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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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บทที่  1 
บทน า 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ในอดีตท่ีผ่านมา บารายในวัฒนธรรมเขมร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบารายท่ีพบในเมือง
พระนคร ได้รับความสนใจจากนกัวิชาการเป็นจ านวนมาก และได้รับการศกึษาอย่างตอ่เน่ืองจนถึง
ปัจจบุนั เร่ืองท่ีได้รับความสนใจเป็นพิเศษเก่ียวกบับาราย คือ ประโยชน์ใช้สอยท่ีแท้จริงของบาราย 
เน่ืองจากบารายส าคญัท่ีพบในเมืองพระนครนัน้มีลกัษณะพิเศษหลายประการ ได้แก่ มีขนาดท่ี
ใหญ่โต มีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า และมีการวางผงัทางด้านยาวอยูใ่นแกนทิศตะวนัออก-ตะวนัตก ซึ่ง
ตัง้อยู่ไม่ไกลจากศาสนสถานขอมท่ีวางตัวอยู่ในแนวเดียวกัน โดยเช่ือกันว่าถูกสร้างให้เป็น
องค์ประกอบของศาสนสถานตามคตคิวามเช่ือในศาสนาพราหมณ์ (Kummu 2009) 

จากงานศึกษาเร่ืองราวของบารายในเขมรตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั ท าให้เกิดแนวคิด
เก่ียวกับการใช้สอยบารายท่ีแตกต่างกันใน 2 ลกัษณะ โดยกลุ่มหนึ่งเช่ือว่า บารายถูกน ามาใช้
ประโยชน์ทางด้านคติความเช่ือแตเ่พียงอย่างเดียว (Van Liere 1980; Acker 1998)  ส่วนอีกกลุ่ม
หนึ่งเช่ือว่า นอกจากด้านความเช่ือแล้ว บารายยงัถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีพของมนษุย์
ด้วย อนัได้แก่ การอปุโภคบริโภค การเกษตรกรรม การป้องกนัน า้ท่วม เป็นต้น  (Goloubew 1941; 
Gloslier 1979; Garami 1994; Dumarcay 1997; Pottier 2000; Lustig 2001; Fletcher et al. 
2003; Kummu 2009) อย่างไรก็ตาม ในระยะหลงัเม่ือมีการศึกษาทางโบราณคดีร่วมกับการ
ส ารวจโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ มากขึน้ ท าให้แนวคิดท่ีสองเป็น
ท่ียอมรับจากนกัวิชาการสว่นใหญ่ในปัจจบุนั 

ส าหรับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นภูมิภาคท่ีได้รับอิทธิพลของ
วฒันธรรมขอมอย่างเด่นชดั ดงัได้พบงานศิลปกรรมและศาสนสถานขอมท่ีปรากฏอยู่หลายแห่ง 
ตัง้แต่สมัยก่อนเมืองพระนครราวพุทธศตวรรษท่ี 12 เป็นต้นมา นอกจากนีย้ังพบอิทธิพลของ
วฒันธรรมทวารวดีจากภาคกลางเข้ามาปรากฏร่วมอยู่ด้วย ซึ่งมีการจดัการน า้โดยสร้างคนู า้คนัดิน
ล้อมรอบเนินอยู่อาศยัเพ่ือกกัเก็บน า้ไว้ใช้ ขณะท่ีในวฒันธรรมขอม การจดัการน า้โดยใช้บารายได้
แพร่หลายเข้ามา จงึมีการพบชมุชนโบราณหลายแห่งซึ่งมีคนู า้คนัดินล้อมรอบเนินอยู่อาศยัปรากฏ
อยู่ร่วมกับบาราย การตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปรากฏพบร่องรอยบารายอยู่หลายแห่ง บางแห่งอยู่ใกล้ชมุชนท่ีมีศาสนสถานขอมปรากฏอยู่ บาง
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แห่งอยู่กลางแปลงนาในปัจจุบนั บางแห่งอยู่ใกล้หรือติดกับชุมชนท่ีมีคูน า้ล้อมรอบซึ่งอาจเป็น
ชมุชนแบบทวารวดี ลกัษณะท่ีตัง้ของบารายท่ีพบเหล่านี ้อาจท าให้เราสนันิษฐานถึงหน้าท่ีใช้สอย
ของบารายในภูมิภาคนีไ้ด้ใน 2 ลกัษณะ คือ การใช้ประโยชน์ทางด้านความเช่ือควบคู่ไปกับการ
ด ารงชีพ และการใช้ประโยชน์เฉพาะแตก่ารด ารงชีพเทา่นัน้ 

บารายเหล่านี ้ ส่วนใหญ่มีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า ในบางแห่งอาจมีรูปทรงท่ีผิดรูปไป
บ้างเล็กน้อย แต่ละแห่งมีขนาด สดัส่วน การวางตวัในแนวแกนทิศท่ีแตกต่างกันไป ซึ่ งลกัษณะท่ี
ตา่งกนัของบารายดงักล่าว อาจเกิดจากหน้าท่ีใช้สอยของบารายเอง รวมถึงลกัษณะทางกายภาพ
ของท าเลท่ีตัง้และพืน้ท่ีโดยรอบบาราย เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรน า้ และ
ทรัพยากรดนิ เป็นต้น 

งานศกึษาวิจยัเก่ียวกบับารายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีผ่านมา โดยส่วนใหญ่จะ
เน้นศกึษาเร่ืองราวของบารายขนาดใหญ่ หรือบารายท่ีปรากฏร่วมกบัศาสนสถานขอม เช่น บาราย
เมืองต ่า บารายเมืองพิมาย บารายพนมรุ้ง เป็นต้น (Elizabeth H. 1988; ธาดา สทุธิธรรม 2544) 
ส่วนบารายท่ีมีขนาดไม่ใหญ่นกั หรือบารายท่ีปรากฏอยู่ตามชมุชนโบราณทัว่ไป ยงัไม่ค่อยมีผู้ ใคร่
ให้ความสนใจมากนกั 

จงัหวดันครราชสีมาและจงัหวัดสุรินทร์ เป็นจงัหวัดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
ปรากฏหลักฐานการแพร่อิทธิพลเขมรค่อนข้างเด่นชัด ดงัปรากฏศาสนสถานขอมหลายแห่งท่ีมี
ขนาดใหญ่ เชน่ ปราสาทหินพิมาย และปราสาทพนมวนั จงัหวดันครราชสีมา หรือปราสาทศีขรภูมิ 
จงัหวดัสริุนทร์ จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศชมุชนโบราณของโครงการวิจยัชมุชนโบราณ
จากภาพถ่ายทางอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2524-2527  พบร่องรอยบาราย
หลายแหง่ ซึง่มีทัง้ท่ีปรากฏและไมป่รากฏศาสนสถานขอมอยูใ่กล้เคียง บารายแตล่ะแห่งมีลกัษณะ
ท่ีแตกตา่งกนั ซึง่อาจขึน้กบัหน้าท่ีใช้สอยของบาราย และลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีท่ีแตกตา่ง
กนัดงัได้กลา่วมาแล้ว 

ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาจงึได้เลือกจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัสริุนทร์เป็นพืน้ท่ี
ศกึษาตวัอยา่งถึงลกัษณะของบารายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยท าการตรวจหาร่องรอยของ
บารายจากภาพถ่ายทางอากาศของชมุชนโบราณตา่งๆ ในเขตพืน้ท่ี 2 จงัหวดั เพ่ือระบตุ าแหน่ง 
ท าการศึกษาลกัษณะ เช่น ขนาด สดัส่วน และการวางผงัของบารายท่ีพบ นอกจากนีย้งัได้ศึกษา
หน้าท่ีใช้สอยของบารายจากความสมัพนัธ์ของบารายกับศาสนสถานขอมท่ีอยู่ใกล้เคียง ร่วมกับ
การใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีรอบบาราย เพ่ือศึกษาลักษณะของบารายในแต่ละประเภทใช้สอย 
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จากนัน้จึงท าการวิเคราะห์ถึงหน้าท่ีใช้สอยและลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีท่ีอาจส่งผลต่อ
ลกัษณะของบารายด้วย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือตรวจหาร่องรอยบารายจากภาพถ่ายทางอากาศของชมุชนโบราณในจงัหวดั
นครราชสีมาและสริุนทร์ พร้อมทัง้ศกึษาลกัษณะ ได้แก่ ขนาด สดัสว่น การวางผงัของบารายท่ีพบ 

2. เพ่ือศกึษาลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี ได้แก่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร
ดนิ และทรัพยากรน า้ ท่ีสง่ผลตอ่ลกัษณะของบาราย 

3. เพ่ือศกึษาหน้าท่ีใช้สอย และลกัษณะของบารายตามประเภทหน้าท่ีใช้สอยในพืน้ท่ี
ท่ีศกึษา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เข้าใจถึงลกัษณะของบาราย ได้แก่ ขนาด สดัส่วน การวางผงัของบารายท่ีพบใน
พืน้ท่ีศกึษา 

2.  เข้าใจถึงลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีท่ีสง่ผลตอ่ลกัษณะของบาราย 
3. เข้าใจถึงหน้าท่ีใช้สอย และลกัษณะของบารายในแต่ประเภทหน้าท่ีใช้สอยของ

พืน้ท่ีท่ีศกึษา 

ขอบเขตของการศึกษา 

มุ่งศกึษาบารายเฉพาะในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัสริุนทร์ เพ่ือใช้เป็น
กรณีตวัอยา่งของการศกึษาบารายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

1. ข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจยั: วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานการส ารวจ
และขุดค้นทางโบราณคดี หนงัสือ เอกสาร บทความต่างๆ ซึ่งสามารถสืบค้นจากหอสมุดต่างๆ 
รวมถึงตามเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

2. ข้อมลูลกัษณะบาราย ชมุชนโบราณท่ีพบบาราย พร้อมต าแหน่งท่ีตัง้: ภาพถ่ายทาง
อากาศของชมุชนโบราณในจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัสริุนทร์ ของโครงการวิจยัชมุชนโบราณ
จากภาพถ่ายทางอากาศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี พ.ศ. 2524–2527 
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3. ข้อมลูต าแหนง่โบราณสถานขอม: ท าเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม 1 
จังหวัดนครราชสีมา และเล่ม 3 จังหวัดสุรินทร์ จัดท าโดยกองโบราณคดี กรมศิลปากร รวมทัง้
ระบบภูมิสารสนเทศของโครงการส ารวจแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ซึ่ง
เผยแพร่ผา่นทางเว็บไซท์ http://www.gis.finearts.go.th/gisweb/viewer.asp 

4. ข้อมลูหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบทัง้ในแหล่งชมุชนโบราณและโบราณสถานขอม
ใกล้เคียง: รายงานการส ารวจและขดุค้นทางโบราณคดี ท าเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย 
เลม่ 1 จงัหวดันครราชสีมา และเลม่ 3 จงัหวดัสริุนทร์ จดัท าโดยกองโบราณคดี กรมศลิปากร 

5. แผนท่ีแสดงภูมิประเทศและแหล่งน า้: แผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 
ล าดบัชดุ L7018 พิมพ์ครัง้ท่ี 1–RTSD (รวบรวมถึงปี พ.ศ. 2540) ในระวางจงัหวดันครราชสีมาและ
จงัหวดัสริุนทร์ ของกรมแผนท่ีทหาร กองบญัชาการทหารสงูสดุ 

6. แผนท่ีแสดงข้อมูลแหล่งน า้: ระบบฐานข้อมูลธรณีวิทยารายจังหวัด (ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ) ส านกัธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี 

7. แผนท่ีแสดงหน่วยดิน และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน: เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซท์ 
http://www.ldd.go.th/Web_DLD_System/lddsystem/downloaddld.html ของกรมพฒันาท่ีดนิ 

8. ข้อมูลคุณลักษณะต่างๆ ของหน่วยดิน 62 กลุ่ม: เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซท์ 
http://oss1 0 1 . ldd.go.th/web_thaisoils/6 2 _soilgroup/main_6 2 soilgroup.htm ข อ ง ส า นั ก
ส ารวจและวิจยัทรัพยากรดนิ กรมพฒันาท่ีดนิ 

9. แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง: โครงการจดัท าแผนแม่บทการจดัการทรัพยากร
ธรณี พ.ศ. 2548 โดยสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (TDRI) 

ขัน้ตอนและวิธีการศึกษา 

1. การรวบรวมข้อมูล 
   1.1 การรวบรวมข้อมูลในห้องปฏิบัตกิาร ได้แก่ เอกสาร รายงานการส ารวจและ

ขดุค้น ภาพถ่ายทางอากาศ และแผนท่ีต่างๆ เป็นต้น พร้อมทัง้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ดงักลา่ว โดยข้อมลูเหล่านีอ้าจถกูจดัเก็บอยู่ในรูปของส่ือสิ่งพิมพ์ หรือส่ือดิจิตอล ซึ่งจะถกูน ามาใช้
ในการสรุปประเดน็การศกึษา รวมถึงการด าเนินการศกึษาหวัข้อวิจยัดงักลา่ว 

   1.2 การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เป็นการออกส ารวจตามแหล่งท่ีปรากฏ
ร่องรอยบารายในพืน้ท่ีศึกษา เพ่ือสืบหาข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมจากเอกสารท่ีมีอยู่ ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูท่ีมีอยูด้่วย 

   ส
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2. การจ าแนกและจัดระเบียบข้อมูล โดยการจดัท าระบบฐานข้อมลูเบือ้งต้นของ
พืน้ท่ีท่ีศกึษา ซึ่งเป็นการน าข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษามาจดัเก็บในระบบฐานข้อมลู โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel แล้วจึงน าเข้าสู่ระบบฐานข้อมลูเชิงพืน้ท่ีด้วยเทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
โดยใช้โปรแกรม ArcGIS ซึ่งจะแสดงผลในรูปของแผนท่ีประกอบค าอธิบายและค่าตวัเลขต่างๆ 
ข้อมูลเหล่านี ้ได้แก่ ข้อมูลบาราย ข้อมูลโบราณสถานขอมและชุมชนใกล้เคียง ข้อมลูแผนท่ีแสดง
ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี เชน่ ภมูิประเทศ แหลง่น า้ ทรัพยากรดนิ เป็นต้น 

3. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมลูจากการจดัท าฐานข้อมลูเบือ้งต้นในขัน้ตอนท่ี 2 
จะถูกแสดงผลในรูปของแผนท่ีประกอบค าอธิบาย ร่วมกับการใช้เทคนิคการซ้อนทับ (Overlay) 
และการประมวลผลของข้อมลู ท าให้ได้ผลการศกึษาลกัษณะและหน้าท่ีใช้สอยของบาราย รวมถึง
ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีรอบบารายแตล่ะแห่ง และสรุปผลการศกึษาเป็นข้อมลูเชิงสถิติ เช่น 
จ านวนของบารายในแตล่ะประเภทหน้าท่ีใช้สอย หรือในแตล่ะลกัษณะท่ีพบ 

4. การแปลความผลจากการวิเคราะห์ น าผลข้อมูลเชิงสถิติมาแปลความเป็น
ภาพรวมของหน้าท่ีใช้สอยและลกัษณะของบารายตามประเภทหน้าท่ีใช้สอยท่ีพบในพืน้ท่ีศึกษา 
และวิเคราะห์ถึงหน้าท่ีใช้สอยและลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีท่ีสง่ผลตอ่ลกัษณะของบาราย 

5. การเรียบเรียงและน าเสนอผลการศึกษา โดยท าการเขียนและน าเสนอรายงาน
ออกมาในรูปของส่ือสิ่งพิมพ์ และส่ือดจิิตอล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ArcGIS, Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point 
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บทที่  2 
บารายกับการศึกษาที่ ผ่านมา 

ในการศึกษาท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ ได้ข้อสรุปว่า บารายมกัจะเก่ียวข้องกบัคติความเช่ือ
และการจดัการน า้ โดยในการจดัการน า้นัน้ก็เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีพของมนษุย์ด้านตา่งๆ เช่น 
การเพาะปลูก การอุปโภคบริโภค การป้องกันน า้ท่วม การคมนาคม เป็นต้น บารายท่ีมีผู้ สนใจ
น ามาศกึษาโดยส่วนมากเป็นบารายขนาดใหญ่  โดยเฉพาะบารายในเมืองพระนคร ซึ่งมีอยู่หลาย
แห่ง เช่น บารายตะวนัออก บารายตะวนัตก เป็นต้น ขณะท่ีในประเทศไทย บารายขนาดใหญ่พบ
อยู่ ในจ านวนไม่มากนักและ มีขนาดเล็ กกว่ า ใน เ มืองพระนคร  ส่ วนใหญ่พบในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เชน่ บารายทางเหนือของปราสาทพนมวนั บารายเมืองพิมาย บารายเมืองต ่า 
เป็นต้น บารายเหล่านีล้้วนมีระบบการจัดการน า้ท่ีซับซ้อน  โดยมีการเช่ือมต่อกับระบบคคูลอง
ตา่งๆ เพ่ือรับน า้และสง่น า้ตอ่ไปยงัพืน้ท่ีท่ีต้องการ ท าให้มีผู้สนใจเข้าไปศกึษาเป็นจ านวนมาก 

ประเด็นปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นท่ีน่าสนใจและถกเถียงกันมากในกลุ่มนักวิชาการ คือ 
ประโยชน์ใช้สอยท่ีแท้จริงของบาราย ซึ่งท าให้เกิดความเห็นท่ีแตกตา่งกันของนกัวิชาการ 2 กลุ่ม 
โดยกลุ่มแรกเห็นว่า บารายถูกสร้างเก่ียวเน่ืองกับความเช่ือแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง
เห็นวา่นอกจากความเช่ือแล้ว บารายยงัถกูสร้างเพื่อจดัการน า้ ซึ่งในปัจจบุนัแนวคิดท่ีสองคอ่นข้าง
จะเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป เน่ืองจากได้รับข้อมลูสนบัสนนุจากงานวิจยัและงานส ารวจขดุค้นท่ีมี
มากขึน้เร่ือยๆ ร่วมกับการน าเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ท่ีทนัสมยัเข้ามาใช้ในการศกึษา เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนท่ีดิจิตอล
ตา่งๆ เป็นต้น ท าให้ผลของการศกึษาคอ่นข้างนา่เช่ือถือ และเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 

บารายในกัมพูชา 

บารายส าคญัในเมืองพระนครนัน้ (รูปท่ี  1) มีช่วงระยะการสร้างราวพุทธศตวรรษท่ี 
15-18  (Garami 1994: 5) เป็นชว่งเวลาท่ีเมืองพระนครมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ท าให้นกัวิชาการ
โดยส่วนใหญ่เช่ือว่าการจัดการน า้โดยใช้บารายเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เมืองพระนครเกิดความ
เจริญจนถึงขีดสดุและเส่ือมถอยลงจนลม่สลายไปในเวลาตอ่มา (Dumarcay 1997: 99-100) 

มีหลายทฤษฎีเสนอว่า บริเวณเขาพนมกเุลน ในเขตจงัหวดัเสียมเรียบ ทางเหนือของ
เมืองพระนคร เป็นแหล่งต้นน า้ล าธารซึ่งมีบทบาทส าคญัต่อการสร้างเมือง ท าให้เกิดพฒันาการ 
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และความรุ่งเรืองของเมืองพระนครในเวลาตอ่มา หลกัฐานสิ่งก่อสร้างท่ีพบ ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน า้ 
เข่ือน คลองส่งน า้ ทางระบายน า้ล้น หรือประตูน า้ แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานทางวิศวกรรมขัน้สูง
ทางด้านการจัดการน า้บนเขาพนมกุเลน ก่อนการตัง้เมืองพระนคร ซึ่งเช่ือว่าเป็นการป้องกันการ
ขาดแคลนน า้จากภาวะความผนัแปรตามฤดกูาล (Garami 1994: 4) 

Jacques Dumarcay (1997: 93) เสนอรูปแบบอ่างเก็บน า้ท่ีพบในเขมร มี 2 แบบ คือ 
แบบท่ีก่อสร้างโดยการขุด หรืออาศยัพืน้ท่ีลุ่มตามธรรมชาติ เช่น คนู า้ท่ีสร้างล้อมรอบเมือง และ
แบบท่ีกักเก็บน า้เหนือระดบัดินหลงัพนงัท่ียกตวัสงูขึน้จากพืน้ดิน เกิดเป็นรูปแบบของอ่างเก็บน า้
ขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่าบาราย ก าเนิดของอ่างเก็บน า้ไม่ปรากฏแน่ชัด แต่เช่ือกันว่าอ่างเก็บน า้สมัย
แรกๆ พบอยู่ทางตอนใต้ของวดัภู ปัจจบุนัอยู่ไม่ไกลจากแขวงจ าปาสกั ในประเทศลาว ซึ่งสร้างขึน้
ราวกลางพทุธศตวรรษท่ี 14 

ตัง้แตร่าวพทุธศตวรรษท่ี 14 เป็นต้นมา พบว่าชาวเขมรได้สร้างเข่ือนหรือคนัดินหลาย
แหง่ เพื่อกัน้ล าน า้ท่ีไหลตามลาดเชิงเขาพนมกเุลน  ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นอ่างเก็บน า้ และปล่อยน า้ตาม
ความลาดชันลงสู่พืน้ท่ีปลูกข้าวใต้เข่ือน ดงัปรากฏหลักฐานเป็นเข่ือนกัน้น า้ขนาดใหญ่ ช่ือว่า 
Thnal Thom Dam (รูปท่ี  2) มีความยาว 310 เมตร กว้างท่ีฐาน 45 เมตร และสงู 5.4 เมตร ตัง้อยู่
ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของหมูบ้่าน Khla Khmum เช่ือกนัวา่ระบบการจดัการน า้นีน้่าจะได้รับอิทธิพล
จากชวา ตอ่มาเม่ือมีการก่อตัง้เมืองหลวงบนพืน้ท่ีราบลุ่ม ในเขตต าบลร่อลวย ก็พบว่ามีการสร้าง
พนงัหรือคนักัน้น า้ในลกัษณะเดียวกนั (Dumarcay 2003: 47) 

พฒันาการของบาราย จึงเช่ือว่าเกิดจากการสร้างพนงัหรือคนัดินเพ่ือกักน า้บางส่วน 
หรือบงัคบัน า้ให้ไหลไปในทิศทางตา่งๆ ดงัท่ีพบบนลาดเชิงเขาพนมกเุลน ซึ่งตอ่มาเม่ือพนงัหรือคนั
ดินด้านเดียวเร่ิมใช้งานไม่ได้ จึงมีการพฒันากลายเป็นพนงัหรือคนัดินท่ีปิดล้อมทัง้ส่ีด้านจนเกิด
เป็นลกัษณะของบารายขึน้ ดงัปรากฏกบับารายอินทรตฏากะ ท่ีเมืองหริหราลยั  

บารายในเมืองพระนคร 

บารายอินทรตฏากะ (รูปท่ี  3) 
ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของเมืองหริหราลยั ในต าบลร่อลวยปัจจุบนั ถือเป็นบารายขนาด

ใหญ่แห่งแรก แตเ่ดิมในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 2 (พ.ศ. 1345-1393) มีการก่อสร้างพนงัเพียงด้าน
เดียว ยาว 3.8 กิโลเมตร เพ่ือกัน้ล าน า้เล็กๆ ท่ีไหลมาจากเขาพนมกเุลน ตอ่มาพนงัแห่งนีเ้ร่ิมใช้การ
ไมไ่ด้ จงึมีการเสริมพนงัท่ีตัง้ฉากกบัพนงัเดมิเพิ่มเข้าไปทัง้ 2 ด้าน กระทัง่สดุท้ายได้มีการเสริมพนงั
ทางด้านเหนือเข้าไปกลายเป็นพนงัปิดล้อมทัง้ 4 ด้าน ซึ่งแล้วเสร็จในสมยัพระเจ้าอินทรวรมนัท่ี 1 

   ส
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(พ.ศ. 1420-1432) และกลายเป็นต้นแบบของบารายในเวลาตอ่มา มีทางรับน า้เป็นทางน า้สัน้ๆ ท่ี
ตดัเข้าไปทางพนงัด้านเหนือ ใกล้กับมุมบารายทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ (Dumarcay 1997: 
93) บารายแหง่นีมี้ขนาด 750x3,800 เมตร สร้างด้วยวิธีก่อคนัดินขึน้มาทัง้หมด (Garami 1994: 7) 
ผงับารายตัง้อยูท่างทิศเหนือของเมือง วางตวัด้านยาวอยูใ่นแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก มีแนวแกน
ทิศเหนือ-ใต้วางอยู่บนแนวแกนเดียวกับผงัปราสาทบากอง ต่อมาภายหลังได้มีการสร้างปราสาท
โลเลยขึน้บริเวณเกาะกลางบาราย เพ่ือเป็นการอุทิศให้กับบรรพบรุษ ซึ่งแล้วเสร็จในสมยัของพระ
เจ้ายโศวรมนัท่ี 1 

บารายยโศธรตฏากะ หรือบารายตะวันออก (รูปท่ี  4) 
ตัง้อยู่ทางตะวันออกของเมืองพระนคร  บารายแห่งนีถู้กสร้างขึน้เน่ืองจากบาราย

อินทรตฎากะเร่ิมใช้การไม่ได้ ซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนจนท าให้บารายอยู่ในสภาพตืน้เขิน 
พระเจ้าอินทรวรมนัท่ี 1 จึงวางแผนท่ีจะย้ายเมืองหลวง ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของเมืองยโศธรปรุะในเวลา
ต่อมา พร้อมกับหาท าเลท่ีตัง้บารายแห่งใหม่ คือ บารายตะวันออก ซึ่งตัง้อยู่ทางตะวันออกของ
เมือง บารายแห่งนีส้ร้างแล้วเสร็จในรัชสมยัของพระเจ้ายโศวรมนัท่ี 1 (พ.ศ. 1432-1443) ราวปี 
พ.ศ. 1433 (Dumarcay 1997: 93) ตอ่มาบารายแห่งนีเ้กิดการตืน้เขินเร่ิมใช้การไม่ได้ ซึ่งอาจเป็น
เหตผุลหนึ่งท่ีมีการย้ายเมืองหลวงไปยงัเกาะแกร์ ในราวปี พ.ศ. 1471-1487 ตอ่มาในสมยัพระเจ้า
ราเชนทรวรมนั  (พ.ศ. 1487-1511) ได้มีการย้ายเมืองหลวงกลบัมายงัท่ีตัง้เดิม จึงโปรดให้มีการ
ปรับปรุงบารายโดยสร้างพนงับารายทางตอนใต้ให้ไกลออกไปจากเดิม เพ่ือขยายขนาดของบาราย
ให้ใหญ่ขึน้ นอกจากนีย้งัมีการสร้างปราสาทแม่บญุตะวนัออกบริเวณเกาะกลางบาราย เพ่ืออุทิศ
ให้กับบรรพบุรุษ เช่นเดียวกบัท่ีบารายอินทรตฏากะ (Dumarcay 2003: 49) บารายตะวนัออกมี
ขนาด 1,830x7,500 เมตร ก่อสร้างด้วยวิธีก่อคนัดินขึน้มาทัง้หมด (Garami 1994: 7) มีทางผนัน า้
จากแม่น า้เสียมเรียบเข้ามากกัเก็บไว้ในบาราย ก่อนท่ีจะผนัลงสู่คลองต่างๆ เพ่ือส่งน า้ไปยงัพืน้ท่ี
โดยรอบ (Dumarcay 1997: 93) ผงับารายตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองยโศธรปรุะ 
วางตวัด้านยาวอยูใ่นแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก ซึง่ขนานกบัแนวแกนของผงัเมืองด้วย 

สระสรง (รูปท่ี  5) 
ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของบารายตะวันออก ถูกสร้างในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน 

(พ.ศ. 1487-1511)  แต่เดิมเช่ือว่าใช้เป็นท่ีสรงน า้ของกษัตริย์ ถือเป็นบารายท่ีมีวิธีการก่อสร้างท่ี
แตกตา่งจากในอดีต โดยใช้วิธีการก่อคนัดินขึน้บางส่วนและขุดบางส่วน ผนงัด้านข้างของสระกรุ
ด้วยหินทรายเป็นขัน้บนัไดลงสู่สระน า้ มีขนาด 350x700 เมตร ปัจจบุนัยงัส ารวจไม่พบทางน า้เข้า 
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แตเ่ช่ือวา่น า้ท่ีกกัเก็บในบารายนา่จะได้รับจากแหล่งน า้ใกล้เคียง คือ บารายตะวนัออก รวมทัง้จาก
น า้ฝนและน า้ใต้ดิน (Garami 1994: 3, 7) มีความเป็นไปได้ว่าสระสรงน่าจะถกูน ามาใช้งานแทน
บารายตะวันออกในช่วงท่ีเร่ิมใช้การไม่ได้แล้ว พร้อมกับท่ีบารายตะวันตกยังอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง ทัง้นีเ้น่ืองจากมีการพบคลองท่ีกรุด้วยศลิาแลงบริเวณด้านข้างของคนับารายด้านตะวนัตก 
ซึง่เช่ือวา่ใช้เพ่ือการสง่น า้และการระบายน า้ให้กบัพืน้ท่ีโดยรอบ (Dumarcay 2003: 49) ผงัของสระ
สรงตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของเมืองยโศธรปรุะ วางตวัด้านยาวอยู่ในแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก 
ซึง่ขนานกบัแนวแกนของผงัเมือง 

บารายตะวันตก (รูปท่ี  6) 
ตัง้อยู่ทางตะวันตกของเมืองพระนคร เร่ิมสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันท่ี 1 

(พ.ศ. 1545-1593) ราวปี พ.ศ. 1593 และแล้วเสร็จในสมยัของพระเจ้าอทุยัทิตยวรมนัท่ี 2 (พ.ศ. 
1593-1609) ถกูสร้างเน่ืองจากบารายตะวนัออกเร่ิมใช้การไม่ได้ เป็นบารายท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
เมืองพระนคร มีขนาดโดยประมาณ 2,200x7,900 เมตร ก่อสร้างโดยใช้วิธีการก่อคนัดินบางส่วน
และขดุบางส่วน คนัดินมีความสงูตัง้แต ่10–17 เมตร กว้าง 10–12 เมตร (Garami 1994: 7) มีทาง
ผนัน า้จากแมน่ า้ O Klok ซึง่อยูท่างทิศเหนือ เข้ามากกัเก็บไว้ในบาราย ผงัของบารายตัง้อยู่ทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองยโศธรปรุะ วางตวัด้านยาวอยูใ่นแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก ซึ่งขนาน
กบัแนวแกนของผงัเมือง 

บริเวณเกาะกลางบารายเป็นท่ีตัง้ของปราสาทแมบ่ญุตะวนัตก (รูปท่ี  7) ตวัปราสาทมี
สระน า้ล้อมรอบ ภายในปราสาทประดิษฐานศิวลึงค์ท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากท่ีสร้างกันแต่ก่อน 
เป็นศวิลงึค์กลบัหวั ภายในมีลกัษณะกลวงเป็นโพรง เพ่ือรับน า้ซึง่ไหลมาตามทอ่ส าริดท่ีเช่ือมตอ่กบั
บารายผา่นใต้เข่ือนท่ีอยูร่ะหว่างตวัปราสาทกบัขอบสระน า้ ระดบัน า้ท่ีปรากฏให้เห็นภายในศิวลึงค์ 
บอกถึงความสามารถของบารายในการให้น า้ชลประทานแก่พืน้ท่ีโดยรอบ (Dumarcay 1997: 94) 
ปราสาทแห่งนีส้ร้างขึน้เพ่ืออุทิศให้กับบรรพบุรุษ เช่นเดียวกับปราสาทโลเลยและปราสาทแม่บุญ
ตะวนัออก แล้วเสร็จในสมยัพระเจ้าอทุยัทิตยวรมนัท่ี 2 

บารายชัยตฏากะ หรือบารายเหนือ (รูปท่ี  8) 
ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของบารายตะวนัออก บารายแห่งนีมี้แผนผงัท่ีสมัพนัธ์กบัปราสาท

พระขรรค์ ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นเมืองหลวงชั่วคราวระหว่างการสร้างเมืองพระนครธม (Dumarcay 
1997: 96) ในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 (พ.ศ.1724-1763) มีขนาด 970x3,500 เมตร ก่อสร้างโดย
วิธีการขดุอยา่งเดียว มีทางรับน า้เข้าท่ีมมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งผนัน า้มาจากคลองยกระดบัของ
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แม่น า้เสียมเรียบ (Garami 1994: 8) ผงัของบารายตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของปราสาท วางตวั
ด้านยาวอยู่ในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก มีแนวแกนทางทิศตะวันออก-ตะวันตก วางตรงกับ
แนวแกนของผงัปราสาท บริเวณเกาะกลางบารายเป็นท่ีตัง้ของปราสาทนาคพนั ซึ่งมีหน้าท่ีใช้สอย
เชน่เดียวกบัปราสาทแม่บญุตะวนัตก แต่ตา่งกนัท่ีเป็นศาสนสถานในคติพทุธศาสนาลทัธิมหายาน 
(Dumarcay 1997: 96) 

ในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ระบบการจดัการน า้ทัง้หมด เร่ิมใช้การไม่ได้เน่ืองจากการ
ตืน้เขินของบารายท่ีสร้างโดยวิธีการก่อคนัดิน ซึ่งเห็นได้ชดัเจนทัง้ในบารายตะวนัออกและบาราย
ตะวนัตก บารายเหนือจงึก่อสร้างโดยใช้วิธีการขดุแทน แตก็่เร่ิมตืน้เขินและใช้การไม่ได้อีก ภายหลงั
จึงเกิดแนวคิดในการกักเก็บน า้แบบใหม่ โดยการสร้างสะพานและประตูน า้หลายแห่ง เช่น 
สะพานสเปียนทมาร์ ซึ่งตัง้อยู่ระหว่างพนงัด้านใต้ของบารายเหนือกับพนงัด้านเหนือของบาราย
ตะวนัออก ซึง่ตอ่มาก็พงัทลายลงเน่ืองจากต้านแรงดนัน า้ไมไ่หว และเกิดเป็นแนวทางน า้ใหม่ท่ีอ้อม
สะพานไป (Dumarcay 1997: 96-100) 

บารายนอกเมืองพระนคร 

บารายขนาดใหญ่มิได้ปรากฏเฉพาะแตใ่นเมืองพระนครเท่านัน้ หากแตไ่ด้พบกระจาย
อยูต่ามนอกเมืองพระนคร ซึง่ล้วนแตเ่ป็นเมืองท่ีส าคญั ได้แก่ 

เกาะแกร์ (รูปท่ี  9) 
ตัง้อยูห่า่งจากเมืองพระนครไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือราว 90 กิโลเมตร บารายท่ีพบ

มีช่ือว่า Rahal Baray ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของปราสาทธม มีขนาดประมาณ 560x1,200 
เมตร สร้างขึน้ในสมยัของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 4 (พ.ศ. 1471–1487) ครัง้ท่ีมีการย้ายเมืองหลวงจาก
เมืองยโศธรปรุะไปยงัเกาะแกร์ (D. Coe 2004: 108) บารายแห่งนีเ้กิดจากการก่อพนงั 3 ด้าน ถกู
ก่อสร้างอย่างง่ายๆ ตามแบบอย่างในช่วงยคุต้นของการก่อตัง้เมืองพระนครบริเวณเขาพนมกเุลน 
เพ่ือให้ทนักบัการใช้งาน ซึ่งตอ่มาไม่นานก็เร่ิมตืน้เขินใช้การไม่ได้ (Dumarcay 2003: 49) ผงัของ
บารายตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของปราสาทธม ซึ่งเช่ือว่าเป็นศูนย์กลางของเมือง วางตวั
ด้านยาวอยูใ่นแนวทิศตะวนัออกเฉียงใต้-ตะวนัตกเฉียงเหนือ มีทางรับน า้จากล าน า้ธรรมชาติเข้าท่ี
มมุบารายทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ บารายแห่งนีไ้ม่มีการสร้างปราสาทไว้ท่ีเกาะกลางบาราย
เหมือนกบัแหง่อ่ืนๆ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 

 
 

ปราสาทเบิงเมเลีย (รูปท่ี  10) 
ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขาพนมกเุลน ห่างจากเมืองพระนครไปทางตะวนัออกประมาณ 40 

กิโลเมตร ตวัปราสาท สนันิษฐานว่าสร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 2 (พ.ศ. 1656-1688) ก่อน
การสร้างปราสาทนครวดั (D. Coe 2004: 116) บารายท่ีพบมีระบบส่งน า้ไปยงัพืน้ท่ีโดยรอบ จาก
รูปผงัของบาราย เช่ือวา่มีทางรับน า้ตดัเข้าบริเวณมมุบารายทางตะวนัตกเฉียงใต้ ซึ่งรับมาจากคนู า้
ท่ีล้อมรอบเมือง (Dumarcay 2003: 52) และจากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศจากโปรแกรม 
Google Map พบว่ามีขนาดโดยประมาณ 830x1,500 เมตร ผงับารายตัง้อยู่ทางตะวนัออกของผงั
เมือง วางตวัด้านยาวอยูใ่นแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก มีแนวแกนทางทิศตะวนัออก-ตะวนัตก วาง
อยูใ่กล้เคียงกบัแนวแกนผงัของปราสาท บริเวณเกาะกลางบารายยงัมีปราสาท Batang ตัง้อยูด้่วย 

ปราสาทพระขรรค์ (ก าพงสวาย) (รูปท่ี  11) 
ตัง้อยูห่า่งจากเมืองพระนครไปทางตะวนัออกประมาณ 100 กิโลเมตร นกัปราชญ์ชาว

ฝร่ังเศสเช่ือว่า เป็นเมืองท่ีก่อตัง้ขึน้ในราวพุทธศตวรรษท่ี 16 โดยพระเจ้าสุริยวรมนัท่ี 1 (พ.ศ. 
1545-1593) และเคยเป็นท่ีประทับของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ก่อนการยึดเมืองยโศธรปุระคืนจาก
พวกจาม ในปี พ.ศ.1724 (Rooney 2005: 379-381) บารายท่ีพบตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของปราสาท วางตัวด้านยาวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ บนแนวแกน
เดียวกบัผงัปราสาท มีขนาดประมาณ 518x2,987 เมตร ปัจจบุนัมีสภาพแห้งเกือบหมดแล้ว และมี
ปราสาท Preah Thkon ตัง้อยูบ่ริเวณเกาะกลางบาราย (Ray and Robinson 2008: 262-263) 

ปราสาทบันทายฉมาร์ (รูปท่ี  12) 
ตัง้อยู่ตะวนัตกเฉียงเหนือของกัมพชูา ห่างจากชายแดนไทยไปทางตะวนัออกราว 20 

กิโลเมตร สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7  (พ.ศ. 1724–1763) บารายท่ีพบมีขนาดประมาณ 
800x1,600 เมตร (D. Coe 2004: 126-128) ตัง้อยู่ทางตะวนัออกของผงัเมือง วางตวัด้านยาวอยู่
ในแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก มีแนวแกนทางทิศตะวนัออก-ตะวนัตก วางอยู่ใกล้เคียงกบัแนวแกน
ผงัของปราสาท นอกจากนีย้งัมีการสร้างศาสนสถานไว้บริเวณเกาะกลางบารายด้วย 

บารายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

จากการศกึษาชุดภาพถ่ายทางอากาศของวิลเลียมส์-ฮนัท์นัน้ Elizabeth H. Moore 
(1988: 444-445) พบแหล่งชุมชนรวมทัง้แหล่งน า้ท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า จ านวน 115 แห่ง มี
ขนาดพืน้ท่ีตัง้แต่ 10,000-2,040,000 ตารางเมตร กระจายอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 
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สริุนทร์ ศรีสะเกษ ซึง่พบทัง้ในลกัษณะท่ีเป็นเค้าโครงของกรอบส่ีเหล่ียมผืนผ้าและเป็นพืน้ท่ีเต็มรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า ลกัษณะท่ีเป็นเค้าโครงกรอบส่ีเหล่ืยมผืนผ้า พบว่าเป็นคนู า้คนัดินท่ีล้อมรอบศาสน
สถานและเมือง  ซึ่งมกัจะขุดปรับปรุงในบริเวณท่ีเคยเป็นแหล่งน า้เดิมมาก่อน ส่วนลกัษณะท่ีเป็น
พืน้ท่ีเตม็รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า เช่ือวา่เป็นบาราย ซึง่สว่นใหญ่จะตัง้อยู่ใกล้กบัศาสนสถานท่ีสร้างขึน้ใน
ราวพทุธศตวรรษท่ี 13-20 จึงเช่ือกนัว่าบารายส่วนใหญ่ขดุขึน้ในสมยัเขมรก่อนเมืองพระนครเป็น
ต้นมา บารายขนาดใหญ่ท่ีพบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 

บารายเมืองพมิาย ต.ในเมือง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา (รูปท่ี  13) 
ตัง้อยู่หน้าเมืองพิมาย ห่างออกไปทางตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 900 เมตร มีขนาด 

700x1,540 เมตร สดัส่วนความยาวตอ่ความกว้าง 2.2 ผงับารายวางตวัทางด้านยาวอยู่ในแนวทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ-ตะวนัออกเฉียงใต้ โดยวางแนวแกนอยู่ในแนวเดียวกับแกนผงัศาสนสถาน มี
การสร้างแนวถนนในแนวแกนผังเมืองเป็นเส้นทางเช่ือมต่อจากบารายไปยังหน้าประตูเมือง 
ปัจจุบนับารายแห่งนีอ้ยู่ในสภาพตืน้เขินใช้การไม่ได้แล้ว (ธาดา สุทธิธรรม 2544: 129) จาก
ลกัษณะการวางผงับารายท่ีสมัพนัธ์กบัผงัศาสนสถานและผงัเมืองดงักล่าว คาดว่าบารายแห่งนีค้ง
สร้างขึน้เป็นองค์ประกอบของผังเมืองตามคติความเช่ือ ส่วนการใช้สอยด้านอ่ืนๆ อาจเห็นได้ไม่
ชดัเจนนกั  เน่ืองจากบารายตัง้อยู่ห่างจากตวัเมืองกว่า 1 กิโลเมตร ผู้คนคงอาศยัน า้จากล าจกัราช
ซึง่อยูใ่กล้กวา่ ขณะท่ีสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นท่ีราบลุ่ม  มีล าน า้ธรรมชาติสายใหญ่โอบล้อมอยู่
ถึง 3 สาย คือ แม่น า้มูลทางตอนเหนือ ล าน า้จักราชทางตะวันตก และล าน า้เค็มทางตอนใต้ 
สามารถท านาโดยไม่ต้องอาศยัระบบชลประทาน ดงันัน้บารายแห่งนีค้งจะมีความส าคญัต่อการ
ด ารงชีพน้อย แตค่งสร้างให้เป็นองค์ประกอบของผงัเมืองเทา่นัน้ (ธาดา สทุธิธรรม 2544: 134) 

บารายพนมวัน บ้านมะค่า ต.บ้านโพธ์ิ อ.เมือง จ.นครราชสีมา (รูปท่ี  14) 
ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของปราสาทพนมวนั ห่างจากตวัปราสาทราว 330 เมตร มีขนาด 

525x1,800 เมตร สดัส่วนความยาวตอ่ความกว้าง 3.42 ผงับารายวางตวัทางด้านยาวอยู่ในแนว
ทิศตะวนัออก-ตะวนัตก ซึ่งขนานกบัแนวแกนของผงัปราสาท ปัจจบุนัไม่มีน า้ขงัแล้ว แต่ถกูใช้เป็น
พืน้ท่ีท านาแทน บารายแห่งนีค้งสร้างขึน้เป็นองค์ประกอบของเมือง ดงัท่ีระบุไว้ในจารึกพนมวนั 2 
ว่าเป็น “ทะเลแห่งเมืองสขุาลยั” (กรมศิลปากร 2529: 228-234) นอกจากนีบ้ริเวณด้านหน้าของ
ปราสาททางตะวนัออก ยงัมีบารายอีกแห่งหนึ่ง เรียกกนัว่า สระเพลง ตัง้อยู่ไม่ไกลกนันกั ห่างจาก
ตวัปราสาทราว 350 เมตร วางตวัอยู่ในแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก และมีแนวแกนตรงกบัแกนผงั
ปราสาท มีขนาด 275x475 เมตร จากการวางผงับารายท่ีสมัพนัธ์กับศาสนสถานดงักล่าว เช่ือว่า
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บารายทัง้สองแห่งคงถกูสร้างขึน้เป็นองค์ประกอบของผงัเมือง (ธาดา สทุธิธรรม 2544: 167) และ
คงจะมีความส าคญัต่อการด ารงชีพด้วย เน่ืองจากพืน้ท่ีทางตอนเหนือซึ่งใช้เป็นพืน้ท่ีนาข้าวและ
ชุมชน อยู่ค่อนข้างไกลจากล าน า้ธรรมชาติทางตอนใต้ จึงอาจต้องอาศัยน า้จากบารายท่ีอยู่
ใกล้เคียง ซึง่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกวา่ 

บารายเมืองต ่ า  บ้านโคกเมือง ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์         
(รูปท่ี  15) 

ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของปราสาทเมืองต ่า ห่างจากตวัปราสาทออกไปราว 200 เมตร มี
ขนาด 360x1,050 เมตร สดัส่วนความยาวตอ่ความกว้าง  2.92 ผงับารายวางตวัทางด้านยาวอยู่
ในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยวางแนวแกนอยู่ในแนวขนานกับแกนผังศาสนสถาน จาก
ลกัษณะการวางผังของบารายท่ีสัมพันธ์ชัดเจนกับผังศาสนสถาน ท าให้คาดว่าบารายแห่งนีค้ง
สร้างขึน้เป็นองค์ประกอบของผงัเมืองตามคติความเช่ือ (ธาดา สทุธิธรรม 2544: 150) นอกจากนี ้
ในการศกึษาของ Elizabeth H. Moore (1988: 448-451) ยงัเช่ือว่าบารายแห่งนีมี้ความจ าเป็น
อย่างมากต่อการด ารงชีพ เน่ืองจากบริเวณโดยรอบของบารายไม่พบแหล่งน า้ธรรมชาติใกล้เคียง 
นอกจากนีย้ังพบคูคลองท่ีเช่ือมต่อกับบาราย เพ่ือส่งไปยังพืน้ท่ีชุมชนและพืน้ท่ีเพาะปลูกท่ีอยู่
โดยรอบ ปัจจุบนับารายแห่งนีย้งัคงมีน า้อยู่เต็ม ถือเป็นบารายท่ียงัประโยชน์ให้กบัชมุชนตัง้แตใ่น
อดีตจนกระทัง่ปัจจบุนั 

การศึกษาผงัชุมชนและการใช้ท่ีดินสายอารยธรรมเขมรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของ ธาดา สทุธิธรรม (2544) พบว่า มีบารายหลายแห่งถกูวางผงัให้เป็นองค์ประกอบของผงัศาสน
สถานหรือผงัชมุชนในวฒันธรรมเขมร บารายเหล่านีก้ระจายอยู่ตามพืน้ท่ีจงัหวดัตา่งๆ ในภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทัง้ในแอง่สกลนครทางตอนเหนือ และแอง่โคราชทางตอนใต้  

บารายท่ีพบในแอ่งโคราช จะอยู่ตามชุมชนหรือเมืองต่างๆ ได้แก่ เมืองพิมาย และ
ชมุชนปราสาทพนมวนั จงัหวดันครราชสีมา เมืองต ่า และชุมชนกู่สวนแตง จงัหวดับุรีรัมย์ ชุมชน
ปราสาทศีขรภูมิ ชุมชนปราสาทบ้านพลวง ชุมชนปราสาทหม่ืนชัย และชุมชนปราสาทภูมิโปน 
จงัหวดัสริุนทร์ เมืองสดกุอ าพิล และชมุชนปราสาทปรางค์กู่ จงัหวดัศรีสะเกษ ชมุชนปราสาทเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์  เมืองนครจัมปาศรี จังหวัด
มหาสารคาม สว่นบารายท่ีพบในแอ่งสกลนคร พบท่ีเมืองหนองหานหลวง จงัหวดัสกลนคร (ขนาด 
210x400 เมตร) บารายเหล่านีมี้ขนาดแตกตา่งกนั ทกุแห่งล้วนสมัพนัธ์กบัคติความเช่ือ และถกูใช้
ประโยชน์ด้านการด ารงชีพท่ีมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน ยกเว้นในบางแห่งซึ่งคงมี
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หน้าท่ีใช้สอยด้านคตคิวามเช่ือเพียงอยา่งเดียว คือ บารายเมืองพิมาย ในจงัหวดันครราชสีมา ทัง้นี ้
เน่ืองจากสภาพท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีราบลุ่มโอบล้อมด้วยล าน า้สายใหญ่ 3 สาย ปัญหาขาดแคลนน า้
ของเมืองคงจะมีไมม่ากนกั (ธาดา สทุธิธรรม 2544) 

นอกจากนี ้จากการศกึษาภาพถ่ายทางอากาศชุมชนโบราณของโครงการวิจยัชุมชน
โบราณจากภาพถ่ายทางอากาศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในปี พ.ศ. 2524-2527 พบร่องรอยของ
บารายจังหวัดทางภาคอีสานหลายแห่ง บางแห่งมีศาสนสถานขอมอยู่ใกล้เคียง บางแห่งตัง้อยู่
ภายในหรือติดกับชุมชนหรือเมือง บางแห่งอยู่ท่ามกลางพืน้ท่ีปลูกข้าว ลักษณะท่ีตัง้ของบาราย
เหล่านี ้น่าจะสะท้อนถึงการใช้ประโยชน์จากบารายในบางแห่งท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับความเช่ื อ 
นอกจากนีล้กัษณะของบาราย เช่น ขนาด สดัส่วน และการวางผงั ยงัมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจ
เกิดจากหน้าท่ีใช้สอยและลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีท่ีต่างกันด้วย จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าจะมีการ
ค้นคว้าวิจยัตอ่ไป  

ลักษณะของบารายที่พบ 

ขนาด 
ขนาดของบารายท่ีพบจะมีหลากหลายขนาด ขนาดบารายส าคญัในเมืองพระนครจะ

มีขนาดใหญ่มากจนถึงขนาดใหญ่ ตวัอยา่งบารายขนาดใหญ่มากซึง่พบเฉพาะในเมืองพระนคร คือ 
บารายตะวนัออก มีขนาด 1,830x7,500 เมตร และบารายตะวนัตก มีขนาด 2,200x7,900 เมตร 
(Garami 1994: 7) สว่นบารายท่ีปรากฏตามเมืองหรือชมุชนโบราณในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะ
มีขนาดท่ีย่อมหรือเล็กกว่า พบบารายขนาดใหญ่อยู่ไม่ก่ีแห่ง ในจงัหวดันครราชสีมา ได้แก่ บาราย
ทางทิศเหนือของปราสาทพนมวนั มีขนาด 525x1,800 เมตร และบารายเมืองพิมาย มีขนาด 
700x1,540 เมตร ส่วนในจงัหวดับุรีรัมย์ พบท่ีบารายเมืองต ่า มีขนาด 360x1,050 เมตร (ธาดา 
สทุธิธรรม 2544) 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อขนาดของบารายนัน้ น่าจะเกิดจากการใช้ประโยชน์ของชุมชนหรือ
เมืองในด้านต่างๆ อนัได้แก่ คติความเช่ือ การอปุโภคบริโภค การเกษตร และการป้องกันน า้ท่วม 
เป็นต้น บารายขนาดเล็กอาจใช้รองรับความต้องการของชมุชนขนาดเล็กหรือใช้เป็นองค์ประกอบ
ของศาสนสถานขนาดเล็ก ขณะท่ีบารายขนาดใหญ่อาจใช้รองรับพืน้ท่ีเกษตรกรรม ความต้องการ
ของชุมชนขนาดใหญ่ หรือใช้เป็นองค์ประกอบของผังเมืองหรือผังศาสนสถานขนาดใหญ่ ขนาด
ของบารายน่าจะสอดคล้องกับขนาดของชุมชนร่วมกับความต้องการใช้ประโยชน์จากบารายใน
ด้านตา่งๆ เป็นหลกั 
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สัดส่วนความยาวต่อความกว้าง 
สดัสว่นความยาวตอ่ความกว้างของบารายท่ีพบจะมีความหลากหลาย โดยส่วนใหญ่

จะมีค่าเท่ากบัหรือใกล้เคียง 2:1 จากการศกึษารูปแบบการจดัการน า้ในเมืองพระนครของ Matti 
Kummu (2009: 1416) บารายหรือสระน า้ตามศาสนสถานเล็กๆ ประจ าชมุชนตา่งๆ ซึ่งถกูสร้างให้
เป็นองค์ประกอบของแผนผงัศาสนสถาน จะมีสดัส่วนความยาวต่อความกว้างโดยส่วนใหญ่เป็น 
2:1 หรือใกล้เคียง แต่สัดส่วนดงักล่าวนีไ้ม่ได้ปรากฏพบในบารายทุกแห่ง โดยเฉพาะบารายท่ีมี
ขนาดใหญ่มากอยา่งบารายตะวนัออกและบารายตะวนัตก โดยบารายทัง้สองแห่งจะมีสดัส่วนของ
ขนาดท่ีมากกว่า โดยบารายตะวนัออกมีสัดส่วนเป็น 4.1:1 ส่วนบารายตะวนัตกมีสัดส่วนเป็น 
3.59:1 

ประโยชน์ใช้สอยของบารายในด้านต่างๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีโดยรอบ 
อาจเป็นปัจจัยท่ีท าให้บารายแต่ละแห่งมีสัดส่วนความยาวต่อความกว้างแตกต่างกัน บารายท่ี
สร้างตามคตคิวามเช่ือเพียงอย่างเดียว อาจท าให้มีสดัส่วนความยาวตอ่ความกว้างท่ีใกล้เคียง 2:1 
ขณะท่ีบารายท่ีถกูสร้างเพื่อประโยชน์ใช้สอยในการด ารงชีพนอกเหนือจากคตคิวามเช่ือ ในบางแห่ง
จะมีสัดส่วนท่ีต่างออกไป ซึ่งอาจค านึงถึงการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีโดยรอบมากกว่า เพ่ือให้น า้
สามารถส่งเข้าถึงพืน้ท่ีท่ีต้องการได้โดยง่าย นอกจากนีย้งัมีเร่ืองขนาดท่ีใหญ่ของบาราย ดงัเช่นท่ี
พบในบารายตะวันออกและบารายตะวันตกท่ีเมืองพระนคร ซึ่งมีสัดส่วนดงักล่าวมากกว่า 2:1 
ขนาดท่ีใหญ่ของบารายอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อจ ากัดในการสร้างมากกว่าบารายขนาดเล็กด้วย
ปัจจยัของลกัษณะทางกายภาพของท าเลท่ีตัง้ และการใช้ประโยชน์ของท่ีดินโดยรอบ ไม่เหมือนกบั
บารายขนาดย่อมหรือสระน า้ขนาดเล็กท่ีจะใช้พืน้ท่ีในการก่อสร้างไม่มากนัก ข้อจ ากัดในการ
ก่อสร้างจึงมีน้อยกว่า ท าให้สร้างได้ตามสดัส่วนตามต้องการได้ดีกว่า ดงัเช่นสระสรงท่ีพบในเมือง
พระนคร ขนาด 350x700 เมตร ซึ่งมีขนาดท่ีไม่โตใหญ่นกัเม่ือเปรียบเทียบกับบารายแห่งอ่ืนๆ ใน
เมืองพระนคร ซึง่มีสดัสว่นเป็น 2:1 พอดี 

ส่วนบารายใหญ่ๆ ท่ีสมัพนัธ์กบัศาสนสถานขอมในภาคอีสานของไทย โดยส่วนใหญ่
จะมีขนาดเล็กกวา่บารายขนาดใหญ่ในเมืองพระนคร อย่างเช่น บารายเมืองพิมาย พบว่ามีสดัส่วน
ดงักลา่วเป็น 2.2 ใกล้เคียง 2:1 ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีพบในบารายตามศาสนสถานประจ าชมุชนในเมือง
พระนคร จากการศกึษาของ Matti Kummu (2009: 1416) จึงอาจสนันิษฐานได้ว่าบารายท่ีพบใน
ภาคอีสานของไทย ซึ่งถูกใช้เป็นองค์ประกอบในแผนผังของศาสนสถาน น่าจะถูกสร้างให้ได้
สดัส่วนของขนาดใกล้เคียง 2:1 เช่นเดียวกับบารายในเมืองพระนคร แต่ด้วยข้อจ ากัดทางการใช้
ประโยชน์ของพืน้ท่ีโดยรอบ ร่วมกบัการใช้ประโยชน์จากบารายทางด้านอ่ืนๆ ท่ีส่งผลตอ่ขนาดของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 

 
 

บาราย จึงอาจท าให้บารายบางแห่งมีสดัส่วนของขนาดท่ีแตกต่างออกไป ดงัท่ีปรากฏกับบาราย
ขนาดใหญ่ในเมืองพระนคร ส่วนบารายท่ีไม่ได้เป็นองค์ประกอบของศาสนสถานขอมอาจสะท้อน
ถึงการใช้สอยท่ีไมไ่ด้เก่ียวเน่ืองกบัความเช่ือ ท าให้พบความหลากหลายของคา่สดัสว่นดงักลา่ว 

การวางผัง 
ผงัของบารายโดยส่วนใหญ่จะถูกวางให้แนวแกนทางด้านยาวอยู่ในแนวตะวนัออก-

ตะวนัตก หรืออยู่ในแนวเบี่ยงเบนจากทิศดงักล่าวเล็กน้อย ซึ่งเห็นได้ชดัเจนในบารายส าคญัของ
เมืองพระนคร แต่ตามชุมชนโบราณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีการวางผังบารายท่ี
หลากหลาย บางแหง่มีการวางผงัท่ีเบี่ยงเบนจากแนวทิศหลกัมาก ลกัษณะท่ีตา่งกนัของการวางผงั
บารายอาจเกิดจากปัจจยัหลายอย่าง เช่น ประโยชน์ใช้สอยของบาราย ความสามารถเชิงช่างใน
การก่อสร้าง รวมถึงลักษณะภูมิประเทศของท าเลท่ีตัง้ เป็นต้น การศึกษาการวางผังของบาราย
สามารถท าได้โดยการแบง่ตามประเภทของประโยชน์ใช้สอย ได้แก่ บารายท่ีสร้างตามคติความเช่ือ 
และบารายท่ีไมไ่ด้สร้างตามคตคิวามเช่ือ  

บารายท่ีสร้างตามคตคิวามเช่ือ โดยทัว่ไปจะมีการวางผงัให้แนวแกนทางด้านยาวของ
บารายเป็นแนวเดียวกนัหรือขนานกนักบัแนวแกนผงัของศาสนสถานขอม ซึง่สว่นใหญ่จะอยู่ในแนว
ทิศตะวนัออก-ตะวันตก ลักษณะการวางผังตรงตามแบบแผนดงักล่าวปรากฏชัดเจนกับบาราย
ส าคญัในเมืองพระนคร เชน่ บารายตะวนัออก บารายตะวนัตก เป็นต้น จะมีในบางแห่งท่ีมีการวาง
ผังทางด้านสัน้ คือ แนวเหนือ-ใต้ เป็นแนวเดียวกับแนวแกนของผังศาสนสถาน ดงัเช่น บาราย
อินทรตฎากะท่ีเมืองหริหราลยั ซึ่งพบในกรณีของบารายท่ีตัง้อยู่ทางทิศเหนือของศาสนสถานหรือ
เมือง ส่วนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย บารายท่ีสร้างตามคติความเช่ือส่วนใหญ่จะมีการ
วางผงัสมัพนัธ์กับศาสนสถานในลกัษณะเดียวกัน แต่แนวทิศของการวางผงับารายบางแห่งอาจ
เบี่ยงเบนไปมากจากแนวตะวนัออก-ตะวนัตก เพ่ือให้สมัพนัธ์กับผงัศาสนสถาน ซึ่งจากการศกึษา
เบือ้งต้น ปรากฏพบในบารายไม่ก่ีแห่ง ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัเจนคือ ผงับารายท่ีเมืองพิมายท่ีถกูวาง
แนวให้สมัพนัธ์กับแนวแกนของปราสาทประธาน ซึ่งอยู่ในแนวทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ-ตะวนัออก
เฉียงใต้ 

ส่วนบารายท่ีไม่ได้สร้างตามคติความเช่ือ การวางผงับารายจะไม่มีผงัศาสนสถานมา
เป็นตวัก าหนด ดงันัน้ผงัของบารายจึงไม่จ าเป็นต้องอยู่ในแนวทิศตามคติหรือแนวทิศหลกั แตจ่าก
การศึกษาเบือ้งต้นของบารายในจังหวัดนครราชสีมา พบบารายหลายแห่งท่ีมีการวางผงัในแนว
ใกล้เคียงกบัทิศตะวนัออก-ตะวนัตก ซึง่เป็นแนวทิศหลกั หรืออาจเบี่ยงเบนเล็กน้อย 
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การพบลกัษณะการวางผงัในแนวทิศตามคตคิวามเช่ือของบารายทัง้สองประเภท อาจ
ท าให้สนันิษฐานได้ว่าปัจจยัทางด้านคติความเช่ือ ไม่ได้ส่งผลต่อลกัษณะการวางผงัของบารายท่ี
พบในภูมิภาคอีสานของไทย แต่เป็นการรับเอารูปแบบสระเก็บน า้จากวฒันธรรมเขมรในลกัษณะ
ของการวางผังตามแนวทิศหลัก เช่นเดียวกับการรับเอาลักษณะรูปทรงบารายท่ี เป็นทรง
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในบารายทัว่ไป มาสร้างสระเก็บน า้ในท้องถ่ิน จนกลายเป็นรูปแบบท่ี
นิยมและสืบทอดตอ่ๆ กนัจนแพร่หลายไปเกือบทัง้ภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย 

บารายกับการใช้ประโยชน์ 

ประเด็นการศกึษาในเร่ืองการใช้ประโยชน์ของบารายนัน้ เร่ิมต้นขึน้กบักรณีของเมือง
พระนคร เน่ืองจากมีการพบบารายรวมถึงคนู า้ล้อมรอบศาสนสถานขนาดใหญ่มหึมาอยู่หลายแห่ง 
ทัง้มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าสม ่าเสมอ  และมีการวางผังท่ีเป็นระเบียบตายตัว  ซึ่งมี
นกัวชิาการหลายทา่นมองวา่สิ่งก่อสร้างเหลา่นีถ้กูประกอบกนัเป็นระบบการจดัการน า้ขนาดใหญ่ 

แนวคิดของ Victor Goloubew (1941) ได้เสนอถึงการใช้ประโยชน์ของบารายทัง้ใน
ด้านความเช่ือและการด ารงชีพของชมุชน ในแง่การปรับปรุงระบบชลประทานเพ่ือลดผลกระทบท่ีมี
ต่อการเพาะปลูกข้าวจากปริมาณน า้ท่ีมากเกินไปในฤดูฝน ซึ่งต่อมาก็ได้รับการสนับสนุนจาก
ทฤษฏี “Hydraulic City” ของ Bernard-Philippe Gloslier (1979) ท่ีเสนอว่า เมืองพระนครซึ่งเป็น
เมืองขนาดใหญ่และมีประชากรอาศยัอยู่มากกว่า 1 ล้านคน ได้อาศยัระบบชลประทานท่ีซบัซ้อน
เป็นฐานรองรับท่ีส าคญัภายใต้การควบคมุของรัฐ ซึ่งต่อมาความล้มเหลวของระบบชลประทาน
กลายเป็นสาเหตหุนึง่แหง่การลม่สลายของเมืองด้วย 

ทฤษฏีดงักล่าวของ Bernard-Philippe Gloslier (1979) ในเวลาต่อมาได้ถกูคดัค้าน
จากผลงานวิจยัของ W. J. Van Liere (1980) ท่ีเสนอว่าบารายขนาดใหญ่เหล่านีไ้ม่ได้มีส่วน
เก่ียวข้องกบัการจดัระบบชลประทาน แตเ่ก่ียวข้องกบัคติความเช่ือ เน่ืองจากไม่พบทางน า้เข้าออก
ท่ีเช่ือมตอ่กบับารายส าหรับสง่น า้ไปยงัพืน้ท่ีเพาะปลกู และตอ่มาก็ได้รับการสนบัสนนุจากงานวิจยั
ของ  Robert Acker (1998) ด้วยเหตผุลของความไม่จ าเป็นท่ีจะต้องสร้างระบบชลประทานขนาด
ใหญ่ขึน้มาเพ่ือผลิตข้าวให้เพียงพอกับจ านวนพลเมืองท่ีมีไม่เกิน 200,000 คน ซึ่งน้อยกว่าท่ี 
Bernard-Philippe Gloslier (1979) ได้คาดการณ์ไว้มาก 

ขณะท่ีงานวิจยัของ F. Garami (1994: 5-6) สนบัสนนุแนวคิดการใช้ประโยชน์บาราย
ด้านอุปโภคบริโภคและชลประทานเป็นหลัก เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน า้ดงักล่าวในฤดแูล้ง 
เน่ืองจากปริมาณน า้ในโตนเลสาบได้ลดลงอย่างมาก ตอ่มาการส ารวจของ Christophe Pottier 
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(2000) ได้พบคลองขนาดใหญ่ และทางน า้ท่ีเข้าและออกจากบารายซึ่งเช่ือมต่อกับระบบคคูลอง
คนัดินภายนอก ในช่วงเวลาเดียวกันยังมีการค้นพบทางระบายน า้ท่ีมีความกว้างไม่ต ่ากว่า 40 
เมตร ซึ่งท าให้ E. Lustig (2001) เช่ือว่าเป็นการลดความเสียหายมากกว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิต
ในการเพาะปลกู และได้รับการสนบัสนนุจากแนวคิดของ Roland Fletcher (2000-2001) ท่ีเช่ือว่า
จ านวนพลเมืองในขณะนัน้มีอยูป่ระมาณ 750,000 คน 

งานศึกษาการจัดการน า้ในเมืองพระนครของ Matti Kummu (2009: 1416-1418) 
เม่ือไม่นานมานี ้แสดงถึงการใช้ประโยชน์ของบารายทางด้านป้องกันน า้ท่วมและเพาะปลูกด้วย 
เน่ืองจากในฤดฝูน เมืองพระนครจะได้รับผลกระทบจากภาวะน า้ท่วม โดยเฉพาะน า้ไหลบ่าจาก
เทือกเขาพนมกเุลน จึงใช้บารายส าหรับพกัน า้เพ่ือป้องกนัน า้ท่วมในพืน้ท่ีเมืองและพืน้ท่ีเพาะปลกู 
ขณะท่ีช่วงขาดแคลนน า้ในฤดแูล้งบารายยงัถูกใช้ส ารองน า้ส าหรับการเกษตรได้ด้วย ส่วนน า้เพ่ือ
การอุปโภคบริโภคนัน้น่าจะถูกจัดการในระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน โดยอาศัยน า้จากบ่อน า้ท่ี
ชาวบ้านขดุใช้เอง และตระพงัหรือคนู า้ประจ าศาสนสถานใกล้หมูบ้่าน 

ส่วนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ได้มีการเสนอแนวคิดท่ีแสดงถึงประโยชน์
ของบารายในหลายๆ ด้าน ทัง้ด้านคตคิวามเช่ือและประโยชน์ในการด ารงชีพด้านอ่ืนๆ เช่นเดียวกนั 
อาจารย์ ศรีศกัร วลัลิโภดม (2533: 108-110) ได้สนบัสนนุงานวิจยัของ W. J. Van Liere (1980) ท่ี
เห็นว่ารัฐโบราณในกมัพชูาและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยจะเน้นความส าคญัของศาสนา
เป็นใหญ่ แสดงถึงประโยชน์ใช้สอยของบารายทางด้านความเช่ือเป็นหลกั ในขณะเดียวกนั ท่านยงั
เช่ือว่าบารายยังมีความจ าเป็นในด้านการอุปโภคบริโภคมากกว่าการเกษตร เน่ืองจากความ
ต้องการด้านอุปโภคบริโภคเป็นความต้องการท่ีมีอยู่ตลอดปี ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้อยู่เสมอกับ
พืน้ท่ีบางแหง่ของภาคอีสาน ส่วนความต้องการทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะการปลกูข้าวเช่ือว่า
เป็นการปลกูตามฤดกูาล จงึไมน่า่จะมีความจ าเป็นเทา่ใดนกั เน่ืองจากพืน้ท่ีภาคอีสานตัง้อยู่ในเขต
มรสุมท่ีมีฝนตกต้องตามฤดกูาลอยู่แล้ว ขณะท่ีการเพาะปลูกเป็นไปเพ่ือผลิตอาหารเลีย้งคนใน
ชุมชนขนาดเล็กเท่านัน้ ไม่ได้ผลิตเป็นปริมาณมากเพ่ือใช้เป็นสินค้าแลกเปล่ียน นอกจากนีย้ังมี
พืน้ท่ีราบลุ่มใกล้หนองบงึกระจายอยู่ทัว่ไป เม่ือชมุชนใหญ่หรือหนาแน่นขึน้ คนในชุมชนสามารถ
ย้ายไปตัง้ชมุชนใหมไ่ด้โดยไมจ่ าเป็นต้องสร้างระบบชลประทานให้ใหญ่ขึน้  

ขณะท่ีการศึกษาเก่ียวกบัการจดัระบบแหล่งน า้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย 
ของ Elizabeth H. Moore (1988: 414-415) ได้ให้ทศันะถึงการใช้สอยบารายเพ่ือเป็นแหล่งเก็บน า้
เพ่ือการอปุโภคบริโภค การเกษตรกรรม รวมถึงการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แตอ่ย่างไรก็ตาม 
เขาพบว่าบารายน่าจะเพิ่มศกัยภาพการเก็บน า้เพ่ือสนองความต้องการน า้ของชมุชนได้ดีกว่าคนู า้
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คนัดินท่ีล้อมรอบศาสนสถานหรือชมุชน ซึ่งน่าจะหมายถึงการใช้สอยบารายด้านการด ารงชีพเป็น
ส าคัญ โดยได้ศึกษาระบบการจัดการน า้ของบารายเมืองต ่าในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งบอกถึงความ
จ าเป็นของการใช้บารายเพ่ือการเพาะปลูก รวมถึงการอุปโภคบริโภคของชุมชน เน่ืองจากไม่พบ
แหล่งน า้ธรรมชาติท่ีอยู่ใกล้เคียง นอกจากระบบคคูลองท่ีต่อเช่ือมกบัแหล่งน า้ท่ีอยู่ไกลออกไป ซึ่ง
จะน าน า้เข้ามากกัเก็บยงับาราย เพ่ือรองรับความต้องการของชมุชนท่ีมีขนาดใหญ่ 

งานศกึษาผงัชมุชนและการใช้ท่ีดินสายอารยธรรมเขมรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของ ธาดา สุทธิธรรม (2544) ได้น าบารายท่ีปรากฏร่วมกบัศาสนสถานขอมท่ีพบในจงัหวดัต่างๆ 
มาศกึษา เช่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ สกลนคร อดุรธานี เป็นต้น ทัง้นีไ้ด้มีการใช้
ข้อมลูจากภาพถ่ายทางอากาศ ควบคูก่บัการส ารวจภาคสนาม ในการศกึษาปัจจยัสภาพแวดล้อม
ตา่งๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพแหล่งน า้ใกล้เคียง การใช้ประโยชน์ของท่ีดินโดยรอบ ร่วมกับ
ข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดี มาวิเคราะห์ถึงประโยชน์ด้านการด ารงชีพของบาราย ซึ่งจากการ
วิจยั พบวา่มีบารายเพียงไมก่ี่แหง่ท่ีสมัพนัธ์กบัคตคิวามเช่ือเพียงอยา่งเดียว เช่น บารายเมืองพิมาย 
แตโ่ดยสว่นใหญ่จะถกูน ามาใช้ในการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมด้วย  

ประโยชน์ใช้สอยโดยทัว่ไปของบารายจากการศึกษาท่ีผ่านมา สามารถสรุปได้เป็น 4 
หวัข้อ ดงันี ้

1. คตคิวามเช่ือ 
บารายในวฒันธรรมเขมรคงมีความสมัพนัธ์กับคติความเช่ือ ดงัได้กล่าวมาแล้ว โดย

มักสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึน้เพ่ือจ าลองจักรวาล คือ เป็นตัวแทนแห่งมหาสมุทร หรือทะเลท่ี
ล้อมรอบแกนกลางของจักรวาล คือ เขาพระสุเมรุ มหาสมุทรหรือทะเลดังกล่าวนัน้  คือ ทะเล
สีทนัดร หรือบางครัง้อาจถกูตีความวา่เป็นเกษียรสมทุร ซึ่งน่าจะเกิดขึน้ตัง้แตส่มยัพระนครตอนต้น 
ท่ีพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 2 กลบัมาจากชวาและได้น าเอาคติเทวราชเข้ามาในเขมรด้วย โดยลกัษณะ
การจ าลองจกัรวาลนีม้ิได้จ ากดัเฉพาะตวัปราสาทเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถึงแผนผงัปราสาทด้วย คือ 
ปราสาทประธาน ซึ่งเป็นตวัแทนของเขาพระสุเมรุหรือเขาไกรลาศ บารายจึงถูกตีความเป็นทะเล
สีทนัดร หรือเป็นเกษียรสมทุรด้วย เป็นท่ีนา่สงัเกตว่า บารายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความเช่ือในวฒันธรรม
เขมรจะมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ มีรูปทรงเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า ปรากฏอยู่ไม่ไกลจากศาสนสถานขอม
และมีแผนผงัท่ีสมัพนัธ์กบัผงัศาสนสถานหรือผงัเมือง คือ วางตวัในแนวแกนเดียวกนัหรือขนานกนั
กับแกนของผังศาสนสถาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในแกนทิศหลัก คือ ด้านตะวันออก-ตะวันตก 
ดงัท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปในเมืองพระนคร เช่น บารายตะวนัออก บารายตะวนัตก เป็นต้น นอกจากนี ้
การใช้ประโยชน์ของบารายในการน าไปผกูกบัคติความเช่ือ ถือเป็นกศุโลบายท่ีดีในการรักษาความ
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สะอาดของแหลง่น า้ ซึง่เป็นการป้องกนัโรคระบาดได้เป็นอยา่งดี รวมถึงส่งเสริมให้มีการบ ารุงรักษา
บารายให้สามารถใช้งานได้อยูเ่สมอ 

2. การป้องกันน า้ท่วม 
ในการสร้างบารายเพ่ือป้องกันน า้ท่วม เป็นการใช้ประโยชน์จากบารายทางหนึ่ง ซึ่งมี

ความจ าเป็นในบางแหง่  อยา่งเชน่บารายในเมืองพระนคร ซึ่งถกูสร้างเพ่ือประโยชน์ในด้านป้องกนั
น า้ทว่มตวัเมืองและพืน้ท่ีท านา ซึง่ไหลบา่มาจากเขาพนมกเุลนในฤดฝูน  โดยใช้บารายเป็นท่ีพกัน า้ 
แล้วคอ่ยๆ ปลอ่ยลงสูท่ะเลสาบใหญ่โดยผา่นระบบคลองทางด้านใต้ เช่น บารายตะวนัตกท่ีมีคลอง
ตอ่เช่ือมวิ่งออกจากมมุทิศตะวนัตกเฉียงใต้ไปตามแนวลาดชนัของพืน้ท่ีเ พ่ือระบายน า้ออก แสดง
ถึงการพกัน า้ไว้ท่ีบารายตะวนัตก และค่อยๆ ระบายออกผ่านทางคลองดงักล่าว หรือในกรณีของ
บารายเมืองต ่า ซึง่เป็นพืน้ท่ีราบลุม่ต ่ากวา่พืน้ท่ีโดยรอบ ซึง่อาจเป็นพืน้ท่ีท่ีเกิดน า้ท่วมได้เป็นประจ า
ในฤดฝูน บารายแห่งนีจ้ึงถูกสร้างเพ่ือรองรับน า้ผิวดินท่ีไหลบา่ลงมา และใช้คลองปนูท่ีเป็นคลอง
เช่ือมตอ่กบับารายเป็นทางระบายน า้ออกไปจากพืน้ท่ี 

3. การเพาะปลูก  
ชมุชนโบราณโดยส่วนใหญ่จะท าการเพาะปลกูข้าวเพ่ือการเลีย้งชีพ รวมทัง้ใช้ค้าขาย

กบัชมุชนอ่ืนๆ เม่ือได้ผลผลิตท่ีมีปริมาณมาก ดงันัน้การสร้างบารายเพ่ือกกัเก็บน า้ไว้ใช้หรือป้องกนั
ความเสียหายทางการเกษตรจึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น โดยเฉพาะชุมชนท่ีท านาข้าวแบบทดน า้ ซึ่งเป็น
การเพาะปลูกท่ีไม่ได้อาศยัธรรมชาติเพียงอย่างเดียว รวมทัง้ให้ผลผลิตท่ีมากกว่าการท านาแบบ
ธรรมชาติ จากการศึกษาบารายในชุมชนต่างๆ หลายแห่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย 
รวมทัง้ในเมืองพระนคร พบว่ามกัจะมีคลองส่งน า้เช่ือมตอ่จากบารายไปยงัพืน้ท่ีนาข้าว หรือมีการ
วางแปลงนาเป็นตารางเช่ือมโยงกบับารายหรือคลองสง่น า้เพ่ือชกัน า้เข้าไปยงัพืน้ท่ีนาข้าว แสดงให้
เห็นว่าบารายเหล่านีถู้กน ามาใช้เพ่ือการเพาะปลูกด้วย ในภาคอีสาน ตัวอย่างของบารายท่ี
เช่ือมโยงกบัแปลงนาท่ีเห็นได้ชดัคือ บารายเมืองต ่า จงัหวดับรีุรัมย์ ส่วนในพืน้ท่ีเมืองพระนครนัน้ มี
พืน้ท่ีนาข้าวเป็นจ านวนมากท่ีอยูโ่ดยรอบซึง่อาศยัน า้จากบารายเข้าไปหล่อเลีย้งโดยผ่านทางระบบ
คลองส่งน า้ไปเช่ือมโยงกับแปลงนาข้าว ดงัเช่น บารายตะวันตกท่ีมีคลองในแนวตะวันตกเฉียง
เหนือ-ตะวนัออกเฉียงใต้ วิ่งออกจากมุมทิศตะวนัตกเฉียงใต้ (รูปท่ี  1) ซึ่งเป็นคลองส่งน า้ท่ีขวาง
แนวลาดชนัของภมูิประเทศ เพ่ือดกัน า้และสง่น า้ไปยงัแปลงนาตา่งๆ ท่ีอยูโ่ดยรอบ 

4. การอุปโภคบริโภค  
มีจารึกหลกัหนึ่งท่ีกล่าวถึงการห้ามน าสตัว์ (ช้าง) ลงไปอาบน า้ ห้ามทิง้ขยะ และถ่าย

ของเสียลงในบาราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มีการดแูลรักษาบารายเป็นอย่างดี ยิ่งเม่ือน าบารายไปผูก
กบัคตคิวามเช่ือ ท าให้แหลง่น า้ศกัดิส์ิทธ์ิมีผลตอ่การรักษาความสะอาด จนสามารถน าไปใช้ในการ
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ประกอบพิธีกรรมและการอุปโภคบริโภคได้ จึงสันนิษฐานได้ว่าน า้ในบารายส่วนหนึ่งอาจถูก
น ามาใช้เพ่ือการอปุโภคบริโภค  และจ าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในฤดแูล้ง เน่ืองจากพืน้ท่ีบางแห่ง
ไม่มีแหล่งน า้ใกล้เคียง หรือแหล่งน า้ท่ีมีไม่สามารถใช้การได้ในฤดูแล้ง  บารายหลายแห่งจึงถูก
น ามาใช้เพ่ือการส ารองน า้ไว้ใช้ในยามจ าเป็น เพ่ือป้องกนัภาวะขาดแคลนน า้ท่ีคาดไมถ่ึง 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ของบาราย 

การใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีท่ีอยู่ใกล้เคียง 
การปรากฏของบารายตามชุมชนโบราณแต่ละแห่งนัน้ จะพบว่าบางแห่งตัง้อยู่ใกล้

กับศาสนสถานขอม บางแห่งอยู่ใกล้กับพืน้ ท่ีอยู่อาศัยของชุมชน บางแห่งอยู่กลางพืน้ ท่ี
เกษตรกรรมของชุมชน หรือบางแห่งอาจมีลกัษณะร่วม เช่น อยู่ไม่ไกลจากทัง้พืน้ท่ีอยู่อาศยัและ
ตวัศาสนสถาน การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีรอบบารายเป็นสิ่งท่ีบง่ถึงประโยชน์ใช้สอยของบารายได้ทาง
หนึง่ เน่ืองจากต าแหนง่ของบารายมกัอยู่ไมไ่กลจากพืน้ท่ีท่ีต้องการใช้ประโยชน์จากบาราย การพบ
บารายตัง้อยูใ่กล้กบัศาสนสถานและมีการจดัวางผงัสมัพนัธ์กบัผงัศาสนสถาน อาจบง่ถึงประโยชน์
ของบารายทางด้านคติความเช่ือ ขณะเดียวกนัถ้าบารายนัน้ตัง้อยู่ใกล้กบัพืน้ท่ีอยู่อาศยัของชมุชน 
ก็อาจบง่ถึงการใช้ประโยชน์ทางด้านอปุโภคบริโภคและเป็นแหล่งอาหารของคนในชมุชน บารายท่ี
อยู่ใกล้พืน้ท่ีเพาะปลกู อาจแสดงถึงการใช้ประโยชน์ทางด้านชลประทาน ส่วนบารายท่ีอยู่ไม่ไกล
จากพืน้ท่ีอยู่อาศัยท่ีมีศาสนสถานตัง้อยู่และมีการวางผังท่ีสอดรับกัน ก็อาจแสดงถึงการใช้
ประโยชน์ทัง้ด้านการอปุโภคบริโภคและคตคิวามเช่ือ 

ลักษณะทางกายภาพของท าเลที่ตัง้และพืน้ท่ีโดยรอบ 
เป็นข้อมลูท่ีสามารถน าวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาเร่ืองน า้ของพืน้ท่ี ซึ่งอาจท าให้ทราบ

ถึงความจ าเป็นในการใช้สอยบารายในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านคติความเช่ือ ข้อมูลเหล่านี ้
ได้แก่ จ านวนและสภาพของแหล่งน า้บนดินและใต้ดินท่ีอยู่ใกล้เคียง อาจบง่ถึงภาวะขาดแคลนน า้
ในฤดแูล้งและภาวะน า้หลากในฤดฝูน ลกัษณะภูมิประเทศ ระดบัความสูงและความลาดชนัของ
พืน้ท่ี ท าให้ทราบถึงทิศทางการไหล และคาดเดาถึงบริเวณท่ีจะเป็นแอง่สะสมน า้ท่ีเส่ียงตอ่ภาวะน า้
ท่วมได้ง่าย ลกัษณะของดินทัง้ทางกายภาพและทางเคมี สามารถบอกถึงความเร็วในการไหลของ
น า้บนผิวดิน การซึมผ่าน การระบายน า้ของดิน คณุภาพน า้ในชัน้ดิน รวมถึงความสามารถในการ
กกัเก็บน า้ของชัน้ดิน ท าให้ทราบถึงภาวะเส่ียงต่อการเกิดภาวะน า้ท่วมขงั การขาดแคลนแหล่งน า้
เพ่ือการอปุโภคบริโภคหรือการเพาะปลกู เป็นต้น 
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บทที่  3 
สภาพทั่ วไปของพืน้ที่ที่ศึกษา 

ที่ตัง้และอาณาเขต 

จังหวัดนครราชสีมา ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนท่ีราบสูง
โคราช พิกดัภูมิศาสตร์ของท่ีตัง้อยู่ประมาณละติจดู 15 องศาเหนือ ลองจิจดู 102 องศาตะวนัออก 
มีพืน้ท่ี 20,493.964 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 12,808,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของ
พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดตอ่กับจงัหวดัใกล้เคียง ดงันี ้(ส านกังานจงัหวดั
นครราชสีมา 2551: 1) 

 ทิศเหนือ ตดิตอ่กบั จงัหวดัชยัภมูิ และจงัหวดัขอนแก่น 
 ทิศใต้ ตดิตอ่กบั จงัหวดัปราจีนบรีุ จงัหวดันครนายก และจงัหวดัสระแก้ว 
 ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั จงัหวดับรีุรัมย์ และจงัหวดัขอนแก่น 
 ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบั จงัหวดัสระบรีุ จงัหวดัลพบรีุ 

จงัหวดัสุรินทร์ ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือบนท่ีราบสูงโคราช 
บริเวณท่ีเรียกว่า “อีสานใต้” ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 15 ถึง 16 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 103 ถึง 105 
องศาตะวนัออก มีพืน้ท่ี 8,124 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,077,535 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.8 
ของเนือ้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดตอ่กบัจงัหวดัและประเทศใกล้เคียง ดงัตอ่ไปนี ้
(กรมพฒันาท่ีดนิ 2533: 2) 

 ทิศเหนือ ตดิตอ่กบั จงัหวดัร้อยเอ็ด และมหาสารคาม 
 ทิศใต้ ตดิตอ่กบั ประเทศกมัพชูา โดยมีแนวเขาพนมดงรักกัน้เขตแดน 
 ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั จงัหวดัศรีสะเกษ 
 ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบั จงัหวดับรีุรัมย์ 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศของจงัหวดันครราชสีมา มีทัง้ท่ีเป็นภูเขาสงู ท่ีราบลุ่ม พืน้ท่ีลกูคล่ืน
ลอนตืน้และพืน้ท่ีลูกคล่ืนลอนลึก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ คือ (ส านกังานจงัหวัด
นครราชสีมา 2551: 2-3) 

1.  บริเวณเทือกเขาและท่ีสูงทางตอนใต้ของจังหวัดมีความสูงจากระดับน า้ทะเล
มากกว่า 250 เมตร อยู่ในบริเวณอ าเภอปากช่อง อ าเภอปักธงชยั อ าเภอวงัน า้เขียว อ าเภอครบรีุ
และอ าเภอเสิงสาง เทือกเขานีเ้ป็นต้นก าเนิดของแมน่ า้ล าธารหลายสายท่ีไหลไปทางตะวนัออกของ
ภาค ได้แก่ แม่น า้มลู ล าพระเพลิง ล าแซะ และล ามาศ พืน้ท่ีระหว่างเทือกเขาส่วนใหญ่มีลกัษณะ
เป็นลกูคล่ืนลอนลึกและลกูคล่ืนลอนตืน้  ตอนล่างของหบุเขามีความลาดชนัคอ่นข้างมาก ท าให้มี
การชะล้างพงัทลายของหน้าดนิในบริเวณนีค้อ่นข้างสงู 

2. บริเวณท่ีสงูทางตอนกลางของจงัหวดัมีความสงูจากระดบัน า้ทะเล  200-250 เมตร 
อยู่ในเขตอ าเภอดา่นขนุทด อ าเภอสีคิว้ อ าเภอเทพารักษ์ อ าเภอพระทองค า ตอนล่างของอ าเภอ
โนนไทย  อ าเภอขามทะเลสอ  อ าเภอเมือง  อ าเภอสงูเนิน ตอนบนของอ าเภอปักธงชยัและ
อ าเภอครบรีุ อ าเภอโชคชยั อ าเภอหนองบุนนาก อ าเภอจกัราช และอ าเภอเสิงสาง ลกัษณะพืน้ท่ี
ส่วนใหญ่เป็นลูกคล่ืนลอนตืน้ยกเว้นบริเวณใกล้เชิงเขามีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีลกูคล่ืนลอนลึก  พืน้ท่ี
บางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น า้ไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ ล าแซะ ล าพระเพลิง ล าตะคอง และ
แมน่ า้มลู  

3. พืน้ท่ีลกูคล่ืนทางตอนเหนือของจงัหวดั มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 200 
เมตร อยู่ในเขตอ าเภอขามสะแกแสง ตอนบนของอ าเภอโนนไทย อ าเภอคง ทางทิศตะวนัตกของ
อ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอบ้านเหล่ือม อ าเภอห้วยแถลง และอ าเภอชมุพวง อ าเภอล าทะเมนชยั มี
ลกัษณะเป็นพืน้ท่ีลกูคล่ืนลอนตืน้ท่ีสงูสลบัท่ีนา บางตอนเป็นพืน้ท่ีราบลุ่มบริเวณริมฝ่ังล าเชียงไกร 
และล าปลายมาศ 

4. บริเวณท่ีราบลุ่มทางตอนเหนือของจงัหวดั มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลน้อยกว่า 
200 เมตร อยูใ่นเขตอ าเภอบวัใหญ่  อ าเภอคง อ าเภอโนนสงู อ าเภอประทาย อ าเภอพิมาย อ าเภอ
สีดา อ าเภอบวัลาย อ าเภอเมืองยาง มีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีลกูคล่ืนลอนตืน้ และมีท่ีราบลุ่มบริเวณริม
ฝ่ังแมน่ า้ 

ส่วนจงัหวดัสุรินทร์ตัง้อยู่ในบริเวณท่ีราบสูงโคราช มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลปาน
กลางตัง้แตป่ระมาณ 115 ถึง 483 เมตร ลกัษณะภมูิประเทศโดยทัว่ไปของจงัหวดั ทางด้านทิศใต้ท่ี
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ติดตอ่กบัประเทศกมัพชูา จะเป็นเทือกเขาพนมดงรักซึ่งเป็นพืน้ท่ีภูเขาและท่ีสงู แล้วจะคอ่ยๆ ลาด
ลงมาทางทิศเหนือจนกระทัง่ถึงแม่น า้มูล ส่วนทางด้านทิศเหนือของแม่น า้มูล สภาพภูมิประเทศ
สว่นใหญ่จะเป็นพืน้ท่ีราบเรียบในบริเวณท่ีเรียกว่า “ทุ่งกลุาร้องไห้” ดงันัน้จึงพอจะจ าแนกลกัษณะ
ภมูิประเทศของจงัหวดัสริุนทร์ได้เป็น 6 ประเภทดงันี ้(กรมพฒันาท่ีดนิ 2533: 2-3) 

1. พืน้ท่ีภเูขา (Mountain) หรือพืน้ท่ีสงูชนั (Steep) ได้แก่ บริเวณท่ีมีความลาดชนัของ
พืน้ท่ีมากกว่า 35% ขึน้ไป ซึ่งมีพืน้ท่ีอยู่อาศยัไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ทางทิศใต้ของ
จงัหวดั บริเวณชายแดนของอ าเภอสงัขะและอ าเภอบวัเชด ท่ีติดต่อกับประเทศกัมพูชาและเขา
พนมสวายในเขตอ าเภอเมือง 

2. สภาพพืน้ท่ีเนินเขา (Hilly) ได้แก่ บริเวณท่ีมีความลาดชนัพืน้ท่ีอยู่ระหว่าง 16-35 % 
เป็นเนินเขาไม่สูงมากนกั และบริเวณท่ีเป็นเชิงเขาหรือเชิงเขาท่ีสูงขึน้ กระจายอยู่ทางทิศใต้ของ
จงัหวดับริเวณชายแดนของอ าเภอกาบเชิง อ าเภอสงัขะ และอ าเภอบวัเชด ท่ีติดต่อกับประเทศ
กมัพชูา 

3. สภาพพืน้ท่ีลูกคล่ืนลอนชนั (Rolling) ได้แก่ บริเวณท่ีมีความลาดชันของพืน้ท่ี
ระหว่าง 8-16 % ปรากฏเป็นเนินเขาเตีย้ๆ และบริเวณท่ีลาดของเชิงเขา มีอยู่เพียงเล็กน้อย ตัง้อยู่
ในบริเวณทิศใต้ของอ าเภอกาบเชิง อ าเภอบวัเชด และอ าเภอสงัขะ 

4. สภาพพืน้ท่ีลกูคล่ืนลอนลาด (Undulating) ได้แก่ บริเวณท่ีมีความลาดชนัของพืน้ท่ี
ระหว่าง 5-8 % ปรากฏเป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นเนินกระจายอยู่ทั่วไป แถบอ าเภอกาบเชิง อ าเภอสังขะ 
อ าเภอบวัเชด และบางพืน้ท่ีของอ าเภอทา่ตมู และอ าเภอรัตนบรีุ 

5. สภาพพืน้ท่ีลกูคล่ืนลอนลาด (Gentle Undulating) ได้แก่ บริเวณท่ีมีความลาดชนั
ของพืน้ท่ีอยู่ระหว่าง 2-5 % ปรากฏเป็นพืน้ท่ีเนินเตีย้ๆ กระจายอยู่ทัว่ทัง้จงัหวดั เป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ี
ดอนสลบักบัท่ีนา 

6. สภาพพืน้ท่ีคอ่นข้างราบเรียบถึงราบเรียบ (Nearly Flat to Flat) ได้แก่ บริเวณท่ีมี
ความลาดชนัของพืน้ท่ีน้อยกว่า 2% ปรากฏเป็นพืน้ท่ีราบส่วนใหญ่กระจายอยู่ทัว่ทัง้จงัหวดั โดย
สว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีท่ีใช้ในการท านา 

ลักษณะภูมิอากาศ 

ลกัษณะอากาศทั่วไปในภูมิภาคของพืน้ท่ีท่ีศึกษา จัดอยู่ในเขตอากาศแบบทุ่งหญ้า
เมืองร้อน (Savanna Climate, Aw) มี 2 ฤดท่ีูเห็นเดน่ชดั คือ ฤดแูล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนเมษายน และฤดฝูนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตลุาคม ต้นไม้ท่ีขึน้ในเขตนี ้จึงมีขนาด
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ล าต้นเล็ก เป็นป่าโปร่งและทุ่งหญ้าต้นยาว พวกหญ้าคาและหญ้าต้นยาวชนิดอ่ืน  (รัตนา รุจิรกุล 
2525: 74) 

ลมประจ าท่ีพาดผา่นภมูิภาคนี ้3 ชนิด คือ (รัตนา รุจิรกลุ 2525: 75-77) 
1. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

เป็นมวลอากาศเย็นและแห้งท่ีเคล่ือนมาจากตอนกลางของเอเชียบริเวณละติจดูสงูในซีกโลกเหนือ
แถบประเทศมองโกเลียและจีน ท าให้ไมมี่ฝนตกกบัมีอากาศท่ีหนาวเย็นและแห้งแล้งโดยทัว่ไป 

2. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นมวล
อากาศชืน้ท่ีพดัมาจากบริเวณมหาสมุทรอินเดียในซีกโลกใต้ ท าให้พืน้ท่ีมีเมฆมากและฝนตกชุก
โดยทัว่ไป 

3. พายุดีเปรสช่ัน เป็นลมพายหุมนุไม่แน่ทิศพดัมาจากทะเลจีนใต้ บางครัง้อาจเข้า
มาทางตะวนัออกเฉียงใต้ด้านจงัหวดัอุบลราชธานี แต่บางครัง้ก็ผ่านมาทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
แถบจังหวัดหนองคาย มีอิทธิพลเด่นชัดในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ท าให้เกิดฝนตก
ตดิตอ่กนัหลายวนัจนบางครัง้เกิดน า้ทว่มได้ 

ฤดกูาลในภมูิภาคนี ้สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ฤด ูดงันี ้(รัตนา รุจิรกลุ 2525: 86-87) 
1. ฤดูหนาว เร่ิมตัง้แตก่ลางเดือนตลุาคมถึงเดือนกมุภาพนัธ์ รวม 4 เดือน ในตอนต้น

เดือนตลุาคมเป็นช่วงเปล่ียนฤดจูากฤดฝูนเป็นฤดหูนาว  อาจยงัมีฝนตกบ้างในบางวนั จากนัน้ฝน
จะเร่ิมน้อยลง และมีมวลอากาศเย็นและแห้งเข้ามาแทนท่ีเห็นได้ชดัประมาณปลายเดือนตลุาคม
เป็นต้นไป 

2. ฤดูร้อน เร่ิมตัง้แตก่ลางเดือนกมุภาพนัธ์ถึงปลายเดือนพฤษภาคม รวมระยะเวลา 
3 เดือน เป็นระยะท่ีมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือหมดก าลงัลง ลมตะวนัออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้
และอ่าวไทยพัดเข้ามาแทนท่ี เน่ืองจากภาคนีต้ัง้อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินห่างจากอ่าวไทยมาก 
ประกอบกับเป็นระยะท่ีประเทศไทยได้รับแสงตรงจากดวงอาทิตย์ ขณะเดียวกันความชุ่มชืน้ของ
พืน้ดนิก็ไมมี่ เน่ืองจากดนิไมอุ่้มน า้ ท าให้อากาศร้อนและแห้งแล้งมาก 

3. ฤดูฝน  เร่ิมตัง้แตป่ลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถนุายน และสิน้สดุในเดือน
ตลุาคม รวมระยะเวลาประมาณ 4 เดือนคร่ึง ได้รับฝนจากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงใต้ไม่มากนกั 
เพราะมีเทือกเขาเพชรบรูณ์และดงพญาเย็นทางตะวนัตก สนัก าแพงและพนมดงรักทางใต้กีดขวาง
อยู ่เม่ือลมพดัผ่านเทือกเขาเข้ามาปริมาณไอน า้ในอากาศก็ลดลงมากแล้ว ท าให้ฝนตกกระจายไม่
ทัว่ถึง ฝนส่วนใหญ่ในภูมิภาคนีเ้ป็นฝนจากพายดีุเปรสชัน่ซึ่งเคล่ือนเข้ามาจากทะเลจีนใต้ทางอ่าว
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ตงัเก๋ียผา่นเวียตนามเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมและกนัยายน ถ้าปีใดพายนีุเ้ข้ามาน้อย ภูมิภาคนี ้
จะแห้งแล้งมาก 

ข้อมลูทางอตุนุิยมวิทยาท่ีส าคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้
1. ปริมาณน า้ฝน  จงัหวดันครราชสีมา มีปริมาณฝนเฉล่ียตลอดทัง้ปีอยู่ท่ี 1,019.2 

มิลลิเมตร (ส านกังานจังหวดันครราชสีมา 2551: 10-11) ขณะท่ีจังหวดัสุรินทร์อยู่ท่ี 1,303.1 
มิลลิเมตร ซึ่งทางอตุนุิยมวิทยาถือว่าเป็นปริมาณน า้ฝนท่ีท าการเกษตรได้เฉพาะฤดูเท่านัน้ คือเร่ิม
ประมาณเดือนเมษายนและสิน้สดุท่ีปลายเดือนตลุาคม (กรมพฒันาท่ีดนิ 2533: 4-5) 

2. อุณหภูมิ  จังหวัดนครราชสีมา อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีประมาณ 27.4 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 22.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33.0 องศาเซลเซียส 
(ส านกังานจงัหวดันครราชสีมา 2551: 10-11) จงัหวดัสริุนทร์ อุณหภูมิเฉล่ียทัง้ปีประมาณ 27.1 
องศาเซลเซียส อณุหภมูิต ่าสดุเฉล่ีย 21.7 องศาเซลเซียส อณุหภูมิสงูสดุเฉล่ีย 32.6 องศาเซลเซียส 
(กรมพฒันาท่ีดนิ 2533: 4-5) 

3. ความชืน้สัมพัทธ์  จงัหวดันครราชสีมา มีความชืน้สมัพทัธ์เฉล่ียตลอดทัง้ปี 71% 
ความชืน้สัมพัทธ์สูงสุดเฉล่ีย 89% ความชืน้สัมพัทธ์ต ่าสุดเฉล่ีย 49% (ส านักงานจังหวัด
นครราชสีมา 2551: 10-11) ส่วนจงัหวดัสริุนทร์ มีคา่ความชืน้สมัพทัธ์เฉล่ียทัง้ปี 74.1% ความชืน้
สมัพทัธ์สงูสดุเฉล่ีย 90.6%  ความชืน้สมัพทัธ์ต ่าสดุเฉล่ีย 54.6% (กรมพฒันาท่ีดนิ 2533: 4-5) 

ทรัพยากรน า้ 

แหลง่น า้ธรรมชาตท่ีิส าคญัมาจากแหล่งน า้ 2 ประเภท คือ (คณะกรรมการอ านวยการ
จดังานเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 2542: 17-19) 

1. น า้ผิวดินหรือน า้ท่า หมายถึง น า้ท่ีปรากฏบนผิวดินในสภาพต่างๆ เช่น น า้ใน
แมน่ า้ล าคลอง ห้วย หนอง บงึ ทะเล มหาสมทุร ดงันัน้ปริมาณน า้ฝนเม่ือหกัส่วนท่ีสญูเสียไปเพราะ
การระเหย การใช้น า้ของพืชและการซมึลงใต้ดนิ จะเหลือเป็นน า้ทา่บนผิวดนิจ านวนหนึง่ 

แหล่งน า้ท่าหรือน า้ผิวดินท่ีส าคญัของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยล าน า้สาย
ส าคญั คือ (ส านกังานจงัหวดันครราชสีมา 2551: 3-5) 

- ลุ่มน า้มูล ต้นก าเนิดเกิดจากเขาวงและเขาละมงัของเทือกเขาสันก าแพงในเขต
อ าเภอปักธงชยั ไหลจากทิศใต้ขึน้ไปทางทิศเหนือผ่านท้องท่ีอ าเภอปักธงชยั อ าเภอจกัราช วกไป
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ทางตะวนัออกเฉียงเหนือผ่านอ าเภอโนนสูง อ าเภอพิมาย อ าเภอชุมพวง มีล าน า้สายหลกัคือ 
แมน่ า้มลู ซึง่มีน า้ไหลตลอดปีและคอ่นข้างมากในฤดฝูน 

- ลุ่มน า้ล ามาศตอนปลาย มีล าน า้สายหลกัคือ ล ามาศ ซึ่งมีต้นน า้อยู่ในเขตอ าเภอ
เสิงสาง คือ ลุ่มน า้ล ามาศตอนต้น ไหลผ่านอ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย์ แล้วจึงไหลเข้าสู่
จงัหวดันครราชสีมา เป็นลุ่มน า้ล ามาศตอนปลาย โดยไหลลงสู่แม่น า้มลูทางตอนเหนือของอ าเภอ
ชมุพวง 

- ลุ่มน า้ล ามาศตอนต้น มีล าน า้สายหลกัคือ ล ามาศ ซึ่งเกิดจากล าห้วยเพียก ล า
ห้วยโทน และห้วยอ่ืนๆ ไหลมารวมกนั แล้วไหลเข้าสู่อ าเภอนางรอง จงัหวดับรีุรัมย์ ต้นน า้เกิดจาก
เทือกเขาในเขตอทุยานแห่งชาติทับลานของอ าเภอครบรีุและอ าเภอเสิงสาง น า้ไหลลงสู่ท่ีต ่าอย่าง
รวดเร็วในฤดฝูน ท าให้ดนิดดูซบัน า้ได้น้อย เกิดการชะล้างหน้าดินสงู ท าให้ล าน า้ตืน้เขินเร็วและไม่
สามารถกกัเก็บน า้ได้ 

- ลุ่มน า้ล าจักราช มีล าน า้สายหลกัคือ ล าจกัราช ซึ่งเกิดจากห้วยสาระเพ็ชรและห้วย
จกัราชในอ าเภอหนองบนุนาก แล้วไหลสูแ่มน่ า้มลูในอ าเภอพิมาย มีน า้ไหลเฉพาะชว่งฤดฝูน 

- ลุ่มน า้ล ามูลบน–ล าพระเพลิง มีล าน า้สายหลกัคือ ล าพระเพลิง ล ามลูบน ล าแซะ 
และล าน า้มลู มีความยาวประมาณ 224 กิโลเมตร ซึ่งไหลไปบรรจบกบัล าตะคองท่ีอ าเภอจกัราช 
ต้นน า้อยูใ่นเขตอ าเภอปักธงชยัและอ าเภอครบรีุ มีปริมาณน า้คอ่นข้างมากและไหลตลอดปี 

- ลุ่มน า้ล าตะคอง ต้นก าเนิดเกิดจากเทือกเขาสนัก าแพง ในเขตอทุยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ มีล าน า้สายหลกัคือ ล าตะคอง ความยาวประมาณ 175 กิโลเมตร ไหลขึน้ไปทางเหนือผ่าน
อ าเภอปากช่อง และวกไปทางตะวนัออกผ่านอ าเภอสีคิว้ อ าเภอสงูเนิน และอ าเภอเมือง ไหลลงสู่
แมน่ า้มลูท่ีต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

- ลุ่มน า้ล าเชียงไกร ต้นก าเนิดเกิดจากภูเขาในเขตอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวดั
ชยัภูมิ มีล าน า้สายหลกัคือ ล าเชียงไกร ความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร ซึ่งมีต้นน า้อยู่ในอ าเภอ
ดา่นขนุทด และไหลลงสูแ่มน่ า้มลูท่ีอ าเภอโนนสงู มีน า้ตลอดปีและคอ่นข้างมากในชว่งฤดฝูน 

- ลุ่มน า้ล าสะแทด ต้นน า้อยู่ท่ีห้วยปราสาทในเขตอ าเภอคง มีล าน า้สายหลกัคือ ล า
สะแทด มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร มีต้นน า้อยู่ท่ีอ าเภอขามสะแกแสงและอ าเภอคง มี
ปริมาณน า้ตลอดปีและคอ่นข้างมากในชว่งฤดฝูน 

- ลุ่มน า้ชี ล าน า้สายหลกัคือ ล าน า้ชี ความยาวล าน า้ประมาณ 38 กิโลเมตร มีน า้ไหล
ตลอดปีและมีปริมาณน า้คอ่นข้างมากในฤดฝูน 
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ส่วนแหล่งน า้ท่าหรือน า้ผิวดินท่ีส าคญัของจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยล าน า้สาย
ส าคญั คือ (กรมพฒันาท่ีดนิ 2533: 16-17) 

- แม่น า้มูล เกิดจากเทือกเขาดงพญาเย็นในเขตจงัหวดันครราชสีมา ไหลผ่านจงัหวดั
สริุนทร์ในท้องท่ีอ าเภอชุมพลบุรี อ าเภอท่าตมู และอ าเภอรัตนบรีุ ในแนวทิศตะวนัตก -ตะวนัออก 
เป็นล าน า้สายใหญ่ท่ีมีน า้ไหลตลอดปี มีเพียงบางชว่งท่ีอาจแห้งได้ในฤดแูล้งของบางปี 

- ห้วยชี เกิดจากเทือกเขาพนมดงรัก แนวแบง่เขตประเทศไทยกับกัมพชูา ไหลผ่าน
จงัหวดัสุรินทร์ บริเวณอ าเภอปราสาท อ าเภอเมือง และอ าเภอจอมพระ ในแนวใต้ -เหนือ ซึ่งเป็น
เส้นแบง่เขตระหว่างจงัหวดัสริุนทร์กบัจงัหวดับรีุรัมย์ ไหลไปบรรจบกบัแม่น า้มลูบริเวณเขตอ าเภอ
ทา่ตมู เป็นล าน า้สายคอ่นข้างใหญ่ ปกตมีิน า้ไหลตลอดปี นอกจากบางปีท่ีแห้งแล้งมาก 

- ล าพลับพลา เกิดจากเทือกเขาในอ าเภอพยคัฆภูมิพิสยั จงัหวดัร้อยเอ็ด ไหลผ่านทุ่ง
กลุาร้องไห้ และเป็นแนวแบ่งเขตของจงัหวดัสริุนทร์ กบัจงัหวดัร้อยเอ็ดและจงัหวดัมหาสารคาม 
แล้วลงสูแ่มน่ า้มลูท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ ปกตจิะมีน า้ไหลผา่นตลอดปี 

- ห้วยเสนง เกิดจากท่ีสงูและภูเขาในท้องท่ีอ าเภอกาบเชิง ไหลผ่านอ าเภอเมือง แล้ว
ไหลลงห้วยชี เป็นล าห้วยขนาดเล็ก ซึง่จะไมมี่น า้ในฤดแูล้ง 

- ห้วยระวี ไหลผ่านอ าเภอเมือง อ าเภอจอมพระ และอ าเภอท่าตมู เป็นล าห้วยขนาด
เล็กซึง่จะไมมี่น า้ในฤดแูล้ง 

- ห้วยทับทัน เกิดจากเทือกเขาพนมดงรัก ไหลในแนวใต้-เหนือ ผ่านอ าเภอสังขะ 
อ าเภอส าโรงทาบ แล้วไหลลงสู่แม่น า้มลูในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ บางส่วนของล าห้วยเป็นแนวแบง่
เขตระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นล าห้วยค่อนข้างใหญ่ ปกติมีน า้ไหลผ่าน
ตลอดปี แตใ่นบางบริเวณอาจตืน้เขินได้ในฤดแูล้ง 

- ห้วยระหาร ไหลผ่านอ าเภอเมือง เป็นล าห้วยท่ีมีขนาดกว้าง แตตื่น้ ดงันัน้ในฤดฝูน
จะมีน า้ทว่มไหลบา่อยา่งรุนแรง ขณะท่ีในฤดแูล้งน า้จะแห้งขอด 

- ห้วยแก้ว ไหลผา่นอ าเภอรัตนบรีุ ไปบรรจบกบัแม่น า้มลู เป็นล าห้วยขนาดเล็ก มีน า้
ไหลผา่นไมต่ลอดปี ในฤดแูล้งบางตอนของล าห้วยจะแห้งไมมี่น า้ 

2. น า้บาดาล จากผลการส ารวจแหล่งน า้บาดาลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทัง้การ
ส ารวจธรณีวิทยาและการเจาะส ารวจ ซึ่งเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2497 เป็นต้นมา พอสรุปได้ว่า ต้น
ก าเนิดของน า้บาดาลมาจากน า้ฝนโดยตรง ซึ่งส่วนหนึ่งจะไหลซึมลงไปเก็บกักอยู่ในโครงสร้าง
ตา่งๆ ของชัน้หิน ได้แก่ ชดุหินท่ีรู้จกักันโดยทัว่ไปว่า หินชุดโคราช อนัประกอบด้วยหินทราย และ
หินดินดาน ซึ่งเป็นชัน้หินท่ีแผ่คลมุพืน้ท่ีมากกว่า 80% ของท่ีราบสงูโคราช พืน้ท่ีท่ีเหลือเป็นหินปนู
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ชดุราชบรีุ หินแปร และชัน้กรวดทรายแม่น า้ ดงันัน้แหล่งน า้บาดาลในเขตจงัหวดัท่ีศกึษา แบง่ตาม
คณุสมบตัิทางอุทกธรณีออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (กรมพฒันาท่ีดิน 2533: 17-18; กรม
พฒันาท่ีดนิ 2536: 31–37) 

- น า้บาดาลประเภทหินร่วน เป็นแหล่งน า้ในกรวดทราย หรือหินทรายท่ีมีรูพรุน 
ได้แก่ ชัน้น า้เจ้าพระยา ซึง่เป็นชัน้น า้สมยัฮาโลซีน พบอยู่ 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีให้น า้ปานกลาง 
ซึ่งเกิดในแอ่งแม่น า้ตามแนวล าน า้มูล ประกอบด้วยการทบัถมของตะกอนล าน า้บริเวณท่ีราบน า้
ท่วมถึง หนาประมาณ 50 เมตร การเรียงตวัของทรายและกรวดคอ่นข้างดี มีชัน้ดินเหนียวและดิน
ทรายแป้งแทรกอยู่หนา 10-40 เมตร ปริมาณน า้อยู่ระหว่าง 20-50 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง มี
คณุภาพน า้ดี สว่นอีกประเภทหนึง่จะให้น า้น้อย ตะกอนล าน า้จะแคบกว่าประเภทแรก มีความหนา
ไม่เกิน 50 เมตร ปริมาณน า้อยู่ระหว่าง 5-30 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง โดยทัว่ไปมีคณุภาพน า้ดี 
ยกเว้นในบางแหง่จะมีธาตเุหล็กสงู  

ในจงัหวดันครราชสีมา จะพบบริเวณตวัเมืองและทางตอนเหนือถึงอ าเภอพิมาย ส่วน
ในจงัหวดัสริุนทร์ พบทางตอนเหนือของจงัหวดั บริเวณอ าเภอชมุพลบรีุ อ าเภอท่าตมู และอ าเภอ
รัตนบรีุ 

- น า้บาดาลประเภทหินแข็ง พบในรอยแตกร้าวของหิน เช่น หินดินดาน หินทราย 
ให้น า้น้อยกวา่ท่ีเกิดในหินร่วนหรือไมใ่ห้น า้เลย ได้แก่ ชัน้น า้โคราชส่วนบนท่ีให้น า้มาก เกิดในยคุครี
เทเซียส ประกอบด้วยหินดินดาน หินทรายแป้ง หินทรายในหน่วยโคกกรวด ระดับน า้ขึน้ลงยัง
สัมพันธ์กับความสูงต ่าของผิวดิน ปริมาณน า้อยู่ระหว่าง 20-50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อีก
ประเภทหนึ่งได้แก่ชัน้น า้โคราชส่วนกลางท่ีให้น า้น้อย เกิดในยุคไทรแอสซิค ประกอบด้วยหิน 2 
สว่น สว่นบนเป็นหน่วยภูพาน ส่วนล่างเป็นหน่วยพระวิหาร และหน่วยเสาขรัว ระหว่าง 2 ส่วนนี ้มี
หินทรายและหินดินดานแทรกอยู่บ้าง น า้ใต้ดินเกิดระหว่างรอยตอ่ของชัน้หิน ปริมาณน า้จึงมีน้อย 
ประมาณ 0-5 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง แตค่ณุภาพน า้ดีมาก 

ในจังหวัดนครราชสีมา น า้จากหินดินดานบริเวณอ าเภอโนนสูง อ าเภอโนนไทย 
อ าเภอพิมาย อ าเภอบัวใหญ่ และอ าเภอประทาย ส่วนใหญ่ให้น า้คุณภาพเลวท่ีสุดในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ บ่อส่วนมากเกินกว่า 70% จะให้น า้เค็มตัง้แต่ระยะตืน้ลงไปถึงเกลือหินท่ี
ความลึกประมาณ 100 เมตร ส่วนจงัหวดัสริุนทร์ จะได้น า้จากชัน้หินดินดานประมาณ 80% และ
จากชัน้หินทราย 20% ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจงัหวดั บอ่ส่วนใหญ่ให้น า้ระหว่าง 3-5 ลกูบาศก์เมตร
ตอ่ชัว่โมง มีเป็นสว่นน้อยท่ีให้น า้เกิน 20 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง คณุภาพอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ แม้จะ
มีเหล็กสงูเป็นบางแหง่ ยกเว้นท่ีตัง้ของตวัจงัหวดั ซึง่จะให้น า้กร่อยหรือเคม็ 
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- น า้บาดาลจากหินเฉพาะแห่ง ท่ีพบได้แก่ หินบะซอลท์ เป็นหินแน่นทึบจดัเรียงตวั
ไม่ดี จึงมีปริมาณน า้น้อย ซึ่งอยู่ตามรอยแยกและรอยตอ่ของหิน ปกติจะให้น า้ 3-5 ลกูบาศก์เมตร
ตอ่ชัว่โมง นอกจากนีย้งัพบในหินปนูท่ีเกิดบริเวณภูเขาสงูซึ่งมีท่ีราบลุ่มขนาดเล็กอยู่ระหว่างกลาง 
หินปนูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยส่วนใหญ่มีรูโพรงมาก หลายชัน้และหลายระดบั ความลึก
ไม่แน่นอนเฉล่ียประมาณ 80 เมตร โดยทัว่ไปให้น า้มากกว่า 15 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง บางแห่ง
ให้น า้ได้มากถึง 30-50 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง 

แหล่งน า้บาดาลจากหินบะซอลท์ ในจงัหวดันครราชสีมา พบในบริเวณอ าเภอโชคชยั 
อ าเภอครบรีุ อ าเภอเสิงสาง ส่วนในจงัหวดัสริุนทร์ พบในอ าเภอปราสาท ส่วนน า้ท่ีได้จากหินปนูใน
จงัหวัดนครราชสีมา พบบริเวณทางซีกตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต้จนถึงทิศใต้ ในบริเวณอ าเภอ
มวกเหล็ก และอ าเภอปากชอ่ง 

ทรัพยากรดนิ 

ลกัษณะของดนิในเขตพืน้ท่ีท่ีศกึษามีตัง้แตด่นิเหนียวท่ีมีความอดุมสมบรูณ์สงู ดินร่วน
ปนทราย จนถึงดินทราย ซึ่งมีอตัราส่วนของทรายสงู โดยดินร่วนปนทรายจนถึงดินทรายได้มาจาก
การสลายตวัของวตัถตุ้นก าเนิดท่ีเป็นหินทรายชุดโคราช ดินมีความอดุมสมบูรณ์ต ่า บางแห่งยงัมี
ชัน้เกลืออยูข้่างลา่ง การระเหยของน า้จงึมีมาก ท าให้ความชุม่ชืน้หรือการอุ้มน า้ของดนิต ่า  

กลุม่ชดุดนิท่ีใช้ในการศกึษานี ้เป็นหน่วยของแผนท่ีดินท่ีกรมพฒันาท่ีดินพฒันาขึน้มา 
โดยการรวมชุดดินท่ีมีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินท่ี
คล้ายคลงึกนั มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกนั เพ่ือประโยชน์ในการให้ค าแนะน า การตรวจสอบลกัษณะดิน 
การใช้ท่ีดิน และการจดัการดินท่ีเหมาะสมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจทัว่ไป จากชดุดินกว่า 300 
ชดุดิน ได้จดัจ าแนกใหม่เป็น 62 กลุ่มชดุดิน ซึ่งแล้วเสร็จในระหว่างปี พ.ศ. 2530-2534 และมีการ
พฒันาปรับปรุงแผนท่ีดินอย่างตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั กลุ่มชดุดินทัง้ 62 กลุ่มนี ้แบง่เป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ (กรมพฒันาท่ีดนิ 2530–2534) 

1. กลุ่มชุดดินที่พบในพืน้ที่ ลุ่ม พบได้ทกุภาคในบริเวณท่ีลุ่ม การระบายน า้ของดิน
ไมดี่ มกัมีน า้แชข่งัในฤดฝูน ไมเ่หมาะส าหรับเพาะปลกูพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น ได้แก่ กลุ่มชดุดิน
ท่ี 1-25 และกลุม่ชดุดนิท่ี 57-59   

2. กลุ่มชุดดินที่พบในพืน้ที่ดอน เป็นดินบนพืน้ท่ีดอน หมายถึงดินท่ีไม่มีน า้แช่ขัง
พบบริเวณท่ีเป็นเนิน มีการระบายน า้ดี สภาพพืน้ท่ีอาจเป็นท่ีราบเรียบ เป็นลกูคล่ืน หรือเนินเขา ใช้
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ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น ซึ่งต้องการน า้น้อย ไม่มีน า้แช่ขงั ได้แก่ กลุ่มชุดดินท่ี 26-56 และ 
60-62 แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ยอ่ย คือ 

2.1 ดนิในพืน้ท่ีดอนเขตดนิแห้ง  
เขตดินแห้งเป็นเขตพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของ

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยทั่วไปมีฝนตกน้อยและตกกระจายไม่
สม ่าเสมอ ปริมาณฝนตกเฉล่ียน้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรตอ่ปี กลุ่มชดุดินท่ีพบ ได้แก่ กลุ่มชดุดินท่ี 
28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 55, 56, 60 

2.2 ดนิในพืน้ท่ีดอนในเขตดนิชืน้ 
เขตดินชืน้ หมายถึง เขตท่ีมีฝนตกชุกและกระจายสม ่าเสมอเกือบทัง้ปี โดยทั่วไปมี

ปริมาณฝนตกเฉล่ียมากกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี กลุ่มชุดดินท่ีพบ ได้แก่ กลุ่มชดุดินท่ี 26, 27, 
32, 34, 39, 42, 43, 45, 50, 51, 53 

2.3 ดนิบนพืน้ท่ีลาดชนัเชิงซ้อนหรือพืน้ท่ีภเูขา ได้แก่ กลุม่ชดุดนิท่ี 62 
ส าหรับหนว่ยดนิท่ีพบในพืน้ท่ีท่ีท าการศกึษา มีคณุสมบตัใินรายละเอียดดงัตารางหน้า

ตอ่ไป (สวุณี ศรีธวชั ณ อยธุยา 2538: 113) 
ค าอธิบายสญัลกัษณ์เพิ่มเตมิ ได้แก่ 
b - ไมเ่หมาะสมส าหรับท านา แตมี่การท าคนัดนิกัน้น า้เพ่ือใช้ท านา 
sa – มีคราบเกลือปรากฏเห็นบนผิวดนิ 
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ตารางแสดงลักษณะดนิในบริเวณพืน้ท่ีที่ศึกษา 

หน่วย
ดิน 

ชุดดิน 
หลัก 

ลักษณะส าคัญของกลุ่มชุดดิน การระบายน า้ ลักษณะ
พืน้ที่ที่พบ 

ความ
ลาดชัน 

1 1 ดินลกึ เป็นดินเหนียวจดั สีด าหรือเทาแก่ตลอด มกัมี
น า้แชข่งัในฤดฝูน 

เลว พืน้ที่ลุม่ 0-2% 

3, 3sa, 
3/3sa 

3 ดินลกึ เป็นดินเหนียวจดั มกัมีน า้แชข่งัในฤดฝูน เลว พืน้ที่ลุม่ 0-2% 

4 4 ดินเหนียวสีเทา สีน า้ตาลปนเทา หรือสเีทาปนเขียว
มะกอก อาจพบก้อนปนูทตุิยภมิูในดินลา่ง 

เลวถึงคอ่นข้างเลว พืน้ที่ลุม่ 0-2% 

5 5 ดินลกึ เป็นดินเหนียว เลวถึงคอ่นข้างเลว พืน้ที่ลุม่ 0-2% 
6 6 ดินลกึ เป็นดินเหนียว เลวถึงคอ่นข้างเลว พืน้ที่ลุม่ 0-2% 
7 7 ดินลกึ เป็นดินเหนียว เลวถึงคอ่นข้างเลว พืน้ที่ลุม่ 0-2% 

17 17 ดินลกึ ดินบนเป็นดินร่วนหรือร่วนปนทราย ดินลา่ง
เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย 

คอ่นข้างเลว พืน้ที่ลุม่ 0-2% 

18 18 ดินลกึ เป็นดินร่วนปนทรายถึงร่วนเหนียวปนทราย เลว พืน้ที่ลุม่ 0-2% 
20sa 20 ดินทรายปนดนิร่วนถึงดินร่วนปนทราย เป็นดินเค็ม

มีเกลือสงู (Nacl หรือ Exch. Na สงู) 
เลวถึงคอ่นข้างเลว พืน้ที่ลุม่ 0-2% 

21 21 ดินลกึ เป็นดินร่วนหรือร่วนปนทรายหรือร่วนปน
ทรายแป้ง สลบัช้อนกนัไมแ่น่นอน 

ดีปานกลางถึง
คอ่นข้างเลว 

พืน้ที่ลุม่ 0-2% 

22 22 ดินลกึ เป็นดินร่วนปนทราย คอ่นข้างเลว พืน้ที่ลุม่ 0-2% 
24 24 ดินลกึ เป็นดินทราย คอ่นข้างเลวถึงดี

ปานกลาง 
พืน้ที่ลุม่ 0-2% 

35 35 ดินลกึ ดินบนร่วนปนทรายถึงดินทรายปนดินร่วน 
ดินลา่งร่วนเหนียวปนทราย 

ดีถึงดีปานกลาง พืน้ที่ดอนเขต
ดินแห้ง 

0-2% 

40 40 ดินลกึ เป็นดินร่วนปนทรายสีน า้ตาลออ่น สีเหลือง 
หรือสีแดง 

ดี พืน้ที่ดอนเขต
ดินแห้ง 

0-2% 

40b 40 ดินลกึ เป็นดินร่วนปนทรายสีน า้ตาลออ่น สีเหลือง 
หรือสีแดง 

ดี พืน้ที่ดอนเขต
ดินแห้ง 

0-2% 

41, 
41b 

41 ดินลกึ ดินบนเป็นดินทราย หรือดินทรายปนดินร่วน
หนา 50-100 ซม. ดินลา่งเป็นดนิร่วนปนทรายถึงดิน
ร่วนเหนียวปนทราย 

ดีถึงดีปานกลาง พืน้ที่ดอนเขต
ดินแห้ง 

0-2% 

55/55b 55 ดินลกึปานกลางถึงชัน้หินผขุองหินตะกอนเนือ้
ละเอียด บางแหง่มีก้อนปนูปะปน เป็นดินเหนียวสี
น า้ตาลถึงแดง 

ดีถึงปานกลาง พืน้ที่ดอนเขต
ดินแห้ง 

0-2% 
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บทที่  4 
บารายที่ใช้ในการศึกษา 

จากการตรวจหาร่องรอยบารายจากภาพถ่ายทางอากาศของชุมชนโบราณในจงัหวดั
นครราชสีมาและจงัหวดัสุรินทร์ พบร่องรอยบารายทัง้หมด 89 แห่ง เป็นของจงัหวดันครราชสีมา 
45 แหง่ และจงัหวดัสริุนทร์ 44 แหง่ บารายเหลา่นี ้เม่ือได้มีการลงต าแหนง่ท่ีตัง้ของบารายและท่ีตัง้
ของศาสนสถานขอมในแผนท่ี รวมทัง้ศึกษาข้อมูลผังบารายร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศใน
โปรแกรม Google Earth พบบารายท่ีมีศาสนสถานขอมอยู่ใกล้เคียงอยู่หลายแห่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่
จะอยูห่า่งจากศาสนสถานขอมในรัศมีไมเ่กิน 1.5 กิโลเมตร 

ในเขตจงัหวดันครราชสีมา พบบารายท่ีมีศาสนสถานขอมใกล้เคียง จ านวน 11 แห่ง 
ในเขต 7 อ าเภอ ดงันี ้

1. อ าเภอโนนสงู พบ 2 แหง่ ได้แก่ บ้านพลสงคราม และบ้านปราสาท 
2. อ าเภอประทาย พบ 2 แหง่ ได้แก่ บ้านนางร า และบ้านโนนเพ็ด 
3. อ าเภอปักธงชยั พบ 2 แหง่ ได้แก่ บ้านงิว้ และบ้านตะค ุ
4. อ าเภอพิมาย พบ 1 แหง่ ได้แก่ เมืองพิมาย 
5. อ าเภอเมืองนครราชสีมา พบ 2 แหง่ ได้แก่ บ้านสระเพลง และบ้านพดุซา  
6. อ าเภอสงูเนิน พบ 1 แหง่ ได้แก่ บ้านเมืองเก่า 
7. อ าเภอหนองบนุนาก พบ 1 แหง่ ได้แก่ บ้านถนนหกั 

สว่นในเขตจงัหวดัสริุนทร์ พบบารายท่ีมีศาสนสถานขอมใกล้เคียง จ านวน 20 แห่ง ใน
เขต 7 อ าเภอ ดงันี ้

1. อ าเภอจอมพระ พบ 2 แหง่ ได้แก่ บ้านดงบงั (จ านวน 2 แหง่) 
2. อ าเภอทา่ตมู พบ 1 แหง่ ได้แก่ บ้านโนนแทน่หรือโนนคอกม้า 
3. อ าเภอปราสาท พบ 4 แหง่ ได้แก่ บ้านปราสาท(ปราสาทบ้านไพล) บ้านพลวง บ้าน

ปราสาท(ปราสาททนง) และบ้านพนม 
4. อ าเภอเมือง พบ 3 แหง่ ได้แก่ บ้านเทนมีย์ บ้านหนองอนัซอง และบ้านเมืองที 
5. อ าเภอรัตนบรีุ พบ 1 แหง่ ได้แก่ บ้านธาต ุ
6. อ าเภอศีขรภมูิ พบ 3 แหง่ ได้แก่ บ้านช่างป่ี บ้านหนองใหญ่ บ้านปราสาท(ปราสาท

ศีขรภมูิ) 
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7. อ าเภอสงัขะ พบ 6 แห่ง ได้แก่ บ้านปราสาทหม่ืนชยั บ้านหม่ืนชยั (จ านวน 2 แห่ง) 
บ้านปราสาทภมูิโปน บ้านกนัเตล็ และบ้านหนองเชน 

รายละเอียดข้อมูลของท่ีตัง้และต าแหน่ง รวมถึงลกัษณะของบารายท่ีพบทัง้หมด ได้
แสดงไว้ในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 ในสว่นของภาคผนวก 

ในการศึกษาครัง้นี ้จึงได้ท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างบารายท่ีพบเฉพาะในเขตอ าเภอ
โนนสงู จ านวนทัง้หมด 6 แห่ง ซึ่งมีทัง้บารายท่ีพบและไม่พบศาสนสถานขอมใกล้เคียง เพ่ือศกึษา
ให้เห็นถึงความสมัพนัธ์และเปรียบเทียบลกัษณะบารายท่ีพบเฉพาะในพืน้ท่ีหนึ่งๆ ได้อย่างชดัเจน
มากขึน้  บารายท่ีน ามาใช้ในการศกึษา ได้แก่ 

กลุม่ท่ีพบศาสนสถานขอมอยูใ่กล้เคียง 
1. บ้านปราสาท  ต.เมืองปราสาท  อ.โนนสงู  จ.นครราชสีมา (ศาสนสถานขอม

ใกล้เคียง: ปราสาทบ้านปราสาท, กู่บ้านปราสาท) 
2. บ้านพลสงคราม  ต.พลสงคราม  อ.สงูเนิน  จ.นครราชสีมา (ศาสนสถานขอม

ใกล้เคียง: ปราสาทพลสงคราม) 
กลุม่ท่ีไมพ่บศาสนสถานขอมอยูใ่กล้เคียง 
1. บ้านเกรียม  ต.ขามเฒา่  อ.โนนสงู  จ.นครราชสีมา 
2. บ้านโตนด  ต.โตนด  อ.โนนสงู  จ.นครราชสีมา 
3. บ้านสระส่ีเหล่ียม  ต.ธารปราสาท  อ.โนนสงู  จ.นครราชสีมา 
4. บ้านสระจนัทร์  ต.หลมุข้าว  อ.โนนสงู  จ.นครราชสีมา 

ข้อมลูบารายท่ีน าเสนอในบทนี ้แบง่เป็น 2 สว่น คือ 
1. ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศซ้อนทับด้วยต าแหน่งของชุมชน

โบราณ และศาสนสถานขอม แผนท่ีภูมิประเทศ 1:50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร รวมถึงแผนท่ี
ข้อมลูสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมลูดิน แหล่งน า้ผิวดินใกล้เคียง การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซึ่งจะ
น ามาใช้วิเคราะห์ความจ าเป็นด้านสภาพแวดล้อมในบทตอ่ไป ประกอบด้วย 

- ข้อมูลท่ีตัง้ ขอบเขตการปกครอง และพิกัดภูมิศาสตร์ของบาราย รวมถึงหมายเลข
แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศอ้างอิง และระวางของแผนท่ีภมูิประเทศ 1:50,000 ในพืน้ท่ีท่ีพบบาราย 

- ข้อมลูชมุชนโบราณและศาสนสถานขอมท่ีอยูใ่กล้เคียง 
- ข้อมูลลักษณะบาราย ได้แก่ ขนาด สัดส่วน การวางผังบารายทัง้ในรูปแบบการ

อ้างอิงกบัทิศหลกั และท่ีสมัพนัธ์กบัภมูิประเทศ 
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- ข้อมลูดนิท่ีพบในพืน้ท่ี 
- ข้อมลูการตัง้ถ่ินฐานของชมุชนโบราณใกล้เคียง 
2. ข้อมลูหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในชมุชนและศาสนสถานขอมใกล้เคียง รวมถึง

การก าหนดอายสุมยัและคตคิวามเช่ือท่ีเก่ียวข้อง 

กลุ่มที่พบศาสนสถานขอมอยู่ใกล้เคียง 

1. บ้านปราสาท  ต.เมืองปราสาท  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา (รูปท่ี  16) 
แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ: 20-47 

แผนท่ีภมูิประเทศ 1:50,000: ระวาง L7018/ 5439 III 
พิกดั UTM_WGS84_47_E: 840770.3687 

พิกดั UTM_WGS84_47_N: 1682842.5583 

ชมุชนโบราณใกล้เคียง: บ้านปราสาท 

ศาสนสถานขอมใกล้เคียง: กู่บ้านปราสาท, ปราสาทบ้านปราสาท 
ข้อมูลลักษณะบาราย 
ยาวxกว้าง: 800x350 เมตร 
พืน้ท่ีบาราย: 175 ไร่ 
สดัสว่นความยาวตอ่ความกว้าง: 2.29 

การวางตวัทางยาวท ามมุกบัทิศ E (องศา): 11.65 (ใกล้เคียงแนว E-W) 
การวางผงัท่ีสมัพนัธ์กบัภมูิประเทศ: สมัพนัธ์กบัความลาดเทของพืน้ท่ี 
ข้อมูลดนิ 
หนว่ยดนิโดยรอบ: 3/3sa 

หนว่ยดนิท่ีตัง้ชมุชน: 40 
ข้อมูลการตัง้ถิ่นฐานของชุมชน 
มีการพบเนินดิน 2 แห่งท่ีอยู่ติดกันทางทิศใต้ของบาราย ซึ่งเช่ือว่าเป็นท่ีตัง้ชุมชน

โบราณ ได้แก่ ชมุชนบนเนินดินขนาดใหญ่ทางตะวนัตก ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของกู่บ้านปราสาท มีรูปร่างไม่
สม ่าเสมอ ขนาดพืน้ท่ีประมาณ 26.76 ตารางกิโลเมตร และชุมชนบนเนินดินขนาดเล็กทาง
ตะวันออก ซึ่งท่ีตัง้ของปราสาทบ้านปราสาท มีรูปร่างไม่สม ่าเสมอเช่นเดียวกัน ขนาดพืน้ท่ีราว 
2.19 ตารางกิโลเมตร ขนาดพืน้ท่ีของเนินดนิ 2 แหง่รวมกนัประมาณ 28.95 ตารางกิโลเมตร 

หลักฐานทางโบราณคดีประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช้   (รูปท่ี  19) (กรมศิลปากร 
2553ก: 54-59) 
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1. เศษภาชนะดินเผาเนือ้ดินท่ีไม่ทราบแหล่งผลิต แต่เช่ือว่าคงมีแหล่งผลิตในพืน้ท่ี
ใกล้เคียง 

2. เศษภาชนะดินเผาเนือ้แกร่งแบบเคลือบของขอม เช่ือว่าน ามาจากแหล่งเตาใน
อ าเภอบ้านกรวดและอ าเภอละหานทราย จงัหวดับรีุรัมย์ มีอายใุนชว่งพทุธศตวรรษท่ี 15–18 

3. เศษภาชนะดนิเผาประเภทเคร่ืองถ้วยจีน อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 17–18 

4. เบีย้ดนิเผา แทง่หินบดยา 
หลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับศาสนสถานขอม 
กู่บ้านปราสาท (รูปท่ี  20) 
มีแผนผังปราสาทเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ทอดตัวด้านยาวในแนวทิศตะวันออก -

ตะวนัตก หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก มีอาคารองค์ประกอบ ดงันี ้(กรมศลิปากร 2553ก: 18-33) 
1. กลุ่มปราสาทประธาน ประกอบด้วยปราสาทอิฐ 3 หลงั ตัง้อยู่บนฐานเดียวกัน 

วางตวัตามแนวแกนเหนือ-ใต้ มีสภาพช ารุด ส่วนฐานร่วมก่อด้วยศิลาแลง มีขนาด 10.70x27.10 
เมตร ปราสาทอิฐ 3 หลงัประกอบด้วย 

- ปราสาทประธาน ตัง้อยู่ตรงกลางมีขนาดใหญ่กว่าปราสาทอีก 2 หลงั ส่วนฐานเป็น
ฐานบวั ก่อด้วยศิลาแลงซ้อนกนั 3 ชัน้โดยไม่มีฐานเขียงรองรับ มีแผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสเพิ่ม
มมุขนาดประมาณ 10x10 เมตร สงูประมาณ 1 เมตร ส่วนเรือนธาต ุมีผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสเพิ่ม
มมุขนาด 7.50x7.50 เมตร พบหลกัฐานเหลืออยูเ่พียงชัน้เดียว ก่อด้วยศิลาแลง หินทรายสีแดงและ
สีขาว 

- ปราสาทบริวารหลงัเหนือและใต้ ส่วนฐานเป็นชัน้ฐานเขียงก่อเรียงด้วยศิลาแลงก้อน
เดียว ฐานปราสาทมีแผนผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสย่อมุม ขนาดประมาณ 7.50x7.50 เมตร สูง 
0.40-0.50 เมตร ส่วนเรือนธาต ุมีผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสเพิ่มมมุขนาด 6x6 เมตร ด้านทิศเหนือ
และทิศใต้ ไมพ่บหินกรอบประตหูรือร่องรอยของเสาประดบักรอบประต ูจึงเช่ือว่าเป็นประตหูลอกท่ี
ก่อสร้างโดยใช้อิฐเป็นส่วนประกอบ และก่อผนงัทึบแล้วตกแตง่ให้คล้ายกรอบประต ู เม่ือพิจารณา
หลกัฐานโดยรวม จึงสนันิษฐานว่าประตทูางเข้าปราสาทน่าจะอยู่ทางตะวันออกเพียงด้านเดียว 
สว่นด้านท่ีเหลือนา่จะเป็นประตหูลอก 

- ทบัหลงัท าจากหินทราย 2 ชิน้ พบบริเวณใกล้ฐานกลุ่มปราสาททางด้านตะวนัออก
ซีกใต้ และภายในปราสาทบริวารหลงัทิศเหนือ ซึ่งยงัสลกัลวดลายไม่สมบูรณ์ ลวดลายตรงกลาง
เป็นโครงสามเหล่ียมปลายแหลมอยู่ด้านบน ต่อจากโครงสามเหล่ียมสลกัเป็นท่อนพวงมาลยัไป
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จรดกับโครงรูปสามเหล่ียมคร่ึงรูปบริเวณริมทัง้ 2 ข้าง เปรียบเทียบได้กับทบัหลงัท่ีพบท่ีปราสาท
เมืองแขก ศลิปะแบบเกาะแกร์ 

2. วิหารหรือบรรณาลัย อยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน เหลือ
หลกัฐานหินแลงเพียงชัน้เดียว มีผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด 5x10 เมตร เช่ือว่าน่าจะสร้างใน
คราวเดียวกนักับกลุ่มปราสาท โคปรุะ และก าแพงแก้ว เน่ืองจากพบว่ามีเทคนิคการก่อสร้างโดย
การบดอดัด้วยดนิทรายเนือ้ละเอียดใต้แลงเชน่เดียวกนั 

3. อาคารแผนผงัรูปกากบาท ตัง้อยู่ด้านตะวนัออกเฉียงเหนือของกลุ่มอาคาร ก่อสร้าง
ด้วยศิลาแลง มีผงัเป็นรูปกากบาทขนาด 4x4 เมตร สงูประมาณ 1.4 เมตร พบเทคนิคการก่อสร้าง
เช่นเดียวกับอาคารต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเช่ือว่าน่าจะสร้างในคราวเดียวกัน และเช่ือว่า
นา่จะใช้เป็นแทน่ประดษิฐานประตมิากรรมรูปเคารพ 

4. อาคารอิฐ ตัง้อยู่ด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของกลุ่มปราสาท เหลือหลกัฐานเพียงฐาน
ล่างท่ีก่อด้วยศิลาแลงชัน้เดียวและอิฐ  ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีสูงจากระดับพืน้การใช้งานเดิมของ
โบราณสถานประมาณ 30 เซนติเมตร มีผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสขนาด 4x4 เมตร เหลือความสูง
เพียง 0.9 เมตร สนันิษฐานวา่นา่จะใช้เป็นแทน่ประดษิฐานประตมิากรรมรูปเคารพ แตส่ร้างในสมยั
หลงัจากสร้างปราสาทประธาน 

5. แนวทางเดินหน้าปราสาทประธาน อยู่ด้านหน้ากลุ่มปราสาท เป็นแนวทางเดินยาว
ท่ีต่อจากช่องบนัไดด้านทิศตะวนัออกของปราสาทประธานไปยงัซุ้มโคปุระ พบเพียงชัน้ฐานท่ีก่อ
ด้วยอิฐ 1-2 ชัน้ ระดบัต ่ากว่าพืน้การใช้งานของโบราณสถานประมาณ 10 เซนติเมตร ทางเดินนี ้
กว้าง 2.40 เมตร ยาว 4.50 เมตร มีร่องรอยหลมุเสากลมด้านละ 5 หลมุ สนันิษฐานว่าเป็นอาคาร
โลง่ สว่นบนเป็นเคร่ืองไม้ หลงัคามงุกระเบือ้ง นา่จะเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีเกิดขึน้ในสมัยหลงั 

6. โคปรุะหรือซุ้มประต ูอยู่ตรงกลางของก าแพงแก้วทางทิศตะวนัออกของปราสาท
ประธาน ก่อด้วยศลิาแลง ช ารุดเหลือเพียงฐานลา่ง ผงัเป็นรูปกากบาทขนาด 7.10x8.80 เมตร 

7. ก าแพงแก้ว ก่อด้วยศิลาแลง ผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด 40x50 เมตร 
ล้อมรอบศาสนสถาน สภาพโดยรวมของแนวก าแพงทัง้ 4 ด้านมีสภาพช ารุด คงเหลือศิลาแลงอยู่
มากท่ีสดุประมาณ 3 ชัน้ 

8. คนู า้รูปตวั “U” ล้อมรอบศาสนสถาน อยูภ่ายนอกก าแพงแก้ว 
อายุสมัยและคตคิวามเช่ือของศาสนสถาน (กรมศลิปากร 2553ก: 89) 
โบราณสถานแห่งนี ้มีแผนผงัปราสาท เป็นปราสาทอิฐ 3 หลงั ตัง้อยู่บนฐานเดียวกัน 

หนัหน้าไปทางตะวันออก ล้อมรอบด้วยก าแพงแก้ว มีซุ้มประตทูางเข้าด้านเดียว หนัหน้าไปทาง
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ตะวนัออก นอกก าแพงล้อมรอบด้วยคนู า้ เว้นทางเข้าด้านหน้าด้วยเช่นเดียวกัน แผนผงัดงักล่าว
เป็นแบบจ าลองคติจักรวาล มีเขาพระสุเมรุ เป็นท่ีอยู่ของเทพห้อมล้อมด้วยมหาสมุทร จาก
หลกัฐานตา่งๆ ท่ีพบภายในศาสนสถาน เช่ือว่าสร้างขึน้ครัง้แรกตามแบบศิลปะขอมแบบเกาะแกร์-
แปรรูป ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 15 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 16 ดงัโกลนทบัหลงัท่ีพบคล้ายกับท่ี
ปราสาทเมืองแขก ต่อมาพบหลกัฐานศิลปะขอมสมัยนครวดั ในสมยัพระเจ้าสุริยวรมนัท่ี 2 ราว
พทุธศตวรรษท่ี 17 เพ่ือให้เป็นศาสนสถานในคตฮิินด ูดงัได้พบเทวรูปของพระวิษณุ (รูปท่ี  21) และ
เทพชัน้รองอีกหลายองค์ จนกระทั่งสมัยหลัง ศาสนสถานได้ถูกดดัแปลงให้เป็นไปตามคติพุทธ
มหายาน ดงัปรากฏหลกัฐานประติมากรรมพระรัตนไตรมหายานอนัประกอบไปด้วยพระพุทธรูป
นาคปรก (รูปท่ี  21) พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร และนางปรัชญาปรมิตา ซึ่งตรงกบัศิลปะขอมแบบ
บายน สมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ราวพทุธศตวรรษท่ี 18 

ปราสาทบ้านปราสาท (รูปท่ี  22) 
แผนผงัของศาสนสถานเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ทอดตวัด้านยาวในแนวทิศตะวนัออก -

ตะวนัตก หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก ประกอบด้วย (กรมศลิปากร 2535: 38-40) 
1. ปราสาทประธาน ก่อด้วยหินทรายแดง อยูใ่นสภาพพงัทลายเหลือเพียงสว่นฐาน 

2. ชาลาทางเดนิ มีผงัเป็นรูปกากบาท เช่ือมระหวา่งปราสาทประธานและโคปรุะ 
3. วิหารหรือบรรณาลยั อยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน ผงัเป็นรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผ้าออกมขุด้านหน้าทางทิศตะวนัตก 

4. โคปรุะหรือซุ้มประตู อยู่ตรงกลางของก าแพงแก้วทางทิศตะวนัออกของปราสาท
ประธาน  มีผงัเป็นรูปกากบาท ออกมขุทัง้ 4 ด้าน 

5. ก าแพงแก้ว ก่อด้วยศลิาแลงกัน้เป็นขอบเขตโดยรอบ 

6. สระน า้ ตัง้อยู่นอกก าแพงแก้วทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ภายในขอบสระกรุด้วย
ศลิาแลงเป็นขัน้บนัไดทัง้ 4 ด้าน ทอดลงสูส่ระน า้ 

อายุสมัยและคตคิวามเช่ือของศาสนสถาน (กรมศลิปากร 2535: 40) 
จากหลกัฐานการเข้ากรอบประตหูินทรายและสระน า้ท่ีกรุด้วยศิลาแลง มีความเป็นไป

ได้ว่าแบบแผนของศาสนสถานมีมาแล้วตัง้แต่ประมาณกลางพุทธศตวรรษท่ี 16 แตถ้่าพิจารณา
จากแผนผงัการวางต าแหน่งท่ีตัง้ของสิ่งก่อสร้างแตล่ะหลงัภายในศาสนสถาน เช่ือว่าศาสนสถาน
แหง่นี ้คือ อโรคยศาลา ซึง่พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 โปรดให้สร้างขึน้ราวพทุธศตวรรษท่ี 18 ตามจารึกท่ี
พบในศาสนสถานขอมประเภทนีห้ลายแห่ง เช่น ปราสาทเมืองเก่า อ .สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
ปราสาทตาเมือนโต๊ด อ.กาบเชิง จ.สริุนทร์ เป็นต้น 
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2. บ้านพลสงคราม  ต.พลสงคราม  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา (รูปท่ี  23) 
แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ: 20-104 
แผนท่ีภมูิประเทศ 1:50,000: ระวาง L7018/ 5439 I 
พิกดั UTM_WGS84_47_E: 854457.1523 
พิกดั UTM_WGS84_47_N: 1699611.9910 
ชมุชนโบราณใกล้เคียง: บ้านพลสงคราม 
ศาสนสถานขอมใกล้เคียง: ปราสาทพลสงคราม 
ข้อมูลลักษณะบาราย 
ยาวxกว้าง: 370x190 เมตร 
พืน้ท่ีบาราย: 43.94 ไร่ 
สดัสว่นความยาวตอ่ความกว้าง: 1.95 
การวางตวัทางยาวท ามมุกบัทิศ E (องศา): 9.92 (ใกล้เคียงแนว E-W) 
การวางผงัท่ีสมัพนัธ์กบัภมูิประเทศ: สมัพนัธ์กบัความลาดเทของพืน้ท่ี 
ข้อมูลดนิ 
หนว่ยดนิโดยรอบ: 4, 55/55b 
หนว่ยดนิท่ีตัง้ชมุชน: 4 
ข้อมูลการตัง้ถิ่นฐานของชุมชน 
ตวัชุมชนโบราณเช่ือว่าอยู่ทางตะวันตกของบาราย ตัง้อยู่บนเนินดินรูปทรงค่อนข้าง

กลม ซึง่เป็นท่ีตัง้ของปราสาทพลสงคราม มีขนาดประมาณ 17.65 ตารางกิโลเมตร 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ (รูปท่ี  26) (กรมศิลปากร 

2553ข: 70-76) 
1. เศษภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิท่ีผลิตใช้เองในชมุชน นา่จะมีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 18 
2. เศษภาชนะดินเผาเนือ้แกร่งแบบเคลือบของขอม โดยส่วนมากเคลือบสีน า้ตาล 

รองลงมาคือ เคลือบสีเขียว และสีขาว ส่วนมากเป็นชิน้ส่วนภาชนะประเภทไห กระปกุ และตลับ 
เช่ือว่าน ามาจากแหล่งเตาในจงัหวดับรีุรัมย์ เช่น แหล่งเตาบ้านกรวด แหล่งเตาบ้านสายโท 2 โดย
แหลง่เตาทัง้ 2 แหลง่นี ้มีอายใุนชว่งพทุธศตวรรษท่ี 18 

3. เศษภาชนะดินเผาประเภทเคร่ืองถ้วยจีนสมยัซ้อง เป็นชิน้ส่วนของตลบัเคลือบขาว
แบบชิงไป๋ อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 18 

4. แทง่หินบดยาท าจากหินทราย ขวานเหล็ก มีดเหล็ก เหรียญส าริด กระพรวนส าริด 
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หลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับศาสนสถานขอม 
ปราสาทพลสงคราม (รูปท่ี  27) 
แผนผงัของศาสนสถานเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดประมาณ 29.20x30.60 เมตร 

ทอดตวัด้านยาวในแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก ประกอบด้วย (กรม
ศลิปากร 2553ข: 23-53, 85-89)  

1. ปราสาทประธาน ก่อด้วยศลิาแลงและหินทราย ผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสขนาด 8x8 
เมตร เหลือเพียงส่วนฐานขึน้ไปถึงส่วนเรือนธาตุ สงูประมาณ 3 เมตรก่อผนงัปิดทึบ 3 ด้าน ยกเว้น
ด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นด้านหน้า มีมุขย่ืนออกมาเป็นประตูทางเข้า-ออกห้องครรภคฤหะ ซึ่ง
ภายในแต่เดิมประดิษฐานรูปเคารพของพระไภษัชยครุุไวฑรูยประภาพร้อมพระโพธิสตัว์บริวาร 2 
องค์อยูบ่นฐานเดียวกนั เพ่ือเป็นประธานของศาสนสถานในการรักษาผู้ เจ็บป่วย (รูปท่ี  28) 

2. ชาลาทางเดิน เช่ือมระหว่างปราสาทประธานและโคปรุะ ผงัเป็นรูปกากบาทขนาด
ประมาณ 17.80x8.60 เมตร ซึง่มีการค้นพบหลมุเสาขนาดใหญ่หลายหลมุเรียงตามแนวขอบชาลา 
สนันิษฐานว่า เดิมคงมีการก่อหลงัคาคลมุด้วยเคร่ืองไม้มงุกระเบือ้งดินเผาเช่ือมตอ่ระหว่างโคปรุะ
กบัปราสาทประธาน 

3. วิหารหรือบรรณาลยั อยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน ผงัเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 5.80x8.90 เมตร ออกมขุด้านหน้าทางทิศตะวนัตก ภายในขดุค้นพบชิน้ส่วน
รูปเคารพพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร (รูปท่ี  28) พระโพธิสตัว์วชัรปาณีและพระยม ซึ่งคล้ายกบัท่ีพบ
ในอโรคยศาลาแหง่อ่ืนในแถบภาคอีสาน 

4. โคปรุะหรือซุ้มประตู อยู่ตรงกลางของก าแพงแก้วทางทิศตะวนัออกของปราสาท
ประธาน  ผงัเป็นรูปกากบาท ออกมขุทัง้ 4 ด้าน มขุด้านตะวนัออกย่ืนออกไปยาวท่ีสดุ ประมาณ 
3.80 เมตร มขุด้านตะวนัตกย่ืนน้อยท่ีสดุ ประมาณ 1.60 เมตร 

5. ก าแพงแก้ว ก่อด้วยศิลาแลงกัน้เป็นขอบเขตโดยรอบ นอกจากมีซุ้มประตทูางเข้า-
ออกหลกัทางทิศตะวนัออกแล้ว ยงัมีชอ่งประตทูางเข้าออกขนาดเล็ก 1 ชอ่ง 

6. สระน า้ ตัง้อยู่นอกก าแพงแก้วทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ภายในขอบสระกรุด้วย
ศลิาแลงเป็นขัน้บนัไดทัง้ 4 ด้าน มีขนาด 12x17.8 เมตร ลกึประมาณ 3.80 เมตร 

อายุสมัยและคตคิวามเช่ือของศาสนสถาน (กรมศลิปากร 2553ข: 93-94) 
จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าปราสาทพลสงคราม มี

ลักษณะแผนผังของโบราณสถานและประติมากรรมรูปเคารพท่ีพบ เปรียบเทียบได้กับ
โบราณสถานประเภทอโรคยศาลแหง่อ่ืนๆ เชน่ ปราสาทตาเมือนโต๊ด อ.กาบเชิง จ.สริุนทร์ ปราสาท
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นางร า อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ปรางค์กู่ อ.เมือง จ.ชยัภูมิ กู่สนัตรัตน์ อ.นาดนู จ.มหาสารคาม 
เป็นต้น จึงสนันิษฐานได้ว่าปราสาทแห่งนี ้เป็นศาสนสถานในคติพุทธลทัธิมหายาน สมยัพระเจ้า
ชยัวรมนัท่ี 7 ราวพทุธศตวรรษท่ี 18 

กลุ่มท่ีไม่พบศาสนสถานขอมอยู่ใกล้เคียง 

1. บ้านเกรียม  ต.ขามเฒ่า  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา (รูปท่ี  29) 
แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ: 20-34 

แผนท่ีภมูิประเทศ 1:50,000: ระวาง L7018/ 5439 I 
พิกดั UTM_WGS84_47_E: 843831.5411 

พิกดั UTM_WGS84_47_N: 1696192.2515 

ชมุชนโบราณใกล้เคียง: บ้านเกรียม 

ศาสนสถานขอมใกล้เคียง: ไมพ่บ 
ข้อมูลลักษณะบาราย 
ยาวxกว้าง: 240x120 เมตร 
พืน้ท่ีบาราย: 18 ไร่ 
สดัสว่นความยาวตอ่ความกว้าง: 2 

การวางตวัทางยาวท ามมุกบัทิศ E (องศา): 20.84 (ใกล้เคียงแนว NE-SW) 
การวางผงัท่ีสมัพนัธ์กบัภมูิประเทศ: สมัพนัธ์กบัความลาดเทของพืน้ท่ี 
ข้อมูลดนิ 
หนว่ยดนิโดยรอบ: 1 

หนว่ยดนิท่ีตัง้ชมุชน: 1 
ข้อมูลการตัง้ถิ่นฐานของชุมชน 
ตวัชุมชนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบาราย ตัง้อยู่บนเนินดินขนาดเล็กรูปทรง

คอ่นข้างกลม ซึง่มีคนู า้ล้อมรอบ มีขนาดพืน้ท่ีประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร 
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ  
ไม่พบรายงานการส ารวจและขุดค้นทางโบราณคดีในชมุชนโบราณแห่งนี ้เหลือเพียง

หลักฐานการตัง้ถ่ินฐานของชุมชนบนเนินดินรูปทรงกลม มีคูน า้ล้อมรอบ จากการออกส ารวจ
ภาคสนาม พบหลกัฐานเป็นเศษภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิไมท่ราบแหล่งผลิต บริเวณคนับารายด้านทิศ
ใต้ ซึง่มีอยูน้่อยมาก (รูปท่ี  31) 
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อายุสมัยของชุมชน 
จากหลักฐานการตัง้ ถ่ินฐานชุมชนบนเนินดินรูปทรงกลม มีคูน า้ ล้อมรอบ จึง

สนันิษฐานได้วา่ชมุชนแหง่นีค้งจะได้รับอิทธิพลของวฒันธรรมทวารวดี 

2. บ้านโตนด  ต.โตนด  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา (รูปท่ี  32) 
แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ: 20-151 

แผนท่ีภมูิประเทศ 1:50,000: ระวาง L7018/ 5439 II 
พิกดั UTM_WGS84_47_E: 852941.9754 

พิกดั UTM_WGS84_47_N: 1671221.6167 

ชมุชนโบราณใกล้เคียง: บ้านโตนด 

ศาสนสถานขอมใกล้เคียง: ไมพ่บ 
ข้อมูลลักษณะบาราย 
ยาวxกว้าง: 420x210 เมตร 
พืน้ท่ีบาราย: 55.13 ไร่ 
สดัสว่นความยาวตอ่ความกว้าง: 2 

การวางตวัทางยาวท ามมุกบัทิศ E (องศา): 14.31 (ใกล้เคียงแนว E-W) 
การวางผงัท่ีสมัพนัธ์กบัภมูิประเทศ: สมัพนัธ์กบัความลาดเทของพืน้ท่ี 
ข้อมูลดนิ 
หนว่ยดนิโดยรอบ: 18, 20sa 

หนว่ยดนิท่ีตัง้ชมุชน: 18 
ข้อมูลการตัง้ถิ่นฐานของชุมชน 
ตวัชุมชนโบราณ ตัง้อยู่บนเนินดิน 2 แห่งติดกัน โดยเนินทางตะวนัออกซึ่งอยู่ทางทิศ

ใต้ของบาราย คอ่นข้างจะเป็นรูปทรงรี มีขนาดพืน้ท่ีประมาณ 38.53 ตารางกิโลเมตร ส่วนเนินทาง
ตะวนัตกคอ่นข้างจะเป็นทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า ซึ่งน่าจะสมัพนัธ์กบับารายขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งทาง
ทิศเหนือของเนินชุมชนนัน้ มีขนาดพืน้ท่ีประมาณ 45.53 ตารางกิโลเมตร เนินดิน 2 แห่งมีพืน้ท่ี
รวมกนัประมาณ 84.06 ตารางกิโลเมตร  

หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ (ศรีศกัร วัลลิโภดม, พรชัย สุจิตต์ และพุฒ วีระ
ประเสริฐ 2526: 23, 67) 

1. เศษภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิ แบบพิมายด า ลายเชือกทาบ และลายเขียนสี 
2. เศษภาชนะดนิเผาเนือ้แกร่งแบบขอม เคลือบสีน า้ตาล และเขียว 
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3. หินตัง้และเนินศาสนสถาน ซึ่งพบประติมากรรมส าริดพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร
ขนาดใหญ่กว่าคน คล้ายกับท่ีพบท่ีเมืองฝ้าย อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14 ปัจจุบันตัง้อยู่ท่ี
พิพิธภณัฑ์แหง่ชาตพิระนคร 

4. ใบเสมา ฐานประตมิากรรม ชิน้สว่นสถาปัตยกรรม ท าจากหินทราย 
5. เคร่ืองประดบัส าริด ลกูปัดท าจากแก้วและหิน 
6. ภาชนะดนิเผาบรรจกุระดกู 

อายุสมัยของชุมชน (ศรีศกัร วลัลิโภดม, พรชยั สจุิตต์ และพฒุ วีระประเสริฐ 2526: 
23) 

ชมุชนแห่งนีน้่าจะมีการตัง้หลกัแหล่งตัง้แต่ยคุก่อนประวตัิศาสตร์ เน่ืองจากในชัน้ดิน
ต ่าสดุพบการฝังศพมนษุย์ทัง้โครง มีจกัรหิน เคร่ืองประดบัส าริด เปลือกหอย และลกูปัด ภาชนะดิน
เผาลายเชือกทาบ และลายเขียนสี ท่ีมีรูปแบบเป็นของท้องถ่ิน แตกตา่งจากชมุชนอ่ืนๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียง ส่วนชัน้ดินท่ีสูงขึน้มา พบเศษภาชนะดินเผาและโบราณวตัถุในสมยัทวารวดีและขอม
ตามล าดบั ในชัน้วฒันธรรมทวารวดีพบเสมาหินทรายท่ีมีลวดลายเป็นรูปกลีบบวัหยกัโค้งคล้ายกบั
ท่ีพบบริเวณท่ีว่าการอ าเภอโนนสูง ส่วนในชัน้วฒันธรรมขอมพบเศษภาชนะเคลือบแบบขอมเป็น
จ านวนมาก 

3. บ้านสระส่ีเหล่ียม  ต.ธารปราสาท  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา (รูปท่ี  35) 
แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ: 20-42 
แผนท่ีภมูิประเทศ 1:50,000: ระวาง L7018/ 5439 I 
พิกดั UTM_WGS84_47_E: 865032.9299 
พิกดั UTM_WGS84_47_N: 1688377.0651 
ชมุชนโบราณใกล้เคียง: บ้านสระส่ีเหล่ียม 
ศาสนสถานขอมใกล้เคียง: ไมพ่บ 
ข้อมูลลักษณะบาราย 
ยาวxกว้าง: 240x160 เมตร 
พืน้ท่ีบาราย: 24.00 ไร่ 
สดัสว่นความยาวตอ่ความกว้าง: 1.5 
การวางตวัทางยาวท ามมุกบัทิศ E (องศา): 17.99 (ใกล้เคียงแนว NE-SW) 
การวางผงัท่ีสมัพนัธ์กบัภมูิประเทศ: สมัพนัธ์กบัความลาดเทของพืน้ท่ี 
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ข้อมูลดนิ 
หนว่ยดนิโดยรอบ: 20sa 
หนว่ยดนิท่ีตัง้ชมุชน: 20sa 
ข้อมูลการตัง้ถิ่นฐานของชุมชน 
ตวัชุมชนอยู่ทางทิศตะวันตกของบาราย ตัง้อยู่บนเนินดินขนาดเล็กรูปทรงค่อนข้าง

กลม มีคนู า้ล้อมรอบ มีขนาดพืน้ท่ีประมาณ 7.8 ตารางกิโลเมตร 
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ  (ศรีศักร วัลลิโภดม, พรชัย สุจิตต์ และพุฒ วีระ

ประเสริฐ 2526: 39-40, 72-73) 
พบเศษภาชนะดินเผากระจายอยู่ตอนกลางเนินตัง้แตร่ะดบัผิวดินจนถึง 1-2 เมตร มี

หม้อกระดกู และเศษภาชนะดนิเผาสีด า และสีเทาเป็นสว่นใหญ่ มีเศษภาชนะดินเผาแบบพิมายด า
ปนอยูด้่วย นอกจากนีย้งัมีเศษภาชนะเคลือบแบบขอมกระจายอยูต่ามผิวดนิ 

อายุสมัยของชุมชน 
จากหลกัฐานโบราณวตัถท่ีุพบ อาจสนันิษฐานได้ว่าชมุชนโบราณแห่งนีน้่าจะมีการอยู่

อาศยัตัง้แต่สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ ต่อมาอาจจะได้รับอิทธิพลวฒันธรรมทวารวดี เหตเุน่ืองจาก
ชมุชนมีคนู า้ล้อมรอบ นอกจากนีย้งัปรากฏอิทธิพลของวฒันธรรมขอม จากการพบเคร่ืองเคลือบ
แบบขอมปรากฏอยูด้่วย 

4. บ้านสระจันทร์  ต.หลุมข้าว  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา (รูปท่ี  37) 
แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ: 20-189 
แผนท่ีภมูิประเทศ 1:50,000: ระวาง L7018/ 5439 I 
พิกดั UTM_WGS84_47_E: 859402.7870 
พิกดั UTM_WGS84_47_N: 1684664.5043 
ชมุชนโบราณใกล้เคียง: บ้านสระจนัทร์ 
ศาสนสถานขอมใกล้เคียง: ไมพ่บ 
ข้อมูลลักษณะบาราย 
ยาวxกว้าง: 260x130 เมตร 
พืน้ท่ีบาราย: 21.13 ไร่ 
สดัสว่นความยาวตอ่ความกว้าง: 2 
การวางตวัทางยาวท ามมุกบัทิศ E (องศา): 16.96 (ใกล้เคียงแนว NE-SW) 
การวางผงัท่ีสมัพนัธ์กบัภมูิประเทศ: สมัพนัธ์กบัความลาดเทของพืน้ท่ี 
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ข้อมูลดนิ 
หนว่ยดนิโดยรอบ: 3, 20sa 
หนว่ยดนิท่ีตัง้ชมุชน: 40b 
ข้อมูลการตัง้ถิ่นฐานของชุมชน 
ตวัชุมชนอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของบาราย ตัง้อยู่บนเนินดินขนาดเล็กรูปทรง

รูปทรงไมส่ม ่าเสมอ มีขนาดพืน้ท่ีประมาณ 6.37 ตารางกิโลเมตร 
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ  (ศรีศักร วัลลิโภดม, พรชัย สุจิตต์ และพุฒ วีระ

ประเสริฐ 2526: 16, 64) 
ไม่พบหลักฐานท่ีเป็นเศษภาชนะบนเนินอยู่อาศยั ปรากฏเพียงร่องรอยของสระน า้

โบราณให้เห็น 
อายุสมัยของชุมชน 
จากรายงานการส ารวจของอาจารย์ศรีศกัร วลัลิโภดม และคณะ พบเพียงหลกัฐาน

ของสระน า้โบราณ และยงัไมมี่รายงานการส ารวจหรือขดุค้นทางโบราณคดีของชมุชนโบราณแห่งนี ้
จงึไมส่ามารถก าหนดอายสุมยัได้ เน่ืองจากไมมี่ข้อมลูหลกัฐานท่ีเพียงพอ 
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บทที่  5 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบารายและปัจจัยด้านคติความเช่ือ 

สภาพแวดล้อมของบาราย 

กลุ่มท่ีพบศาสนสถานขอมอยู่ใกล้เคียง 

1. บ้านปราสาท  ต.เมืองปราสาท  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา (รูปท่ี  16 และ
รูปท่ี  17) 

บารายตัง้อยู่ทางทิศเหนือของชุมชน ห่างจากขอบเนินชุมชนราว 200 เมตร พืน้ท่ี
โดยรอบเป็นทุ่งนาทัง้ 4 ด้าน คนับารายทางทิศใต้ปัจจบุนัตัง้ขนานติดกบัแนวทางหลวงหมายเลข 
2015 ซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างอ าเภอโนนสูงกับอ าเภอโนนไทย ปัจจุบนับารายยงัมีน า้กักเก็บอยู่
เกือบเต็มในฤดแูล้ง มีความจุอยู่ท่ี 338,000 ลูกบาศก์เมตร คนับารายอยู่สูงจากระดบัน า้ทะเล 
ปานกลางราว 167 เมตร และสงูกวา่พืน้ท่ีนาโดยรอบประมาณ 2 เมตร 

ลกัษณะภูมิประเทศโดยรอบ เป็นท่ีราบลุ่ม มีความลาดเทจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ไป
ยงัตะวนัออกเฉียงเหนือ และลาดเทจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออกเฉียงใต้ มีล าน า้
ธรรมชาตโิอบล้อมอยูไ่มไ่กลนกั ไหลผา่นจากทางทิศตะวนัตกไปทางทิศเหนือของบาราย เป็นล าน า้
ไม่ทราบช่ือ (ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศ) และทางทิศใต้ มีห้วยตะกึงและห้วยท่าแคไหลผ่าน 
โดยห้วยท่าแคเป็นล าน า้ใหญ่ท่ีใช้การได้ตลอดปี ดินโดยรอบบาราย เป็นหน่วยดินท่ี 3/3sa ซึ่งเป็น
ดินท่ีพบในพืน้ท่ีลุ่ม ชัน้ดินลึก เป็นดินเหนียวจดั มกัมีน า้แช่ขงัในฤดฝูน มีการระบายน า้เลว และ
ความลาดชนัประมาณ 0–2 % บางแหง่มีคราบเกลือปรากฏบนผิวดนิ 

ชมุชนโบราณใกล้เคียง คือ ชมุชนบ้านปราสาท ทางทิศใต้ของบาราย ตัง้อยู่บนเนินดิน
ขนาดใหญ่มีรูปร่างไม่สม ่าเสมอ ขนาดพืน้ท่ีประมาณ 28.95 ตารางกิโลเมตร มีความสูงจาก
ระดบัน า้ทะเลปานกลางประมาณ 173 เมตร ล้อมรอบด้วยพืน้ท่ีท านา มีห้วยตะกึงเป็นทางน า้รองท่ี
มีน า้ไหลไมต่ลอดปี ไหลผ่านทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ห่างจากเนินอยู่อาศยัของชมุชนออกไปราว 
200 เมตร และทางน า้ธรรมชาตไิมท่ราบช่ือ (ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศ) ไหลผ่านทางตะวนัตก
เลยขึน้ไปทางเหนือของเนินชมุชน ห่างออกไปราว 500 เมตร นอกจากนีย้งัมีห้วยท่าแคเป็นทางน า้
รองท่ีมีน า้ไหลตลอดปี ไหลผ่านชมุชนทางทิศใต้ ห่างจากชมุชนราว 500 เมตร รวมถึงทางน า้เล็กๆ 
ซึ่งมีน า้ไหลไม่ตลอดปี แยกจากห้วยท่าแคขึน้มาทางตะวนัออกเฉียงเหนือ ไหลผ่านใกล้กับชุมชน
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ดินท่ีตัง้ชมุชน คือหน่วยดินท่ี 40 ซึ่งเป็นดินท่ีพบในพืน้ท่ีดอนเขตดินแห้ง 
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ชัน้ดินลึก เป็นดินร่วนปนทรายสีน า้ตาลอ่อน สีเหลือง หรือสีแดง มีการระบายน า้ดี มีความลาดชนั 
0–2 %  

มีศาสนสถานขอมใกล้เคียง ตัง้อยู่บนเนินเดียวกับชุมชน พบอยู่ 2 แห่ง คือ กู่บ้าน
ปราสาท สร้างขึน้ราวพทุธศตวรรษท่ี 16 และปราสาทบ้านปราสาท สร้างขึน้ราวพทุธศตวรรษท่ี 18 
ซึ่งล้วนแต่มีผังศาสนสถานหนัหน้าไปทางตะวันออก บารายแห่งนี ้ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของกู่บ้าน
ปราสาท ห่างจากศาสนสถานราว 300 เมตร และตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของปราสาทบ้าน
ปราสาท ห่างออกไปราว 350 เมตร บารายมีการวางผงัทางยาวในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก ขนาน
กบัผงัของกู่บ้านปราสาท โดยมีแนวแกนของผงัทางทิศเหนือ-ใต้ของบารายและศาสนสถานตรงกนั 
ขณะท่ีปราสาทบ้านปราสาทจะมีการวางผงัอยูใ่นต าแหนง่ท่ีเลยออกไปจากแนวคนับารายทางด้าน
ตะวนัออก และมีแกนผงัปราสาททางตะวนัออก-ตะวนัตกไมข่นานกบัผงับาราย (รูปท่ี  18) 

นอกจากบารายจะวางผงัสมัพันธ์กับกู่บ้านปราสาทแล้ว บารายยังมีการวางผังทาง
ยาวในแนวใกล้เคียงทิศตะวนัออก-ตะวนัตก เบนขึน้ไปทางทิศเหนือเล็กน้อย ค่อนข้างจะสมัพนัธ์
กบัภูมิประเทศท่ีมีทิศทางลาดเทจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ไปยงัตะวนัออกเฉียงเหนือ และขวางทิศ
ทางการไหลของน า้ผิวดนิและน า้ใต้ดนิท่ีจะไหลลงสูล่ าน า้ทางตะวนัออกเฉียงใต้ 

แหลง่น า้ส าคญัท่ีหล่อเลีย้งบาราย เข้าใจว่าคงมาจากน า้ใต้ดิน น า้ฝน และน า้ท่ีผนัมา
จากทางน า้ธรรมชาติท่ีไหลผ่านจากทางทิศตะวันตกไปยังทิศเหนือของบาราย ซึ่งอยู่ห่างออกไป
ราว 600 เมตร โดยการขดุคนู า้เช่ือมตอ่เข้าท่ีมมุบารายทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ และปล่อยน า้
ออกจากมุมบารายทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือผ่านคนู า้ส่งต่อไปยงัพืน้ท่ีนาข้าว และชุมชนบ้าน
หนองโนนกราดซึ่งตัง้อยู่บนเนินดินเล็กๆ ทางตะวนัออก บารายแห่งนี ้ยงัพบการสร้างแนวคนัดินท่ี
ตอ่เป็นแนวเดียวกับคนับารายด้านตะวนัออกขยายขึน้ไปทางเหนือไปตดักับแนวทางน า้ท่ีอยู่ด้าน
เหนือของบาราย เป็นระยะทางประมาณ 700 เมตร ซึ่งคงใช้เป็นเข่ือนกักน า้ให้กบันาบนพืน้ท่ีลุ่ม
ทางตอนเหนือของบาราย รวมถึงอาจใช้เป็นคนัดกัน า้จากทางน า้ท่ีอยู่ด้านเหนือของบาราย และน า้
ผิวดนิท่ีไหลจากท่ีสงูกวา่ทางตอนเหนือ เข้าสูบ่ารายท่ีอยูท่างทิศใต้ 

ความจ าเป็นด้านสภาพแวดล้อม 
จากการศึกษาลกัษณะภูมิประเทศและหน่วยดินท่ีพบในพืน้ท่ี ท าให้ทราบว่าบาราย

ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีลุ่ม ดินในพืน้ท่ีเป็นดินเหนียวจดั มีการระบายน า้เลว มกัมีน า้แช่ขงัในฤดฝูน เหมาะ
แก่การเพาะปลกูข้าว นอกจากนี ้ยงัมีล าน า้ธรรมชาติโอบล้อมซึ่งอยู่ไม่ไกลนกั ทัง้ทางทิศเหนือ ทิศ
ตะวันตก และทิศใต้ โดยมีห้วยท่าแคซึ่งไหลผ่านทางทิศใต้ เป็นล าน า้ใหญ่ท่ีสามารถใช้การได้
ตลอดทัง้ปี ดงันัน้ทัง้พืน้ท่ีชุมชนและพืน้ท่ีเพาะปลูกคงได้อาศยัแหล่งน า้ธรรมชาติใกล้เคียงท่ีมีอยู่
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โดยรอบ โดยไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน า้มากนกั นอกจากนีชุ้มชนยงัตัง้อยู่บนเนินดินซึ่งเป็นท่ี
ดอนสงูกวา่พืน้ท่ีนาโดยรอบ ปัญหาการระบายน า้ในพืน้ท่ีชมุชนคงมีไม่มากนกั ดงันัน้บารายแห่งนี ้
จงึไมมี่ความจ าเป็นด้านสภาพแวดล้อม 

2. บ้านพลสงคราม  ต.พลสงคราม  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา (รูปท่ี  23 และ
รูปท่ี  24) 

บารายตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของเนินชมุชนซึ่งคาดว่าเป็นชมุชนท่ีสมัพนัธ์กบับาราย 
โดยมีพืน้ท่ีติดกัน ทางเหนือของบารายเป็นพืน้ท่ีท านาโดยส่วนใหญ่ ทางตะวนัออกค่อนข้างจะมี
ระดับสูงกว่าและมีความลาดชันมากกว่า เป็นท่ีตัง้ของชุมชนบ้านสระเพลงซึ่งอยู่กันอย่างไม่
หนาแน่นนัก รวมถึงเป็นพืน้ท่ีท านาและท าสวน ส่วนทางใต้เป็นพืน้ท่ีอยู่อาศยัเช่นเดียวกับทาง
ตะวนัตกของบาราย ปัจจุบนับารายยงัมีน า้กกัเก็บอยู่เกือบเต็มในฤดแูล้ง คนับารายตัง้อยู่สูงจาก
ระดบัน า้ทะเลปานกลางราว 169 เมตร สงูกวา่พืน้ท่ีนาโดยรอบประมาณ 2 เมตร 

ลักษณะภูมิประเทศโดยรอบ เป็นพืน้ท่ีลุ่มทางตะวันตกคาบเก่ียวกับพืน้ท่ีดอนทาง
ตะวนัออก มีความลาดเทจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือไปยงัตะวนัออกเฉียงใต้ และลาดเทจากทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงัตะวนัตกเฉียงใต้ มีล าน า้ธรรมชาติ คือห้วยยาง ซึ่งไหลผ่านทางตะวนัตก
ของบาราย เป็นล าน า้ท่ีไมส่ามารถใช้การได้ตลอดปี ดินโดยรอบในบริเวณพืน้ท่ีทางทิศเหนือ ทิศใต้ 
และทิศตะวนัตกของบาราย ส่วนใหญ่เป็นหน่วยดินท่ี 4 ซึ่งเป็นดินท่ีพบในพืน้ท่ีลุ่ม เป็นดินเหนียว 
สีเทา สีน า้ตาลปนเทา หรือสีเทาปนเขียวมะกอก อาจพบก้อนปูนทุติยภูมิในชัน้ดินล่าง มีการ
ระบายน า้เลวถึงคอ่นข้างเลว ความลาดชนัประมาณ 0–2 % ส่วนดินบริเวณพืน้ท่ีทางตะวนัออก 
สว่นใหญ่เป็นหนว่ยดนิท่ี 55/55b ซึง่เป็นดนิท่ีพบในพืน้ท่ีดอนเขตดินแห้ง ชัน้ดินลึกปานกลางถึงชัน้
หินผุของหินตะกอนเนือ้ละเอียด บางแห่งมีก้อนปนูปะปน เป็นดินเหนียวสีน า้ตาลถึงแดง มีการ
ระบายน า้ดีถึงปานกลาง ความลาดชนัประมาณ 0–2 % เป็นดินท่ีไม่เหมาะแก่การท านา แตมี่การ
ท าคนัดนิกัน้น า้เพ่ือใช้ท านาเป็นบางแหง่ 

ชมุชนโบราณใกล้เคียง คือ ชมุชนบ้านพลสงคราม ทางทิศตะวนัตกของบาราย ตัง้อยู่
บนเนินดินรูปทรงคอ่นข้างกลม ขนาดพืน้ท่ีราว 17.65 ตารางกิโลเมตร เนินชมุชนมีความสงูจาก
ระดบัน า้ทะเลปานกลางราว 173 เมตร ล้อมรอบด้วยพืน้ท่ีท านาเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเพียงทางทิศ
ตะวนัออกสว่นท่ีอยูต่ดิกบับาราย มีห้วยยางเป็นแหล่งน า้ธรรมชาตท่ีิตัง้อยูต่ิดกับชมุชน ไหลจากทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนืออ้อมผ่านชุมชนมาทางทิศตะวนัออก เป็นทางน า้รองท่ีมีน า้ไหลไม่ตลอดปี ดิน
ท่ีตัง้ของชมุชน สว่นใหญ่เป็นหนว่ยดนิท่ี 4 ซึง่เป็นดนิท่ีพบในพืน้ท่ีลุม่ เป็นดินเหนียวสีเทา สีน า้ตาล
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ปนเทา หรือสีเทาปนเขียวมะกอก อาจพบก้อนปูนทุติยภูมิในชัน้ดินล่าง มีการระบายน า้เลวถึง
คอ่นข้างเลว และมีความลาดชนัอยูท่ี่ 0–2 % 

มีศาสนสถานขอมใกล้เคียง ตัง้อยู่บริเวณขอบเนินชมุชนด้านตะวนัออก คือ ปราสาท
พลสงคราม เป็นอโรคยศาล สมยับายน ราวพุทธศตวรรษท่ี 18 โดยมีบารายตัง้อยู่ด้านหน้าของ
ปราสาททางทิศตะวนัออก ตดิกบัเนินศาสนสถาน มีการวางผงัทางยาวในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก 
ขนานกับแนวแกนผังของศาสนสถาน ซึ่งหนัหน้าไปทางตะวันออก โดยตวัผังปราสาทจะอยู่เลย
แนวแกนทางตะวนัออก-ตะวนัตกของผงับารายขึน้ไปทางเหนือ (รูปท่ี  25) 

นอกจากบารายจะวางผงัสมัพนัธ์กบัปราสาทพลสงครามแล้ว บารายยงัมีการวางผงั
ทางยาวในแนวใกล้เคียงทิศตะวันออก-ตะวันตก เบนขึน้ไปทางทิศเหนือเล็กน้อย ค่อนข้างจะ
สมัพนัธ์กับภูมิประเทศท่ีมีทิศทางลาดเทจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงัตะวนัตกเฉียงใต้ การ
วางผงัท่ีสมัพนัธ์กบัภูมิประเทศของบาราย เพ่ือรับน า้จากพืน้ท่ีลาดเทสูงทางตะวนัออกท่ีอาจไหล
บา่ลงมาท าความเสียหายแก่พืน้ท่ีชมุชนทางตะวนัตก  

แหล่งน า้ส าคญัท่ีหล่อเลีย้งบาราย คงมาจากแหล่งน า้ใต้ดิน น า้ฝน และน า้ท่ีผันมา
จากห้วยยางซึ่งค่อนข้างจะอยู่ติดกับบาราย โดยการขุดคูน า้เช่ือมต่อเข้าท่ีมุมบารายทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ และมีการปล่อยน า้ออกไปสู่ทางน า้เดิม จากมุมบารายทางตะวนัตกเฉียงใต้ 
บารายแหง่นี ้ยงัพบการสร้างแนวคนัดนิท่ีตอ่จากคนับารายทางด้านตะวนัออกขึน้ไปทางเหนือ เป็น
ระยะทางประมาณ 500 เมตร แนวคนัดนินีค้งใช้เป็นเข่ือนกกัน า้ให้กบันาบนพืน้ท่ีลุ่มทางตอนเหนือ
ของบาราย และดกัน า้เข้าสู่บารายท่ีอยู่ทางตอนใต้ เช่นเดียวกบัท่ีบ้านปราสาท และอาจใช้ป้องกนั
น า้ท่ีไหลบา่จากพืน้ท่ีสงูทางตะวนัออกได้ด้วย 

ความจ าเป็นด้านสภาพแวดล้อม 
จากการศึกษาลักษณะภูมิประเทศและหน่วยดินท่ีพบในพืน้ท่ี ท าให้ทราบว่าพืน้ท่ี

โดยรอบบารายตัง้อยู่บนพืน้ท่ีลุ่มทางตะวนัตกคาบเก่ียวกบัพืน้ท่ีดอนทางตะวนัออก ดินในพืน้ท่ีมี
ทัง้ท่ีเป็นดินเหนียว มีการระบายน า้เลว ซึ่งเหมาะแก่การปลกูข้าว ในบริเวณซีกตะวนัตก และเป็น
ดินเหนียวสีน า้ตาลถึงแดง มีการระบายน า้ดีถึงปานกลาง ซึ่งไม่เหมาะกับการปลูกข้าวนัก ใน
บริเวณซีกตะวันออก มีห้วยยางเป็นแหล่งน า้ธรรมชาติไหลผ่านชุมชนทางด้านตะวันออกเพียง
แหล่งเดียว และไม่สามารถใช้การได้ตลอดทัง้ปี จากจ านวนแหล่งน า้ท่ีมีน้อยและสภาพของแหล่ง
น า้ท่ีใช้การไม่ได้ในฤดแูล้ง รวมถึงลกัษณะดินในพืน้ท่ีบางบริเวณท่ีมีการระบายน า้ดี ท าให้ความ
ชุม่ชืน้ในดนิน้อย อาจท าให้พืน้ท่ีบริเวณนีป้ระสบปัญหาขาดแคลนน า้ในฤดแูล้ง นอกจากนีอ้าจเกิด
ปัญหาน า้หลากจากท่ีสูงทางตะวนัออก ซึ่งตวับารายและแนวคนัดินท่ีตอ่ขึน้ไปทางเหนือจากแนว
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คนับารายด้านตะวนัออกจะช่วยป้องกนัได้ ส่วนปัญหาการระบายน า้ในพืน้ท่ีชมุชนคงมีไม่มากนกั 
เน่ืองจากชมุชนตัง้อยู่บนเนินดินซึ่งสงูกว่าพืน้ท่ีโดยรอบ ดงันัน้บารายแห่งนีจ้ึงมีความจ าเป็นด้าน
สภาพแวดล้อม เพ่ือป้องกันการขาดแคลนน า้ในฤดูแล้ง และป้องกันน า้ไหลบ่าจากท่ีสูงทาง
ตะวนัออกในฤดนู า้หลากได้เป็นอยา่งดี 

กลุ่มท่ีไม่พบศาสนสถานขอมอยู่ใกล้เคียง 

1. บ้านเกรียม ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (รูปท่ี  29 และรูปท่ี  30) 
บารายตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเนินชมุชน ห่างจากขอบเนินชมุชนเพียง 

50 เมตร พืน้ท่ีทางทิศเหนือ ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก ส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีท านา คนับาราย
ทางทิศใต้ค่อนข้างจะอยู่ติดกับพืน้ท่ีชุมชน ซึ่งปัจจุบนัมีถนนทางเข้าวดับ้านเกรียมสร้างขนานติด
กับคันบารายอยู่ ปัจจุบันยังมีน า้กักเก็บอยู่เกือบเต็มในฤดูแล้ง มีความจุประมาณ 110,589 
ลูกบาศก์เมตร คนับารายตัง้อยู่สูงจากระดบัน า้ทะเลปานกลางราว 174 เมตร สูงกว่าพืน้ท่ีนา
โดยรอบประมาณ 2 เมตร 

ลกัษณะภูมิประเทศโดยรอบ เป็นท่ีราบลุ่ม มีความลาดเทจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ไป
ยงัตะวนัออกเฉียงเหนือ และลาดเทจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออกเฉียงใต้ มีล าน า้
ธรรมชาติอยู่ไม่ไกลนกั คือ ห้วยรวม ไหลผ่านทางทิศตะวันออกและทิศใต้ ซึ่งจะบรรจบเป็นสาย
เดียวกันทางตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นล าน า้ท่ีไม่สามารถใช้การได้ตลอดปี ดินโดยรอบบาราย เป็น
หน่วยดินท่ี 1 ซึ่งเป็นดินท่ีพบในพืน้ท่ีลุ่ม ชัน้ดินลึก เป็นดินเหนียวจดั มีสีด าหรือเทาแก่ตลอด มกัมี
น า้แชข่งัในฤดฝูน มีการระบายน า้เลว ความลาดชนัประมาณ 0–2 %  

ชมุชนโบราณใกล้เคียง คือ ชมุชนบ้านเกรียม ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของบาราย ตัง้อยู่
บนเนินดินรูปทรงคอ่นข้างกลม มีคนู า้ล้อมรอบ ขนาดพืน้ท่ีราว 10 ตารางกิโลเมตร มีความสงูจาก
ระดบัน า้ทะเลปานกลางราว 175 เมตร โดยรอบเป็นพืน้ท่ีท านาโดยส่วนใหญ่ ยกเว้นทางด้าน
ตะวนัออกเฉียงเหนือซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีคอ่นข้างติดกบับาราย แหล่งน า้ธรรมชาติใกล้เคียง คือ ห้วยรวม 
ซึ่งเป็นทางน า้รองท่ีมีน า้ไหลไม่ตลอดปี ไหลผ่านชมุชนทางตะวนัออกห่างออกไปราว 350 เมตร 
และไหลผา่นชมุชนทางทิศใต้ หา่งออกไปราว 500 เมตร ดินท่ีตัง้ของชมุชน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยดิน
ท่ี 1 ซึง่เป็นดินท่ีพบในพืน้ท่ีลุ่ม ชัน้ดินลึก เป็นดินเหนียวจดั สีด าหรือเทาแก่ตลอด มกัมีน า้แช่ขงัใน
ฤดฝูน มีการระบายน า้เลว และมีความลาดชนัอยูท่ี่ 0–2 % 

บารายมีการวางผงัทางยาวในแนวใกล้เคียงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตกเฉียงใต้ 
ค่อนข้างจะสัมพัน ธ์กับภูมิ ประ เทศ ท่ี มีทิ ศทางลาดเทจากทิศตะวันตก เ ฉียงใ ต้ ไปยัง
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ และขวางทิศทางการไหลของน า้ผิวดินและน า้ใต้ดินท่ีจะไหลลงสู่ล าน า้ทาง
ตะวนัออกเฉียงใต้  

แหล่งน า้ส าคญัท่ีหล่อเลีย้งบาราย คงมาจากแหล่งน า้ใต้ดิน น า้ฝน และน า้ท่ีผันมา
จากห้วยรวมทางทิศตะวนัออกซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 250 เมตร โดยมีสระน า้ขนาดเล็กขนาดราว 
60x100 เมตร ซึ่งรับน า้ตอ่มาจากคนู า้ท่ีผนัน า้มาจากห้วยรวม เพ่ือยกระดบัน า้และส่งน า้ เข้าท่ีมุม
บารายทางตะวนัออกเฉียงเหนือ นอกจากนีย้งัอาจได้รับน า้จากคนู า้เล็กๆ ตามแนวแปลงนาท่ีอยู่
ทางทิศเหนือ ซึ่งพบว่ามีช่องทางน า้ตดัเข้ากลางคนับารายทางทิศเหนือ จากนัน้จึงมีการปล่อยน า้
ออกจากมมุบารายทางตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือสง่น า้เข้าสูค่นู า้ท่ีสร้างล้อมรอบชมุชนทางทิศใต้ 

ความจ าเป็นด้านสภาพแวดล้อม 
จากการศึกษาลักษณะภูมิประเทศและหน่วยดินท่ีพบในพืน้ท่ี ท าให้ทราบว่าพืน้ท่ี

โดยรอบบารายตัง้อยู่บนพืน้ท่ีลุ่ม ดินในพืน้ท่ีมีทัง้ท่ีเป็นดินเหนียว มีการระบายน า้เลว เหมาะแก่
การปลูกข้าว มีทางน า้ธรรมชาติซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก ไหลผ่านทางทิศตะวันออกและทิศใต้ แต่ไม่
สามารถใช้การได้ตลอดทัง้ปี จากสภาพของแหล่งน า้ดังกล่าว อาจท าให้พืน้ท่ีบริเวณนีป้ระสบ
ปัญหาขาดแคลนน า้ในฤดแูล้ง ส่วนปัญหาการระบายน า้ในพืน้ท่ีชุมชนคงมีไม่มากนกั เน่ืองจาก
ชมุชนตัง้อยู่บนเนินดินซึ่งสงูกว่าพืน้ท่ีโดยรอบ บารายแห่งนี ้จึงมีความจ าเป็นด้านสภาพแวดล้อม 
เน่ืองจากการขาดแคลนน า้ในฤดแูล้ง 

2. บ้านโตนด ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (รูปท่ี  32 และรูปท่ี  33) 
บารายตัง้อยูห่า่งจากขอบเนินชมุชนรูปทรงรีขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ประมาณ 100 

เมตร และมีเนินชุมชนขนาดเล็กกว่าอยู่ติดกับบารายทางทิศเหนือ พืน้ท่ีทางตะวันออกและ
ตะวนัตกของบาราย สว่นใหญ่เป็นนาข้าว นอกจากนีย้งัมีพืน้ท่ีนาเกลือทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของบาราย ห่างออกไปราว 800 เมตร ปัจจบุนัพืน้ท่ีประมาณคร่ึงหนึ่งทางซีกตะวนัตกของบาราย
กลายเป็นท่ีตัง้ของโรงเรียนบ้านโตนด ในฤดแูล้งจะมีน า้ไม่มากนกั สงัเกตได้จากบางบริเวณของ
พืน้ท่ีกกัเก็บน า้จะเห็นสนัดอนดินได้อย่างชดัเจน คนับารายตัง้อยู่สงูจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง
ราว 165 เมตร สงูกวา่พืน้ท่ีนาโดยรอบประมาณ 1-2 เมตร 

ลกัษณะภูมิประเทศโดยรอบ เป็นท่ีราบลุ่ม มีความลาดเทจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ไป
ยงัตะวนัออกเฉียงเหนือ และลาดเทจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือไปยงัตะวนัออกเฉียงใต้ มีแหล่งน า้
ธรรมชาตซิึง่อยูค่อ่นข้างไกล ได้แก่ บงึถนนหกั ห่างไปทางทิศเหนือราว 1 กิโลเมตร คลองหอยกาบ 
ห่างออกไปทางทิศใต้ราว 3 กิโลเมตร ซึ่งล้วนแต่เป็นแหล่งน า้ท่ีไม่สามารถใช้การได้ตลอดปี ดิน
บริเวณโดยรอบบาราย เป็นหน่วยดินท่ี 18 และ 20sa โดยหน่วยดินท่ี 18 มีชัน้ดินลึก เป็นดินร่วน
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ปนทรายถึงร่วนเหนียวปนทราย สว่นหนว่ยดนิท่ี 20sa เนือ้ดนิเป็นดินทรายปนดินร่วนถึงดินร่วนปน
ทราย เป็นดินเค็มมีเกลือสงู ดินทัง้ 2 กลุ่ม เป็นดินท่ีพบในพืน้ท่ีลุ่ม มีการระบายน า้เลวถึงคอ่นข้าง
เลว ความลาดชนั 0–2 %  

มีชมุชนโบราณใกล้เคียง คือ ชมุชนบ้านโตนด ซึ่งเป็นเนินดินติดกนัอยู่ 2 แห่ง โดยเนิน
ชมุชนโบราณท่ีน่าจะสมัพนัธ์กบับารายแห่งนี ้คือ เนินดินรูปทรงรีขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของ
บาราย ขนาดพืน้ท่ีประมาณ 38.53 ตารางกิโลเมตร มีความสูงจากระดบัน า้ทะเลปานกลางราว 
170 เมตร ล้อมรอบด้วยพืน้ท่ีท านาเป็นสว่นใหญ่ มีแหลง่น า้ธรรมชาตท่ีิอยู่ใกล้เคียง คือ บงึถนนหกั 
เป็นบึงน า้ขนาดใหญ่ ห่างจากชุมชนขึน้ไปทางเหนือราว 1 กิโลเมตร และคลองหอยกาบ ซึ่งเป็น
ทางน า้รองมีน า้ไหลไม่ตลอดปี อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ราว 3 กิโลเมตร ดินท่ีตัง้
ของพืน้ท่ีชุมชน เป็นหน่วยดินท่ี 18 ซึ่งเป็นดินท่ีพบในพืน้ท่ีลุ่ม ชัน้ดินลึก เป็นดินร่วนปนทรายถึง
ร่วนเหนียวปนทราย มีการระบายน า้เลว และมีความลาดชนัอยูท่ี่ 0–2 % ส่วนเนินชมุชนท่ีติดกนัอีก
แห่งหนึ่ง ซึ่งตัง้อยู่ทางตะวนัตกของเนินชมุชนรูปทรงรี มีรูปทรงคล้ายเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด
พืน้ท่ีราว 45.53 ตารางกิโลเมตร ยงัพบบารายอีกแหง่หนึง่ (รูปท่ี  34) อยู่ด้านเหนือติดกบัชมุชน ซึ่ง
น่าจะมีความสมัพนัธ์กนั มีขนาดโดยประมาณ 500x200 เมตร หรือราว 62.5 ไร่ (วดัขนาดพืน้ท่ี
จากแผนท่ีภมูิประเทศ 1:50,000) 

บารายท่ีศึกษา มีการวางผงัทางยาวในแนวใกล้เคียงทิศตะวนัออก-ตะวนัตก เบนขึน้
ไปทางทิศเหนือเล็กน้อย คอ่นข้างจะสมัพนัธ์กบัภูมิประเทศท่ีมีทิศทางลาดเทจากทิศตะวนัตกเฉียง
ใต้ไปยงัตะวนัออกเฉียงเหนือ และขวางทิศทางการไหลของน า้ผิวดินและน า้ใต้ดินท่ีจะไหลลงสู่ล า
น า้ทางตะวนัออกเฉียงใต้ 

แหล่งน า้ส าคญัท่ีหล่อเลีย้งบาราย คาดว่าคงมาจากแหล่งน า้ใต้ดิน น า้ฝน และน า้ท่ี
น่าจะผนัมาบึงถนนหกัทางทิศเหนือ ซึ่งห่างจากคนับารายด้านเหนือราว 600 เมตร แต่ยงัไม่พบ
ทางน า้เช่ือมตอ่กบับงึแหง่นี ้หากแตพ่บแนวคนู า้สายหนึ่งท่ีมาจากทางตะวนัตก ตดัเข้าสู่คนับาราย
ด้านตะวนัตกไม่ไกลจากมุมบารายทิศตะวนัตกเฉียงเหนือนกั ซึ่งเช่ือว่าเป็นจุดรับน า้เข้าสู่บาราย
เชน่เดียวกนั บารายแห่งนีมี้ทางน า้ออก บริเวณคนับารายด้านตะวนัออก ไม่ไกลจากมมุบารายทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือส่งน า้ไปตามคนู า้ท่ีเช่ือมตอ่ไปยงัพืน้ท่ีนาข้าวท่ีอยู่ใกล้เคียง และนาเกลือท่ี
อยูไ่กลออกไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ความจ าเป็นด้านสภาพแวดล้อม 
จากการศึกษาลักษณะภูมิประเทศและหน่วยดินท่ีพบในพืน้ท่ี ท าให้ทราบว่าพืน้ท่ี

โดยรอบบารายตัง้อยู่บนพืน้ท่ีลุ่ม ดินส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีเป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายน า้เลวถึง
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คอ่นข้างเลว ความลาดชนั 0-2 % มีความเค็มสงู ไม่เหมาะแก่การท านา มีแหล่งน า้ธรรมชาติท่ีอยู่
คอ่นข้างไกลและไมส่ามารถใช้การได้ตลอดทัง้ปี จากสภาพดนิเคม็ สภาพแหล่งน า้ และระยะทางท่ี
คอ่นข้างไกลจากแหล่งน า้ธรรมชาติดงักล่าวข้างต้น อาจท าให้พืน้ท่ีนีป้ระสบปัญหาขาดแคลนน า้
อยา่งหนกัในฤดแูล้ง ซึง่ในบริเวณใกล้เคียงยงัพบบารายขนาดใหญ่กว่าอีกแห่งด้วย ท่ีคาดว่าน่าจะ
มีความส าคัญกับชุมชนเช่นเดียวกัน ส่วนปัญหาการระบายน า้ในพืน้ท่ีชุมชนคงมีไม่มากนัก 
เน่ืองจากชุมชนตัง้อยู่บนเนินดินซึ่งสูงกว่าพืน้ท่ีนาโดยรอบ ดงันัน้บารายแห่งนีจ้ึงมีความจ าเป็น
ด้านสภาพแวดล้อม เน่ืองจากภาวะขาดแคลนน า้อยา่งหนกัในฤดแูล้ง 

3. บ้านสระส่ีเหล่ียม ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (รูปท่ี  35 และ
รูปท่ี  36) 

บารายตัง้อยูห่า่งจากขอบเนินชมุชนไปทางทิศตะวนัออกราว 200 เมตร พืน้ท่ีโดยรอบ
ส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีท านา ปัจจุบนัยงัมีน า้กักเก็บอยู่ค่อนข้างเต็มแม้ในฤดแูล้ง คนับารายตัง้อยู่สูง
จากระดบัน า้ทะเลปานกลางราว 160 เมตร สงูกวา่พืน้ท่ีนาโดยรอบประมาณ 1-2 เมตร 

ลกัษณะภูมิประเทศโดยรอบ เป็นท่ีราบลุ่ม มีความลาดเทจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ไป
ยงัตะวนัออกเฉียงเหนือ และลาดเทจากทิศตะวนัออกเฉียงใต้ไปยงัตะวนัตกเฉียงเหนือ มีแหล่งน า้
ธรรมชาติซึ่งอยู่คอ่นข้างไกล ห่างออกไปทางเหนือราว 1.2  กิโลเมตร คือ ล าธารปราสาท สามารถ
ใช้การได้ตลอดปี ดินโดยรอบบาราย เป็นหน่วยดินท่ี 20sa ซึ่งเป็นดินท่ีพบในพืน้ท่ีลุ่ม เนือ้ดินเป็น
ดินทรายปนดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย เป็นดินเค็มมีเกลือสูง มีการระบายน า้เลวถึงค่อนข้างเลว 
ความลาดชนัประมาณ 0–2 % มกัมีคราบเกลือปรากฏให้เห็นบนผิวดนิ 

ชุมชนใกล้เคียง คือ ชุมชนบ้านสระส่ีเหล่ียม ตัง้อยู่บนเนินดินรูปทรงกลม มีคูน า้
ล้อมรอบ 2 ชัน้ ขนาดพืน้ท่ีราว 7.8 ตารางกิโลเมตร มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลปานกลางราว 
161 เมตร ยอดเนินสงูกวา่พืน้ท่ีนาโดยรอบประมาณ 5 เมตร ชมุชนถกูล้อมรอบด้วยพืน้ท่ีท านาเป็น
ส่วนใหญ่ มีแหล่งน า้ธรรมชาติท่ีอยู่ใกล้เคียง คือ ล าธารปราสาท ซึ่งเป็นทางน า้รองท่ีมีน า้ ไหล
ตลอดปี อยูห่า่งออกไปทางเหนือของชมุชนราว 1.2 กิโลเมตร ดนิท่ีตัง้ของพืน้ท่ีชมุชน เป็นหน่วยดิน
ท่ี 20sa ซึ่งเป็นดินท่ีพบในพืน้ท่ีลุ่ม เนือ้ดินเป็นดินทรายปนดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย เป็นดินเค็ม 
มีเกลือสงู การระบายน า้เลวถึงคอ่นข้างเลว มีความลาดชนัอยู่ท่ี 0–2 % มกัพบคราบเกลือปรากฏ
บนผิวดนิ  

บารายแห่งนี ้มีการวางผงัทางยาวในแนวใกล้เคียงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตก
เฉียงใต้ ค่อนข้างจะสัมพันธ์กับภูมิประเทศท่ีมีทิศทางลาดเทจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปยัง
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ และขวางทิศทางการไหลของน า้ผิวดินและน า้ใต้ดินท่ีจะไหลลงสู่ล าน า้ทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือ 

แหลง่น า้ส าคญัท่ีหลอ่เลีย้งบาราย เช่ือว่าคงมาจากแหล่งน า้ใต้ดิน น า้ฝน และน า้ท่ีผนั
มาจากคลองส่งน า้ทางทิศใต้ ซึ่งอยู่ห่างจากบารายราว 500 เมตร เข้าท่ีกลางคนับารายทางทิศใต้ 
และปลอ่ยน า้ออกท่ีมมุบารายทางตะวนัตกเฉียงใต้ เพ่ือสง่น า้เข้าสูค่นู า้ท่ีสร้างล้อมรอบชมุชน 

ความจ าเป็นด้านสภาพแวดล้อม 
จากการศึกษาลักษณะภูมิประเทศและหน่วยดินท่ีพบในพืน้ท่ี ท าให้ทราบว่าพืน้ท่ี

โดยรอบบารายตัง้อยู่บนพืน้ท่ีลุ่ม ดินส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีเป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายน า้เลวถึง
คอ่นข้างเลว ความลาดชนั 0-2 % มีความเค็มสงู ไม่เหมาะแก่การท านานกั มีแหล่งน า้ธรรมชาติท่ี
อยูค่อ่นข้างไกล จากสภาพดินเค็มและระยะท่ีคอ่นข้างไกลจากแหล่งน า้ธรรมชาติดงักล่าว อาจท า
ให้พืน้ท่ีนีป้ระสบปัญหาขาดแคลนน า้ในฤดแูล้ง ส่วนปัญหาการระบายน า้ในพืน้ท่ีชุมชนคงมีไม่
มากนัก เน่ืองจากชุมชนตัง้อยู่บนเนินดินซึ่งสูงกว่าพืน้ท่ี โดยรอบ ดงันัน้บารายแห่งนีจ้ึงมีความ
จ าเป็นด้านสภาพแวดล้อม  เน่ืองจากขาดแคลนน า้ในฤดแูล้ง 

4. บ้านสระจันทร์ ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (รูปท่ี  37 และรูปท่ี  
38) 

บารายตัง้อยูห่า่งจากขอบเนินชมุชนไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือราว 150 เมตร พืน้ท่ี
โดยรอบของบาราย ส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีท านา ปัจจบุนัพืน้ท่ีกว่าคร่ึงทางซีกตะวนัตกของบารายได้
กลายเป็นพืน้ท่ีท านาแล้ว ในฤดูแล้งยังมีน า้กักเก็บอยู่ค่อนข้างเต็ม คันบารายตัง้อยู่สูงจาก
ระดบัน า้ทะเลปานกลางราว 158 เมตร สงูกวา่พืน้ท่ีนาโดยรอบประมาณ 1-2 เมตร  

ลกัษณะภมูิประเทศโดยรอบ เป็นท่ีราบลุม่ มีความลาดเทจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ไปยงัตะวนัตกเฉียงใต้ และลาดเทจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือไปยงัตะวนัออกเฉียงใต้ มีแหล่งน า้
ธรรมชาติใกล้เคียง คือ ล าน า้ท่ีไหลมาจากทางตะวนัออกเฉียงเหนือและผ่านชุมชนทางตะวนัตก 
(ปัจจบุนัไมพ่บแล้ว เช่ือวา่แตเ่ดมิคงมีทิศทางการไหลในแนวตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตกเฉียงใต้ 
ไปบรรจบล าเชิงไกรซึ่งอยู่ทางทิศใต้) และล าน า้ท่ีอยู่ค่อนข้างไกล ห่างออกไปทางทิศใต้ราว 1.2 
กิโลเมตร คือ ล าเชิงไกร เป็นล าน า้ใหญ่ท่ีสามารถใช้การได้ตลอดปี ดินบริเวณโดยรอบบาราย เป็น
หน่วยดินท่ี 3 และหน่วยดินท่ี 20sa โดยหน่วยดินท่ี 3 มีชัน้ดินลึก เป็นดินเหนียวจดั มกัมีน า้แช่ขงั
ในฤดฝูน ส่วนหน่วยดินท่ี 20sa เนือ้ดินเป็นดินทรายปนดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย เป็นดินเค็ม มี
เกลือสงู ดินทัง้ 2 กลุ่ม เป็นดินท่ีพบในพืน้ท่ีลุ่ม มีการระบายน า้เลวถึงคอ่นข้างเลว ความลาดชนั
ประมาณ 0–2 % 
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ชมุชนใกล้เคียง คือ ชุมชนบ้านสระจนัทร์ ตัง้อยู่บนเนินดินรูปทรงไม่สม ่าเสมอ ขนาด
พืน้ท่ีราว 6.37 ตารางกิโลเมตร มีความสูงจากระดบัน า้ทะเลปานกลางราว 162 เมตร ชุมชนถูก
ล้อมรอบด้วยพืน้ท่ีท านาเป็นส่วนใหญ่ มีแหล่งน า้ธรรมชาติใกล้เคียง คือ ล าน า้ท่ีไหลมาจากทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือและผ่านชุมชนทางตะวนัตก ซึ่งอยู่ค่อนข้างติดกับชุมชน (ปัจจุบนัไม่พบแล้ว) 
และล าเชิงไกร ซึ่งเป็นทางน า้รองท่ีมีน า้ไหลตลอดปี อยู่ห่างออกไปทางทิศใต้ของชุมชนราว 1.2 
กิโลเมตร ดนิท่ีตัง้ของพืน้ท่ีชมุชน เป็นหนว่ยดนิท่ี 40b ซึง่เป็นดินท่ีพบในพืน้ท่ีดอนเขตดินแห้ง มีชัน้
ดินลึก เป็นดินร่วนปนทรายสีน า้ตาลอ่อน สีเหลือง หรือสีแดง การระบายน า้ดี มีความลาดชนัอยู่ท่ี 
0–2 % 

บารายแห่งนี ้มีการวางผงัทางยาวในแนวใกล้เคียงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตก
เฉียงใต้  ค่อนข้างจะสัมพนัธ์กับภูมิประเทศท่ีมีทิศทางลาดเทจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือไปยัง
ตะวันตกเฉียงใต้ และขวางทิศทางการไหลของน า้ผิวดินและน า้ใต้ดินท่ีจะไหลลงสู่ล าน า้ทาง
ตะวนัออกเฉียงใต้ 

แหล่งน า้ส าคญัท่ีหล่อเลีย้งบาราย คงมาจากแหล่งน า้ใต้ดิน น า้ฝน และน า้ท่ีผันมา
จากล าน า้ท่ีไหลผ่านชมุชนทางตะวนัตก ซึ่งอยู่ห่างจากบารายราว 100 เมตร เข้าท่ีมมุบารายทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ และปล่อยน า้ออกท่ีมมุบารายทางตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือส่งน า้เข้าสู่ พืน้ท่ี
ชมุชนทางตะวนัออกเฉียงใต้ของบาราย 

ความจ าเป็นด้านสภาพแวดล้อม 
จากการศึกษาลักษณะภูมิประเทศและหน่วยดินท่ีพบในพืน้ท่ี ท าให้ทราบว่าพืน้ท่ี

โดยรอบบารายตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีลุม่ ดนิในพืน้ท่ีมีทัง้ท่ีเป็นดนิเหนียว ซึง่มีการระบายน า้เลว มกัมีน า้แช่
ขงัในฤดูฝน และเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งมีการระบายน า้เลวถึงค่อนข้างเลว และมีความเค็มสูง 
จากสภาพดินเค็มในบางแห่งของพืน้ท่ี และแหล่งน า้ใกล้เคียงยงัเป็นล าน า้ท่ีเช่ือว่าคงใช้การไม่ได้
ในฤดแูล้ง (เน่ืองจากปัจจบุนัไมพ่บแล้ว) โดยมีแหล่งน า้ใหญ่ท่ีใช้การได้ตลอดปีอยู่ไกลออกไป อาจ
ท าให้พืน้ท่ีนีป้ระสบปัญหาขาดแคลนน า้ในฤดแูล้ง ส่วนปัญหาการระบายน า้ในพืน้ท่ีชมุชนคงมีไม่
มากนกั เน่ืองจากชุมชนตัง้อยู่บนเนินดินซึ่งสูงกว่าพืน้ท่ีโดยรอบ ดินท่ีตัง้ชุมชนมีการระบายน า้ดี 
ดงันัน้บารายแหง่นีค้งมีความจ าเป็นด้านสภาพแวดล้อม เน่ืองจากการขาดแคลนน า้ในฤดแูล้ง 

ปัจจัยด้านคตคิวามเช่ือที่ส่งผลต่อการสร้างบาราย 

จากตวัอย่างบารายในพืน้ท่ีศกึษาทัง้หมด 8 แห่ง พบบารายท่ีมีความสมัพนัธ์กับคติ
ความเช่ืออยา่งชดัเจนเพียง 2 แหง่ ได้แก่ 
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1. บ้านปราสาท  ต.เมืองปราสาท  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา 
จากลกัษณะการวางผงัของบารายแหง่นีท่ี้สมัพนัธ์กบักู่บ้านปราสาท โดยบารายตัง้อยู่

ทางทิศเหนือของศาสนสถาน มีแนวแกนเหนือ-ใต้ของผงับารายและผงัศาสนสถานตรงกนั และวาง
ผงัทางยาวในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก (รูปท่ี  18) ซึ่งคล้ายกับการวางผงับารายอินทรตฏากะท่ี
เมืองหริหราลยั เมืองหลวงในยคุต้นสมยัเมืองพระนคร ราวต้นพทุธศตวรรษท่ี 15 จึงเช่ือว่าบาราย
แห่งนี ้คงจะเป็นตวัแทนของมหาสมทุรในการจ าลองจกัรวาล โดยมีปราสาทประธานเป็นตวัแทน
ของเขาพระสเุมรุ อนัเป็นท่ีสถิตของเทพยดาทัง้หลาย ซึง่เป็นไปตามหลกัความเช่ือทางศาสนา 

ส่วนหลักฐานด้านความเช่ือท่ีพบภายในกู่บ้านปราสาทนัน้ (รูปท่ี  21) ท่ีส าคญัคือ 
ฐานประติมากรรมรูปเคารพประกอบไปด้วยส่วนโยนีและส่วนฐาน ซึ่ งสัมพันธ์กับความเช่ือใน
ศาสนาฮินดไูศวนิกาย โดยหลกัฐานชิน้นี ้น่าจะเก่ียวข้องกบัหลกัฐานการสร้างปราสาทในสมยัแรก 
ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 15 ถึงต้นพทุธศตวรรษท่ี 16 ซึ่งเป็นยคุท่ีคติฮินดไูศวนิกายเป็นท่ียอมรับ
อย่างกว้างขวาง นอกจากนี ้ยงัมีเทวรูปพระวิษณุ  ศิลปะขอมแบบนครวดั อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 
17 ซึ่งเก่ียวข้องกับคติฮินดไูวษณพนิกาย รวมทัง้หลกัฐานประติมากรรมพระรัตนไตรมหายาน ท่ี
ประกอบไปด้วย พระพทุธรูปนาคปรก พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร และนางปรัชญาปารมิตา ศิลปะ
บายน อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 18 ซึง่เก่ียวข้องกบัความเช่ือในพทุธศาสนาลทัธิมหายาน 

2. บ้านพลสงคราม  ต.พลสงคราม  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา 
บารายท่ีบ้านพลสงคราม มีการวางผังสัมพันธ์กับปราสาทพลสงคราม โดยบาราย

ตัง้อยูห่น้าศาสนสถานและหน้าเมืองทางตะวนัออก มีผงัทางยาววางอยูใ่นแนวตะวนัออก-ตะวนัตก 
และแนวแกนทางตะวนัออก-ตะวนัตกขนานกับแนวแกนของศาสนสถาน (รูปท่ี  25) ดงันัน้บาราย
แห่งนี ้คงท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของมหาสมทุร ตามพืน้ฐานความเช่ือตามคติจกัรวาล เช่นเดียวกับ
บารายท่ีบ้านปราสาท 

หลกัฐานด้านความเช่ือท่ีพบในปราสาทพลสงคราม ประกอบด้วย ประติมากรรมรูป
เคารพตา่งๆ ท่ีส าคญั (รูปท่ี  28) ได้แก่ พระไภษัชยครุุไวฑรูยประภา พร้อมพระโพธิสตัว์บริวาร 2 
องค์ และพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  รวมถึงหลักฐานผังศาสนสถานท่ีเป็นรูปแบบของอโรยศาล 
(รูปท่ี  27) ซึง่หลกัฐานทัง้หมดเก่ียวข้องกบัคติความเช่ือในพทุธศาสนาลทัธิมหายาน อายรุาวพทุธ
ศตวรรษท่ี 18 สมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 
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บทที่  6 
การใช้สอยบารายและปัจจัยที่ ส่งผลต่อลักษณะบาราย 

จากข้อมูลลกัษณะบาราย ชุมชนและศาสนสถานขอมใกล้เคียงในบทท่ี 4 รวมถึง
การศกึษาปัจจยัสภาพแวดล้อมกบัปัจจยัด้านคติความเช่ือในบทท่ี 5 สามารถน ามาสรุปผลข้อมลู
ดงัแสดงในตารางท่ี 3 ของภาคผนวก ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์การใช้สอยบาราย และปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่ลกัษณะบารายในพืน้ท่ีศกึษาได้ ดงัตอ่ไปนี ้

การใช้สอยบาราย 

กลุ่มบารายที่พบศาสนสถานขอมใกล้เคียง 
บารายกลุม่นี ้พบทัง้ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัคติความเช่ือเพียงอย่างเดียว ท่ีบ้านปราสาท 

และมีความสมัพนัธ์กบัทัง้คตคิวามเช่ือและความจ าเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีบ้านพลสงคราม บาราย
ในความสมัพนัธ์กบัคติความเช่ือ ท่ีนอกจากจะใช้เป็นตวัแทนของมหาสมทุรในการจ าลองจกัรวาล
แล้ว มกัจะมีคตกิารสร้างเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง จากหลกัฐานการวางผงับารายให้เป็นองค์ประกอบ
ของผังเมืองหรือศาสนสถานใจกลางเมือง ขณะเดียวกันยังมีหลักฐานด้านจารึกสนับสนุน ดัง
ปรากฏในจารึกสด๊กก๊อกธม 2 จ.สระแก้ว วา่ 

“สร้างแหล่งน า้แหล่งน า้มากมาย มีการขุดบ่อ ... และอ่างเก็บน า้ เพ่ือแสดงความ
เจริญในนครนัน้” (กรมศลิปากร 2529: 216) 

“สร้างเทวสถานศิลาล้วน และป้อมเล็กๆ ขดุสระน า้ สร้างเข่ือน” (กรมศิลปากร 2529: 
226)   

นอกจากนี ้ยงัปรากฏข้อความในจารึกโนนสงั จ.ยโสธร วา่ 
”พระเจ้าโสมาทิตยะพระองค์นัน้ ผู้ เกิดจากผลท่ีเขาบชูายญั ในพระเจ้าอินทรวรมนั  ... 

ในสมยัของพระเจ้าแผ่นดินแห่งศกัราช 811 (พ.ศ. 1432) พระองค์ได้ส่งเสริมกิจการนาในท่ีลุ่ม” 
(กรมศลิปากร 2529: 34) 

ข้อความจากจารึกดงักล่าวข้างต้น ท าให้ทราบว่า บารายมีความสมัพนัธ์กับคติการ
สร้างเมือง แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมือง และถกูน ามาใช้เพ่ือการชลประทานด้วย ดงันัน้ใน
บารายท่ีสมัพนัธ์กับคติความเช่ือ นอกจากจะถูกน ามาใช้ในการประกอบพิธีกรรมศกัดิ์สิทธ์ิตาม
ความเช่ือทางศาสนาแล้ว ยงัถูกน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือความอยู่ดีกินดีของพลเมือง ไม่ว่าจะเป็น
ด้านชลประทาน และการอปุโภคบริโภคของเมืองหรือชุมชน จึงท าให้บารายท่ีพบมีขนาดค่อนข้าง
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ใหญ่ เพ่ือความสามารถกกัเก็บน า้ให้เพียงพอหรือมากกวา่ความจ าเป็น ส่งผลให้เมืองหรือชมุชนได้
มีน า้ใช้ในด้านตา่งๆ โดยไมข่าดแคลน บารายในกลุม่นีจ้งึมีขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่ ดงัพบ
ท่ีบ้านพลสงครามและบ้านปราสาทตามล าดบั ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลให้บารายมีขนาดแตกตา่งกนันัน้ 
จะได้ศกึษาในหวัข้อถดัไป 

กลุ่มบารายที่ไม่พบศาสนสถานขอมใกล้เคียง 
ในการศกึษาครัง้นี ้พบวา่การสร้างบารายกลุม่นี ้เกิดจากความจ าเป็นด้านสิ่งแวดล้อม

เพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาขาดแคลนน า้ในพืน้ท่ี ซึ่งน่าจะเก่ียวข้องในด้านการ
อปุโภคบริโภคเป็นหลกั ท าให้พบบารายมีขนาดไม่ใหญ่นกั ซึ่งจะมีขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง โดย
ขนาดกลางพบท่ีบ้านโตนดเพียงแห่งเดียว ส่วนขนาดเล็ก พบ 3 แห่ง คือ บ้านเกรียม บ้านสระ
ส่ีเหล่ียม และบ้านสระจนัทร์ 

ขนาดบารายและปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดของบาราย 

บารายท่ีน ามาศึกษา สามารถจัดกลุ่มขนาดบารายได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มขนาด
มากกวา่ 100 ไร่ พบ 1 แหง่ ท่ีบ้านปราสาท กลุ่มขนาด 40.1–100 ไร่ พบ 2 แห่ง ท่ีบ้านพลสงคราม 
และบ้านโตนด และกลุม่ขนาดน้อยกวา่ 40 ไร่ พบ 3 แห่ง ท่ีบ้านเกรียม บ้านสระส่ีเหล่ียม และบ้าน
สระจนัทร์ 

กลุ่มบารายที่พบศาสนสถานขอมใกล้เคียง 
บารายกลุ่มนี ้พบว่ามีทัง้มีและไม่มีความจ าเป็นด้านสิ่งแวดล้อม จะมีขนาดกลางไป

จนถึงขนาดใหญ่ โดยบารายท่ีบ้านพลสงครามมีขนาดกลางระหว่าง 40.1-100 ไร่ และท่ีบ้าน
ปราสาทมีขนาดใหญ่มากกว่า 100 ไร่ แตเ่ม่ือได้ศกึษาถึงความจ าเป็นด้านสิ่งแวดล้อมกลบัพบว่า 
บารายท่ีบ้านปราสาทซึ่งมีขนาดใหญ่ไม่มีความจ าเป็นด้านสิ่งแวดล้อมมากนกั ส่วนบารายท่ีบ้าน
พลสงครามซึ่งมีขนาดกลางกลบัมีความจ าเป็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาเก่ียวข้อง ดงันัน้บารายใน
กลุม่นี ้ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมไมน่า่จะมีผลตอ่ขนาดบารายนกั 

ขนาดของชมุชน อาจเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่ขนาดได้ จากการสงัเกตขนาดพืน้ท่ีของ
ชมุชนโบราณทัง้สองแห่ง พบว่าชมุชนบ้านปราสาทมีขนาดท่ีใหญ่กว่า โดยมีขนาด 28.95 ตาราง
กิโลเมตร ขณะท่ีชุมชนบ้านพลสงครามมีขนาดเล็กกว่าอยู่ท่ี 17.65 ตารางกิโลเมตร โดยขนาด
ชมุชนท่ีใหญ่กวา่นา่จะมีความต้องการน า้เพ่ือการใช้สอยในด้านตา่งๆ มากกวา่เชน่กนั 
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ดงันัน้ ปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อขนาดบารายท่ีมีศาสนสถานขอมใกล้เคียงในพืน้ท่ีศึกษา
นัน้ น่าจะเก่ียวข้องกบัขนาดของชมุชนหรือเมือง ส่วนปัจจยัสภาพแวดล้อมคงจะไม่มีความส าคญั
เทา่ใดนกั 

กลุ่มบารายที่ไม่พบศาสนสถานขอมใกล้เคียง 
ส่วนกลุ่มบารายท่ีไม่มีศาสนสถานขอมใกล้เคียงนัน้ ล้วนแต่มีความจ าเป็นด้าน

สิ่งแวดล้อมเก่ียวข้อง มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง โดยขนาดกลางระหว่าง 40.1-100 ไร่ นัน้
ปรากฏท่ีชมุชนบ้านโตนด เพียงแห่งเดียว ส่วนขนาดเล็ก น้อยกว่า 40 ไร่นัน้ พบอยู่ 3 แห่ง คือ ท่ี
บ้านเกรียม บ้านสระส่ีเหล่ียม บ้านสระจนัทร์ 

ในสว่นของชมุชนบ้านโตนด ซึง่เป็นชมุชนขนาดใหญ่ จากการศกึษาเนินชมุชนรูปทรงรี
ทางทิศใต้ของบาราย ซึ่งคาดว่าเป็นท่ีตัง้ของชมุชนโบราณซึ่งมีความสมัพนัธ์กบับาราย พบว่าเนิน
ชมุชนมีขนาดพืน้ท่ีถึง 38.53 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กวา่ชมุชนบ้านปราสาทท่ีมีขนาด 28.95 ตาราง
กิโลเมตร) ชุมชนแห่งนีมี้การพบหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นจ านวนมาก ท่ีแสดงถึงการอยู่อาศยั
ตัง้แต่สมยัก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมยัทวารวดีและสมยัขอม รวมถึงหลกัฐานด้านความเช่ือท่ี
ส าคญัคือ ประตมิากรรมส าริดพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรขนาดใหญ่กว่าคน อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 
13-14 จากขนาดพืน้ท่ีของชุมชนและหลกัฐานท่ีพบ ท าให้สนันิษฐานได้ว่า ชมุชนแห่งนีน้่าจะเป็น
ชมุชนขนาดใหญ่และมีฐานะความส าคญัในระดบัเมืองแหง่หนึง่ในอดีต 

ขณะท่ีชุมชนซึ่งพบบารายขนาดเล็กอีก 3 แห่ง พบว่าพืน้ท่ีชุมชนมีขนาดเล็ก โดยท่ี
บ้านเกรียม มีขนาด 10 ตารางกิโลเมตร บ้านสระส่ีเหล่ียม มีขนาด 7.8 ตารางกิโลเมตร และบ้าน
สระจนัทร์ มีขนาด 6.37 ตารางกิโลเมตร ชมุชนเหล่านีมี้การพบหลกัฐานท่ีไม่มากนกั โดยท่ีบ้าน
เกรียม และบ้านสระส่ีเหล่ียม พบหลกัฐานส าคญัของการตัง้ชมุชนบนเนินดินรูปทรงกลมขนาดเล็ก
ซึง่มีคนู า้ล้อมรอบ ซึง่นา่จะได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมทวารวดี ส่วนอีกแห่งคือ บ้านสระจนัทร์ ไม่
ปรากฏหลกัฐานใดเลยนอกจากตวับารายเอง จากหลกัฐานท่ีพบในชมุชนทัง้  3 แห่งและขนาด
พืน้ท่ีของชมุชน สนันิษฐานได้วา่ชมุชนเหลา่นีค้งจะมีฐานะเป็นเพียงชมุชนขนาดเล็กเทา่นัน้ 

ดงันัน้ ปัจจยัท่ีมีผลต่อขนาดบารายท่ีไม่พบศาสนสถานใกล้เคียง น่าจะเก่ียวข้องกับ
ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมและฐานะความส าคญัหรือขนาดของชมุชนเป็นหลกั ดงัเช่น การพบบาราย
ขนาดกลางท่ีบ้านโตนด ซึง่เป็นชมุชนขนาดใหญ่ และปรากฏร่องรอยของการนบัถือศาสนา ขณะท่ี
บารายขนาดเล็กก็ปรากฏในชมุชนขนาดเล็กท่ีเหลืออีก 3 แหง่  
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สัดส่วนบารายและปัจจัยที่ส่งผลต่อสัดส่วนของบาราย 

บารายท่ีน ามาศึกษา สามารถจดักลุ่มสดัส่วนความยาวต่อความกว้างของบารายได้
เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสดัส่วนใกล้เคียง 2 (ระหว่าง 1.8–2.2) พบจ านวน 4 แห่ง ท่ีบ้านพลสงคราม 
บ้านเกรียม บ้านโตนด และบ้านสระจนัทร์ กลุ่มสดัส่วนน้อยกว่า 1.8 พบจ านวน 1 แห่ง ท่ีบ้านสระ
ส่ีเหล่ียม และกลุม่สดัสว่นมากกวา่ 2.2 พบจ านวน 1 แหง่ ท่ีบ้านปราสาท 

กลุ่มบารายที่พบศาสนสถานขอมใกล้เคียง 
กลุ่มบารายท่ีมีศาสนสถานขอมอยู่ใกล้เคียงนัน้ มีสดัส่วนความยาวตอ่ความกว้างอยู่

ในกลุ่มมากกว่า 2.2 และใกล้เคียง 2 (ระหว่าง 1.8–2.2) โดยท่ีบ้านปราสาท ซึ่งมีขนาดใหญ่
มากกว่า 100 ไร่ อยู่ในกลุ่มสดัส่วนมากกว่า 2.2 ขณะท่ีบ้านพลสงคราม ซึ่งมีขนาดกลางระหว่าง 
40.1-100 ไร่ อยูใ่นกลุม่สดัสว่นใกล้เคียง 2 

กลุ่มบารายที่ไม่พบศาสนสถานขอมใกล้เคียง 
ส่วนกลุ่มบารายท่ีไม่พบศาสนสถานขอมใกล้เคียง มีสดัส่วนความยาวตอ่ความกว้าง

อยู่ในกลุ่มใกล้เคียง 2 และน้อยกว่า 1.8 โดยท่ีบ้านโตนด ซึ่งมีขนาดกลางระหว่าง 40.1-100 ไร่ 
และบ้านเกรียม บ้านสระจนัทร์ ซึง่มีขนาดเล็กน้อยกวา่ 40 ไร่ จะมีสดัสว่นใกล้เคียง 2 ส่วนบ้านสระ
ส่ีเหล่ียม ซึง่มีขนาดน้อยกวา่ 40 ไร่ จะมีสดัสว่นน้อยกวา่ 1.8 

จากการศึกษาบารายในพืน้ท่ีศึกษา ทัง้ในกลุ่มท่ีพบและไม่พบศาสนสถานขอม
ใกล้เคียง จะเห็นได้วา่บารายท่ีมีขนาดกลางถึงขนาดเล็ก นิยมสร้างให้มีสดัส่วนความยาวตอ่ความ
กว้างใกล้เคียง 2 ยกเว้นแตเ่พียงบารายขนาดเล็กท่ีบ้านสระส่ีเหล่ียมเท่านัน้ ซึ่งมีสดัส่วนน้อยกว่า 
1.8 ส่วนในบารายขนาดใหญ่ท่ีมีสัดส่วนมากกว่า 2.2 ท่ีพบท่ีบ้านปราสาทนัน้ เม่ือน าไป
เปรียบเทียบกับบารายขนาดใหญ่ในเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา เช่น  บารายตะวันออก 
(สัดส่วน 4.10)  และบารายตะวันตก  (สัดส่วน 3 .59)  รวมถึงบารายขนาดใหญ่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย เช่น บารายพนมวนั จ.นครราชสีมา (สดัส่วน 2.92) บารายเมืองต ่า 
จ.บรีุรัมย์ (สดัสว่น 3.42) พบวา่มีคา่สดัสว่นท่ีคอ่นข้างมาก โดยมากกวา่ 2.2 ด้วยกนัทกุแหง่ 

ดงันัน้ขนาดของบารายนา่จะเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท าให้สดัสว่นของบารายมีความแตกตา่ง
จากสัดส่วนท่ีนิยมสร้างกัน โดยเฉพาะในบารายขนาดใหญ่ซึ่งอาจเกิดจากข้อจ ากัดการใช้
ประโยชน์โดยรอบพืน้ท่ี ซึ่งมีมากกว่าบารายขนาดเล็ก ดงัท่ีเคยกล่าวมาแล้วในตอนต้น หรืออาจ
เกิดจากการใช้สอยบารายขนาดใหญ่เพ่ือการชลประทาน ดงัได้วิเคราะห์เร่ืองการใช้สอยมาแล้ว ซึ่ง
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สดัส่วนท่ียาวมากของบาราย จะท าให้สามารถรับน า้ท่ีไหลมาตามความลาดเทของพืน้ท่ีได้ดีใน
กรณีของบารายท่ีวางผังสัมพันธ์กับภูมิประเทศ นอกจากนีย้ังอาจสามารถกระจายน า้สู่พืน้ท่ี
เพาะปลกูได้อยา่งทัว่ถึงก็เป็นได้ 

นอกจากเร่ืองของขนาดแล้ว อาจมีปัจจยัอ่ืนๆ ซึ่งมีผลตอ่สดัส่วนของบาราย เน่ืองจาก
พบบารายบางแห่งในพืน้ท่ีศึกษาท่ีมีขนาดเล็ก แต่กลบัไม่อยู่ในกลุ่มสดัส่วนท่ีนิยมสร้าง ดงัเช่นท่ี
บ้านสระส่ีเหล่ียม ซึง่อาจจะต้องมีการศกึษาตอ่ไป 

การวางผังบารายและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวางผังของบาราย 

บารายท่ีน ามาศกึษาทกุแหง่ล้วนแตมี่การวางผงัคอ่นข้างสมัพนัธ์กบัภูมิประเทศ ซึ่งจะ
เป็นไปตามทิศทางความลาดเทของพืน้ท่ี และสามารถจัดกลุ่มการวางผังทางยาวของบารายท่ี
สัมพันธ์กับทิศทางได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มใกล้เคียงแนวตะวันออก-ตะวันตก (ท ามุมกับทิศ
ตะวนัออกทวนเข็มนาฬิกาไม่เกิน 15 องศา) พบจ านวน 3 แห่ง ท่ีบ้านปราสาท บ้านพลสงคราม 
และบ้านโตนด และกลุ่มใกล้เคียงแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้  (ท ามุมกับทิศ
ตะวนัออกทวนเข็มนาฬิกาเกินกว่า 15 องศา) พบจ านวน 3 แห่ง ท่ีบ้านเกรียม บ้านสระส่ีเหล่ียม 
และบ้านสระจนัทร์  

กลุ่มบารายที่พบศาสนสถานขอมใกล้เคียง 
กลุ่มบารายท่ีมีศาสนสถานขอมอยู่ใกล้เคียง ท่ีบ้านปราสาท และบ้านพลสงคราม จะ

มีการวางผงัทางแนวยาวใกล้เคียงกบัแนวตะวนัออก-ตะวนัตก เบนขึน้ไปทางทิศเหนือเล็กน้อยตาม
ทิศทางความลาดเทของภมูิประเทศ นอกจากนีย้งัมีการวางผงับารายท่ีสมัพนัธ์กบัศาสนสถานขอม
ใกล้เคียง ดงัได้กล่าวมาแล้ว ดงันัน้ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การวางผงัของบารายกลุ่มนี ้น่าจะเก่ียวข้องกบั
ทัง้ปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อมและปัจจยัด้านคตคิวามเช่ือ 

กลุ่มบารายที่ไม่พบศาสนสถานขอมใกล้เคียง 
บารายในกลุ่มนี ้ทุกแห่งล้วนวางผังสัมพันธ์กับภูมิประเทศ เช่นเดียวกันกับกลุ่มท่ี

พบศาสนสถานขอมใกล้เคียง โดยท่ีบ้านเกรียม บ้านสระส่ีเหล่ียม และบ้านสระจันทร์ จะวางผัง
ทางยาวใกล้เคียงกบัแนวตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตกเฉียงใต้ ยกเว้นเพียงบ้านโตนด ท่ีการวาง
ผงัดงักล่าวใกล้เคียงแนวตะวนัออก-ตะวนัตก บารายกลุ่มนี ้ไม่มีปัจจยัความเช่ือเข้ามาเก่ียวข้อง 
ดงันัน้ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การวางผงั คงจะมีแตเ่พียงปัจจยัสภาพแวดล้อมเทา่นัน้  
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บทที่  7 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการใช้สอยและปัจจยัท่ีมีต่อลกัษณะของบารายในบทท่ีแล้ว สามารถ
สรุปผลการศกึษาบารายท่ีพบในเขตพืน้ท่ีอ าเภอโนนสงู จงัหวดันครราชสีมา ได้ดงันี ้

1. การใช้สอยบาราย  
บารายท่ีพบศาสนสถานขอมใกล้เคียง พบว่ามีความสัมพันธ์กับคติความเช่ือเพียง

อยา่งเดียว ดงัเชน่ บารายท่ีบ้านปราสาท และมีความสมัพนัธ์กบัทัง้ความเช่ือและความจ าเป็นด้าน
สิ่งแวดล้อม ดงัเช่น บารายบ้านพลสงคราม นอกจากนี ้ปัจจยัคติความเช่ือยงัโยงความสมัพนัธ์ไป
ถึงคตใินการสร้างเมือง ซึง่ใช้บารายเพ่ือแสดงความเจริญรุ่งเรืองของเมือง และใช้เป็นแหล่งน า้เพ่ือ
การด ารงชีพในด้านตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นด้านการเพาะปลกู การอปุโภคบริโภค ซึ่งจะต้องมีน า้กกัเก็บ
ให้เพียงพอหรือเกินความต้องการ เพ่ือความอยู่ดีกินดีของชุมชนท่ีอาศยัอยู่ บารายในกลุ่มนี ้จึงมี
ขนาดคอ่นข้างใหญ่ ซึง่พบวา่อยูใ่นกลุม่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ 

ส่วนบารายท่ีไม่พบศาสนสถานขอมใกล้เคียง พบว่าเกิดจากความจ าเป็นด้าน
สิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่เป็นปัญหาขาดแคลนน า้ในพืน้ท่ี ซึ่งน่าจะเก่ียวข้องกบัด้าน
การอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ท าให้บารายท่ีพบมีขนาดไม่ใหญ่นัก เพ่ือสนองความจ าเป็นด้าน
สิ่งแวดล้อมเฉพาะหน้า ซึง่จะมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง 

การใช้สอยบารายในแต่ละแห่ง คงจะแตกต่างกันไปตามความมุ่งหมายในการสร้าง
บารายในแต่ละแห่ง เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นของสภาพแวดล้อม หรืออาจใช้เป็นสัญลกัษณ์
ทางด้านคตคิวามเช่ือ แตส่ิ่งท่ีอาจสนันิษฐานได้ในเบือ้งต้น คือ บารายโดยทัว่ไปคงถกูใช้ประโยชน์
เพ่ือการด ารงชีพในด้านตา่งๆ ดงักล่าวมาแล้ว ซึ่งถือเป็นความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานในการด ารงชีวิต
ของมนษุย์  

ประเด็นการใช้สอยบาราย ยังมีอีกเร่ืองหนึ่งท่ีน่าสนใจ คือ การใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคม เน่ืองจากตวัคนับารายเองสามารถใช้เป็นเส้นทางสญัจรไปมาระหว่างชมุชนได้ด้วย โดย
อาจบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโบราณท่ีอยู่ใกล้เคียงกันได้ ซึ่งยังคงต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าตอ่ไปในอนาคต 
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2. ขนาดบารายและปัจจัยท่ีมีผลต่อขนาด 
บารายท่ีพบศาสนสถานขอมใกล้เคียง จะมีขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปัจจยัท่ีท าให้

บารายในกลุ่มนีมี้ขนาดต่างกัน อาจจะเก่ียวข้องกับเร่ืองขนาดของชุมชน ส่วนความจ าเป็นด้าน
สภาพแวดล้อมคงจะไมมี่ผลตอ่ขนาดบารายนกั 

สว่นบารายท่ีไมพ่บศาสนสถานขอมใกล้เคียง จะมีขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งน่าจะ
เกิดจากปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมและฐานะความส าคญัหรือขนาดของชมุชนเป็นส าคญั 

3. สัดส่วนบารายและปัจจัยท่ีมีผลต่อสัดส่วน  
บารายในพืน้ท่ีศึกษา ทัง้ในกลุ่มท่ีพบและไม่พบศาสนสถานขอมใกล้เคียง ซึ่งมีขนาด

กลางถึงขนาดเล็ก นิยมสร้างให้มีสัดส่วนความยาวต่อความกว้างใกล้เคียง 2 ยกเว้นแต่บาราย
ขนาดเล็กท่ีบ้านสระส่ีเหล่ียม ซึง่มีสดัสว่นน้อยกว่า 1.8 ขณะท่ีบารายขนาดใหญ่ท่ีบ้านปราสาท จะ
มีสดัสว่นมากกวา่ 2.2 

ขนาดบารายน่าจะเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้สดัส่วนของบารายมีความต่างออกไปจาก
สดัส่วนท่ีนิยมสร้างกัน โดยเฉพาะในบารายขนาดใหญ่ซึ่งอาจเกิดจากข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์
โดยรอบพืน้ท่ี ซึง่มีมากกวา่บารายขนาดเล็ก ดงัท่ีเคยกล่าวมาแล้วในตอนต้น หรืออาจเกิดจากการ
ใช้สอยบารายขนาดใหญ่เพ่ือการชลประทาน ซึ่งสดัส่วนท่ียาวมากของบาราย ท าให้สามารถรับน า้
ตามผิวดนิและใต้ดนิท่ีไหลมาตามความลาดเทของพืน้ท่ีได้ดี เน่ืองจากบารายส่วนใหญ่จะวางแนว
ขวางทิศทางการลาดเทของพืน้ท่ี รวมถึงความสามารถในกระจายน า้ไปสู่พืน้ท่ีเพาะปลกูได้อย่าง
ทัว่ถึงก็เป็นได้ 

4. การวางผังบารายและปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางผัง  
กลุ่มบารายท่ีมีศาสนสถานขอมอยู่ใกล้เคียง จะมีการวางผังทางแนวยาวในแนว

ใกล้เคียงกบัแนวตะวนัออก-ตะวนัตก เบนขึน้ไปทางทิศเหนือเล็กน้อยตามทิศทางความลาดเทของ
ภูมิประเทศ รวมถึงมีการวางผังท่ีสมัพนัธ์กับศาสนสถานขอมใกล้เคียง โดยมีแนวแกนทางยาวท่ี
ขนานกันเป็นส าคญั ดงันัน้ปัจจยัทัง้ทางด้านสภาพแวดล้อมและด้านคติความเช่ือ ล้วนส่งผลต่อ
การวางผงัของบารายในกลุม่นี ้

สว่นบารายท่ีไมพ่บศาสนสถานขอมใกล้เคียง จะมีการวางผงัทางแนวยาวใกล้เคียงกบั
แนวตะวนัออก-ตะวนัตก และแนวตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตกเฉียงใต้ ซึ่งสมัพนัธ์ความลาดเท
ของภูมิประเทศทัง้หมด ดงันัน้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางผงัของบารายกลุ่มนี ้คงจะมีแตเ่พียงปัจจยั
สภาพแวดล้อมเทา่นัน้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64 
 

 
 

บารายท่ีใช้ในการศกึษานี ้ทัง้หมดล้วนมีการวางผงัท่ีสมัพนัธ์กบัภูมิประเทศ การวาง
ผงัลกัษณะดงักลา่ว ท าให้บารายมีศกัยภาพสงูในการรับน า้ โดยเฉพาะจากน า้ใต้ดินในฤดฝูนท่ีเกิด
จากน า้ผิวดินซึมลงสู่ชัน้ดินด้านล่าง ไหลมาตามทิศทางการลาดเทของพืน้ท่ี ลงสู่พืน้ท่ีเก็บน า้ของ
บารายท่ีอยู่ต ่ากว่า ท าให้บารายสามารถกักเก็บน า้ได้เป็นปริมาณมาก จึงไม่น่าแปลกใจท่ีพบว่า 
บารายท่ีน ามาศึกษาทกุแห่ง จึงจดัวางผงัให้สมัพนัธ์กับภูมิประเทศ ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางหลกัใน
การวางผงัของบารายทัง้ 2 กลุม่ 

จากผลสรุปการศึกษาลักษณะและการใช้สอยของบาราย รวมถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ลกัษณะของบารายดงักล่าวข้างต้น เป็นตวัอย่างของการศกึษาในรายละเอียดเฉพาะในเขตพืน้ท่ี
หนึ่งๆ เท่านัน้ เพ่ือความถูกต้องและน่าเช่ือถือของผลการศึกษาบารายดงักล่าว จ าเป็นจะต้องมี
การศกึษาบารายท่ีพบในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ตอ่ไป 
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ตารางท่ี 1  รายช่ือและต าแหน่งชุมชนท่ีพบบารายในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร์ 

ล ำดบั
ที ่

ช่ือชมุชนโบรำณ บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั แผนท่ี
ภำพถ่ำยทำง
อำกำศ 

พิกดั 
UTM_WGS84_ 

47_E 

พิกดั 
UTM_WGS84_ 

47_N 

ศำสน
สถำนขอม
ใกล้เคยีง 

1 เมืองจำก เมืองจำก โนนอดุม ก่ิงอ.เมืองยำง นครรำชสมีำ 20-20 910769.8972 1712735.9390 ไมพ่บ 

2 โนนเพตร โนนเพชร ละหำนปลำค้ำว ก่ิงอ.เมืองยำง นครรำชสมีำ 20-88 919651.5079 1713037.8777 ไมพ่บ 

3 หนองนกเป็ด หนองนกเป็ด บ้ำนยำง ก่ิงอ.ล ำทะเมนชยั นครรำชสมีำ 20-142 920071.1798 1685015.4956 ไมพ่บ 

4 โนนปรำสำท ไพล ไพล ก่ิงอ.ล ำทะเมนชยั นครรำชสมีำ 20-154 927278.5744 1702693.5613 ไมพ่บ 

5 โนนสงู โนนสงู สสีกุ แก้งสนำมนำง นครรำชสมีำ 20-115 838888.0726 1738886.4839 ไมพ่บ 

6 โนนหญ้ำคำ (1) หนองบอน ชีวกึ ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 20-211 837319.6580 1699480.3950 ไมพ่บ 

7 วงัยำว สนวน คขูำด คง นครรำชสมีำ 20-129 866409.6136 1708157.5271 ไมพ่บ 

8 กระพี ้ เขว้ำ โนนยอ ชมุพวง นครรำชสมีำ 20-11 912026.2604 1702445.1271 ไมพ่บ 

9 โนนกะหวนั โนนกะหวนั โนนยอ ชมุพวง นครรำชสมีำ 20-16 906691.3190 1701715.6073 ไมพ่บ 

10 เขวำ (1) เขว้ำ ประสขุ ชมุพวง นครรำชสมีำ 20-139 894305.5474 1698701.9370 ไมพ่บ 

11 หนองไผ ่ หนองไผ ่ โนนตำเถร โนนแดง นครรำชสมีำ 20-132 873767.0923 1709964.8235 ไมพ่บ 

12 โนนตำเถร โนนตำเถร โนนตำเถร โนนแดง นครรำชสมีำ 20-181 875159.2667 1712244.7182 ไมพ่บ 

13 ค้ำงพลเูหนือ ค้ำงพลเูหนือ ค้ำงพล ู โนนไทย นครรำชสมีำ 20-147 817063.1455 1675100.2939 ไมพ่บ 

14 หนองเขวำ (1) หนองเขวำ ค้ำงพล ู โนนไทย นครรำชสมีำ 20-235 819988.6910 1681932.7806 ไมพ่บ 
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ตารางท่ี 1  รายช่ือและต าแหน่งชุมชนท่ีพบบารายในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร์ (ต่อ) 

ล ำดบั
ที ่

ช่ือชมุชนโบรำณ บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั แผนท่ี
ภำพถ่ำยทำง
อำกำศ 

พิกดั 
UTM_WGS84_ 

47_E 

พิกดั 
UTM_WGS84_ 

47_N 

ศำสน
สถำนขอม
ใกล้เคยีง 

15 หนองกระสงั หนองกระสงั ดำ่นจำก โนนไทย นครรำชสมีำ 20-111 834117.7564 1676330.9248 ไมพ่บ 

16 โนนพทุรำ (1) กะเพรำ ดำ่นจำก โนนไทย นครรำชสมีำ 20-113 837980.5995 1685134.0003 ไมพ่บ 

17 คลองไพร คลองไพร ดำ่นจำก โนนไทย นครรำชสมีำ 20-31 835342.0589 1683640.0841 ไมพ่บ 

18 กฏีุกรุ กระฏีกรุ ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครรำชสมีำ 20-165 837866.4907 1691690.2875 ไมพ่บ 

19 วงั วงัใหม ่ บ้ำนวงั โนนไทย นครรำชสมีำ 20-146 813909.7339 1674447.9173 ไมพ่บ 

20 ทรงธรรม ทรงธรรม ส ำโรง โนนไทย นครรำชสมีำ 20-208 822840.1878 1674514.4307 ไมพ่บ 

21 เกรียม เกรียม ขำมเฒำ่ โนนสงู นครรำชสมีำ 20-34 843831.5411 1696192.2515 ไมพ่บ 

22 โตนด โตนด โตนด โนนสงู นครรำชสมีำ 20-151 852941.9754 1671221.6167 ไมพ่บ 

23 สระสีเ่หลีย่ม สระสีเ่หลีย่ม ธำรปรำสำท โนนสงู นครรำชสมีำ 20-42 865032.9299 1688377.0651 ไมพ่บ 

24 พลสงครำม พลสงครำม พลสงครำม โนนสงู นครรำชสมีำ 20-104 854457.1523 1699611.9910 พบ 

25 ปรำสำท ปรำสำท เมืองปรำสำท โนนสงู นครรำชสมีำ 20-47 840770.3687 1682842.5583 พบ 

26 สระจนัทร์ สระจนัทร์ หลมุข้ำว โนนสงู นครรำชสมีำ 20-189 859402.7870 1684664.5043 ไมพ่บ 

27 งิว้ใหม ่ งิว้ใหม ่ กดุจอก บวัใหญ่ นครรำชสมีำ 20-51 875632.7387 1722380.9148 ไมพ่บ 

28 ดำ่นช้ำง ดำ่นช้ำง ห้วยยำง บวัใหญ่ นครรำชสมีำ 20-52 861676.7267 1729584.4408 ไมพ่บ 
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29 กระทุม่รำย กระทุม่รำย กระทุม่รำย ประทำย นครรำชสมีำ 20-216 891315.6340 1722930.9075 ไมพ่บ 

30 โนน โนนไผล้่อม กระทุม่รำย ประทำย นครรำชสมีำ 20-141 889473.8597 1722824.1358 ไมพ่บ 

31 นำงร ำ สีเ่หลีย่ม กระทุม่รำย ประทำย นครรำชสมีำ 20-227 889916.6690 1717647.9329 พบ 

32 หนองลำด หนองลำด กระทุม่รำย ประทำย นครรำชสมีำ 20-224 896484.5362 1721119.7969 ไมพ่บ 

33 โนนเพด็ (2) โนนเพ็ด โนนเพ็ด ประทำย นครรำชสมีำ 20-76 897971.1419 1736520.3397 พบ 

34 งิว้ ปรำงค์ งิว้ ปักธงชยั นครรำชสมีำ 20-70 824677.4711 1625660.6711 พบ 

35 ตะค ุ ตะค ุ ตะค ุ ปักธงชยั นครรำชสมีำ 20-64 822137.6337 1629950.3422 พบ 

36 เมืองพมิำย 
 

ในเมือง พิมำย นครรำชสมีำ 20-68 876478.5365 1683352.3803 พบ 

37 หนองบวั หนองบวั บ้ำนโพธ์ิ เมืองนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 20-116 843637.2582 1666460.7243 ไมพ่บ 
38 สระเพลง 

(ปรำสำทพนมวนั) 
มะคำ่ บ้ำนโพธ์ิ เมืองนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 20-117 844085.3356 1663723.6493 พบ 

39 พดุซำ พดุซำ พดุซำ เมืองนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 20-73 827995.4402 1664393.8000 พบ 

40 สีม่มุ (1) สีม่มุ สีม่มุ เมืองนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 20-100 821195.2920 1660877.9558 ไมพ่บ 

41 เมืองเกำ่ เมืองเกำ่ โครำช สงูเนิน นครรำชสมีำ 20-155 808459.1893 1650210.4452 พบ 
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42 สระประทีป สระประทีป เสงิสำง เสงิสำง นครรำชสมีำ 20-75 866258.0900 1597298.6051 ไมพ่บ 

43 ถนนหกั ถนนหกั ไทยเจริญ หนองบนุนำก นครรำชสมีำ 20-133 869220.6589 1633562.3773 พบ 

44 หวัอ้อ หวัอ้อ งิว้ ห้วยแถลง นครรำชสมีำ 20-184 897213.4191 1674691.1327 ไมพ่บ 

45 สระสีเ่หลีย่ม ตะโกพฒันำ ห้วยแคน ห้วยแถลง นครรำชสมีำ 20-84 898133.6030 1660080.7870 ไมพ่บ 

46 โคกสะอำด (2) โคกสะอำด คตูนั กำบเชิง สริุนทร์ 65-51 998669.4306 1615866.8010 ไมพ่บ 

47 นำโพธิ นำโพธ์ิ เขวำสนิรินทร์ กิ่งอ.เขวำสินรินทร์ สริุนทร์ 65-38 992497.2980 1663924.2910 ไมพ่บ 

48 พะเนำว์ พะเนำว์ แจนแวน ก่ิงอ.ศรีณรงค์ สริุนทร์ 65-69 1033552.1603 1643456.8401 ไมพ่บ 
49 ดงบงั/1 ( E ของ

ปรำสำทจอมพระ) 
ดงบงั จอมพระ จอมพระ สริุนทร์ 65-70 995347.6825 1675163.3994 พบ 

50 ดงบงั/2 ( W ของ
ปรำสำทจอมพระ) 

ดงบงั จอมพระ จอมพระ สริุนทร์ 65-70 994714.2245 1675104.4727 พบ 

51 โนนแทน่ โนนแทน่ โพนครก ทำ่ตมู สริุนทร์ 65-23 1009156.4053 1709822.5109 พบ 

52 อมัปึล (1) อ ำปึล โคกสะอำด ปรำสำท สริุนทร์ 65-20 971467.2963 1616789.6737 ไมพ่บ 
53 ปรำสำท 

(ปรำสำทบ้ำนไพล) 

ปรำสำท เชือ้เพลงิ ปรำสำท สริุนทร์ 65-87 973192.5178 1630337.6814 พบ 
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54 ซองสะกวม โคกบ ุ ทมอ ปรำสำท สริุนทร์ 65-16 982469.3704 1631265.7984 ไมพ่บ 

55 พลวง พลวง บ้ำนพลวง ปรำสำท สริุนทร์ 65-19 977361.7704 1619647.1226 พบ 
56 ปรำสำท 

(ปรำสำททนง) 
ปรำสำท ปรำสำททนง ปรำสำท สริุนทร์ 65-18 969513.2524 1623232.6741 พบ 

57 พนม อ ำปึล ไพล ปรำสำท สริุนทร์ 65-80 968903.2632 1636640.0754 พบ 

58 หนองละเบิก แกน้อย แกใหญ่ เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 65-48 985369.5309 1657681.6548 ไมพ่บ 

59 รัง โคกรัง แกใหญ่ เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 65-43 984934.4095 1658410.0486 ไมพ่บ 

60 นำเกำ นำเกำ แกใหญ่ เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 65-37 988611.0566 1659706.5131 ไมพ่บ 

61 ตรำด (2) ตรำด คอโค เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 65-81 977733.1201 1649906.7866 ไมพ่บ 

62 โคกปรำสำท โคกปรำสำท เทนมีย์ เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 65-71 986162.9544 1636178.5004 ไมพ่บ 

63 เทนมีย์ เทนมีย์ เทนมีย์ เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 65-34 990449.2443 1640597.7406 พบ 

64 หนองอนัซอง องัซอง เทนมีย์ เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 65-83 989304.6856 1639359.9664 พบ 

65 เมืองท ี เมืองท ี เมืองท ี เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 65-41 1001221.9133 1651305.8398 พบ 

66 ตรำด ปรำสำท ส ำโรง เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 65-32 999388.4418 1637248.2716 ไมพ่บ 
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67 ธำต ุ ธำต ุ ธำต ุ รัตนบรีุ สริุนทร์ 65-50 1030877.3120 1699278.2311 พบ 

68 โคกกรุด โคกครุฑ ตร ำดม ล ำดวน สริุนทร์ 65-72 1001219.4030 1635389.0530 ไมพ่บ 

69 ไพรษร ไพรษร ขวำวใหญ่ ศีขรภมูิ สริุนทร์ 65-57 1013769.3797 1663894.8770 ไมพ่บ 

70 พรรษี พนัษี จำรพตั ศีขรภมูิ สริุนทร์ 65-56 1011483.9954 1653197.9707 ไมพ่บ 

71 ช่ำงป่ี ช่ำงป่ี ช่ำงป่ี ศีขรภมูิ สริุนทร์ 65-53 1005475.9276 1656439.3758 พบ 

72 ตำเกำ กระโดนค้อ ช่ำงป่ี ศีขรภมูิ สริุนทร์ 65-74 1008539.3537 1655983.7743 ไมพ่บ 

73 ตรึม ตรึม ตรึม ศีขรภมูิ สริุนทร์ 65-54 1022861.3734 1666438.3189 ไมพ่บ 

74 แตล แตล แตล ศีขรภมูิ สริุนทร์ 65-55 1009161.7306 1668326.3859 ไมพ่บ 

75 หนองใหญ่ อนนัต์ ยำง ศีขรภมูิ สริุนทร์ 65-60 1020794.5505 1657902.1732 พบ 
76 ปรำสำท 

(ปรำสำทศขีรภมูิ) 
ปรำสำท ระแงง ศีขรภมูิ สริุนทร์ 65-59 1017457.8154 1657797.8585 พบ 

77 สจัจงั สจัจงั หนองบวั ศีขรภมูิ สริุนทร์ 65-86 1009630.1441 1677792.2802 ไมพ่บ 

78 หนองโอตำเรือง ตำเตือม กระเทียม สงัขะ สริุนทร์ 65-73 1001126.9157 1615938.9116 ไมพ่บ 
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79 ปรำสำทหมื่นชยั ปรำสำทหมื่นชยั กระเทียม สงัขะ สริุนทร์ 65-76 1002503.6560 1620419.7322 พบ 

80 หมื่นชยั/1 
(W ของชมุชน) 

หมื่นชยั กระเทียม สงัขะ สริุนทร์ 65-17 1000739.0710 1619624.5077 พบ 

81 หมื่นชยั/2 
(NE ของชมุชน) 

หมื่นชยั กระเทียม สงัขะ สริุนทร์ 65-17 1001365.3676 1620075.5397 พบ 

82 ปรำสำทภมูิโปน ปรำสำทภมูิโปน ดม สงัขะ สริุนทร์ 65-62 1026242.7881 1614469.0698 พบ 

83 กนัเต็ล จำรย์ บ้ำนจำรย์ สงัขะ สริุนทร์ 65-63 1012116.0023 1616598.5207 พบ 

84 หนองเชน พนูทรำย บ้ำนชบ สงัขะ สริุนทร์ 65-65 1027354.0109 1621909.4102 พบ 

85 หนองค ู หนองค ู พระแก้ว สงัขะ สริุนทร์ 65-64 1035050.0382 1626378.2751 ไมพ่บ 

86 โดง โดง สงัขะ สงัขะ สริุนทร์ 65-85 1028223.6425 1624223.2505 ไมพ่บ 

87 ขำม ขำม ศรีสขุ ส ำโรงทำบ สริุนทร์ 65-66 1028534.0664 1669692.4008 ไมพ่บ 

88 จงัเกำ จงัเกำ หนองไผล้่อม ส ำโรงทำบ สริุนทร์ 65-52 1026855.8927 1669631.3072 ไมพ่บ 

89 หนองแล้ง หนองแล้ง หนองไผล้่อม ส ำโรงทำบ สริุนทร์ 65-67 1030203.8990 1667239.0121 ไมพ่บ 
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 ศำสนสถำนขอม
ใกล้เคยีง 

1 เมืองจำก ก่ิงอ.เมืองยำง นครรำชสมีำ 200X100 12.50 ≤ 40 2.00 ใกล้เคยีง 2 27.36 NE-SW ไมพ่บ 

2 โนนเพตร ก่ิงอ.เมืองยำง นครรำชสมีำ 360X180 40.50 40.1-100 2.00 ใกล้เคยีง 2 3.24 E-W ไมพ่บ 

3 หนองนกเป็ด กิ่งอ.ล ำทะเมนชยั นครรำชสมีำ 360X180 40.50 40.1-100 2.00 ใกล้เคยีง 2 1.26 E-W ไมพ่บ 

4 โนนปรำสำท กิ่งอ.ล ำทะเมนชยั นครรำชสมีำ 180X90 10.13 ≤ 40 2.00 ใกล้เคยีง 2 6.43 E-W ไมพ่บ 

5 โนนสงู แก้งสนำมนำง นครรำชสมีำ 260X150 24.38 ≤ 40 1.73 < 1.8 -9.92 E-W ไมพ่บ 

6 โนนหญ้ำคำ (1) ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 320X190 38.00 ≤ 40 1.68 < 1.8 13.57 E-W ไมพ่บ 

7 วงัยำว คง นครรำชสมีำ 480X240 72.00 40.1-100 2.00 ใกล้เคยีง 2 25.34 NE-SW ไมพ่บ 

8 กระพี ้ ชมุพวง นครรำชสมีำ 300X120 22.50 ≤ 40 2.50 ≥ 2.2 3.87 E-W ไมพ่บ 

9 โนนกะหวนั ชมุพวง นครรำชสมีำ 300X150 28.13 ≤ 40 2.00 ใกล้เคยีง 2 0.66 E-W ไมพ่บ 

10 เขวำ (1) ชมุพวง นครรำชสมีำ 330X160 33.00 ≤ 40 2.06 ใกล้เคยีง 2 15.73 NE-SW ไมพ่บ 

11 หนองไผ ่ โนนแดง นครรำชสมีำ 300X150 28.13 ≤ 40 2.00 ใกล้เคยีง 2 16.80 NE-SW ไมพ่บ 

12 โนนตำเถร โนนแดง นครรำชสมีำ 330X220 45.38 40.1-100 1.50 < 1.8 15.58 NE-SW ไมพ่บ 
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13 ค้ำงพลเูหนือ โนนไทย นครรำชสมีำ 700X270 118.13 100.1-200 2.59 ≥ 2.2 6.22 E-W ไมพ่บ 

14 หนองเขวำ (1) โนนไทย นครรำชสมีำ 290X125 22.66 ≤ 40 2.32 ≥ 2.2 1.85 E-W ไมพ่บ 

15 หนองกระสงั โนนไทย นครรำชสมีำ 330X160 33.00 ≤ 40 2.06 ใกล้เคยีง 2 6.50 E-W ไมพ่บ 

16 โนนพทุรำ (1) โนนไทย นครรำชสมีำ 260X130 21.13 ≤ 40 2.00 ใกล้เคยีง 2 4.86 E-W ไมพ่บ 

17 คลองไพร โนนไทย นครรำชสมีำ 440X220 60.50 40.1-100 2.00 ใกล้เคยีง 2 14.34 E-W ไมพ่บ 

18 กฏีุกรุ โนนไทย นครรำชสมีำ 220X110 15.13 ≤ 40 2.00 ใกล้เคยีง 2 15.80 NE-SW ไมพ่บ 

19 วงั โนนไทย นครรำชสมีำ 600X200 75.00 40.1-100 3.00 ≥ 2.2 -10.02 E-W ไมพ่บ 

20 ทรงธรรม โนนไทย นครรำชสมีำ 870X250 135.94 100.1-200 3.48 ≥ 2.2 10.76 E-W ไมพ่บ 

21 เกรียม โนนสงู นครรำชสมีำ 240X120 18.00 ≤ 40 2.00 ใกล้เคยีง 2 20.84 NE-SW ไมพ่บ 

22 โตนด โนนสงู นครรำชสมีำ 420X210 55.13 40.1-100 2.00 ใกล้เคยีง 2 14.31 E-W ไมพ่บ 

23 สระสีเ่หลีย่ม โนนสงู นครรำชสมีำ 240X160 24.00 ≤ 40 1.50 < 1.8 17.99 NE-SW ไมพ่บ 

24 พลสงครำม โนนสงู นครรำชสมีำ 370X190 43.94 40.1-100 1.95 ใกล้เคยีง 2 9.92 E-W ปรำงค์พลสงครำม 
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25 ปรำสำท โนนสงู นครรำชสมีำ 800X350 175.00 100.1-200 2.29 ≥ 2.2 11.65 E-W กู่บ้ำนปรำสำท, 
ป.บ้ำนปรำสำท 

26 สระจนัทร์ โนนสงู นครรำชสมีำ 260X130 21.13 ≤ 40 2.00 ใกล้เคยีง 2 16.96 NE-SW ไมพ่บ 

27 งิว้ใหม ่ บวัใหญ่ นครรำชสมีำ 240X70 10.50 ≤ 40 3.43 ≥ 2.2 8.32 E-W ไมพ่บ 

28 ดำ่นช้ำง บวัใหญ่ นครรำชสมีำ 720X180 81.00 40.1-100 4.00 ≥ 2.2 20.44 NE-SW ไมพ่บ 

29 กระทุม่รำย ประทำย นครรำชสมีำ 280X180 31.50 ≤ 40 1.56 < 1.8 7.39 E-W ไมพ่บ 

30 โนน ประทำย นครรำชสมีำ 220X120 16.50 ≤ 40 1.83 ใกล้เคยีง 2 99.55 N-S ไมพ่บ 

31 นำงร ำ ประทำย นครรำชสมีำ 680X370 157.25 100.1-200 1.84 ใกล้เคยีง 2 18.82 NE-SW กู่พรำหมณ์จ ำศีล, 
ปรำสำทบ้ำนนำงร ำ 

32 หนองลำด ประทำย นครรำชสมีำ 250X90 14.06 ≤ 40 2.78 ≥ 2.2 10.48 E-W ไมพ่บ 

33 โนนเพ็ด (2) ประทำย นครรำชสมีำ 180X100 11.25 ≤ 40 1.80 ใกล้เคยีง 2 10.94 E-W เมืองเพ็ด 

34 งิว้ ปักธงชยั นครรำชสมีำ 240X150 22.50 ≤ 40 1.60 < 1.8 10.00 E-W ปรำงค์บ้ำนไร่, 
ปรำสำทสระน้อย 
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35 ตะค ุ ปักธงชยั นครรำชสมีำ 700X335 146.56 100.1-200 2.09 ใกล้เคยีง 2 4.70 E-W ปรำสำทสระหิน 

36 เมืองพมิำย พิมำย นครรำชสมีำ 1,820X750 853.13 > 200 2.43 ≥ 2.2 -67.78 SE-NW ปรำสำทหินพิมำย 

37 หนองบวั เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสมีำ 550X200 68.75 40.1-100 2.75 ≥ 2.2 89.81 N-S ไมพ่บ 

38 สระเพลง 
(ปรำสำทพนมวนั) 

เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสมีำ 410X240 61.50 40.1-100 1.71 < 1.8 7.97 E-W ปรำสำทหินพนมวนั 

39 พดุซำ เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสมีำ 800X210 105.00 100.1-200 3.81 ≥ 2.2 10.88 E-W วดักลำง (ปรำงค์) 

40 สีม่มุ (1) เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสมีำ 420X210 55.13 40.1-100 2.00 ใกล้เคยีง 2 18.73 NE-SW ไมพ่บ 

41 เมืองเกำ่ สงูเนิน นครรำชสมีำ 400X200 50.00 40.1-100 2.00 ใกล้เคยีง 2 10.55 E-W ปรำสำทเมืองเก่ำ 

42 สระประทีป เสงิสำง นครรำชสมีำ 210X120 15.75 ≤ 40 1.75 < 1.8 6.19 E-W ไมพ่บ 

43 ถนนหกั หนองบนุนำก นครรำชสมีำ 1,100X420 288.75 > 200 2.62 ≥ 2.2 6.78 E-W ปรำงค์บ้ำนถนนหกั 

44 หวัอ้อ ห้วยแถลง นครรำชสมีำ 440X200 55.00 40.1-100 2.20 ใกล้เคยีง 2 19.75 NE-SW ไมพ่บ 

45 สระสีเ่หลีย่ม ห้วยแถลง นครรำชสมีำ 400X200 50.00 40.1-100 2.00 ใกล้เคยีง 2 1.04 E-W ไมพ่บ 



81 
 

 
 

ตารางท่ี 2  ลักษณะบารายท่ีพบในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร์ รวมถงึศาสนสถานขอมใกล้เคียง (ต่อ) 

ล ำดบั
ที ่

ช่ือชมุชนโบรำณ อ ำเภอ จงัหวดั 

ขน
ำด
บำ
รำ
ย 

 
กว้
ำง

Xย
ำว
 (เ
มต
ร) 

ขน
ำด
บำ
รำ
ย(
ไร่)

 

ปร
ะเภ

ทข
นำ
ด 

บำ
รำ
ย 

(ไร่
) 

สดั
สว่
นค
วำ
มย
ำว

 
ตอ่
คว
ำม
กว้
ำง

 

ปร
ะเภ

ทส
ดัส
ว่น

 
ขอ
งบ
ำร
ำย

 

แน
วย
ำว
ขอ
งบ
ำร
ำย

 
ท ำ
มมุ
กบั
ทิศ

 E
 (อ
งศ
ำ) 

แน
วก
ำร
วำ
งต
วัท
ำง
ยำ
ว

ใก
ล้เ
คยี
งแ
นว
ทิศ

 ศำสนสถำนขอม
ใกล้เคยีง 

46 โคกสะอำด (2) กำบเชิง สริุนทร์ 660X220 90.75 40.1-100 3.00 ≥ 2.2 11.69 E-W ไมพ่บ 

47 นำโพธิ ก่ิงอ.เขวำสินรินทร์ สริุนทร์ 370X140 32.38 ≤ 40 2.64 ≥ 2.2 -8.13 E-W ไมพ่บ 

48 พะเนำว์ ก่ิงอ.ศรีณรงค์ สริุนทร์ 390X210 51.19 40.1-100 1.86 ใกล้เคยีง 2 -5.02 E-W ไมพ่บ 

49 ดงบงั/1 (E ของ

ปรำสำทจอมพระ) 
จอมพระ สริุนทร์ 450X220 61.88 40.1-100 2.05 ใกล้เคยีง 2 -5.85 E-W ปรำสำทจอมพระ 

50 ดงบงั/2 (W ของ

ปรำสำทจอมพระ) 
จอมพระ สริุนทร์ 370X200 46.25 40.1-100 1.85 ใกล้เคยีง 2 -11.23 E-W ปรำสำทจอมพระ 

51 โนนแทน่ ทำ่ตมู สริุนทร์ 180X90 10.13 ≤ 40 2.00 ใกล้เคยีง 2 8.05 E-W โนนแทน่ 

52 อมัปึล (1) ปรำสำท สริุนทร์ 430X240 64.50 40.1-100 1.79 < 1.8 17.24 NE-SW ไมพ่บ 

53 ปรำสำท 
(ปรำสำทบ้ำนไพล) 

ปรำสำท สริุนทร์ 420X190 49.88 40.1-100 2.21 ≥ 2.2 -3.76 E-W ปรำสำทบ้ำนไพล 

54 ซองสะกวม ปรำสำท สริุนทร์ 375X200 46.88 40.1-100 1.88 ใกล้เคยีง 2 0.87 E-W ไมพ่บ 

55 พลวง ปรำสำท สริุนทร์ 780X375 182.81 100.1-200 2.08 ใกล้เคยีง 2 94.65 N-S ปรำสำทบ้ำนพลวง 
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56 ปรำสำท 
(ปรำสำททนง) 

ปรำสำท สริุนทร์ 230X115 16.53 ≤ 40 2.00 ใกล้เคยีง 2 0.92  E-W ปรำสำททนง 

57 พนม ปรำสำท สริุนทร์ 460X280 80.50 40.1-100 1.64 < 1.8 -6.68  E-W ปรำสำทเขำพนมวำย 

58 หนองละเบิก เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 370X190 43.94 40.1-100 1.95 ใกล้เคยีง 2 -7.31  E-W ไมพ่บ 

59 รัง เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 200X90 11.25 ≤ 40 2.22 ≥ 2.2 -17.91  SE-NW ไมพ่บ 

60 นำเกำ เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 280X170 29.75 ≤ 40 1.65 < 1.8 -23.91  SE-NW ไมพ่บ 

61 ตรำด (2) เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 200X115 14.38 ≤ 40 1.74 < 1.8 58.10  NE-SW ไมพ่บ 

62 โคกปรำสำท เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 500X260 81.25 40.1-100 1.92 ใกล้เคยีง 2 4.38  E-W ไมพ่บ 

63 เทนมีย์ เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 220X110 15.13 ≤ 40 2.00 ใกล้เคยีง 2 -7.17  E-W ปรำสำทโอรงำ 

64 หนองอนัซอง เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 360X180 40.50 40.1-100 2.00 ใกล้เคยีง 2 -26.79  SE-NW ปรำสำทโอรงำ 

65 เมืองท ี เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 370X90 20.81 ≤ 40 4.11 ≥ 2.2 -12.04  E-W ปรำสำทเมืองท ี

66 ตรำด เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 700X380 166.25 100.1-200 1.84 ใกล้เคยีง 2 84.68  N-S ไมพ่บ 

67 ธำต ุ รัตนบรีุ สริุนทร์ 530X290 96.06 40.1-100 1.83 ใกล้เคยีง 2 8.77  E-W ปรำงค์วดัโพธ์ิศรีธำต ุ
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68 โคกกรุด ล ำดวน สริุนทร์ 810X360 182.25 100.1-200 2.25 ≥ 2.2 2.50 E-W ไมพ่บ 

69 ไพรษร ศีขรภมูิ สริุนทร์ 240X120 18.00 ≤ 40 2.00 ใกล้เคยีง 2 -7.85 E-W ไมพ่บ 

70 พรรษี ศีขรภมูิ สริุนทร์ 540X300 101.25 100.1-200 1.80 ใกล้เคยีง 2 -23.99 SE-NW ไมพ่บ 

71 ช่ำงป่ี ศีขรภมูิ สริุนทร์ 570X380 135.38 100.1-200 1.50 < 1.8 -1.56 E-W ปรำสำทชำ่งป่ี 

72 ตำเกำ ศีขรภมูิ สริุนทร์ 460X190 54.63 40.1-100 2.42 ≥ 2.2 -1.07 E-W ไมพ่บ 

73 ตรึม ศีขรภมูิ สริุนทร์ 540X280 94.50 40.1-100 1.93 ใกล้เคยีง 2 5.53 E-W ไมพ่บ 

74 แตล ศีขรภมูิ สริุนทร์ 400X250 62.50 40.1-100 1.60 < 1.8 7.94 E-W ไมพ่บ 

75 หนองใหญ่ ศีขรภมูิ สริุนทร์ 340X200 42.50 40.1-100 1.70 < 1.8 -2.25 E-W ปรำสำทอำนำร์ 

76 ปรำสำท 
(ปรำสำทศีขรภมูิ) 

ศีขรภมูิ สริุนทร์ 550X270 92.81 40.1-100 2.04 ใกล้เคยีง 2 2.19 E-W ปรำสำทศีขรภมู ิ

77 สจัจงั ศีขรภมูิ สริุนทร์ 380X180 42.75 40.1-100 2.11 ใกล้เคยีง 2 -14.04 E-W ไมพ่บ 

78 หนองโอตำเรือง สงัขะ สริุนทร์ 730X300 136.88 100.1-200 2.43 ≥ 2.2 6.40 E-W ไมพ่บ 
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ตารางท่ี 2  ลักษณะบารายท่ีพบในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร์ รวมถงึศาสนสถานขอมใกล้เคียง (ต่อ) 

ล ำดบั
ที ่

ช่ือชมุชนโบรำณ อ ำเภอ จงัหวดั 

ขน
ำด
บำ
รำ
ย 

 
กว้
ำง

Xย
ำว
 (เ
มต
ร) 

ขน
ำด
บำ
รำ
ย(
ไร่)
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ะเภ

ทข
นำ
ด 

บำ
รำ
ย 

(ไร่
) 

สดั
สว่
นค
วำ
มย
ำว

 
ตอ่
คว
ำม
กว้
ำง

 

ปร
ะเภ

ทส
ดัส
ว่น

 
ขอ
งบ
ำร
ำย

 

แน
วย
ำว
ขอ
งบ
ำร
ำย

 
ท ำ
มมุ
กบั
ทิศ

 E
 (อ
งศ
ำ) 

แน
วก
ำร
วำ
งต
วัท
ำง
ยำ
ว

ใก
ล้เ
คยี
งแ
นว
ทิศ

 ศำสนสถำนขอม
ใกล้เคยีง 

79 ปรำสำทหมื่นชยั สงัขะ สริุนทร์ 620X350 135.63 100.1-200 1.77 < 1.8 -3.50 E-W ปรำสำทกงัแอน, 
ปรำสำทหมื่นชยั 

80 หมื่นชยั/1 
(W ของชมุชน) 

สงัขะ สริุนทร์ 260X135 21.94 ≤ 40 1.93 ใกล้เคยีง 2 10.92 E-W ปรำสำทกงัแอน, 
ปรำสำทหมื่นชยั 

81 หมื่นชยั/2 
(NE ของชมุชน) 

สงัขะ สริุนทร์ 200X100 12.50 ≤ 40 2.00 ใกล้เคยีง 2 6.57 E-W ปรำสำทกงัแอน, 
ปรำสำทหมื่นชยั 

82 ปรำสำทภมูิโปน สงัขะ สริุนทร์ 580X310 112.38 100.1-200 1.87 ใกล้เคยีง 2 -7.31 E-W ปรำสำทภมูิโปน 
83 กนัเต็ล สงัขะ สริุนทร์ 1,520X770 731.50 > 200 1.97 ใกล้เคยีง 2 8.43 E-W ปรำสำทสงัข์ศลิป์ชยั 
84 หนองเชน สงัขะ สริุนทร์ 360X220 49.50 40.1-100 1.64 < 1.8 -2.06 E-W ปรำสำทยำยเหงำ 
85 หนองค ู สงัขะ สริุนทร์ 400X250 62.50 40.1-100 1.60 < 1.8 -1.31 E-W ไมพ่บ 
86 โดง สงัขะ สริุนทร์ 240X160 24.00 ≤ 40 1.50 < 1.8 -9.55 E-W ไมพ่บ 

87 ขำม ส ำโรงทำบ สริุนทร์ 415X190 49.28 40.1-100 2.18 ใกล้เคยีง 2 5.84 E-W ไมพ่บ 
88 จงัเกำ ส ำโรงทำบ สริุนทร์ 270X160 27.00 ≤ 40 1.69 < 1.8 -1.04 E-W ไมพ่บ 

89 หนองแล้ง ส ำโรงทำบ สริุนทร์ 190X100 11.88 ≤ 40 1.90 ใกล้เคยีง 2 1.10 E-W ไมพ่บ 
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ตารางท่ี 3  ลักษณะบารายและปัจจัยท่ีส่งผลต่อลักษณะของบารายในพืน้ท่ีศึกษา อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

ล ำ
ดบั
ที่ บ้ำน ต ำบล 
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ว

ใก
ล้เ
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นว

 กำรวำงผงัที่
สมัพนัธ์ 

กบัภมูิประเทศ 

ศำ
สน
สถ
ำน
ขอ
ม 

คว
ำม
จ ำ
เป็
นด้
ำน

สิง่
แว
ดล้
อม

 

1 ปรำสำท เมืองปรำสำท 28.95 800x350 175.00 100.1-200 2.29 > 2.20 11.65 E-W สมัพนัธ์กบัควำม
ลำดเทของพืน้ท่ี 

พบ ไม่
จ ำเป็น 

2 พลสงครำม พลสงครำม 17.65 370x190 43.94 40.1-100 1.95 1.80-2.20 9.92 E-W สมัพนัธ์กบัควำม
ลำดเทของพืน้ท่ี 

พบ จ ำเป็น 

3 เกรียม ขำมเฒำ่ 10.00 240x120 18 ≤ 40 2.00 1.80-2.20 20. NE-SW สมัพนัธ์กบัควำม
ลำดเทของพืน้ท่ี 

ไมพ่บ จ ำเป็น 

4 โตนด โตนด 38.53 420x210 55.13 40.1-100 2.00 1.80-2.20 14.31 E-W สมัพนัธ์กบัควำม
ลำดเทของพืน้ท่ี 

ไมพ่บ จ ำเป็น 

5 สระ
สีเ่หลีย่ม 

ธำรปรำสำท 7.80 240x160 24 ≤ 40 1.5 < 1.80 17.99 NE-SW สมัพนัธ์กบัควำม
ลำดเทของพืน้ท่ี 

ไมพ่บ จ ำเป็น 

6 สระจนัทร์ หลมุข้ำว 6.37 260x130 21.13 ≤ 40 2.00 1.80-2.20 16.96 NE-SW สมัพนัธ์กบัควำม
ลำดเทของพืน้ท่ี 

ไมพ่บ จ ำเป็น 
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รูปท่ี  1  บารายและคคูลองในระบบจดัการน า้ของเมืองพระนคร 

ท่ีมา: Kummu, Matti. (2009). “Water Management in Angkor: Human impacts on 
hydrology and sediment transportation.” Journal of Environmental Management 90. 

 
รูปท่ี  2  เข่ือนกัน้น า้ขนาดใหญ่ Thnal Thom Dam บริเวณเชิงเขาพนมกเุลน 

ท่ีมา: Dumarcay, Jacques. (2003). “The baray and collective intelligence.” In 
Architecture and its models in South-East asia. Bangkok: Orchid Press. 



87 
 

 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี  3  ผงับารายอินทรตฎากะ และภาพปราสาทโลเลยท่ีตัง้อยูก่ลางบาราย 
(ก) ผงับาราย ตัง้อยูท่างทิศเหนือของเมืองหริหราลยั 

ท่ีมา: ธาดา สทุธิธรรม. (2544). ผังเมืองในประเทศไทย: ผังชุมชนและการใช้ที่ดินสาย
อารยธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น: ขอนแก่นพิมพ์พฒันา. 

(ข) ภาพของปราสาทโลเลย ท่ีตัง้อยูก่ลางบาราย 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี  4  ผงับารายตะวนัออก และภาพปราสาทแมบ่ญุตะวนัออกท่ีตัง้อยูก่ลางบาราย 
(ก) ผงับาราย ตัง้อยูห่น้าเมืองยโศธรปรุะทางตะวนัออก 

ท่ีมา: Jacques, Claude. (1999). Angkor. Cologne: Konemann. 
(ข) ภาพของปราสาทแมบ่ญุตะวนัออก ทีตัง้อยูก่ลางบาราย 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี  5  แผนผงัและภาพของสระสรง 
(ก) ผงัท่ีตัง้ของสระสรง 

ท่ีมา: Jacques, Claude. (1999). Angkor. Cologne: Konemann. 
(ข) ภาพของสระสรง 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี  6  แผนผงัและภาพของบารายตะวนัตก 
(ก) ผงับาราย ตัง้อยูท่างตะวนัตกของเมืองยโศธรปรุะ 

ท่ีมา: Jacques, Claude. (1999). Angkor. Cologne: Konemann. 
(ข) ภาพถ่ายมมุสงูของบารายตะวนัตก 

ท่ีมา: http://www.skyscrapercity.com 
 

  

http://www.skyscrapercity.com/
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(ก)  (ข) 

 
(ค) 

รูปท่ี  7  ปราสาทแมบ่ญุตะวนัตก และเคร่ืองวดัระดบัน า้กลางบาราย 
(ก) เกาะกลางบารายตะวนัตก 

ท่ีมา: http://www.bluelyn.com 
(ข) ภาพของปราสาทแมบ่ญุตะวนัตก 

ท่ีมา: http://www.khmerview.com 
(ค) ภาพตดัขวางตามแนวแกนกลางของปราสาทแมบ่ญุตะวนัตก 

ท่ีมา: Dumarcay, Jacques. (1997). “Khmer Hyraulics.” In Sculpture of Angkor and 

ancient Cambodia: millennium of glory.   Washington: National Gallery of Art. 

 

http://www.bluelyn.com/
http://www.khmerview.com/
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(ก) 

 
(ข) (ค) 

รูปท่ี  8  ผงับารายชยัตฏากะ และภาพปราสาทนาคพนัท่ีตัง้อยูก่ลางบาราย 
(ก) ผงับาราย ตัง้อยูท่างตะวนัออกของปราสาทพระขรรค์ 

ท่ีมา: Jacques, Claude. (1999). Angkor. Cologne: Konemann. 
(ข) ผงัของปราสาทนาคพนั 

ท่ีมา: http://en.wikipedia.org/wiki/Neak_Pean 
(ค) ภาพของปราสาทนาคพนั ท่ีตัง้อยูก่ลางบาราย 

ท่ีมา: http://www.smarttourtravel.com 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี  9  ผงับารายเมืองเกาะแกร์ และภาพปราสาทธม ศาสนสถานกลางเมือง 
(ก) ผงับาราย ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้ของปราสาทธม 

ท่ีมา: http://www.canbypublications.com/maps/SR-KohKerMap.htm 
(ข) ภาพของปราสาทธม 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี  10  ผงับารายปราสาทเบงิเมเลีย และภาพปราสาทเบงิเมเลีย 
(ก) ผงับาราย ตัง้อยูห่น้าปราสาททางตะวนัออก 

ท่ีมา: Dumarcay, Jacques. (2003). “The baray and collective intelligence.” In 
Architecture and its models in South-East asia. Bangkok: Orchid Press. 

(ข) ภาพของปราสาทเบงิเมเลีย 
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       (ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี  11  ผงับารายปราสาทพระขรรค์ (ก าพงสวาย) และภาพปราสาทพระขรรค์ (ก าพงสวาย)  
(ก) ผงับาราย ตัง้อยูห่น้าปราสาททางตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ท่ีมา: http://www.rencontredespaces.org 
(ข) ภาพของปราสาทพระขรรค ์(ก าพงสวาย) 

ท่ีมา: http://angkorroad.com 

http://www.rencontredespaces.org/
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(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี  12  ผงับารายปราสาทบนัทายฉมาร์ และภาพปราสาทบนัทายฉมาร์ 
(ก) ผงับาราย ตัง้อยูห่น้าปราสาททางตะวนัออก 

ท่ีมา: http://www.photodharma.net/Cambodia 
(ข) ภาพของปราสาทบนัทายฉมาร์ 

ท่ีมา: http://seereeves.blogspot.com/2010/06/banteay-chhmar.html 

http://www.photodharma.net/Cambodia
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(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี  13  ผงับารายเมืองพิมาย และภาพปราสาทพิมาย ศาสนสถานกลางเมือง 
(ก) ผงับาราย ตัง้อยูห่น้าเมืองทางตะวนัออกเฉียงใต้ 

ท่ีมา: ธาดา สุทธิธรรม. (2544). ผังเมืองในประเทศไทย: ผังชุมชนและการใช้ที่ดิน
สายอารยธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น: ขอนแก่นพิมพ์พฒันา. 

(ข) ภาพของปราสาทพิมาย 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี  14  ผงับารายปราสาทพนมวนั และภาพปราสาทพนมวนั 
(ก) ผงับาราย 2 แหง่ ตัง้อยูท่างเหนือ และตะวนัออกของศาสนสถาน 

ท่ีมา: ธาดา สุทธิธรรม. (2544). ผังเมืองในประเทศไทย: ผังชุมชนและการใช้ที่ดิน
สายอารยธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น: ขอนแก่นพิมพ์พฒันา. 

(ข) ภาพของปราสาทพนมวนั 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี  15  ผงับารายเมืองต ่า และภาพปราสาทเมืองต ่า 
(ก) ผงับาราย ตัง้อยูท่างเหนือของศาสนสถาน 

ท่ีมา: ธาดา สทุธิธรรม. (2544). ผงัเมืองในประเทศไทย: ผังชุมชนและการใช้ที่ดินสาย
อารยธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น: ขอนแก่นพิมพ์พฒันา. 

(ข) ภาพของปราสาทเมืองต ่า 
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รูปท่ี  16  แผนท่ีแสดงสภาพแวดล้อมรอบบารายท่ีบ้านปราสาท 

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจากการซ้อนทบัระหวา่งภาพถ่ายทางอากาศชมุชนโบราณเลขท่ี 20-47 
แผนท่ีภูมิประเทศ 1:50,000 ระวาง L7018/ 5439 III  แผนท่ีแหล่งน า้ และแผนท่ีแสดง
หนว่ยดนิและการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
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รูปท่ี  17  บารายบ้านปราสาท 

 

รูปท่ี  18  ผงับารายและศาสนสถานขอมท่ีบ้านปราสาท 
 ท่ีมา: ดดัแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศในโปรแกรม Google Earth 

แนวแกน E-W 

แนวแกน N-S 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) (ง) 

รูปท่ี  19  โบราณวตัถปุระเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีพบบริเวณโบราณสถานกู่ปราสาท 
ท่ีมา: กรมศลิปากร. (2553ก). การอนุรักษ์โบราณสถานกู่บ้านปราสาท. สมทุรสาคร: 
บริษัทบางกอกอินเฮาส์ จ ากดั. 

  (ก) เศษภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิ (ข) ภาชนะดนิเผาเนือ้แกร่งแบบเคลือบของขอม 
  (ค) เบีย้ดนิเผา (ง) แทง่หินบดยา 
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

  
(ช) (ซ) 

รูปท่ี  20  อาคารองค์ประกอบของโบราณสถานกู่บ้านปราสาท 
 (ก) ปราสาทประธาน (ข) วิหารหรือบรรณาลยั (ค) อาคารรูปกากบาท 
 (ง) อาคารอิฐ (จ) ทางเดนิ (ฉ) ซุ้มประตหูรือโคปรุะ 
 (ช) ก าแพงแก้ว (ซ) คนู า้รูปตวั “U” 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปท่ี  21  ประตมิากรรมรูปเคารพท่ีพบจากการขดุแตง่กู่บ้านปราสาท 
ท่ีมา: กรมศลิปากร. (2553ก). การอนุรักษ์โบราณสถานกู่บ้านปราสาท. สมทุรสาคร: 
บริษัทบางกอกอินเฮาส์ จ ากดั. 
(ก) ฐานประตมิากรรมรูปเคารพ ประกอบด้วยสว่นโยนี (ซ้าย) และสว่นฐาน (ขวา) 
(ข) ประติมากรรมรูปเทวบุรุษ เทวสตรี และพระวิษณุ (จากซ้ายไปขวา) ศิลปะนครวัด 

(พ.ศ. 1650-1720) 
(ค) ประตมิากรรมพระรัตนไตรมหายาน ศลิปะบายน (พ.ศ. 1724-1763) 
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

  
(ง) (จ) 

  
(ฉ) (ช) 

รูปท่ี  22  ผงัและอาคารองค์ประกอบของโบราณสถานปราสาทบ้านปราสาท 
 (ก) ผงัโบราณสถาน 
 (ข) ปราสาทประธาน (ค) ชาลาทางเดนิ (ง) วิหารหรือบรรณาลยั 
 (จ) ซุ้มประตหูรือโคปรุะ (ฉ) ก าแพงแก้ว (ช) สระน า้ 

ข ค 
ง 

จ 

ฉ 

ช 
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รูปท่ี  23  แผนท่ีแสดงสภาพแวดล้อมรอบบารายท่ีบ้านพลสงคราม 

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจากการซ้อนทบัระหว่างภาพถ่ายทางอากาศชมุชนโบราณเลขท่ี 20-
104 แผนท่ีภูมิประเทศ 1:50,000 ระวาง L7018/ 5439 I  แผนท่ีแหล่งน า้ และแผนท่ี
แสดงหนว่ยดนิและการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
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รูปท่ี  24  บารายบ้านพลสงคราม (สระเพลง) 
 
 

 

รูปท่ี  25  ผงับารายและศาสนสถานขอมท่ีบ้านพลสงคราม 
 ท่ีมา: ดดัแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศในโปรแกรม PointAsia 

ปราสาทพลสงคราม 

แนวแกน E-W 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปท่ี  26  โบราณวตัถปุระเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีพบบริเวณปราสาทพลสงคราม 
ท่ีมา: กรมศิลปากร. (2553ข). การอนุรักษ์โบราณสถานปราสาทพลสงคราม . 
สมทุรสาคร: บริษัทบางกอกอินเฮาส์ จ ากดั.  
(ก) เศษภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิ 
(ข) เศษภาชนะดนิเผาเนือ้แกร่งแบบเคลือบของขอม 
(ค) เศษภาชนะดนิเผาประเภทเคร่ืองถ้วยจีนสมยัซ้อง 
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

  
(ง) (จ) 

  
(ฉ) (ช) 

รูปท่ี  27  อาคารองค์ประกอบของโบราณสถานปราสาทพลสงคราม 
 (ก) ผงัโบราณสถาน 
 (ข) ปราสาทประธาน (ค) ชาลาทางเดนิ (ง) วิหารหรือบรรณาลยั 
 (จ) ซุ้มประตหูรือโคปรุะ (ฉ) ก าแพงแก้ว (ช) สระน า้ 

ข ค 

ง 

จ 

ฉ 

ช 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) (ง) 

รูปท่ี  28  ประตมิากรรมรูปเคารพท่ีพบจากการขดุแตง่ปราสาทพลสงคราม 
ท่ีมา: กรมศิลปากร. (2553ข). การอนุรักษ์โบราณสถานปราสาทพลสงคราม .  
สมทุรสาคร: บริษัทบางกอกอินเฮาส์ จ ากดั.  
(ก) พระไภษัชยครุุไวฑรูยประภา ศลิปะบายน พทุธศตวรรษท่ี 18 
(ข) พระโพธิสตัว์บริวารของพระไภษัชยครุุไวฑรูยประภา ศลิปะบายน พทุธศตวรรษท่ี 18 
(ค) เศียรพระอวโลกิเตศวร 
(ง) นางปรัชญาปรมิตา 
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รูปท่ี  29  แผนท่ีแสดงสภาพแวดล้อมรอบบารายท่ีบ้านเกรียม 

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจากการซ้อนทบัระหวา่งภาพถ่ายทางอากาศชมุชนโบราณเลขท่ี 20-34 
แผนท่ีภูมิประเทศ 1:50,000 ระวาง L7018/ 5439 I  แผนท่ีแหล่งน า้ และแผนท่ีแสดง
หนว่ยดนิและการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
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รูปท่ี  30  บารายบ้านเกรียม 
 

 

รูปท่ี  31  เศษภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิท่ีพบบริเวณคนับารายด้านทิศใต้ท่ีบ้านเกรียม 
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รูปท่ี  32  แผนท่ีแสดงสภาพแวดล้อมรอบบารายท่ีบ้านโตนด 

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจากการซ้อนทบัระหว่างภาพถ่ายทางอากาศชมุชนโบราณเลขท่ี 20-
151 แผนท่ีภูมิประเทศ 1:50,000 ระวาง L7018/ 5439 II  แผนท่ีแหล่งน า้ และแผนท่ี
แสดงหนว่ยดนิและการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
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รูปท่ี  33  บารายบ้านโตนด 
 
 

 

รูปท่ี  34  บารายอีกแหง่หนึง่ท่ีบ้านโตนด (ทางตะวนัตก) 
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รูปท่ี  35  แผนท่ีแสดงสภาพแวดล้อมรอบบารายท่ีบ้านสระส่ีเหล่ียม 

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจากการซ้อนทบัระหวา่งภาพถ่ายทางอากาศชมุชนโบราณเลขท่ี 20-42 
แผนท่ีภูมิประเทศ 1:50,000 ระวาง L7018/ 5439 I  แผนท่ีแหล่งน า้ และแผนท่ีแสดง
หนว่ยดนิและการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
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รูปท่ี  36  บารายบ้านสระส่ีเหล่ียม 
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รูปท่ี  37  แผนท่ีแสดงสภาพแวดล้อมรอบบารายท่ีบ้านสระจนัทร์ 

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจากการซ้อนทบัระหว่างภาพถ่ายทางอากาศชมุชนโบราณเลขท่ี 20-
189 แผนท่ีภูมิประเทศ 1:50,000 ระวาง L7018/ 5439 I  แผนท่ีแหล่งน า้ และแผนท่ี
แสดงหนว่ยดนิและการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 



118 
 

 
 

 

รูปท่ี  38  บารายบ้านสระจนัทร์ 
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