเทียบในตารางค่าเดคลิเนชันของดวงอาทิตย์

สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาสามารถจัดกลุ่มปราสาทขอมตามการจัดวางได้สองลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรกคือ กลุ่มปราสาทขอมที่
วางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจัดกลุ่มย่อยตามมุมทิศได้เป็นสามกลุ่ม คือ กลุ่ม 90 องศา กลุ่ม 85 องศา และ
กลุ่ม 81 องศา โดยในแต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์ในการสร้างที่แตกต่างกัน อีกลักษณะคือกลุ่มปราสาทขอมที่ไม่มีการ
วางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งผู้สร้างมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชี้ไปที่เมืองหลวง ทิศทางการวางตัวของปราสาทยัง
คานวณหาวันที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นหรือตกตรงประตูของปราสาทต่าง ๆ ได้จากค่าเดคลิเนชันของดวงอาทิตย์
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเดคลิเนชันและวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงประตู
รายชื่อปราสาทขอม ค่าเดคลิเนชัน
วันที่
ปราสาทสระกาแพงใหญ่ -0°26'39"
19-20 มี.ค. และ 25-26 ก.ย.
พระธาตุนารายณ์เจงเวง -0°7'27"
20-21 มี.ค. และ 23-24 ก.ย.
พระปรางค์สามยอด
21 มี.ค. และ 23 ก.ย.
0°
ปราสาทศีขรภูมิ
22-23 มี.ค. และ 22-23 ก.ย.
0°19'8"
ปราสาทเมืองสิงห์
23-24 มี.ค. และ 20-21 ก.ย.
0°40'45"
ปราสาทสด๊กก๊อกธม
23-24 มี.ค. และ 20-21 ก.ย.
0°59'26"
ปราสาทเปือยน้อย
28-29 มี.ค. และ 15-16 ก.ย.
2°49'40"
ปราสาทตาเมือนโต๊ด
31 มี.ค.-1 เม.ย. และ 13-14 ก.ย.
3°54'50"
ปราสาทหินพนมรุ้ง
2-3 เม.ย. และ 10-11 ก.ย.
5°0'16"
กู่ประภาชัย
3-4 เม.ย. และ 9-10 ก.ย.
5°10'28"
ปราสาทหินพนมวัน
12-13 เม.ย. และ 31 ส.ค.-1 ก.ย.
8°28'5"
ปราสาทหินเมืองต่า
16-17 เม.ย. และ 27-28 ส.ค.
9°50'37"
ตารางที่ 3 แสดงค่าเดคลิเนชันและวันที่ดวงอาทิตย์ตกตรงประตู
รายชื่อปราสาทขอม ค่าเดคลิเนชัน
วันที่
ปราสาทสระกาแพงใหญ่ 0°26'39"
22-23 มี.ค. และ 21-22 ก.ย.
พระธาตุนารายณ์เจงเวง 0°7'27"
21-22 มี.ค. และ 22-23 ก.ย.
พระปรางค์สามยอด
21 มี.ค. และ 23 ก.ย.
0°
ปราสาทศีขรภูมิ
19-20 มี.ค. และ 24-25 ก.ย.
-0°19'8"
ปราสาทเมืองสิงห์
18-19 มี.ค. และ 25-26 ก.ย.
-0°40'45"
ปราสาทสด๊กก๊อกธม
18-19 มี.ค. และ 25-26 ก.ย.
-0°59'26"
ปราสาทเปือยน้อย
13-14 มี.ค. และ 1-2 ต.ค.
-2°49'40"
ปราสาทตาเมือนโต๊ด
10-11 มี.ค. และ 3-4 ต.ค.
-3°54'50"
ปราสาทหินพนมรุ้ง
8-9 มี.ค. และ 6-7 ต.ค.
-5°0'16"
กู่ประภาชัย
7-8 มี.ค. และ 7-8 ต.ค.
-5°10'28"
ปราสาทหินพนมวัน
27 ก.พ. และ 16 ต.ค.
-8°28'5"
ปราสาทหินเมืองต่า
23-24 ก.พ. และ 19-20 ต.ค.
-9°50'37"

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์สุภลักษณ์ ซาแสงบง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมทีค่ อยให้คาปรึกษา คาแนะนา ด้วยความเอาใจใส่มาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณโครงการสนันสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ

