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51101302: สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ 
ค าส าคญั: บาราย / ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

คีตศลิป์ ลิม้ศรีสกลุวงศ์: บารายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: กรณีศกึษาบารายใน
จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัสริุนทร์ (BARAY IN NORTHEAST REGION: CASE STUDY OF 
BARAY IN NAKHON RATCHASIMA AND SURIN PROVINCE) อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ: รองศาสตราจารย์มยรีุ  วีระประเสริฐ. 119 หน้า.  

 
การวิจยับารายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในครัง้นี ้ มีจดุมุง่หมายหลกัในการศกึษา

ลกัษณะบาราย การใช้สอยบาราย รวมถึงปัจจยัด้านคติความเช่ือ และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 
เชน่ ภมูิประเทศ ทรัพยากรน า้ ทรัพยากรดนิ เป็นต้น ท่ีคาดวา่น่าจะสง่ผลตอ่ลกัษณะบาราย ซึง่ผล
จากการศกึษาพบว่า 

1. บารายท่ีพบศาสนสถานขอมใกล้เคียง จะสมัพนัธ์กบัปัจจยัด้านคติความเช่ือ ใน
บางแหง่มีปัจจยัสภาพแวดล้อมเข้ามาเก่ียวข้อง 

2.  บารายท่ีไมพ่บศาสนสถานขอมใกล้เคียง จะสมัพนัธ์กบัปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 
โดยไมมี่ปัจจยัคตคิวามเช่ือเข้ามาเก่ียวข้อง 
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The main objective of the research on Baray in northeastern region is to 

study the characteristics and functions of barays which may be affected  by religious 
belief and environmental factors such as topography, water resources, soil resources, 
etc.   

 Result of this research, indicates that : 
1. Barays  situated close to the  Khmer temples are related to the religious 

belief and some are also related to the environmental factors . 
2. Barays situated far away from Khmer temples are related to the 

environmental factors and  not  to the religious belief.  
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กิตตกิรรมประกาศ 

งานค้นคว้าอิสระฉบบันีส้ าเร็จลงด้วยดี ผู้ เขียนต้องขอกราบขอบพระคณุบิดา มารดา 
ขอบคณุน้องสาว ซึ่งทุกคนเป็นก าลงัใจ และเสียสละเวลาบางส่วนให้ผู้ เขียนได้มีโอกาสท างานให้
ส าเร็จลลุว่ง รวมทัง้ขอขอบคณุญาตพ่ีิน้องทกุคนท่ีคอยถามไถ่ และเป็นก าลงัใจให้ตลอดมา 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ มยุรี วีระประเสริฐ อาจารย์ท่ีปรึกษางานค้นคว้า
อิสระ ท่ีเมตตาให้ข้อมลู ค าแนะน าตา่งๆ ท่ีมีคณุคา่ และเป็นท่ีปรึกษาในงานวิจยัชิน้นีม้าโดยตลอด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง กับข้อเสนอแนะดีๆ ท่ีมีประโยชน์หลายอย่าง อาจารย์ 
พุฒ วีระประเสริฐ ท่ีช่วยแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษ รวมถึงคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีได้ให้ความรู้ตา่งๆ มากมาย  ท่ีข้าพเจ้าเองไม่
เคยรู้มาก่อน 

ขอขอบพระคณุ ส านกัศิลปากรท่ี 12 จงัหวดันครราชสีมา ท่ีให้ความอนเุคราะห์ข้อมลู
รายงานการส ารวจและขดุค้นแหลง่โบราณคดีในพืน้ท่ีศกึษา 

ขอขอบพระคณุ พ่ีๆ บคุลากรท่ีหอสมดุมหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตวงัท่าพระ ท่ีได้
อ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ข้าพเจ้า ในการค้นและยืม-คืนหนงัสือ ด้วยมิตรไมตรีอนัดีตลอด
ระยะเวลาในการศกึษา 

ขอขอบคณุพนัต ารวจโทสฤษดิ์ (พ่ีโจ) สืบพงษ์ศิริ พ่ีร่วมรุ่นท่ีคอยถามไถ่ ให้ค าแนะน า
ในการเรียน และให้ก าลงัใจแก่น้องๆ ท่ีเรียนในรุ่นเดียวกนัมาโดยตลอด คณุเบญจพล วรรณถนอม 
ท่ีช่วยเหลือในการหาข้อมลูภาพถ่ายทางอากาศของชุมชนโบราณในพืน้ท่ีศึกษา คณุทิพย์วรรรณ 
(น้องทิพย์) วงศ์อัสสไพบูลย์ เพ่ือนร่วมทางในการไปเก็บข้อมูลยังพืน้ท่ีศึกษา รวมถึง พ่ีๆ น้องๆ 
เพ่ือนๆ ทกุคน ท่ีได้เคยร่วมเรียน ร่วมงาน หรือร่วมเดินทาง กบัมิตรภาพท่ีดีตอ่กนัในระหว่างศกึษา
ท่ีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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